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ក/របាយការណ៏សង្ខេបសរបុរបសម់ជ្ឈមណឌ លជាតិប្បយុទ្ធនឹខជំ្ខឺប្រុនចាញ់ បា៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្តសរ  

និខ បាណកសាស្តសរឆ្ន ំ២០១១ 

 
១.ជំងឺរគុនចាញ់ 
 ឆ្ប ២ំ០១១ជាឆ្ប គំោលដដលកមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្ជំងឺរគុនចាញ់បានសគរមចសូចនាករសបូលននគោលគៅអភធវ
ឌណន៏សហសសវិសកមពុជា ទាក់្ងនឹងការកាិ់រយនទយអរាស្លល រ់យគោយជំងឺរគុនចាញ់ គោយស្លរអរាស្លល រ់យ រយណ្តថ ល
មកពជជំងឺរគុនចាញ់បានធ្លល ក់ចុុះពជ ៦,២៩ គលជររយជាជន ១០០.០០០ នាក់ គៅឆ្ប  ំ ១៩៩៨ មក ០,៦៧ គៅឆ្ប ំ
២០១១ គៅខណៈគពលដដលគោលគៅអភធវឌណន៏សហសសវិសកមពុជាឆ្ប ២ំ០១៥កំណិ់រិឹម០,៧៨ គលជររយជាជន 
១០០.០០០នាក់។ 

 ករណជ ស្លល រ់យ នធងករណជ ឈគឺោយជំងឺរគុនចាញ់ករណជ ស្លល រ់យគោយរគុនចាញ់គៅឆ្ប  ំ ២០១១បានថយចុុះ 
៣៨% គឺពជ ១៥១ ករណជ  គៅឆ្ប ២ំ០១០ មកគៅ ៩៤ ករណជ  គៅឆ្ប ២ំ០១១ គនុះ។ មូលគហិុជាគនលឹុះ ៣ 
ដដលនាឱំ្យអរាស្លល រ់យថយចុុះគឺៈ 

 ររយជាជនកាន់ដិមានការយល់ដឹងគរចជនអំពជជំងឺរគុនចាញ់ គោយឱ្កាស្្ួលព័ិ៌មាន មានកាន់ដិ
គរចជនាមរយៈវ ធ្ យុ-្ូរ្សសន៏ ាមផ្ធ ងំគំនូរផ្សពវផ្ាយគៅ ជ្ស្លធ្លរណៈ នធងាមមគីោបាយ
គោសនា្ល់មុខោប គៅាមសហគមន៏។ គៅឆ្ប  ំ២០១១ថវ ធកាចំណ្តយគលជការគោសនាាមរយៈ 
វ ធ្ យុ-្ូរ្សសន៏ បានគកជនគឡជងគ វ្ដង។ 

 ភូមធដដលររយឈមការចមលងរគុនចាញ់ មានភ្នប ក់ងារសុខភ្នពសម័រគចធ ថិការពារ នធងពោបាលជំងឺរគុន
ចាញ់។ភ្នប ក់ងារទាងំគនុះ រិូវបាន្្ួលការរយណថុ ុះរយណ្តថ លអំពជវ ធី ជការពារពោបាលជំងឺរគុនចាញ់នធង
រិូវបានផ្ថល់ឱ្យនូវសមាា រៈគជាុះឈាមគមជលគមគោគរគុនចាញ់ដឹងល ន្ផ្លភ្នល មៗរពមទាងំមានឱ្សថ 
ពោបាលកបុងនដជាររយចា។ំ ភ្នប ក់ងារទាងំគនុះ ដិងជួយរយញ្ជូ នករណជ ងីន់ ងីរ ឬកុមារអាយគុរកាម៥ឆ្ប  ំ
ឬស្រសថជមាននផ្ធគពាុះ ដដលមានគមគោគរគុនចាញ់មកមនធជរគព្យរយដងែក្្ួលការពោបាល ទាន់គពល។ 
គោយស្លរការរយញ្ជូ នគនុះ គ ជ្រយចំនួនករណជ ឈគឺកជនគឡជងរយនថធចរយនថួច (៧%) គឺពជ ៥៨.៦២១ នាក់ 
គៅឆ្ប ២ំ០១០ មក ៦២.៧៧០ នាក់ គៅឆ្ប ២ំ០១១។ 

 ររយជាជនចំណ្តករសុកគៅគ វីជការគៅិំរយន់រគុនចាញ់ គហជយខវុះការររុយងររយយ័ បិការពារជំងឺរគុនចាញ់ 
ដូចជា គៅគ វីជការគៅការោឌ នកសធកមមចំការគៅស ូ ោដំំឡូង ការោឌ នថាមពលអគធគសនជ ដរ ៉ែ នធងគម
នាគមន៏។ល។ ររយការគនុះគ វីជឱ្យករណជ ឈគឺោយជំងឺរគុនចាញ់មានការដររយររួយលគៅគខ ថិ ដដលមធន
ដមនជាិំរយន់រគុនចាញ់គោយស្លរជនចំណ្តករសកុដដលឆលងជំងឺរគុនចាញ់បានរិឡរ់យមក  ពជិំរយន់ 
រគុនចាញ់វ ធញ ដូចជា ករណជ គៅគខ ថិកណ្តថ លគកជន ៦២% គខ ថិស្លវ យគរៀងគកជន ៣៨% មនធជរគព្យ
ជា ធិ នធងោជធ្លនជភបំគពញ គកជន ១៥%។ គោយដឡក ករណជ ស្លល រ់យគៅគខ ថិស្លវ យគរៀង បានគកជនគ វ្
ដងគឺពជ២នាក់កបុងឆ្ប ២ំ០១០ មក ៤ នាក់ កបុងឆ្ប  ំ ២០១១ ខណៈដដលករណជ ស្លល រ់យ    ្ូទាងំ
ររយគ្សចុុះដល់គៅ ៣៨%។ ផ្ធុយគៅវ ធញ ករណជ រគុនចាញ់គៅគខ ថិមួយចំនួន ដដលធ្លល រ់យដិររយឈម
ជំងឺរគុនចាញ់ ដរយរជាថយចុុះ ដូចជា គខ ថិមណឍ លគជរ ជថយចុុះ ២៩% រកគចុះចុុះ ១៧% រយនាធ យមាន
ជ័យ ចុុះ ១៧% ឧ ថិរមានជ័យចុុះ ១៧% កំពង់ីំចុុះ ៦% គសៀមោរយចុុះ ៥% រិនគជរ ជចុុះ ១៤% 
នរយ៉ែលធន ចុុះ ៤% រយ៉ែុដនថគខ ថិកំពិថយចុុះ ១%។ ចំនួនស្លល រ់យគៅគខ ថិរិនគជរ ជ បានថយចុុះពជ ៧១% 
(៣៨នាក់គៅឆ្ប ២ំ០១០ មកគៅ១១នាក់គៅឆ្ប  ំ២០១១)ឯកំពង់ចាមថយចុុះ ៧៧%(២២នាក់ 
គៅឆ្ប ២ំ០១០ មកគៅ ៥ នាក់គៅឆ្ប  ំ២០១១)រពុះសជហនុ ថយ៨០%ពជ៥នាក់ថយ ៨០%(ពជ៥
នាក់គៅឆ្ប ២ំ០១០មក០១នាក់គៅឆ្ប ២ំ០១១ )។ 
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រយចចុរយផនបមានភ្នប ក់ងារសុខភ្នពសម័រគាមភូមធ៨.១០៤ នាក់ កបុង ៤.០៥៧ភូមធដដលររយឈមនឹងជំងឺរគុនចាញ់ 
កបុងគនាុះមាន ២.៨៩០ នាក់ ជាភ្នប ក់ងារសុខភ្នពសម័រគចធ ថិការពារ-ពោបាលជំងឺរគុនចាញ់សរមារ់យ ១.៤៤៥ 
ភូមធដដលររយឈម ងីន់ ងីរ នឹងការចមលងជំងឺរគុនចាញ់។ ចំដណកភូមធ ២.៦១២ គ្ៀិ ដដលររយឈមនឹងរគុន
ចាញ់ដដរ រយ៉ែុដនថមធនសូវ ងីន់ ងីរគនាុះ សកមមភ្នពាមភូមធរិូវបានអនុវ ថិគោយភ្នប ក់ងារសុខភ្នពសម័រគចធ ថិ ដដល
្្ួលរយនធុកការងារសុខភ្នពជា្ូគៅ គោយមធនសំគៅដិគលជជំងឺរគុនចាញ់មួយមុខរយ៉ែុគណ្តត ុះគ្។ 

 ការរគរយដណថ រ់យននគសវារយងាា រគួរកិ់សមាគ ល់ថា រវាងឆ្ប  ំ២០០៦-២០១០ មុងរជលក់ថាប រំរយសធ ន្ភ្នព ៣ ឆ្ប  ំ
ចំនួន ២.៣០០.០០០ មុង រិូវបានដចកជូនររយជាជនគោយឥិគធិនថល គៅាមរយណ្តថ គខ ថិ។ កបុងឆ្ប ២ំ០១១ 
ររយគ្សកមពុជាបាននឹងកំពុងគ វីជយុ ន្នាការដចកមុងកបុងរ្ង់រទាយដ៏ីំមួយ ដដលមធនធ្លល រ់យមានគៅកបុងិំរយន់
អាសុជរយៈគពលរួយនដខ (ដខវ ធចធឆកា ២០១១-កុមាៈ ២០១២) គោយបានររយគល់មុងរជលក់ថាប រំរយសធ ន្ភ្នព ៣
ឆ្ប  ំគោយឥិគធិនថល ២.៧០០.០០០ មុង រិូវដល់ររយជាជនរស់គៅកបុងិំរយន់ដដលមានហានធភ័យរគុនចាញ់
ខពស់ សរុរយចំនួន ៣.០៤០.០០០នាក់ កបុង ៨១២.០០០រគួស្លរ កបុង ៤.០៥៧ ភូមធ គៅកបុងិំរយន់្្ួលខុស
រិូវររយស់មណឍ លសុខភ្នព ៣១២ កដនលង កបុង៤៥ រសុកររយ ធិរយ ថិធននគខ ថិ ២០ ាមគោលការណ៏ររយជាជន
មាប ក់្្ួលមុង ១ (គលជកដលងអបកដដលធ្លល រ់យ្្ួលមុងកបុងរយៈគពល ២-៣កនលងមក) ។  
កបុងកធចចសហការជាមួយ វ ធស័យឯកជនគៅឆ្ប  ំ ២០១១ ថាប រំជលក់មុងចំនួន ៧០០.០០០ កញ្ច រ់យ សរមារ់យ
រជលក់មុង ៧០០.០០០ មុង រិូវបានដចកជូនគោយឥិគធិនថលដល់អបកលក់មុង ៥.៥០០ កដនលង កបុងគនាុះ 
មានអបកលក់ដំុ ៥០ កដនលង។ 
 

២ .ជំងឺរគុនឈាម 
 កមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនឈាម បានចូលរួមចំដណកយ៉ែ ងសកមមកបុងការសគរមចសូចនាករសបូល ដដល

ពាក់ព័នននឹងការកាិ់រយនទយករណជ ឈ ឺនធង អរាស្លល រ់យជា្ូគៅររយស់កុមារគោយជំងឺរគុនឈាម។ អនថោគមន៏
ររយស់កមមវ ធី ជបានគផ្ថ ិជាចមផងគលជការគី វជគោគវ ធនធចឆ័យនធងពោបាលទាន់គពល ការោក់ថាប អំាដរយិ ាមផ្ធុះ នធង
ការអរ់យរមំាារយធា ឬអាណ្តពោបាល ររយស់កុមារឱ្យ្្ួលខុសរិូវចូលរួមរំយបាិ់ជរមកមូសខ្លល  ខ្លកូំន នធងនាំ
កូនគៅគព្យទាន់គពលគវលាគៅគពលគៅថ ខលួន។ 
 កបុងឆ្ប  ំ២០១១ ចំនួនករណជ ឈដឺដលបានមក្្ួលការពោបាលគៅមូលោឌ ន សុខ្លភធបាលស្លធ្លរ
ណៈ មានចំនួន ១៥.៩៨០ ករណជ  កបុងគនាុះស្លល រ់យ ៧៣ នាក់។ ចំនួនករណជ ឈគឺៅឆ្ប  ំ២០១១ គកជនគឡជង 
២៨% គរយជគររយៀរយគីៀរយនឹងឆ្ប  ំ២០១០ (១២.៥០០ នាក់ នធងស្លល រ់យ ៣៨ នាក់) រយ៉ែុដនថមធនអាចចាិ់្ុកថាការ
ផ្ធុុះការោិិាិគ្ គោយស្លរចំនួនករណជ ឈគឺៅឆ្ប  ំ២០១១ មានដិ ១ ភ្នគរួយន ននចំនួនករណជ ឈគឺៅឆ្ប  ំ
២០០៧ ដដលជាឆ្ប មំានការផ្ធុុះការោិិាិជំងឺរគុនឈាម។ អរាស្លល រ់យគោយជំងឺរគុនឈាម្ូទាងំររយគ្ស
បានថយចុុះពជ ២,៩២% នាឆ្ប  ំ ១៩៩៨ មកគៅ ០,៤៦% នាឆ្ប ២ំ០១១។ គួរកិ់សមាគ ល់ថា គខ ថិដដល
មានអរាឈខឺពស់ជាងគគ គឺគខ ថិកំពង់ីំ,គសៀមោរយ, ភបំគពញ នធងគខ ថិកណ្តថ ល។ 

 ការគឆលជយិរយនឹងជំងឺរគុនឈាម 
សកមមភ្នពកបុងដំណ្តក់កាលគរិៀម - ពជដខមជនា ដល់ដខមធថុនា នធងពជដខសជហា ដល់ដខិុលា ថាប បំាណកោដ
អាគរយិ ១៥៩,៥ គាន ថាប Bំti៥,៦គាន រិូវបានោក់កបុងពាង/អាង ចំនួន ៥.១៤៥.២៩៨ គៅាមផ្ធុះ
ររយជាជន ១.២៣៤.៥៨៤ ខបង (ររយមាណ ៩៦,១៤% ននចំនួនផ្ធុះសរុរយ) សទធិគៅាម ភូមធ-ឃុំ កបុង ១៧៣ 
រសុក នធង ៧៦៦ ឃុំ ននគខ ថិដដលជាិំរយន់ររយឈមខពស់នឹងជំងឺរគុនឈាម។ ការរគរយដណថ រ់យននការោក់ថាប បំា
ណកោដគនុះ អាចការពារររយជាជនររយមាណ ២.៧៥៩.១៤៨ នាក់។ កបុងដំណ្តក់កាលគនុះ ការងារអរ់យរ ំ
សុខភ្នព នធងការផ្សពវផ្ាយ - ដចកចាយសមាា រៈអរ់យរសំុខភ្នពមានស្លរៈសខំ្លន់ណ្តស់ គោយមានអបកសម័រគ
ចធ ថិាមភូមធបានចូលរួមយ៉ែ ងសកមមកបុងការងារគោសនាអរ់យរជំាមួយនឹងរុយគគលធកមណឍ លសុខភ្នព គដជមផជ
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ចលនាររយជាជន ឱ្យអនុវ ថិវ ធធ្លនការរយងាា រ ដូចជាលុរយរំយបាិ់ជរមកមូស   អនាម័យភូមធោឌ ន-ផ្ធុះសដមផង នធង
ជ្ស្លធ្លរណៈនានា នធងយល់ដឹងពជគោគសញ្ញដ រយឋមសំខ្លន់ៗនន ជំងឺរគុនឈាម ដដលរិូវដសវងរកគសវា
ពោបាលទាន់គពលគវលា នធងគចុះដថទាអំបកជំងឺរគុនឈាម។ល។ 

 សកមមភ្នពកបុងដំណ្តក់កាលោិិាិៈ សកមមភ្នពគឆលជយិរយជារយនាធ ន់ ដដលរិូវមានការចូលរួមពជរគរ់យ
មជឈោឌ ន គោយោរ់យរយញ្ចូ លទាងំររយជាពលរដឌ កបុងសហគមន៏ ពធគសសការគ វីជអនាម័យសំអាិ ជ្កដនលងរំយផ្ល ញ
ជរមកមូស រយគងាជនការងារគោសនាអរ់យរចំល័ិាមភូមធ-ឃុំ សហគមន៏ ស្លលាគរៀន ្នធឹមោប នឹងការោក់ថាប ំ
បាណកោដគៅាមិំរយន់ចំណុចដដលមានការោិិាិ។ 
 

៣.ជំងឺសុជសថូ  នធងដងាូវរពនូ 
 

 ជំងឺសុជសថូគៅជារយញ្ញា សខុភ្នពសំខ្លន់មួយររយសរ់រយជាជនរសគ់ៅាមដង្គនលគមគងគនធងនដ្គនលននគខ ថិរកគចុះ 
នធងគខ ថិសធឹងដរិង។ ឯដងាូវគពាុះគវៀន ក៏គ វីជឱ្យរយ៉ែុះពាល់សុខភ្នពដល់ររយជាជនដដលរស់គៅាមជនរយ្ នធងិំរយន់
ជាយរកុងផ្ងដដរ ពធគសស គឺកុមារកបុងវយ័សធកា នធងនារ ជសទធិកបុងវយ័រយនថពូជ។ ចំដណកជំងឺរពូនអំគបាុះចាបំាច់រិូវ
ផ្ថល់ថាប ពំោបាល ពធគសសដល់ររយជាជនដដលរស់គៅកបុងិំរយន់អរា ចមលងខពស់ គដជមផជកាិ់ផ្ថ ច់ការចមលង។ 
 ររយជាជនរស់គៅិំរយន់ចមលងខពស់ននជំងឺសុជសថូ  បាន្្ួលថាប ពំោបាលជាសមូហភ្នពចំនួន ៧៣.៤៤០ នាក់។ 
យុ ន្នាការដចកថាប ពំោបាលដលរ់រយជាជនកបុងសហគមន៏ជំុ ជ្ ៥ រស់គៅកបុងិំរយន់ចមលងខពស់ននជំងឺរពូនអំគបាុះ បាន
រិូវរយញ្ច រ់យកាលពជឆ្ប  ំ ២០០៩ នធងកបុងឆ្ប  ំ ២០១០។ ការសធការស្លវរជាវគមជអរាគររយវា៉ែ ឡង់ននជំងឺរពូនអំគបាុះ 
គោយគររយជឌជរយសធជក គិសថ នធងថាប ឌំជអុជសុជកាបាមា៉ែ សុជនសុជរាិ ១០០ មជលជរកាម នធងអាល់រយង់ោសយុល គរកាយរយៈ
គពល ៥ឆ្ប  ំ ននការរយញ្ច រ់យយុ ន្នាការដចកថាប ពំោបាលបានរកគឃជញថា អរាគររយវា៉ែ ឡង់ននជំងឺរពូនអំគបាុះ គឺ 
០,៦%។ 
 អរារគរយដណថ រ់យននការផ្ថល់ថាប ំ្ មាល ក់រពូនគលជកុមារអាយុពជ ១២-៥៩ ដខ បានគកជនគឡជងពជ ៦៥% គៅឆ្ប  ំ
២០១០ គៅ៨៥% គៅឆ្ប ២ំ០១១។ រ ជឯអរារគរយដណថ រ់យការផ្ថល់ថាប ំ្ មាល ក់រពូនគលជកុមារកបុងវយ័សធកា្ូទាងំ 
២៤ ោជធ្លនជ- គខ ថិ សគរមចបាន៩៥%។ ការដចកថាប គំមរយង់ោសយុលដល់គកមងអាយុពជ ៦-១៤ឆ្ប  ំាមស្លលា
រយឋមសធកាបានគ វីជគឡជង ២ ដងកបុងមួយឆ្ប  ំគោយកុមារចំនួន ២.៣១១.២៣៣ នាក់ ្ូទាងំ ២៤ ោជធ្លនជ-គខ ថិ
បាន្្ួលថាប ។ំ ចារ់យាងំពជឆ្ប  ំ ២០០៥ មកអរារគរយដណថ រ់យការផ្ថល់ឱ្សថ្មាល ក់រពូន ២ដង កបុង១ឆ្ប  ំ ដល់
សធសសស្លលារយឋមសធកា សគរមចបានគលជសពជ ៩៥%។ ស្រសថជមានគភ៌ចារ់យពជរ ជិមាស ជ្ ២ នធងស្រសថជគរកាយសរមាល
បាន្្ួលថាប រំពូនមានចំនួន៣៨០.០០០នាក់។ 
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ខ/របាយការណស៍មទិ្ធិផលរបសក់មមវិធ៊ីជាតិប្បយទុ្ឋនខឹជ្ំខឺប្រុនចាញឆ់្ន ២ំ០១១ 

I. ង្សចករ ៊ីង្ផ្រម 

 ជំងឺរគុនចាញ់គៅដិជារយញ្ញា សុខភ្នពស្លធ្លរណៈនធងជារយនធុកគសដឌកធចចគៅកបុងរពុះោជាណ្តចរកកមពុជាគោយ
ស្លរដិអរាឈនឺនជំងឺរគុនចាញ់កបុងចំគណ្តមររយជាជន ១០០០នាក់ មានចំនួន ៤,០៧នាក់ គហជយករណជ ស្លល រ់យ 
គោយជំងឺរគុនចាញ់មានចំនួន ១៣៥នាក់ កបុងឆ្ប ២ំ០១០ ។  

គទាុះរយជជាមានការថយចុុះករណជ រគុនចាញ់ដដលបានគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យគលជនធក នធងពោបាល រួមទាងំអរាស្លល រ់យ កបុង
ចំគណ្តមអបកជំងឺ ងីន់ ងីរ កបុងរយៈគពល១១ឆ្ប ចុំងគរកាយគនុះក៍គោយ (របាយការណ៍រគុនចាញ់ឆ្ប ២ំ០០០-២០១០) ក៏
ការឈ ឺនធងការស្លល រ់យគោយស្លរជំងឺរគុនចាញ់គៅកមពុជាគៅដិមានករមធិខពសគ់រយជគររយៀរយគីៀរយនឹងរយណ្តឋ ររយគ្សគផ្សងៗ
កបុងិំរយន់។ 

រយញ្ញា ជំងឺរគុនចាញ់កបុងររយគ្សកមពុជាជាកាឋ ដ៍សំខ្លន់មួយដដលរួមចំដណកគ វីជឲ្យមានរយញ្ញា ភ្នពគសលកស្លល ងំ 
ផ្លលំ បាកគពលមាននផ្ធគពាុះ ទារកមធនរគរ់យ្ំងន់ នធងការលូិលាស់គខាយសរមារ់យកុមារ។ ជំងឺរគុនចាញ់គៅកមពុជា
គ វីជឲ្យរយ៉ែុះពាល់ដល់ការចំណ្តយគសដឌកធចច រួមរយញ្ចូ លទាងំចំណ្តយផ្ធ ល់គលជការពោបាលជំងឺ ពធគសសចំគពាុះជនរកជរក 
នធងជនដដលងាយរងគរោុះ រពមទាងំការចំណ្តយសងគមគផ្សងៗគ្ ៀិ ដូចជា ការបាិ់រយង់គពលគវលាសធការរយស់កុមារ 
នធងយុវវយ័ គពលគវលាររយករយមុខររយរ ការគ វីជដំគណជ រនធងរំយលាស់ ជ្ នធងការសនសំរបាក់កាស្ុកជាគដជម។ ផ្លរយ៉ែុះពាល់
ននរយញ្ញា ជំងឺរគុនចាញ់កបុងវ ធស័យមា៉ែ រកូគសដឌកធចច ោរ់យរយញ្ចូ លទាងំការងារពាណធ ជចកមម គ្សចរណ៍ នធងការងារវ ធនធគយគ
ផ្ធ ល់ពជរយរគ្ស នធងកបុងរសុក។ 

ការធ្លល ក់ចុុះននករណជ ជំងឺរគុនចាញ់ (ររយដហល ៩.៧ភ្នគរយកបុង១ឆ្ប )ំ នធងករណជ ស្លល រ់យ (ររយដហល ៨.៤ 
ភ្នគរយកបុង១ឆ្ប )ំ គឺបានមកគោយស្លរកាឋ ជាគរចជន រួមមានកាឋ សនឋធភ្នព គសទរភ្នពនគយបាយ ការអភធវឌណគសដឌកធចច 
នធងការរ ជកចំគរ ជនខ្លងគហោឌ រចនាសមព័ននគមនាគមន៍ នធងព័ិ៌មាន ការផ្ល ស់រយឋូរមុខររយរ ការដកលអំរយរ ធស្លទ ន ឥរ ធយរយថរស់
គៅ នធងសំខ្លន់គឺភ្នពររយគសជរគឡជងននការ្្ួលយកបាននូវអនឋោគមន៍ននការងារររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ាមរយៈ
ការដកលំអនូវគសវាពធនធិយពោបាល នធងការរយងាា រការចមលងគោយមានការរិួិពធនធិយ នធងាមោនររយស់មជឈមណឍ ល
ជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ននរកសួងសុខ្លភធបាល នធងអងគភ្នពគរកាមឱ្វា្ររយស់រកសួងសុខ្លភធបាល នធងនដគូ
ទាងំឡាយ ដដលរួមមាន នាយកោឌ នសុខ្លភធបាល នធងនាយកោឌ ននគរបាលររយឆ្ងំរយ្គលមជសគសដឌកធចចននរកសួង
មហានផ្ធ រកសួងការពារជា ធិ រកសួងអភធវឌណន៍ជនរយ្ រកសួងអរ់យរយំុវជន នធងកជឡា រកសួងកធចចការនារ ជ អាជាញ ីរមូល
ោឌ ន នធងសហគមន៍ អងគការមធនដមនរោឌ ភធបាល អងគការអនឋរជា ធិ រួមជាមួយនធងការគ វីជវ ធមជឈការ នធងការពរងជកនូវ
សកមមភ្នពជាគនលឹុះននកមមវ ធី ជររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់រហូិដល់ិំរយន់ជនរយ្ោច់រសយ៉ែ លដដលជាកដនលងពធបាក
ដសវងរកគសវាសុខភ្នព ាមរយៈគំនធិផ្ឋួចគផ្ឋជមឲ្យមានអបកសម័រគចធ ឋិពោបាលជំងឺរគុនចាញ់ាមភូមធ ការផ្ល ស់រយឋូរ
ឥរ ធយរយថ នធងការរបារស័យទាក់្ង ការរយគងាជននូវអរារគរយដណឋ រ់យការដចកចាយមុងដល់ររយជាជនររយឈមនឹងការ
ចមលង នធងការដកលំអគសវាគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យ នធងពោបាលរគុនចាញ់គៅាមគសវាសុខ្លភធបាលស្លធ្លរណៈ។ល។ 
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II. ទ្ិសង្ៅសកមមភាពការងារកមមវិធ៊ីប្បយទុ្ឋនឹខជ្ំខឺប្រុនចាញ់២០១១ 

  ១. ការរគរយដណឋ រ់យបានទាងំរសុង (១០០ភ្នគរយ)គោគវ ធនធចជ័យជំងឺរគុនចាញ់ឲ្យបានឆ្រ់យរហ័ស
 នធងការ ពោបាលទាន់គពលគវលា នធងមាន ររយសធ ន្ភ្នពនូវរគរ់យករណជ ជំងឺរគុនចាញ់ នធងការសមាល រ់យ
 ហាា ដម៉ែិ ននគមគោគហាវ ល់សុជបា៉ែ រ ៉ែូម (គោលគៅគលជររយជាជនចំណុចរួមទាងំររយជាជនចល័ិ នធង   

                   ជនចំណ្តករសុក)។ 
  ២. រយញ្ឈរ់យនូវការគររយជរបាស់ឱ្សថដដលនាឲំ្យមានភ្នពសុ្លរំរយស់គមគោគរគុនចាញ់ជាមួយថាប អំាគិមជសុជ 
   នជនាមរយៈការគ វីជឲ្យររយគសជរគឡជងនូវការ្្ួលយកគសវាពោបាលជំងឺបានរិឹមរិូវ នធងរយងាា រការ

គររយជរបាស់ថាប រំគុនចាញ់ដិមួយមុខ នធងថាប ខុំសចារ់យឬដកលងកាល យគៅាមគសវាសុខភ្នពស្លធ្លរណៈ 
នធងឯកជន។ 

  ៣. ធ្លនាបាននូវការ្្ួលយកគសវារយងាា រជាពធគសសការរយងាា រការចមលងគមគោគរគុនចាញ់ដដលមានភ្នព
សុ្លនឹំងថាប អំាគិមជសុជនជន កបុងចំគណ្តមររយជាជនគោលគៅ ាមរយៈការរិួិពធនធិយស វិមូស ដដលជា
ភ្នប ក់ងារចមលងជំងឺ នធងមគីោបាយការពារគោយខលួនឯងផ្ធ ល់ នធងការដកលំអរយរ ធស្លទ ន។ 

  ៤. ធ្លនាថាសហគមន៍បាន្្ួលការយល់ដឹង្ូលំ្ ូលាយអំពជជំងឺរគុនចាញ់ នធង ការររយកាន់យក           
                         ឥរ ធយរយថរិឹមរិូវកបុងការរយងាា រការចមលងជំងឺរគុនចាញ់ ចលនាសហគមន៍ នធងការោរំ្កមមវ ធី ជ       
                         ររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់។ 

   ៥. រគរ់យរគងកមមវ ធី ជររយករយគោយររយសធ ន្ភ្នពរមួរយញ្ចូ លទាងំររយពនន័ព័ិ៌មានសខុ្លភធបាលនធងការាមោន
  រពមទាងំការសរមរយសរមួលនានាដដលនឹងនាឲំ្យការអនុវ ឋិយុ ន្ស្លស្រសឋននការលុរយរំយបាិ់ជំងឺ 
  រគុនចាញ់ មានគុណភ្នពខពស់ នធង្្ួលបានគជាគជ័យ។ 

   
III. សមិទ្េិផលការងារកមមវិធ៊ីប្បយទុ្ឋនឹខជ្ំខឺប្រុនចាញឆ់្ន ២ំ០១១ 

១.សកមមភាពសខំាន់ៗគបំ្ទ្ដល់ការប្របដណដ បប់ានទខំប្សខុ១០០ភាររយ(ង្ររវិនិចឆ ័យជំ្ខឺប្រុនចាញឲ់្យបាន

ឆ្បរ់ហស័និខការពាបាលទន់ង្ពលង្េលានិខមានប្បសិទ្ធភាពនូេប្រប់ករណ៊ីជំ្ខឺប្រុនចាញ់រ ួមទំខប្បជាជ្ន

ចល័ត និខ ជ្ន ចំណាកប្សុក។ 

១.១. ង្សវាសុខភាពសាធាណៈ 

១.១.១.វគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លគលជការពោបាលនធងគី វជគោគវ ធនធចឆ័យ៖ការរយណថុ ុះរយណ្តថ លមស្រនថជសខុ្លភធបាលគលជការពោបាល
(training malaria clinical management) កបុងឆ្ប ២ំ០១១ កនលងមកគនុះ កមមវ ធី ជរគុនចាញ់គខ ថិបានគរយជកវគគរយ
ណថុ ុះរយណ្តថ លគលជនធកជំងឺរគុនចាញ់ជូនដល់មស្រនថជសខុ្លភធបាលាមគខ ថិគរៀងៗខលួនដូចជា គខ ថិកំពិមានសធកាា កាមចូល
រួម៣៣នាក់,រពុះវ ធហារ២៧នាក់,រិនៈគធរ ជ៤៨នាក់,សធឹងដរិង១០នាក់។  

១.១.២  វគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លមជរកូ្សសន៍នធងគិសថរហ័ស៖ 

្នធឹមនឹងមានគរយជកវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លវគគគលជនជកជំងឺរគុនចាញ់ កមមវ ធី ជរគុនចាញ់គខ ថិក៏មានគរយជកវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លដផ្បក
មជរកូ្សសន៏ជំងឺរគុនចាញ់ជូនដល់មស្រនថជរំយគរ ជការងារខ្លងមជរកូ្សសន៏គៅាម មណឍ លសុខភ្នពនធងរសុកររយ ធិរយ ថិធចំនួន
២៤គខ ថិរកុងដដលមានសធកាា កាមដដលចូលរួមដូចមានោយ ិួគលខកបុងាោងខ្លងគរកាម៖ 
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ល.រ គឈាម ុះគខ ថិ ចំនួនសធកាា កាម ល.រ គឈាម ុះគខ ថិ ចំនួនសធកាា កាម 
១ រយនាធ យមានជ័យ ២៥ ១៣ រពុះវ ធហារ ២៧ 
២ បាិ់ដំរយង ១៧ ១៤ នរពដវង ១៦ 
៣ កំពង់ចាម ២១ ១៥ គពា ធី៏ស្លិ់ ១៦ 
៤ កំពង់ឆ្ប ងំ ៩ ១៦ រិនៈគជរ ជ ៤៦ 
៥ កំពង់សពឺ ២១ ១៧ គសៀមោរយ ១៥ 
៦ កំពង់ីំ ១៤ ១៨ សជហនុ ១២ 
៧ កំពិ ១៤ ១៩ សធឹងដរិង ១១ 
៨ កណ្តថ ល ១៦ ២០ ស្លវ យគរៀង ១៣ 
៩ គកាុះកុង ១៣ ២១ ាដកវ ១៥ 
១០ រកគចុះ ៩ ២២ ឧ ថិរមានជ័យ ១៩ 
១១ មណឍ លគធរ ជ ២៣ ២៣ ដករយ ១៥ 
១២ ភបំគពញ ៣៩ ២៤ នរ់យលធន ១៤ 

    ២២១     ២១៩ 
 

១.១.៤. ការគាំររអភិបាលកិច្ច 
មន្ត រ្ីតាមដា្ ្ិងវាយតាំលល ្ិងរកុមអភិបាលកិច្ចមកពីមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិ បា្ធ វ្ើការ តាម
ដា្ ្ិងធ វ្ើការងារអភិបាលកិច្ចធៅកា្់ធេតរនានាមួយច្ាំ្ួ្។ ធគលបាំណ្ងគឺធដើមបី ផ្រល់
្ូវការគាំររឱ្យបា្ធរៀងទាត់ធៅដល់មន្ត រ្ីរគុ្ចាញ់ធេតរ ធដើមបីធានាថាកិច្ចអ្ុវតរ្៏ ការងារ
រគុ្ចាញ់ដាំធណ្ើ រការសមស្សប ធៅតាមកិច្ចដាំធណ្ើ រការជាគ ល្ឹឹះធៅថាន ក់ធេតរ ្ិងកាំរតិ 
របតិបតរិ ធ ើយការងារទាាំងអស់រតូវបា្អ្ុវតរតាមផផ្្ការ ផដលបា្កាំណ្ត់។ 

សកមមភាពការងារគ ល្ឹឹះខាងធរកាម រតូវបា្អ្ុវតរកាំឡុងធពលចុ្ឹះរសស្ៈកិច្ច ៖ 
 ការជួ្បជាមួយនាយកម ទ្ីរសុខាភិបាលធេតរ្ិងមន្ត រ្ីរគុ្ចាញ់ធេតរ្ិងអងគការធរៅ  
រដាា ភិបាលធផ្សងៗផដលពាក់ព័ ធ្។ 

 អភិបាល ្ិងតាមដា្កិច្ចដាំធណ្ើ រការកមមវ ិ្ ីរគុ្ចាញ់ ្ិងសកមមភាពធផ្សងៗធៅ 

មណ្ឌ លសុេភាពណា ផដល ធៅកនុងតាំប្់របឈមមុេ្ឹងជ្ាំងឺរគុ្ចាញ់េពស់ ្ិង     
ម្យម។ 

 ជួ្យសាំរួល  ្ិងផ្រល់របឹកាដល់មន្ត រ្ីរគុ្ចាញ់ធេតរ ្ិងគធ្យយករ កនុងការអ្ុវតរ 
កមមវ ិ្ ីរគុ្ចាញ់ ផដលបា្ធរគងរុក ្ិងធានាថា ការចាត់ផច្ងវវកិាសាំាបប់ការ អ្ុ
វតរសកមមភាពធ្ឹះ គឺសមស្សបធៅតាមរិសធៅ។ 

 សាំរួលដល់មន្ត រ្ីរគុ្ចាញ់ធេតរ ្ិងគធ្យយករ កនុងការធរៀបច្ាំផផ្្ការតាមដា្ ្ិង 

វាយតាំលលរបចាាំរតីមាស, ផផ្្ការ ិរញ្ញវតថុរបចាាំរតីមាស ្ិងរបាយការណ៏្ 

សកមមភាពរបចាាំផេ។ 
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 ផ្រល់របឹកា ្ិងអាំណាច្ ដល់មន្ត រ្ីរគុ្ចាញ់ កនុងការធរៀបច្ាំរបាយការណ៏្ ្ិងផផ្្ការ 
ការងារ ្ិងសាំធណ្ើ រ របាក់ច្ាំណាយវវកិារបចាាំរតីមាស។ 

 បធងកើ្កិច្ចរាំនាក់រាំ្ងរវាងមជ្ឈមណ្ឌ លរគុ្ចាញ់ ្ិងម ទ្ីរសុខាភិបាលធេតរ ្ិង អងគ
ការនានា ផដលកាំពុង អ្ុវតរសកមមភាពលុបបាំបាត់ជ្ាំងឺរគុ្ចាញ់ ្ិងធេតរនានា។ 

បា្ចុ្ឹះធៅធ វ្ើការតាមដា្្ិងវាយតលមលធៅរូទាាំង២០ធេតរ្ិងស្សុករបតិបតរិច្ាំ្ួ្៣១ ផដល 
មា្ជ្មងឺរគុ្ចាញ់ាបតតាត ្ិងចុ្ឹះធៅផ្ទទ ល់ដល់មណ្ឌ លសុេភាព ផដលមា្អរតាជ្មងឺ រគុ្
ចាញ់េពស់ច្ាំ្ួ្៨០ធដើមបីធ វ្ើការតាមដា្្ិងវាយតលមល្ិងផ្រល់ការផណ្នាាំកនុងការអ្ុវតរ កមម
វ ិ្ ីរគុ្ចាញ់។ 
 
 

 

១.៤.៥.ការពិ្ិតយគុណ្ភាពកពាច ក់ាមជ្ាំងឺរគុ្ ចាញ់ (Cross-Checking) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

១.២. ង្សវាសហរមន៍(VMW): 
ការរយគងាជិអបកសម័រគចធិឋភូមធពោបាលជមងឺរគុនចាញ់ គឺជាវ ធី ជស្លស្រសឋមួយដ៍មានររយសធ្នធភ្នពសរមារ់យ 

ពោបាលជមងឺរគុនចាញ់គៅាមសហគមន៍គោយដផ្ែកគលជការគររយជគិសឋរហ័សនធងពោបាលគៅនឹងកដនលងាម
ភូមធដដលមានការចមលងជមងឺរគុនចាញ់នធងជាដផ្បកមួយកបុងការចូលរួមចំដណកកបុងយុ្នស្លស្រសឋលុរយរយំបាិ់ជមងឺ 
រគុនចាញ់រយៈគពលយូរររយស់មជឈមណឍ លជាិធររយយុ្ននឹងជមងឺរគុនចាញ់គៅកមពុជា។ររយគ្សកមពុជាមាររយជា 
ជនររយមាណ១៤,៤៣១,៧៧៧(ការបា៉ែ ន់ស្លម នឆ្ប ២ំ០១១)ដដលមានររយជាជនររយឈមមុខនឹងជំងឺរគុចាញ់ 
៣.០៤០.០០លាននាក់កបុង២០គខិថកបុងចំគណ្តម២៤គខិថរកុងដដលសទធិកបុង៤៥រសុកររយិធរយិថធកបុចំគណ្តម 
៧៧រសុកររយិធរយិថធ្ូរទាងំររយគ្សនធងមណឍ លសុខភ្នព៣១២នន៩១៤មណឍ លសុខភ្នពទាងំអស់។ 

រហូិមកដល់រយចចុរយផនបគនុះ អបកសម័រគចធិឋពោបាលជមងឺរគុនចាញ់សរុរយមានចំនួន១៥២៨ភូមធកបុង 
ររយគ្សកមពុជាដដលរគរយដណឋ រ់យររយជាជនងាយរងគរោុះគោយស្លរជំងឺរគុនចាញ់គរចជនជាង១លាននាក់កបុង 
គខិឋចំនួន១៧នឹងរសុកររយិធរយិថធចំនួន៣៤ មណឍ លសុខភ្នពចំនួន១៥៩។ 
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   កបុងឆ្ប ២ំ០១១គនុះការផ្ថល់គសវាពោបាលជំងឺរគុនចាញ់កបុងសហគមន៍ាមរយៈអបកសម័រគចធិថ មជឈម
ណឍ លជាិធររយយុ្ននឹងជំងឺរគុនចាញ់បានរួមសហការជាមួយនដគូរ នធងមនធជរសុខ្លភធបាល គខិថ រសុក មណឍ ល 
សុខភ្នពបានអនុវិថសកមមភ្នពមួយចំនួនដូចខ្លងគរកាមៈ 

ក. ង្ប្ជ្្សង្រ ើសអ្នកសម ័ប្រចិតរភ ូម ិថ្ម៊ីបន្នែម  

នាឆ្ប ២ំ០១១គំគោងអបកសម័រគចធ ថិភូមធបានគរជជសគរ ជសភូមធថមជរយដនទមដដលលកាខ័ណឍ ននការគរជជសគរ ជសភូមធអបកសម័រគ
ចធ ឋិពោបាលរគុនចាញ់គឺ ៖ 

 ភូមធដដលគៅឆ្ង យជាង៥គជឡូដម៉ែរិឬគីវជដំគណជ រគលជសពជ១គមា៉ែ ងពជមណឍ លសុខភ្នព រយុសថធ
សុខភ្នព 

 ភូមធដដលគ្ជរយរយគងាជិថមជដដលព័្នជុំវ ធញគោយនរព(ភូមធគោលគៅននការរគរយដណឋ រ់យមុង)។ 
 ភូមធដដលមានករណជ ជមងឺរគុនចាញ់គកជិគឡជងោយការណ៍គោយគសវាស្លធ្លរណៈភូមធ

ដដលោម នអបកសម័រគចធិឋអរ់យរសំុខភ្នពភូមធទាក់្ងនឹងជមងឺរគុនចាញ់។ 

ក.១.ល្នផ្លននការចុុះអគងាិបានចុុះពធនធិយមានចំនួន០៥គខិថ ,ចំនួន០៦ រសុកររយិធរយិថធ, មណឍ ល  
សុខភ្នពចំនួន២១នធង២៧៦ភូមធ។ 
ខ.២.ល្នផ្លននការគរជជសគរ ជសភូមធរយដនទមថមជបានចំនួន១២៩ភូមធដដលមានគៅគខិថចំនួន០៥ (គខិថ
រពុះវ ធហារ គខិថរយនាធ យមានជ័យ គខិថកំពង់សពឺ គខិថឧិថរមានជ័យ គខិថមណឍ លគជរ ជ) រសុកររយិធរយិថធ
ចំនួន០៦ នធងមណឍ ល សុខភ្នពចំនួន១៥។ 
ខ.ការបណរុ ុះបណារ ល 

ខ.១.វគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លអបកស្រសម័គចធិឋភមូធពោបាលជមងរឺគនុចាញ់គរជជសគរ ជសថមជនឹង វគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ ល   
       វ ធរកធិយការ៖ 

 គោលរយំណងសំខ្លន់ននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លអបកស្រសម័គចធិឋភូមធពោបាលជមងឺរគុនចាញ់គឺគផ្ឋ ិ
គៅគលជការអនុវិឋផ្ធ ល់នធងសងាិ់ីងន់គលជ៖ 

 ិួនា្ជនធងការ្្ួលខុសរិូវននអបកស្រសម័គចធិឋភូមធពោបាលជមងឺរគុនចាញ់ 
 ដណនាគំអាយស្លគ ល់គោគសញ្ញដ រគុនចាញ់រស្លលនធងរគុនចាញ់ីងន់ីងរ 
 ការគីវជគោគវ ធនធចឆ័យគោយគររយជរបាស់គិសឋរហ័ស 
 ការពោបាលគោយគររយជថាប កំញ្ច រ់យACTs 
 ការរយញ្ជូ នករណជ ជមងឺរគុនចាញ់ីងន់ីងរនធងផ្លវ ធបាក 
 ការកិ់រានធងគីវជរបាយការណ៍ជមងឺរគុនចាញ់ករណជ ស្លល រ់យចំនួនគិសឋនធងថាប បំានគររយជ។ 
 អរ់យរសំុខភ្នពសឋជពជការការពារជមងឺរគុនចាញ់។ 

 ល្នផ្លននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លអបកសម័រគចធិឋភូមធពោបាលជមងឺរគុនចាញ់ សរុរយចំនួន២៥៨
នាក់កបុង១២៩ភូមធ(មានររយុស០១នាក់នធងរស្លជ១នាក់កបុង០១ភូមធ)មកពជ១៥មណឍ លសុខ
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ភ្នពរសុកររយិធរយិថធចំនួន០៦ គខិថចំនួ០៥រួមមានគខិថរពុះវ ធហារ,រយនាធ យមានជ័យ,កំពង់
សព,ឺឧិឋរមានជ័យ នធងមណឍ លគធរ ជ។ វគគរយណឋុ ុះ រយណ្តឋ លគនុះបានរិួិពធនធិយនធងាមោន
ផ្ធ ល់ពជរកុមការងារដផ្បកអបកសម័រគចធិឋពោបាលជមងឺរគុនចាញ់ថាប ក់ជាិធកបុងគពលគរៀរយចំការ
រយណឋុ ុះរយណ្តឋ ល។ 

 កំឡុងគពលននការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លចារ់យគផ្ឋជមពជដខឧសភ្នដល់ដខកកាោឆ្ប ២ំ០១១។ 
 ្ជកដនលងននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគឺគខិឋរពុះវ ធហារ,រយនាធ យមានជ័យ,ឧិឋរមានជ័យ,កំពង់សពឺ នធង

មណឍ លគធរ ជ។ 
 រយៈគពលរយណឋុ ុះរយណ្តឋ ល៤នថងសរមារ់យវគគនជមួយៗ។ 

គទាុះរយជជា មានវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លអបកសម័រគចធិឋភូមធពោបាលជមងឺរគុនចាញ់ នាគពលគរជជសគរ ជសិំរយូង 
នធងមានការដណនាាំមរយៈការររយជុំររយចាដំខក៍គោយ កមមវ ធី ជក៏មានដផ្នការសំោរ់យគរយជកវគគរយណឋុ ុះ
រយណ្តឋ ល វ ធរកធិយការអបកសម័រគចធិឋភូមធនធងអបកសម័រគចធិឋចល័ិពោបាលជមងឺរគុនចាញ់ជាគរៀងោល់២ឆ្ប ំ
មឋងផ្ងដដរ។ 

 គោលរយំណងននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគឺផ្ឋល់នធងរយគងាជនសមិទភ្នពយល់ដឹងដល់អបកសម័រគចធិឋ 
ពោបាលជមងឺរគុនចាញ់ដដលបានគរជជសគរ ជសកនលងមកសទធិកបុងិំរយន់មានភ្នពសុ្លគំៅនឹងថាប ំ
អាគិមជគសនជន។ 

 កំឡុងគពលននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លរលំឹកពជដខគមស្លដល់ដខមធថុនាឆ្ប ២ំ០១១សរមារ់យគខិឋ 
ដដលឧិទមាគោយមូលនធីធសកលជុំ្ជ៦នធងពជដខកកាោដល់ដខកញ្ញដ ឆ្ប ២ំ០១១សរមារ់យគខ
ិឋដដលឧរយិទមាគោយមូលនធីធសកលជុំ្ជ៩។ 

 ្ជកដនលងននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លៈគខិឋគោលគៅននគគរមាងអបកសម័រគចធិឋភូមធពោបាលជមងឺរគុន
ចាញ់។ 

 រយៈគពលននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លវ ធរកធិយការមានរយុះគពល២នថង 
 

ខ.១.១-ការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លរលំឹកអបកសម័រគចធិឋពោបាលជមងឺរគុនចាញ់នធងអបកចល័ិសរមារ់យជុំ្ជ៩
បានចំនួន០៩គខិថ(គខិថរយនាធ យមានជ័យ,គកាុះកុង,កំពិ,បាិ់ដំរយង,គពា ិី៍ស្លិ់,រពុះវ ធហារ,គសៀម 
ោរយ,ឧិឋរមានជ័យ,កំពង់សពឺ)ចំនួន៤៣២ភូមធដដលមានសធកាា កាមជាអបកសម័រគភូមធពោបាលជំងឺរគុន
ចាញ់ចូលរួមគរៀនចំនួន៨៦៣នាក់នធងអបកសម័រគភូមធពោបាលជំងឺរគុនចាញ់ចល័ិចំនួន១០៨នាក់។ 
 

ខ.១.២ ការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លរលំឹកអបកសម័រគចធិឋពោបាលជមងឺរគុនចាញ់សរមារ់យជុំ្ជ៦បានចំនួន១០
គខិថ (គខិថ រពុះវ ធហារ,កំពង់ីំ,គសៀរយោរយ,កំពិ,កំពង់សពឺ,រពុះសជហនុ,មណឍ លគធរ ជ,រកគចុះ,សធឹងដរិង,
រិនៈគធរ ជ)ចំនួន៣៨២ភូមធដដល មានសធកាា កាមជាអបកសម័រគភូមធពោបាលជំងឺរគុនចាញ់ចូលរួមគរៀន
ចំនួន៧៦៣នាក់។ 
ខ.១.៣ សរុរយការរយណថុ ុះរយណ្តថ លវ ធរកធិយការទាងំពជរគលជកមានចំនួន១៦គខិថ ,កបុងរសុកររយិធរយិថធ
ចំនួន៣៤   សធកាា កាមចំនួន១៦២៦ នាក់។ 
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 ខ.២.វគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគផ្ញជស្លរ( SMS )ដល់អបកស្រសម័គចធិឋភូមធពោបាលជមងឺរគនុចាញ់ៈ 

 មជឈមណឍ លជាិធររយយុ្ននឹងជមងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែសុជិស្លស្រសឋនធងបាណកស្លស្រសឋគោយមានការជួយ
ឧរយិទមាពជរកុមហ ុន្ូរស័ពធMobitel,InSTEED, MalariaConsortium នធងថវ ធកាឧរយិទមាគោយWHOកមពុជា,
គយជងបានរយគងាជិ កមមវ ធី ជស្លកលផងគនុះគោយបានចារ់យគផ្ឋជមគរយជវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លដល់អបកសម័រគចធិឋភូមធ 
ពោបាលជមងឺរគុនចាញ់កបុងគខិឋកំពិ,គសៀមោរយ,កំពង់ចាម(រសុកររយិធរយិឋធគមមិ់)អំពជរគរយៀរយគផ្ញជស្លរាម ្ូរ
សពធ័នដនូវរបាយការណ៍ភ្នល មៗទាន់គពលគលជករណជ រគុនចាញ់វ ធជជមានគៅាមសហគមន៍ពួកគគ។ររយព័នន 
ព័ិ៌មានគនុះសរមារ់យអបកសម័រគចធិឋភូមធពោបាលជមងឺរគុនចាញ់នធងរយុគគលធកមណឍ លសុខភ្នពផ្ឋល់ជាព័ិ៌មាន
គៅរសុក,គខិឋនធងថាប ក់ជាិធនូវករណជ រគុនចាញ់ដដលបានគីវជគោគវ ធនធចឆ័យគឃជញវ ធជជមាន។ 
 ជាល្នផ្លដដលគយជងបានរយណថុ ុះរយណ្តថ លអបកសម័រគចធិឋចំនួន១៦៩នាក់នធងអបកសម័រគចធិឋចល័ិ 
ចំនួន១៤នាក់សទធិគៅកបុងគខិថចំនួន០៣(គខិថកំពិ,គសៀមោរយ,កំពង់ចាម)រសុកររយិធរយិថធចំនួន០៤ 
(គមមិ់,អងគរជុំ,ឈូក,កំពិ)មណឍ លសុខភ្នពចំនួន១៥នធងភូមធ១៦៩។ 

ការរយណថុ ុះរយណ្តថ លបានររយរពឹិថធគៅដខសជហាដដលរយៈគពលននការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លមួយវគគគឺមាន 
រយុះគពល១នថងគោយរយគរងៀនទាងំរ្ឹសឋជនធងការអនុវិឋន៍ជាក់ដសឋង។ 

រ.ការប្បជ្ុំរបស់រំង្រខអ្នកសម ័ប្រចិតដភូមិពាបាលជ្មង ឺប្រុនចាញ់ 

 គ.១.ការររយជុំររយចាំដខ 
រយុគគលធកមណឍ លសុខភ្នពបានកំណិ់កាលរយរ ធគចឆ្ររយជុំររយចាដំខសរមារ់យអបកសម័រគចធិឋនធងអបកចល័ិ
មឋងកបុង១ដខមថង។កំឡុងគពលររយជុំបានរិួិពធនធិយគមជល៖ 

- ល្នផ្លគិសឋដដលបានគីវជ 
- ថាប ដំដលបានផ្ឋល់ឱ្យអបកជមងឺ 
- ចំនួនអបកជមងឺដដលបានកិ់រា 
- ចំនួនសរុរយននគិសឋរហ័សនធងថាប ដំដលបានគររយជរបាស់ 
- ពធនធិយនថងដខឆ្ប កំំណិ់ឱ្យគររយជរបាស់គៅគលជររយអរ់យថាប នំធងគិសឋនធងផ្ឋល់ថាប ឬំគិសឋឱ្យាមជាក់

ដសឋង។ 
្ធនបន័យ្្ួលបានរិូវបានរយញ្ចូ លាមររយព័ននព័ិ៌មានរគុនចាញ់គោយរយុគគលធករសុកររយិធរយិឋធ ដដល
បានរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លកនលងមកនធងគផ្ញជរ្ធនបន័យគៅមជឈមណឍ លជាិធររយយុ្ននឹងជមងឺរគុនចាញ់គៅ
គពលរយញ្ចូ លចរ់យាម ររយព័ននអុជដម៉ែល។ 
គរៅពជជមងឺរគុនចាញ់ដដលបានពោបាលអបកសម័រគចធិឋភូមធពោបាលជមងឺរគុនចាញ់ក៍បានពោបាលជមងឺ 
រលាកសួិ,ោគ,រគុនគៅឋ សរមារ់យកុមារអាយុគរកាម៥ឆ្ប គំៅភូមធចំនួន៤០០ភូមធកបុងគខិឋចំនួន៧។ 
្ធនបន័យ ទាងំអស់គនុះរិូវបានររយមូលយ៉ែ ងគ្ៀងទាិ់គៅគពលររយជុំររយចាដំខ។ 
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 ាោង១ការគ វីជគិសឋរកគមគោគរគុនចាញ់នធងពោបាលគោយ VMW ,ឆ្ប ំ២០១១  

ចំនួនភូមធ ររយជាជន 
សរុរយ 

សរុរយគិសឋ 
បានគររយជ 

ករណជ វ ធជជមាន 
សរុរយ 

ករណជ រគុន 
ចាញ់ស្លល រ់យ 

អរាអាងំ 
សុជដង់ 

(១,០០០) 

អរា 
ស្លល រ់យ 

(១០,០០០) 
១៥២៨ ១០៨២៩៧១ ១៣៨០៧០ ៤៨៧៥០ ២  ៤៥,០១ ០.០២  

 
 ាោង២,ជមងឺរលាកសួិ,ោគ,រគុនគៅឋ មធនដមនរគុនចាញ់គលជកុមារអាយុគរកាម៥ឆ្ប កំបុង៤០០ភូមធ ,ឆ្ប ំ២០១១  

 
 រកាភធចរយងាា ញពជអរាស្លល រ់យគោយជំងឺរគុនចាញ់កបុងចំគណ្តមភូមធរគរយដណថ រ់យគោយ VMW ,ឆ្ប ំ២០១១  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ការសគងារយល ឌ្ផ្ល ធ្នបន័យររយស់ VMWឆ្ប ២ំ០១១៖ 

 កបុងកំឡុងគពលដខមកោដល់ដខ បីូឆ្ប ២ំ០១១អបកសម័រគចធ ឋិពោបាលជមងឺរគុនចាញ់បានពធនធិយ ជមងឺរគុនចាញ់
បាន១៣៨,០៧០នាក់,វ ធជជមានរគុនចាញ់៤៨,៧៥០នាក់,ស្លល រ់យគោយស្លររគុនចាញ់ចំនួន២នាក់។គៅគពល
គ វីជការគររយៀរយគីៀរយគៅនឹងឆ្ប ២ំ០១០គឃជញថាមានការពធនធិយអបកជំងឺគោយគិ សថរហ័សនឹងកណជ គិសថវ ធជជមាន
មានការគកជនគឡជងរយនថធចដដលឆ្ប ២ំ០១០ការពធនធិយជមងឺបាន១៣២,៩១០នាក់,វ ធជជមាន៤៧,២២២នាក់,នធង
ស្លល រ់យ៣នាក់។ 

 ជាមីយមកបុងមួយដខអបកសម័រគចធ ឋិពោបាលជមងឺរគុនចាញ់ាមភូមធនជមួយៗបានពធនធិយជមងឺបាន៣១នាក់កបុងឆ្ប ំ
២០១១នធង៣៤នាក់កបុងឆ្ប ២ំ០១០។ 

 ចំនួនគិសឋដដលបានគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យនធងគិសឋវ ធជជមានកបុងឆ្ប ២ំ០១១មានការគកជនគឡជងគរយជគររយៀរយគីៀរយគៅនឹង
ឆ្ប ២ំ០១០ 

គខ ឋិចំនួន១០ 
 

សងសយ័រលាកផ្លូវដគងាជម ជមងឺោគ រគុនគៅឋ (មធនដមនរគុនចាញ់) 

៤០០ភូមធ ៤,២៣៣ ករណជ  ៤,៤៥២ ករណជ  ៧,០២៣ ករណជ  
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 គទាុះរយជជាយ៉ែ ងណ្តក៍គោយអបកស្លល រ់យគោយស្លរជមងឺរគុនចាញ់មានការធ្លល ក់ចុុះពជ៣ករណជ គៅឆ្ប ២ំ០១០មក
រិឹម២ករណជ កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ 

 អរាជមងឺគកជិថមជដដលររយមូលបានពជអបកសមរ័គចធ ឋិពោបាលជមងឺរគុនចាញ់(១៥២០ភូមធ)មានការថយចុុះរយនថធច
រយនថួច គឺ៤៥,២៧កបុង១០០០នាក់គៅឆ្ប ២ំ០១០នឹង៤៥,០១កបុង១០០០នាក់គៅឆ្ប ២ំ០១១។ក៍រយ៉ែុដនឋគរយជ
គយជងគររយៀរយគីៀរយអរាឈរឺរយមូលបានគោយអបកសមរ័គចធ ឋិពោបាលជមងឺរគុនចាញ់កបុងឆ្ប ២ំ០០៤គឺមាន១៧០
កបុង១០០០នាក់នធងកបុងឆ្ប ២ំ០០៦គឺ៣៤៨កបុង១០០០នាក់កបុងចំគណ្តម៣០០ភូមធននអបកសម័រគចធ ឋិពោបាល  
ជមងឺរគុនចាញ់។ 

 កបុងឆ្ប ២ំ០១១,អបកវ ធជជមានគមគោគរគុនចាញ់ដរយងដចកគៅាមរកុមអាយុ,រកុមរុយរសគពញវយ័១៥ ដល់ ៤៩
ឆ្ប  ំមាន៥០%នធងរកុមអាយុកុមារពជ៥ដល់១៤ឆ្ប គំគសគងាិគឃជញមាន២២%នធង១៦%ជារកុមស្រសឋជអាយ ុពជ
១៥ដល់៤៩ឆ្ប ,ំរយនាធ រ់យមកគឃជញមាន៧%គកជិគលជរកុមកុមារអាយុចគនាល ុះ០ដល់៤ឆ្ប នំធង៣%គកជិគលជរកុម
អាយុគលជសពជ៤៩ឆ្ប ជំារុយរសនធង២%រកុមអាយុគលជសពជ៤៩ឆ្ប ជំាស្រសឋជ។ 

 កបុងឆ្ប ២ំ០១១,គគសគងាិគឃជញថាអរាគមគោគហាវ ល់សុជបា៉ែ រ ៉ែូមនធងវ ជវា៉ែ ក់កបុងចំគណ្តមគិសឋវ ធជជមានទាងំអស់ 
១៤%ហាវ ល់សុជបា៉ែ រ ៉ែូម,៤៤%វ ជវា៉ែ ក់នធង៤២%ចំរុុះ។ចំដណកឯឆ្ប ២ំ០១០វ ធញគគសគងាិគឃជញគិសឋវ ធជជមាន
១៧%ហាវ ល់សុជបា៉ែ រ ៉ែូម,៤០%វ ជវា៉ែ ក់នធង៤៣%ចំរុុះ។ 

 អរាស្លល រ់យគោយជមងឺរគុនចាញ់គៅភូមធអបកសមរ័គចធ ឋិពោបាលជមងឺរគុនចាញ់គឺ០.០២កបុង១០០០០នាក់គៅឆ្ប ំ
២០១១នធង០.០៣កបុង១០០០០នាក់គៅឆ្ប ២ំ០១០ ខណៈគពលដដលអរាឆលងថមជមានការថយចុុះពជ
៤៥.២៥មក៤៥.០១កបុង១០០០នាក់គៅឆ្ប ២ំ០១១នធង២០១០។ 

 
ឃ/ការប្បជំុ្ប្បចាឆំ្ន នំនរង្ប្មាខអ្នកសមប័្រចតិរភមូពិាបាលជ្មងបឺ្រុនចាញ៖់ 

 
 នថង ជ្៣០ដខវ ធចឆធកាឆ្ប ២ំ០១១ គគរមាងអបកសម័រគចធ ឋិភូមធពោបាលជមងឺរគុនចាញ់បានគរៀរយចំការររយជំុររយចាឆំ្ប ំ

ដដលមានការចូលរួមពជមស្រនឋជថាប ក់គខ ឋិ,រសុកររយ ធិរយ ឋិធនធងមណឍ លសុខភ្នពដដលគ វីជការជាមួយកមមវ ធី ជអបកសម័រគ
ចធ ឋិភូមធពោបាលជមងឺរគុនចាញ់។ 

 ការររយជំុគនុះកបុងគោលរំយណងដចករដំលកនូវរយ្ពធគស្លីន៍នធងគលជកគឡជងរយញ្ញា ដដលគកជិមានគឡជងគៅាម 
សហគមន៍នធងគដជមផជយកមកគោុះរស្លយទាងំអស់ោប ដសវងរកភ្នពរ ជកចំគរ ជននាឆ្ប ខំ្លងមុខ។  

 មានអបកចូលរួមចំនួន១២៥នាក់(រួមរយញ្ចូ លទាងំមស្រនឋជកមមវ ធី ជរគុនចាញ់គខ ឋិនធងមស្រនឋជ្្ួលរយនធុកសរមរយ
សរមួល  (កបុងគនាុះ មស្រនឋជមកពជមជឈមណឍ លជា ធិចំនួន៩នាក់,ររយធ្លនកមមវ ធី ជរគុនចាញ់គខ ឋិនធងមស្រនឋជរគុនចាញ់
ចំនួន៣៤នាក់,មស្រនឋជរសុកររយ ធិរយ ឋិធ ចំនួន៥២នាក់នធងមណឍ លសុខភ្នពចំនួន៣០នាក់។ 

ខ/.ការអ្ភិបាល  

ការចុុះអភធបាលការងារររយរពឹ ថិធគៅគោយមានរុយគាលធកចូលរួមរគរ់យកំរ ធិ ពជថាប ក់ជា ធិ ដល់មណឍ លសុខភ្នពគឺជ
រមុញការអនុវ ឋិផ្ធ ល់ឱ្យមានររយសធ ន្ភ្នព,កិ់សមាគ ល់នូវរយញ្ញា នធងជួយគោុះរស្លយរយញ្ញា ចំគពាុះមុខគផ្សងៗដដល
គកជិមានគឡជង។ល ន្ផ្លននការចុុះអភធបាលៈ 

 ការចុុះអភធបាលររយរពឹ ឋិគៅ២ដងកបុងមួយឆ្ប ,ំមានចំនួន០៨គខ ឋិដដលមានោយនាមដូចជា៖ 
គខ ថិរិនៈគធរ ជ,មណឍ លគធរ ជ,សធឹងដរិង,រកគចុះ,រពុះសជហនុ ,កំពង់ីំ ,កំពង់សពឺ,គសៀមោរយដដលឧរយ ទិមា
គោយគគរមាងមូលនធ ធីសកលជំុ ជ្៦។      
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 គគរមាងដដលឧរយ ទិមាគោយមូលនធ ធីសកលជំុ ជ្៩ការចុុះអភធបាលគរៀងោល់៣ដខមឋងគៅចំនួន១១ 
គខ ឋិ៖មានគខ ថិបាិ់ដំរយង,រយនាធ យមានជ័យ,ឧ ឋិរមានជ័យ,រពុះវ ធហារ,គសៀមោរយ,កំពិ,គកាុះកុង, 
គពា ិី៍ស្លិ់,កំពង់ីំ,កំពង់ចាម នធង គខ ថិកំពង់សពឺ។ 

១.៣. ង្សវាឯកជ្នៈ 

    ការផ្ថល់គសវាគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យនធងពោបាលគៅគសវាឯកជនជាយុ ន្ស្លស្រសថគនុះមួយ ដដលមជឈមណឍ លជា ធិររយ
យុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បានគផ្ថ ិការយកចធ ថិ្ុកោក់សហការជាមួយអបកផ្ថល់គសវាគៅដផ្បកឯកជនដដលកបុងគនាុះ 
មានអងគការជានដគូរ(PSI),មនធជរសុខ្លភធបាលគខ ថិ,រសុក មណឍ លសុខភ្នពបានអនុវ ថិសកមមភ្នពសំខ្លន់ៗមួយចំនួន
ដូចខ្លងគរកាមៈ 

១.៣.១.ភ្នពជានដគូររវាងអបកផ្ថល់គសវាស្លធ្លរណៈ នធងឯកជន (Public-Private Mix Approach)  
 ស្លរបាននធងការពរងឹងរចនាសមព័នន 

ាមរបាយការណ៏អគងាិររយជាស្លស្រសឋនធងសខុភ្នពឆ្ប ២ំ០០៥នធង២០១០អបកជំងឺដដលគៅរកគសវាជាជំ
គរ ជសដំរូយងគោយគៅ ធ្ញថាប ាំមិូរយ/ផ្ធុះឬរកគសវាដដលោម នវ ធជាជ ជជវៈបានថយចុុះពជ២១,៦%នាឆ្ប ំ
២០០៥មកគៅរិឹម៥,៩%នាឆ្ប ២ំ០១០។ក៏រយ៉ែុដនឋអបកជំងឺគៅជនរយ្ជំគរ ជសដំរូយងគោយគៅរកគសវាឯក
ជនដដលមានវ ធជាជ ជជវៈបានគកជនពជ៤៦,៧%នាឆ្ប  ំ ២០០៥គៅដល់៥៥,៥%នាឆ្ប ២ំ០១០ គហិុគនុះ 
គហជយបានជាភ្នពជានដគូរគសវាស្លធ្លរណៈនធងឯកជនរួមោប ររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់មានដចងគរចជនគូរ
សមគៅកបុងដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋជា ធិលុរយរំយបាិ់ជំងរគុនចាញ់ឆ្ប ២ំ០១១-២០២៥ររយសោ់ជរោឌ ភធបាល។ 
ាមសំគណជ ររយស់មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ្ ននឹងជំងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែ សុជិ ស្លស្រសឋបាណកស្លស្រសឋរកសងួសុខ្ល
ភធបាលបានដកសំរួលជាថមជ (នថង ជ្៦ដខកកាោឆ្ប ២ំ០១១)នូវសមាសភ្នពអនុគណៈកមមការរយគចចកគ្ស 
ភ្នពជានដគូររវាងវ ធស័យស្លធ្លរណ៖នធងឯកជន (Sub-Technical Working Group on Public 
Private Partnership: Sub-TWG PPP) គអាយមានអនុរដឌគលខ្ល ធីការមួយរូរយជាររយធ្លននធងបាន
រយដនទម អនុររយធ្លន១រូរយររយស់ CNM  ជាសមាជធក។លកាណ៏គយង (TOR) ររយស់អនុគណៈកមមការគនុះ
បានរយញ្ញជ ក់ថាវ ធស័យឯកជនរួមមានទាងំអងគការមធនដមនរោឌ ភធបាលផ្ងដដរ។ គហជយសមាសភ្នពថមជគនុះ 
បានគកាុះររយជំុគលជក ជ្១ដដលគផ្ឋ ិដិគលជភ្នពជានដគូរគសវាស្លធ្លរណៈនធងឯកជនរួមោប ររយយុ ន្នឹងជំងឺ
រគុនចាញ់។ គៅចុងឆ្ប ២ំ០១១ CNM បានពរងឹងរចនាសមព័ននរគរ់យរគងអងគភ្នពគោយរយគងាជិឱ្យមាន 
ដផ្បកនដគូរគសវាស្លធ្លរណៈនធងឯកជនរួមោប ររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់  (PPM Unit) គោយចាិ់ាងំម
ស្រនឋជ១រូរយ្្ួលខុសរិូវដឹកនាផំ្ធ ល់នធងសទធិគៅគរកាមឧធវា្ការ ធយល័យរយគចចកគ្ស។ 
 

 ធ្សគៅននយុ ឌ្ស្លស្រសឋ 

ភ្នពជានដគូររវាងគសវាស្លធ្លរណៈនធងគសវាឯកជនគឺោរំ្ដល់សកមមភ្នព្រ់យស្លា ិ់ការរ ជកោលោលនូវ
ភ្នពស្លនំនគមគោគរគុនចាញ់គៅនឹងឱ្សថអាគិមុជសុជនជនាមរយុះការគ វីជឱ្យររយគសជរគឡជងនូវការគ វីជគោគ
វ ធនធចឆ័យការរយញ្ចួ នអបកជំងឺគៅមនធជរគព្យការផ្ល ស់រយឋូរឥរ ធយរយ្ននការគចញគវជជរយញ្ញជ រពមទាងំរយគងាជនការ
ាមោននធងរគរ់យរគង ធ្នបន័យននអបកជំងឺរគុនចាញ់ដដលគៅរកគសវាឯកជនកបុងគោលរំយណង៖ 
 ធ្លនាថាមុងដដលបានផ្សពវផ្ាយលក់នធងមុងអរងឹងរិូវបានរជលក់ថាប នំធងសហការជានធគយជក

គដជមផជធ្លនារយគងាជនអរាគររយជរបាសមុ់ង។ 
 រយគងាជនការផ្ល ុះរយឋូរឥរ ធយរយថកបុងកាគការពារនធងពោបាលជមងឺរគុនចាញ់។ 
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 មធនមានវ គិមានឱ្សថដកលងកាល យនធងឱ្សថម៉ែូណូគិោ៉ែពជគៅគលជ្ ជផ្ារឯកជន។ 
 អបកជំងឺរគរ់យរូរយនឹង្្ួលបានការគ វីជគោគវ ធនធចធ័យដ៍រិឹមរិូវ។ 
 អបកជំងឺរគរ់យរូរយនឹង្្ួលបានឱ្សថដ៍រិឹមរិូវនធងរគរ់យរោន់។ 
 អបកជំងឺនឹងរិូវបានរយញ្ចួ នគោយដផ្ែកាមគោលនគយបាយជា ធិ (អបកជំងឺដដលមានស្លទ នភ្នព ងីន់

អបកជំងឺដដលលារ់យស្រសឋជមាននផ្ធគពាុះនធងកុមារអាយុគរកាម៥ឆ្ម )ំ។ 
 ាមោននធងររយមូលឱ្យបានគ្ៀងទាិ់នូវ ធ្នបន័យននអបកជំងឺរគុនចាញ់ដដលគៅរកគសវាឯកជន។ 

 
 សមធ ន្ធផ្លការងារកនលងមកៈ 

ក-គោយលកាណ៏គយង (TOR)  ររយស់អនុគណៈកមមការរយគចចកគ្សភ្នពជានដគូររវាងវ ធស័យស្លធ្លរណៈនធង
ឯកជនបានរយញ្ញជ ក់ថាវ ធស័យឯកជនរួមមានទាងំអងគការមធនដមនរោឌ ភធបាលផ្ងដដរគនាុះ ការ អនុវ ឋិន៏
អនុសរណៈគយគយល់ោប រវាងCNMនធងអងគការមធនដមនរោឌ ភធបាលចំនួន៤ គដជមផជគររយជរបាស់ថវ ធកា មូលនធ ធី
សកលជំុ ជ្៩ជំហាន ជ្១សរុរយ១៧លានដសនដុលាល ររិ ូវបានរគំលចកបុងរបាយការណ៏គនុះថាជាដផ្បកមួយនន
ភ្នពគជាគជ័យរវាងវ ធស័យស្លធ្លរណ៖នធងឯកជនដដរ។អងគការមធនដមនរោឌ ភធបាចំនួន៤គនាុះមានគឺPSI(8.2 
million $); MC(4.0 million$); PFD (2.3 million $); and HU/PHA(1.3 million $)។ គោយអងគ
ការMCបានចុុះកធចចសនោរយនឋឧធយអងគការចំនួន៥គ្ៀិគឺFHI; BBC; IPC; WMC; and  AMDAHLចំនួន
អងគការមធនដមនរោឌ ភធបាលដដលចូលរួមអនុវ ឋិPPMមាន៩អងគការ។ 
ខ-ាមរយៈអនុសរណៈគយគយល់ោប ខ្លងគលជ  PSI គ វីជការដចកចាយឧធសថនធងររយ ធិកររគុនចាញ់នធងថាប ំ
រជលក់មុងគៅវ ធស័យឯកជន។ថវ ធកាដចកចាយផ្សពវផ្ាយនធង ធ្ញថាប រំជលក់មុងឧធសថពោលនធងសភំ្នរៈ/ររយ ធិ
ករគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យនធងពោបាលរគុនចាញ់ជាថវ ធកាកបុងកធចចសនោដូចបានជំោរយខ្លងគលជសរុរយ៨.២លានសំោរ់យរ
យៈគពល៣៦     ដខចារ់យ ពជ ដខកកាោឆ្ប ២ំ០១០គៅក៏រយ៉ែុដនឋថវ ធកាអនុវ ឋិន៏មកដល់ចុងឆ្ប ២ំ០១១គនុះបានដិ
២លាន២ដសនរយ៉ែុគណ្តឋ ុះ។ 
គ-ាមរយៈអនុសរណៈគយគយលោ់ប ខ្លងគលជអងគការ MC/FHI to improve communication and  

collaborationwith private farm/mine owner and dwellers to fight against malaria in Pailin 
 ឃ -គោយមានជំនួយរយគចចកគ្សពជអងគការ CHAI (Clinton Health Access Initiative)  មជឈមណឍ

លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែ សុជិស្លស្រសឋបាណកស្លស្រសឋបានសហការជាមួយអងាការ PATH ការ
ស្លកលផងកធចចសនោរវាងវ ធស័យស្លរធ្លរណៈនធងឯកជន (គវជចស្លស្រសឋនធងឧធសថស្លស្រសឋ)គៅរសុកររយ ធិរយ ឋិធ
ចំនួន៦គឺឈូក,បានលុង,បាិ់ដរំយង,សំគៅលូន,អូរគរៅ,នធងសូរិនធគមមានិំណ្តងដផ្បកឯកជនសរុរយចំនួន
៤១០កដនលងបានចុុះកធចចសនោជូលរួមសហការកបុងគនាុះមានឧធសថស្លទ ន៦៩កដនលងឱ្សថស្លទ នរង៦២កដនលង
គលជនជក៦៤កដនលងនធងរយនធរ់យពធគរោុះពោបាល២៣៥កដនលង។ CNM កំពុងគរៀរយចំគ វីជកធចចសនោរយដនទម៤រសុក
ររយ ធិរយ ឋិធគ្ៀិគឺឆលូងសធឺងដសនដិផងមានជ័យចំការគលជ។ 

 
 គរកាយពជពធ ជីចុុះហ ទិគលខ្លគលជកធចចរពមគរពៀងរវាងCNMជាមួយការ ធយល័យ រសុកររយ ធិរយ ឋិធនជមួយៗ
គោយមានិំណ្តងអាជាញ ីរគខ ឋិនធងមនធជរសខុ្លភធបាលគខ ឋិចុុះហ ឋិគលខ្លជាស្លកសជគនាុះិំណ្តងអបករគរ់យរគង
គសវាសុខ្លភធបាលឯកជនរសរយចារ់យនធមួយៗ ។ គសវាគវជជស្លស្រសឋឬឧធសថស្លស្រសឋឬមនធជរពធគស្លីន៏កបុងរសុក
ររយ ធិរយ ឋិធទាងំគនាុះចុុះហ ទិគលខ្លគលជកធចចរពមគរពៀងជាមួយគលាកររយធ្លនការ ធយល័យសុខ្លភធបាលរសុក
ររយ ធិរយ ឋិធជារយនឋរយនាធ រ់យដដលកបុងកធចចសនោគនុះទាមទារអបករគរ់យរគងគសវាសុខ្លភធបាលឯកជនគោរពនធងអនុវ
ឋិឱ្យបានគៅាមគោលរំយណងររយស់កមមវ ធី ជដូចខ្លងគរកាម៖ 
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1. ្រ់យស្លា ិ់មធនមានវ ឋិមានឱ្សថដកលងកាល យនធងឱ្សថម៉ែូណូគិោ៉ែ ពជគៅគលជ ជ្ផ្ារឯកជន 
2. ផ្ថល់ដល់អបកជំងឺរគរ់យរូរយឱ្យ្្ួលបានការគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យដ៏រិឹមរិូវ 
3. ផ្ថល់ដល់អបកជំងឺរគរ់យរូរយឱ្យ្្ួលបាននូវឱ្សថដ៏រិឹមរិូវនធងរគរ់យរោន់កបុងិំនលគថាក 
4. អបកជំងឺដដលមានសភ្នព ងីន់ស្រសឋជមាននផ្ធគពាុះនធងកុមារអាយុគរកាម៥ឆ្ប នឹំងរិូវបានរយញ្ចូ នគៅកាន់

គសវាស្លធ្លរណៈាមគោលនគយបាយជា ធិ ររយមូលឱ្យបានគ្ៀងទាិ់នូវ ធ្នបន័យននអបកជំងឺ រគុន
ចាញ់ដដលគៅរកគសវាឯកជន។ 

ចំដណកការ ធយល័យសខុ្លភធបាលរសកុរិូវរិ ូវសហការជាមួយវ ធស័យពាក់ព័ននគដជមផជផ្ឋល់ការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ ល
សឋជពជិួនា ជ្ររយស់វ ធស័យឯកជនគៅកបុងការគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យការពោបាល នធងការរយញ្ជូ នជំងឺរគុនចាញ់គហជយរិូវ
ដឹកនាគំ វីជ្សសនៈកធចចរិួិពធនធិយាមោននធងោរំ្ជាគ្ៀងទាិ់គដជមផជអរ់យរជូំនដំណឹងនធងគលជក្ឹកចធ ឋិចំគពាុះ
អបកផ្ឋល់គសវា ឯកជនទាងំគនាុះ។ 

១.៣.២. ជ្ផ្ារសងគមគលជឱ្សថរគនុចាញ់ នធងការគ វីជគោគវ ធនធចឆយ័ (Social Marketing on Malaria Case  
Management)៖ 
កមមវ ធី ជរគុនចាញ់ររយស់អងគការ ភជ គអស អាយ កមពុជាររយ ធិរយ ថិធការគៅ្ូទាងំររយគ្ស រួមមានៈ 
1. កមមវ ធី ជរយងាា រៈ គដជមផជធ្លនាគអាយរកុមរគួស្លរអាចរជលក់មុងររយស់ពួកគគ។ កមមវ ធី ជបានដររយកាល យមុងីមមា

ជធិ១លានមុង ឲ្យគៅជាមុងរជលក់ថាប មំានររយសធ ន្ភ្នពជាគរៀងោល់ឆ្ប ។ំ 
2. គោគវ ធនធចឆ័យៈ រួមមានការរយណថុ ុះរយណ្តថ ល ដចកចាយសំភ្នរៈគិសថឈាម នធងធ្លនាឲ្យមានការគ វីជគិសថ

ឈាមមុនការពោបាល។ 
3. ការពោបាលៈ រួមមានការរយណថុ ុះរយណ្តថ ល ការដចកចាយឱ្សថដដលមានគុណភ្នព នធងការផ្សពវផ្ាយ 

គដជមផជជំរុញឲ្យមានការផ្ថល់ឱ្សថពោបាលរិឹមរិូវ ាមរកុមអាយុអបកជំងឺដដលបានកំណិ់។ 
 

កមមវ ធី ជរគុនចាញ់ររយស់អងគការ ភជ គអស អាយ ្្ួលបានការោរំ្ពជមូលនធ ធីសកល។ ការសធកា
រស្លវរជាវ ACTwatch ្្ួលបានមូលនធ ធីពជ The Bill and Melinda Gates Foundation ។ 

 
១.គ ជិអវជជា ជ្ផ្ារសងគម? 
ជ្ផ្ារសងគម គឺជាកញ្ច រ់យននសកមមភ្នពដដលគធិគូរបានរគរ់យរជុងគរជាយ ដូចជា ១. គុណភ្នពខពស់នន
ផ្លធិផ្ល ផ្លធិផ្លដដលដចកចាយគោយវ ធស័យឯកជនមានិំនលសមរមយនធង្្ួលស្លគ ល់គោយរកសួង
សុខ្លភធបាល ២. ការផ្ល ស់រយថូរឥរ ធយរយថររយសអ់បកផ្ថល់គសវាកមមាមរយៈវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ ល នធងសំភ្នរៈោរំ្ 
៣. ការ្ំនាក់្ំនងជាមួយអ ធិថធជនាមរយៈការងារគៅកំរ ធិ សហគមន៍ ឧទាហរណ៍ ការរយញ្ញច ងំវ ជគដអូចល័ិ  
យុ ន្នាការផ្សពវផ្ាយស្លធ្លរណៈដូចជា ្ូរ្សសន៍ វ ធ្ យុ ផ្ធ ងំបា៉ែ ណូ ៤. ការគ វីជការរស្លវរជាវគដជមផជឲ្យរបាកដ
ថាគយជងគ វីជផ្ល ស់រយថូ រឥរ ធយរយថបានរិឹមរិូវ នធងគោុះរស្លយរគរ់យឧរយសគគបានរិឹមរិូវ គដជមផជគ វីជគអាយររយជា
ពលរដឌររយកាន់ឥរ ធយរយថររយករយគោយសុខុមាលភ្នព។ 
២.ACT នធង RDTs - គររយជរបាស់យុ ឌ្ស្លស្រសថ ជ្ផ្ារសងគម 
ការររយយុ ឌ្នឹងជំងឺរគុនចាញ់គៅកបុងររយគ្សកមពុជា មានស្លរៈសំខ្លន់រំយផុ្ិ មធនដមនសំោរ់យដិសុខភ្នពស្ល
ធ្លរណៈរយ៉ែុគណ្តត ុះគ្ រយ៉ែុដនថសំោរ់យការ្រ់យស្លា ិ់ភ្នពរ ជកស្លយននភ្នពសុ្លនំនថាប អំាគិមជសុជនជន។ 
ភជ គអស អាយ ជាអងគការដិមួយគិ់ដដលអនុវ ថិកមមវ ធី ជនូវ្ូទាងំររយគ្សោរំ្មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹង
ជំងឺរគុនចាញ់ គដជមផជឲ្យរបាកដថាអបកផ្ថល់គសវាឯកជនទាងំអស់ សថុកឱ្សថនធងសភំ្នរៈគិសថឈាមរកគមគោគ
រគុនចាញ់មានគុណភ្នពខពស់ គហជយ្្ួលស្លគ ល់គោយរកសួងសខុ្លភធបាល។ ខ្លងគរកាមគនុះ គឺជាិួគលខនន
ឱ្សថនធងសំភ្នរៈគិសថឈាមរកគមគោគរគុនចាញ់ដដលដចកចាយ គោយអងគការ ភជ គអស អាយ កនលងមក។ 
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ាោង១៖  ការដចកចាយ ACT (មា៉ែ ឡារ ជន)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ាោង2៖  ការដចកចាយ RDT (មា៉ែ ឡាដឆក) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សំោរ់យឆ្ប ២ំ០១១ ិួគលខរយងាា ញថា ឱ្សថ ACT នធង RDT មានការខវុះខ្លិសថុកយ៉ែ ង ងីន់ ងីរ ចារ់យាងំពជ 
មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ឌ្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ (CNM) គផ្ធរកមមវ ជី ជ ជ្ផ្ារសងគមដផ្បកជំងឺរគុនចាញ់មកគអាយអងគការ
ភជ គអស អាយ រគរ់យរគងគៅឆ្ប  ំ២០០២។ ចារ់យពជដខគមស្ល រហូិដល់ដខ បីូ ឆ្ប ២ំ០១១ (១០ដខ) អងគការ ភជ គអ
ស អាយ ោច់សថុកននផ្លធិផ្លទាងំពជរររយគភ្ គហិុដូគចបុះគហជយបានជា អងគការ ភជ គអស អាយ ដចកចាយឱ្
សថ ACTs បានរិឹមដិ 64,260 នធង សំភ្នរៈគិសថឈាម RDTs បានរិឹមដិ 92,560 កបុងឆ្ប ២ំ០១១។  
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៣. វគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លពជការគ វីជគោគវ ធនធចឆយ័រហ័ស នធងពោបាលជំងឺរគនុចាញ់រស្លល 
វគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លអំពជ ការគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យរហ័ស នធង ពោបាលជំងឺរគុនចាញ់រស្លលររយស់ អងគការ ភជ គអ

ស អាយ គឺជាការរយណថុ ុះរយណ្តថ លរយដនទមចំគណុះដឹង ដដលមានរយៈគពលមួយនថង សំោរ់យអបកផ្ថល់គសវាសុខភ្នព
ឯកជន។ វគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លគនុះ បានចារ់យគផ្ថជមគៅឆ្ប ២ំ០០៤ មានគោលរំយណងផ្ល សរ់យថូរឥរ ធយរយថ អបកផ្ថល់គស
វាឯកជន នធងរយគងាជនចំគណុះដឹងទាក់្ងនឹងការពោបាលជំងឺរគុនចាញ់។ 

គៅកបុងឆ្ប ២ំ០១១គនុះ អងគការ ភជ គអស អាយ បានរយណថុ ុះរយណ្តថ លអបកផ្ថល់គសវាឯកជន ចំនួន 
២.២២៨នាក់ កបុងគខ ថិចំនួន១៦ ដដលជាិំរយន់រគុនចាញ់ នធង នធសធសិគធលានុរយផោឌ ក-ឆមរយ ននស្លលាសុខ្លភធបាល
ភូមធភ្នគទាងំ៥ ចំនួន ៩២៣នាកអងគការ ភជ គអស អាយ ដិងគ វីជការសហការយ៉ែ ងជធិសបធិ ជាមួយមនធជរសុខ្លភធបា
លគខ ថិ ជាពធគសស ជាមួយរុយគគលធកកមមវ ធី ជរគុនចាញ់គខ ថិ កបុងការគរៀរយចំវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លគនុះ ដូចជា ការចុុះ
គរជជសគរ ជសនធងអគញ្ជ ជញអបកចូលរួម កបុងអំឡុងគពល ១សបាថ ហ៍មុនគពលគរយជកវគគ នធងជួយសរមរយសរមួលកបុងការរយ
ណថុ ុះរយណ្តថ ល។ 
 
៤. កមមវ ធី ជអរ់យរគំវជជស្លស្រសថ 

អងគការ ភជ គអស អាយ បានរយញ្ចូ លជំងឺរគុនចាញ់កបុងកមមវ ធី ជអរ់យរគំវជជស្លស្រសថគៅឆ្ប ២ំ០០៦ ដដលកមមវ ធី ជ
គនុះរយញ្ញជ ក់ថាជាគំរូដ៏មានររយសធ ន្ភ្នពខពស់ សំោរ់យអបកផ្ថល់គសវាសុខភ្នពឯកជន គៅ្ូទាងំររយគ្ស។ 

រកុមការងារអរ់យរគំវជជស្លស្រសថ ទាងំអស់សុ ន្ដិបាន្្ួលការរយណថុ ុះរយណ្តថ លជំនាញដផ្បកឱ្សថស្លស្រសថ 
នធង គវជជស្លស្រសថ (ជាឱ្សថការ ជ គវជជរយណឍធ ិ រគូគព្យ) គហជយរកុមការងារគនុះគ ជីវដំគណជ រគៅជួរយ អបកផ្ថល់គសវា
គោយផ្ធ ល់នធងជាអចធនស្រនថយ៏។ រកុមការងារចុុះជួរយរកុមគោលគៅគោយផ្ធ ល់  មាប ក់-្ល់-មាប ក់  ាម ជ្ាងំផ្ធ ល់
(រយញ្ជ រ/ិូរយ) គដជមផជធ្លនាថា អបកផ្ថល់គសវាទាងំអស់ មានការគជឿជាក់កបុងការគររយជរបាស់ផ្លធិផ្ល គោយរិឹមរិូវ
ាម ជ្ផ្ារររយស់អងគការ ភជ គអស អាយ (រយចចុរយផនប អងគការ ភជ គអស អាយ មានផ្លធិផ្ល ចំនួន១៤ ររយគភ្ខុ
សៗោប  )។ គហជយគោលគៅចុងគរកាយររយស់កមមវ ធី ជគនុះ គឺផ្ល ស់រយថូ រឥរ ធយរយថររយស់អបកផ្ថល់គសវា។សំោរ់យរគុន
ចាញ់ រកុមការងារបានយកចធ ថិ្ុកោក់គៅគលជស្លរសុខភ្នពជាគនលឹុះមួយចំនួន ដូចជា ជានធចចជាកាលរិូវគ វីជគិ សថ
ឈាមរកគមគោគរគុនចាញ់មុននឹងពោបាល ផ្ថល់ឱ្សថដដលមានគុណភ្នព ាមការដណនារំរយស់រកសួងសុខ្លភធ
បាល មធនផ្ថល់ថាប ផំ្សំឬថាប ឈុំិ ផ្ថល់ការដណនាគំអាយអបកជំងឺគលរយថាប រំគរ់យចំនួនរយៈគពល៣នថងជារ់យៗោប  នធង 
រយញ្ជូ នគៅគសវាស្លធ្លរណៈាមការចាបំាច់។ 

រកុមការងារអរ់យរគំវជជស្លស្រសថររយសអ់ងគការ ភជ គអស អាយ បានចុុះជួរយអបកផ្ថល់គសវាាម ជ្ាងំផ្ធ ល ់សរុរយ
ចំនួន ១.១៧៦កដនលង គសមជនឹង ៤.៥៨៨គលជក កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ 
 

ផ្លររយគយជន៍ននការអរ់យរគំវជជស្លស្រសថគឺ 
 រយគងាជនការជួរយរបារស័យទាក់្ងជាមួយអបកផ្ថល់គសវាគៅជនរយ្ ដដលជាអបកផ្ថល់គសវាសុខភ្នពសំខ្លន់ៗគោយ

ផ្ធ ល់ដល់ររយជាជនរកជរក។ 
 រយគងាជនចំគណុះដឹងនធងជំនាញររយស់ផ្ថល់គសវានធងាមោនរិួិពធនធិយគមជល ការរ ជកចំគរ ជនននការផ្ថល់គសវាសុខភ្ន

ព។ 
 ផ្ថល់ឱ្កាសសំោរ់យររយមូលព័ិ៌មានគោយផ្ធ ល់ពជអបកផ្ថល់គសវា អំពជកថជរពួយបារមានធងរយញ្ញា នានាទាក់្ងនឹងការ

គររយជរបាស់ផ្លធិផ្ល ជាពធគសស សុវិទធភ្នព នធង ដំគណ្តុះរស្លយភ្នល មៗជូនដល់អបកផ្ថល់គសវា។ 
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៥. ការរយញ្ញច ងំវ ជគដអូចល័ិ ( MVU) អំពជជំងឺរគនុចាញ់ 
 រកុមការងាររយញ្ញច ងំវ ជគដអូចល័ិររយស់អងគការ ភជ គអស អាយ ដិងដិគរៀរយចំការរយញ្ញច ងំវ ជគដអូគៅាមិំរយន់
ដដលររយឈមនឹងជំងឺរគុនចាញ់ខពស់នធងពធបាកកបុងការ្្ួលបានព័ិ៌មាន អំពជជំងឺរគុនចាញ់ពជរយណ្តថ ញផ្សពវ-
ផ្ាយ ដូចជា: ្ូរ្សសន៍នធងវ ធ្ យុ។ រកុមរយញ្ញច ងំវ ជគដអូចល័ិ រួមមាន រថយនថមួយគរគឿង  ររយោរ់យគោយឧរយករណ៍
សំោរ់យចាក់ផ្ាយនធងមា៉ែ សុជនគភលជង ដដលគ ជីវគអាយមានភ្នពងាយរសលួកបុងការគរៀរយចំផ្សពវផ្ាយគៅាមិំរយន់ោច់
រសយល ។ 
 សំោរ់យការរយញ្ញច ងំមួយគលជកៗ  រកុមការងារបានគរៀរយចំយ៉ែ ងយកចធ ថិ្ុកោក់ គដជមផជមានភ្នពងាយរសួល កបុង
ការផ្សពវផ្ាយដល់អបកចូលរួម្សសនា ាមរយៈឈុិឆ្កឬវគគគផ្សងៗររយស់វ ជគដអូ នធងសកមមភ្នពររយស់ពធ ជីករ 
ដូចជា វគគសំនួរ-ចំគលជយ, វគគដលផងកំស្លនថខលជៗ ទាក់្ងគៅនឹងររយធ្លនរយ្ ឬស្លរសថជពជជំងឺរគុនចាញ់ ។ 
 សំោរ់យឆ្ប ២ំ០១១ រកុមការងាររយញ្ញច ងំវ ជគដអូចល័ិររយស់អងគការ ភជ គអស អាយ បានគរៀរយចំរយញ្ញច ងំវ ជគដអូអរ់យរ ំ
សថជពជជំងឺរគុនចាញ់ចំនួន ៥០៨ដង ដដលមានអបកចូលរួម្សសនាររយដហល ២០៦.៧៦៩ នាក់ កបុងសហគមន៍
ដដលររយឈមនឹងជំងឺរគុនចាញ់ខពស់ ននគខ ថិដដលររយឈមនឹងជំងឺរគុនចាញ់ទាងំ ២០។ 
 
៦. យុ ន្ស្លស្រសថភ្នជ រ់យ្ឹកថាប ជំាមួយមុងីមមាគៅកបុងររយគ្ សកមពុជា- ជាររយគភ្យុ ន្ស្លស្រសថថមជដិមួយគិ់គៅគលជ 
ពធភពគលាក 
 
 ាមការដណនារំរយស់អងគការសខុភ្នពពធភពគលាក (WHO) អងគការ ភជ គអស អាយ បានផ្ល ស់រយថូរកមមវ ធី ជរយងាា រ
ជំងឺរគុនចាញ់ររយស់ខលួនគៅឆ្ប ២ំ០០៨ ជំនួសគអាយការនាចូំលមុងរជលក់ថាប នំធង្ឹកថាប សំំោរ់យរជលក់មុងមាន
ររយសធ ធ្នភ្នពរយ:គពលខលជ អងគការ ភជ គអស អាយ ចារ់យគផ្ជថមសហការគោយផ្ធ ល់ជាមួយវ ធស័យឯកជន គដជមផជរយគងាជន
ររយសធ ធ្នភ្នពននមុងីមមា ដដលបាននាចូំលរួចគហជយមកកបុងររយគ្សកមពុជា។ គនុះគឺជាយុ ន្ស្លស្រសថដ៏ពធិរបាកដ
មួយ កបុងការសហការរវាងវ ធស័យស្លធ្លរណ:នធងឯកជនគដជមផជដររយកាល យមុងីមមាដដលបាននាចូំលោរ់យលានមុង
កបុងមួយឆ្ប ំៗ  ឲ្យកាល យជាមុងរជលក់ថាប  ំគហជយមានររយសធ ធ្នភ្នពខពស់កបុងការការពារមូសខ្ល ំនធងជំងឺរគុញចាញ់ ។ 
 យុ ន្ស្លស្រសថគនុះគឺស្លមញ្ដរំយផុ្ិ។ ាមការបា៉ែ ន់ររយមាណ គឺមានមុងីមមាររយដហល ១លានមុងរិូវបាននាំ
ចូលររយគ្សកមពុជាជាគរៀងោល់ឆ្ប ។ំ អងគការ ភជ គអស អាយ នាចូំល្ឹកថាប រំជលក់មុងដដលមានររយសធ ន្ធភ្នពយូរ 
អបកនាមុំងចូលភ្នជ រ់យ្ឹកថាប រំជលក់មុងមួយកញ្ច រ់យជាមួយមុងីមមាដដលោិ់នាចូំលទាងំអសមុ់នគពលដចកចាយវា
គៅាមផ្ារគៅាមគខ ថិនានា។ អងគការ ភជ គអស អាយ ចំណ្តយថវ ធកាដិគៅគលជ្ឹកថាប រំជលក់មុង ការ
ផ្សពវផ្ាយ គដជមផជគលជកកំពស់ិំរូវការមុងភ្នជ រ់យជាមួយ្ឹកថាប  ំ នធងរកុមការងាររចក្ឹកថាប ជំាមួយមុងីមមារយៈ
គពល រួយនដខដំរូយង គដជមផជរចក្ឹកថាប  ំជាមួយនឹងមុងីមមាទាងំអស់ដដលមានគៅាមិូរយលក់មុងកបុងផ្ារននគខ ថិ
រគុនចាញ់ទាងំ ២០។ 
 កបុងអំឡុងដខ បីូ ឆ្ប ២ំ០០៩ ្ឹកថាប រំជលក់មុងនាចូំលគោយអងគការ ភជ គអស អាយដំរូយង បានមកដល់
ររយគ្សកមពុជា គហជយយុ ន្ស្លស្រសថភ្នជ រ់យ្ឹកថាប រំជលក់មុងជាមួយមុងីមមា ក៏ចារ់យគផ្ថជមសគមាព ីកបុងគពលដំណ្តល
ោប គនាុះដដរ។ អងគការ ភជ គអស អាយ បានចុុះកធចចរពមគរពៀងជាមួយអាជជករនាមុំងចូលនធងអបកលក់ដំុីំៗចំនួន 
៥០នាក់ ដដលមាន ជ្ាងំគៅកបុង ជ្រកុងភបំគពញ នធងាមរយណ្តថ គខ ថិជារ់យរពំដដនជាមួយររយគ្សនថ ដូចជាបាិ់
ដំរយងនធងរយនាធ យមានជ័យ។ រយ:គពលដិ ៧ដខរយ៉ែុគណ្តត ុះរយនាធ រ់យពជកមមវ ធី ជសគមាព ី អងគការ ភជ គអស អាយ បានដចក
ចាយអស់ចំនួន្ឹកថាប ដំដលបាននាចូំលទាងំគនាុះ។ គហជយាមរយៈការរស្លវរជាវររយស់អងគការ ភជ គអស អាយ 
រយងាា ញថា ៧០%ននិូរយលក់មុងគៅ្ូទាងំររយគ្សមានោក់លក់មុងមានភ្នជ រ់យ្ឹកថាប  ំ។ 
 សំោរ់យឆ្ប ២ំ០១១កនលងមកគនុះ អងគការ ភជ គអស អាយ បានដចកនូវ្ឹកថាប រំជលក់មុងគោយឥិគធិនថលចំនួន 
៧០០,០១៥កញ្ញច រ់យ គៅកាន់អាជជវករលក់មុង គដជមផជភ្នជ រ់យជាមួយមុងីមមាដដលោិ់នាចូំល។ ការរស្លវរជាវ
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គលជក ជ្២ គដជមផជវាស់ដវងពជវ ធស្លលភ្នពននការរគរ់យដណថ រ់យននមុងភ្នជ រ់យ្ឹកថាប  ំបាននឹងកំពុងដិគ ជីវការវ ធភ្នគ គហជយ
ធ្នបន័យនឹង្្ួលបានកបុងគពលឆ្រ់យៗគនុះ។ 

 កបុងឆ្ប ២ំ០១១គនុះដដរ សពិវ ធ្ យុនធង្ូរ្សសន៍ (អរគុណដម៉ែ!) គដជមផជជួយជំរុញិំរូវការននមុងភ្នជ រ់យ្ឹកថាប រំិូវ
បានចាក់ផ្ាយគឡជងវ ធញាមរយៈស្លទ នជយ៍្ូរ្សសន៍ថាប ក់ជា ធិចំនួន៤ នធង ស្លទ នជយ៍វ ធ្ យុថាប ក់ជា ធិចំនួន៤ គហជយ
នឹងស្លទ នជយ៍វ ធ្ យុាមគខ ថិចំនួន១៣។ យុ ន្នាការាមរយៈវ ធ្ យុនធង្ូរ្ សសន៍គនុះ គឺគដជមផជជំោរយអ ធិថធជនគអាយ ធ្ញ
មុងដដលមានភ្នជ រ់យ្ឹកថាប  ំគហជយរជលក់មុងភ្នល មៗរយនាធ រ់យពជ ធ្ញរួច។ ្ ឹកថាប រំជលក់មុងមានសវុ ទិធភ្នព ងាយរសួល
គររយជ គហជយអាចជួយគអាយមុងីមមាររយសោ់ិ់កាល យជាមុងមានររយសធ ន្ធភ្នពខពស់ កបុងការការពារមូស នធងជំងឺរគុន
ចាញ់រហូិដល់រយ:គពល ៣ឆ្ប  ំ។ 

 ២.អ្នរររមន៍បញ្ឈប់នូេការង្ប្ប ្ប្បាស់ឱសថ្ន្ដលនឲំ្យមានភាពសុារំបស់ង្មង្ររប្រុនចាញ់ជា មួយ 

    ថ្ន អំាង្តម៊ីសុ៊ីន៊ីនៈ 

 ររយកគំគហជញថមជៗពជគគរមាងដដលោរំ្គោយមូលនធ ធីរយ ជលគហគិ  នធងការសធកាជាគរចជនបានរយងាា ញឲ្យគឃជញ
ថាគមគោគរគុនចាញ់ដដលីន់នឹងឱ្សថររយឆ្ងំជំងឺរគុនចាញ់ផ្សំ គោយស្លរធ្លិុអាគិមជសុជនជនកំពុងមានវ ឋិមានគៅ
ាមរយគណ្តឋ យរពំដដនកមពុជានថ អាចនឹងវ ធវ ឋិគៅជាគមគោគដដលសុ្លជំាមួយថាប អំាគិ មជសុជនជនជាររយគភ្ថាប ដំដលរិូវបាន
ដណនាថំាមានររយសធ ន្ភ្នពខពសរំ់យផុ្ិកបុងការពោបាលជំងឺរគុនចាញ់ររយគភ្ហាវ ល់សុជបា៉ែ រ ៉ែូម។ 
 មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បានគឆលជយិរយយ៉ែ ងឆ្រ់យរហសគ័ៅនឹងរយញ្ញា ដ៏រសួចរស្លវគនុះាមរ
យៈការគ វីជឲ្យររយគសជរគឡជងនូវការ្្ួលយកគសវាពោបាលជំងឺបានរិឹមរិូវ នធងរយងាា រការគររយជរបាស់ថាប រំគុនចាញ់ដិមួយ
មុខ នធងថាប ខុំសចារ់យឬដកលងកាល យគៅាមគសវាសុខភ្នពស្លធ្លរណៈ នធងឯកជនៈ 

- រយនថផ្សពវផ្ាយគសចកថជដណនារំរយស់រកសួងសុខ្លភធបាលហាមការផ្លធិនធងលក់ឱ្សថរគុនចាញ់
ដដលមានជា ធិផ្សំដិមួយមុខ 

- ចុុះរិួិពធនធិយគលជការអនុវ ថិន៍គសចកថជដណនារំរយស់រកសួងសខុ្លភធបាលគៅាមគសវាឯកជនទាងំឱ្ស
ថស្លទ នឱ្សថស្លទ នរងនធងិូរយលក់ឱ្សថគដជមផជ្រ់យស្លា ិ់ការលក់ឱ្សថArtemisinine 
Monotherapy       នឹងពរងឹងគៅគសចកថជររយកាសររយស់រកសួងសុខ្លភធបាល។ 

- ដផ្បកឱ្សថននមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ធ្ជំងឺរគុនចាញ់បានរួមសហការណ៏ ជាមួយមស្រនថជរយ៉ែូលជសយុ ឋិធ
ីម៌នធងមស្រនថជការ ធយល័យឱ្សថននមនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិគៅាមគខ ឋិចំនួន១០ដដលគៅិំរយន់១នធង
ិំរយន់២ដដលឧរយ ទិមាថវ ធកាគោយcontaintment project កបុងគោលរំយណងគដជមផជជួយ្រ់យស្លា ិ់ភ្នព
សុ្លរំរយស់គមគោគជាមួយឱ្សថរគុនចាញ់។ 

- មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បានសហការណ៏ជាមួយនាយកោឌ នរយ៉ែូលជសររយឆ្ងំរយ្
គលមជសគសដឌកធចច គោយបានរយណថុ ុះរយណ្តថ លមស្រនថជរយ៉ែូលជសររយឆ្ងំរយ្គលមជសគសដឌកធចចគអាយបានយល់
ដឹងពជការរិួិពធនធិយលកាណៈគុណភ្នពឱ្សថ គដជមផជគ វីជការសហការជាមួយមស្រនថជរយ៉ែូលជសយុ ថិធីម៌គៅ
ាមគខ ថិនជមួយៗកបុងការរិួិពធនធិយនធងាមោនគលជគុណភ្នពឱ្សថជាររយចាដំដលបានគររយជរបាស់
គៅាមគសវាឯកជន។ ជាល ឌ្ផ្លបានរិួិពធនធិយចំនួន៨ដងគៅគខ ថិ គពា ធីស្លិ់ បាិ់ដំរយង ឧ ថិរ
មានជ័យ កំពិ គកាុះកុង រយនាធ យមានជ័យ កំពង់សពឺ នធង គខ ថិរពុះវ ធហារ។ 

  រយចចុរយផនប ដផ្បកឱ្សថននមជឈមណឍ លជា ធិគឺមាន្ំនាក់្ំនងជាមួយោល ងំឱ្សថកណ្តឋ លCMSជាររយចាោំល់ការ
ដចកចាយ/ផ្គិ់ផ្គង់ោល ងំឱ្សថកណ្តឋ លCMS ជាអបកអនុវ ឋិគោយដផ្ែកគលជគំគោងដផ្នការររយស់មជឈមណឍ លជា ធិ
ររយយុ ធ្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ CNM គលជកដលងដិករណជ ឱ្សថររឺយរ ធកាា រគព្យមួយចំនួនដដលោល ងំឱ្សថកណ្តឋ ល CMS 
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អាចគ វីជការដចកចាយ/ផ្គិ់ផ្គង់គៅាមវគគដចកចាយររយស់ខលួនកបុងគនាុះដផ្បកឱ្សថននមជឈមណឍ លជា ធិក៏អាចាមោន 
នូវស្លទ នភ្នពសឋុកគោយគររយជាមររយព័នន NatDID ាមរយៈអុធនគ ជីណធ ិ Internet ផ្ងដដរ។ 

 
៣.ធានបាននូេការទ្ទួ្លយកង្សវាបងាា រជាពិង្សសការបងាា រការចមលខង្មង្ររប្រុនចាញន់្ដលមានភាពសុានឹំខ

ថ្ន អំាង្តម៊ីសុ៊ីន៊ីន កនុខចងំ្ណាមប្បជាជ្នង្គលង្ៅ តាមរយៈការប្តតួពិនិតយសតវម ូស ន្ដលជាភាន ក់ងារចមលខជំ្ខឺ 

និខមង្ធាបាយការពារង្ោយខលនួឯខផ្ទា ល់ និខការន្កលំអ្ប រ ិសាែ ន។ 

 គដជមផជធ្លនាគអាយបាននូវការពារពធគសសរយងាា រភ្នពចំលងននគមគោគរគុនចាញ់ពជមូសកបុងចំគណ្តម
ររយជាជនគោលមជឈមណឍ លជាិធររយយុ្ឌនឹងជំងឺរគុចាញ់សហការជាមួយ នដគូរអភធវឌឈន៏បានអនុវិថដផ្នការ 
សកមមភ្នពយុ្ឌស្លស្រសថដូចខ្លងគរកាមគនុះ 

1. គីវជយុ្ឌនាការដរយងដចកមុងរជលក់ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរ នធងអរងឹងរជលក់ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរ ចំគពាុះ
ររយជាជនគោលគៅ ចំគពាុះររយជាជនចំណ្តករសុក នធង ររយជាជនដដលគៅគីវជការ នធង សំោកកបុងនរព 
ទាងំ ២០គខិថ។ 

2. គីវជការបាញ់ថាប ំិ ំរយន់ដដលមានអបកជំងឺរគុនចាញ់គៅមានវិថមានបា៉ែ ោ៉ែសុជិកបុងឈាម គរកាយការ
ពោបាល៣នថង ។ 

3. គីវជការាមោនររយសធ្ឌធភ្នពមុងរជលក់ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរដដលបានគររយជរបាស់កបុងមូលោឌ ន គៅនឹង
ភ្នប ក់ងារចំលងជំងឺរគុនចាញ់ ។ 

4. គីវជការាមោនររយសធ្ឌធភ្នពថាប បំាញ់ជញ្ញជ ងំគៅនឹងភ្នប ក់ងារចំលងជំងឺរគុនចាញ់ ។ 
5. អភធបាលកធចចការងារដរយងដចកមុង រគរ់យរគងមុង នធងការរជលក់មុងដល់មូលោឌ ន ។ 
6. គរៀរយចំកំណិ់្ជាងំ ដផ្ន្ជ ភូមធដដលររយឈមនឹងជំងឺរគុនចាញ់ ។ 

 
សមធ្ឌធផ្លដដលសគំរចបានដផ្បករគរ់យរគងបាណកស្លស្រសថ(Vector Control Unit) កបុ ងឆ្ប ២ំ០១១ ៖ 

 
1. គ វីជយុ ន្នាការដរយងដចកមុងរជលក់ថាប រំរយសធ្ ធនភ្នពយរូនធងអរងឹងរជលក់ថាប រំរយសធ ន្ភ្នពយូរចំគពាុះររយជាជន
គោលគៅ ចំគពាុះររយជាជនចំណ្តករសុកនធងររយជាជនដដលគៅគ វីជការនធងសំោកកបុ ងនរពទាំង២០គខ ថិ៖ 

  
1.  គៅកបុងឆ្ប  ំ២០១១គនុះ គំគោងមូលនធីធសកល ជុំ្ជ ៦ នធង SSF grant បាន្ធញមុង 
រជលក់ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរ នធងអរងឹងរជលក់ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរចំនួន ២.៧ លានមុង។ គោយស្លរ
ចំនួនមុង មានចំនួនគរចជន មុងទាងំអស់គនុះបានដឹកមកជាពជរគលជក គលជក្ជ១ ចំនួន ៧៨៥.៥០០ 
មុងរជលក់ ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរ នធង គលជក្ជ២ ចំនួន ១.៦៣៥.៥០០ មុងរជលក់ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរ 
នធង ២៧៥.០០០ មុងអរងឹងរជលក់ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរ។គដជមផជឲ្យយុ្ឌនាការដដលមធនធ្លល រ់យមានគនុះ
ររយរពឹិថគៅបានលែររយគសជរ មជឈមណឍ លជាិធ បានគរយជកសធកាា ស្លលាដណនាសំថជពជយុទាឌ នាការដរយងដចក
មុងគនុះចំនួន៣ ដដលមានសធកាា  កាមមកពជថាប ក់ កណ្តថ ល ថាប ក់គខិថ ថាប ក់រសុក នធង មណឍ លសុខ
ភ្នព (គមជលាោង្ជ១) ។ គោលរយំណងសធកាា ស្លលា គនុះគឺគផ្ថ ិគលជៈ (១) វឌណនភ្នពការងារ គលជ
គសចកថជដណនាសំថជពជការដរយងដចកមុងររយស់៖ ឯកឧិថមម៉ែមរយ ុនគហងរដឌមស្រនថជរកសួងសខុ្លភធបាល, (២) 
គោលនគយបាយននការចាិ់ដចង នធង្ុកោក់ មុង, (៣) ការកំណិ់គោលគៅសំោរ់យការដរយងដចក
មុង, (៤) ការគីវជជំគរឿនររយជាជនមុងដចក មុងគោយគររយជ គសៀវគៅាមោនការដចកមុង
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(៥) ការគីវជជំគរឿនររយជាជនចល័ិសំោរ់យការដរយងដចកមុង, (៦)គីវជការររយជុំរកុមការងារលុរយរយំបាិ់ជំងឺរគុន
ចាញ់ពធគសសថាប ក់គខិថមុនការដចកមុង, (៧) គោលការ ដណនាលំំអធិពជយុ្ឌនាការដចកមុង, (៨) ការគីវជ
អគងាិរហ័សគលជការាមោនការដចកមុង។ យុ្ឌនាការ ដរយងដចកមុងគនុះចារ់យគផ្ថជមពជដខ វ ធចឆធកា ២០១១ នធង
រយញ្ច រ់យកបុងដខ កុមាៈ ២០១២ ។ 

 
ាោង ជ្១. ចំនួនអបកចូលរួមសធកាា ស្លលាសថជពជយុ ឌ្នាការដរយងដចកមុង 
ល
.រ 

សធកាា កាមមកពជ ចំនួនអងគ
ភ្នព 

ចំនួនអបក
ចូលរួម 

១ មជឈមណឍ លជា ធិរគុន
ចាញ់ 

១ ២០ 

២ មនធជរសុខ្លភធបាលគខ ថិ ២០ ៦០ 
៣ រសុកររយ ធិរយ ថិធ ៤៥ ១៨០ 
៤ មណឍ លសុខភ្នព ៣១៤ ៣១៤ 

 
 

 មក្ល់នឹងរយចចុរយផនបគនុះ គយជងបានរគរយដណថ រ់យមុងរជលក់ថាប បំានចំនួន ៨០% ចំគពាុះររយជាជន 
ដដលររយឈមនឹងជំងឺរគុនចាញ់ទាងំអស់ (៣.២០៥.៩៦១) គរយជគធិជាភូមធបានចំនួន ៧២%ននភូមធ គោល
គៅទាងំអស់(៤.១៣០) ។ កបុងគនុះ ១.១២៤.៤៣៥ នាក់បានរគរយដណថ រ់យកបុងរយៈកាល ២ឆ្ប  ំកនលងគនុះ 
នធង ១.៥២១.១៥៩នាក់ កបុងឆ្ប គំនុះ (ដដលឆ្ប គំនុះរួមមាន ៧៦៨.៣៩០ មុងរជលក់ថាប  ំមានររយសធ្ឌធភ្នព
យូរ, ៤២៣.៤៤២ មុងអរងឹងរជលក់ថាប មំានររយសធ្ឌធភ្នពយូរ, ៩.៨៤៣ មុងរជលក់ថាប  ំ ីមមា នធង 
៣១៩.៨៨៤ មុងរជលក់ថាប គំឡជងវ ធញ) (គមជលាោង្ជ២)។ 

ចំគពាុះររយជាជនចំណ្តករសុក គយជងបានគររយជយុ្ឌស្លស្រសថពជរសំោរ់យគីវជការរគរយដណថ រ់យ គោយគយង 
គៅនឹងរយៈគពលស្លប ក់គៅររយស់ោិ់ ។ (១) ររយជាជនចំណ្តករសុកដដលមកគបាុះ្ជាងំថមជ គោយខលួនឯង 
នឹងគីវជការស្លប ក់គៅគលជសពជ ១ឆ្ប ,ំ (២) ររយជាជនចំណ្តករសុកដដលមកគីវជការឲ្យរកុមហ ុន មាច ស់កសធោឌ ន 
ចំការ ជាគដជម ការរគរយដណថ រ់យមុងររយស់ោិ់នឹងគីវជាមរយៈមាច ស់ រកុមហ ុន មាច ស់កសធោឌ ន ចំការ គោយគររយជ
យុ្ឌស្លស្រសថឲ្យខចជ ។ ជាក់ដសថង ៣.០៩៤មាច ស់កសធោឌ ន ដដលមានអបក ចំណ្តករសុកចំនួន ៧១.១៩៨ បាន
្្ូលមុងខចជចំនួន ៤៦.៨៩៧ មុងរជលក់ថាប មំានររយសធ្ឌធភ្នពយូរ, ១៥មុងអរងឹងរជលក់ ថាប មំានររយសធ្ឌធភ្នព
យូរ នធងបានរជលក់មុងចាស់ររយស់ពួកោិ់ចំនួន ៣.៦៥០ គៅកបុងគខិថនរយ៉ែលធន ។ 

 
2.គីវជការបាញ់ថាប ំិ ំរយន់ដដលមានអបកជំងរឺគនុចាញ់គៅមានវិថមានបា៉ែ ោ៉ែសុជិកបុងឈាមគរកាយការពោបាល៣នថង 

 អបកជំងឺរគុនចាញ់ចំនួន ៧៨ នាក់ដដលគៅមានផ្ធុកវិថមានបា៉ែ ោ៉ែសុជិ កបុងឈាមគរកាយការ 
ពោបាល ៣នថងដដលបានរស្លវរជាវគឃជញមកពជ ៥មណឍ លសុខភ្នព រួមមានមណឍ លសុខភ្នព ាស្លញ, 
មណឍ លសុខភ្នពសំគៅលូន, មណឍ លសុខភ្នពរកចារ់យ, មណឍ លសុខភ្នពសួនកុមារ នធង មណឍ លសុខភ្នព 
ររយគមា៉ែ យ បានគីវជការគសុជរយអគងគិ នធងផ្ថល់ការពារការចំលងរយដនទមគោយគីវជការបាញ់ថាប ។ំ អបកជំងឺទាងំគនុះ 
រស់គៅកបុងភូមធចំនួន ២៥ នន ៥មណឍ លសុខភ្នព, ៤រសុកររយិធរយិថធ កបុងគខិថចំនួន ៣ ។ ភូមធទាងំ ២៥ គនុះ 
បាន្្ួលការបាញ់ថាប គំលជជញ្ញជ ងំជុំវ ធញកដនលងរស់គៅររយស់ អបកជំងឺ ។ 
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Figure 1- Map of focal D3 positive cases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. គ វីជការាមោនររយសធ្ នធភ្នពមុងរជលក់ថាប រំរយសធ្ នធភ្នពយូរដដលបានគររយជរបាស់កបុ ងមូលោឌ នគៅនឹងភ្នប ក់ងារ
 ចំលង ជំងឺរគុនចាញ់ 

 មុងរជលក់ថាប ដំដលមានររយសធ្ឌធភ្នពយូរ គឺមុង (Olyset)បានយកមកគីវជពធគស្លីន៍ ។ សំណ្តកចំនួន៣ 
(ដំរយូល នធង ចំគហៀងទាងំពជរ) ដដលមាន្ំហំ ៥០ស.ម x ១៥០ស.ម បានកាិ់គចញមុងគនុះ ដដលបាន
គររយជរបាស់គៅមូលោឌ ន រហូិមានរយៈគពល៣ឆ្ប  ំ។ មុងរជលក់ថាប ដំដលមានររយសធ្ឌធភ្នព យូរមួយចំនួនបាន
ររយមូលមកពជគខិថចំនួន ៣ មានគខិថ រិនគជរ ជ, គខិថ ឧិថរមានជ័យ នធង គខិថកំពិ។ សំណ្តក ទាងំគនុះបាន
គបាក្ឹករយៈគពល ១អា្ធិយគ្ជរយយកមកគីវជការពធគស្លីន៍គៅមូលោឌ ន ។ សំណ្តកទាងំគនុះ បានរកា្ុក
កបុងថង់បាល សធធក ។ 
 ការពធគស្លីន៍គនុះបានគររយជរគរយៀរយ(WHO plastic cone-bioassay) ចំគពាុះសំណ្តកនធមួយៗ ។ 
គដជមផជកុំឲ្យមូសដដលពធគស្លីន៍មានការរខំ្លន ការពធគស្លីន៍គនុះបានគររយជរបាស់មូសដិ ៥កបុងការពធគស្លីន៍មួ
យៗ។ ដិយ៉ែ ងគហាចណ្តស់រិូវគីវជចំនួន ៥គលជកចំគពាុះសំណ្តកនធមួយៗ ។ 
 គរកាយការពធគស្លីន៍ចំនួន ៣នា្ជ មូសដដលពធគស្លីន៍រិូវគផ្ធរោក់កបុងដកវជ័រចំណុុះ ១៥០ម.ល 
គោយមាន្ឹកសារ ។ ភ្នគរយមូសដដលធ្លល ក់គរកាយរយៈគពល ៦០នា្ជ នធង ភ្នគរយមូសដដលស្លល រ់យ 
គរកាយរយៈគពល ២៤គមា៉ែ ង រិូវបានកិ់រា្ុក ។ 
 កបុងរយៈគពល១០នថងជារ់យៗោប  មូសដដកគោលចំនួន ១៤.៣៣៩ បានចារ់យគោយគររយជរគរយៀរយចារ់យគលជ
្ុំគលជមនុសស ។ កបុងចំគណ្តមគនុះ មានមូសដដកគោលររយគភ្An.dirus ចំនួន២.២៧៩, មូសដដកគោល 
ររយគភ្An. minimus ចំនួន ៦.៣៩៧, មូសដដកគោលររយគភ្An. maculatus ចំនួន ២.២៩៩ នធង មូស
ដដកគោលររយគភ្An. epiroticusចំនួន៣.៣៦៤ ។ មូសទាងំគនុះបានយកគៅគីវជការពធគស្លីន៍ គរកាមសជិុ
ណា ភ្នពនធងសំគណជ មដូចាោង្ជ៣ ខ្លងគរកាមៈ 
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ាោង ជ្២៖ការដរយងដចកមុងកបុងឆ្ប ២ំ០១១ 
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 គយជងបានកិ់សំោល់គឃជញថា មុងរជលក់ថាប មំានររយសធ្ឌធភ្នពយូរ (Olyset )  ដដលបានគររយជ 
របាស់កបុងមូលោឌ ន មានររយសធ្ឌធភ្នពរហូិដល់ ៣ឆ្ប  ំ ចំគពាុះភ្នប ក់ងារចំលងជំងឺរគុនចាញ់ររយគភ្ An. 
dirus& An.epiroticus ។ គលជកដលងដិភ្នប ក់ងារចំលងជំងឺរគុនចាញ់ររយគភ្ An. minimus មុងដដល
គររយជ បាន៣ឆ្ប  ំររយសធ្ឌធភ្នពររយស់វា ិធចជាងកំរ ធិ សថង់ោរចំនួន ៥% នធងចំគពាុះភ្នប ក់ងារ ចំលងជំងឺរគុន
ចាញ់ររយគភ្An. maculatus  ររយសធ្ឌធភ្នពររយស់វា ិធចជាងកំរ ធិ សថង់ោរចំនួន ១០%, ១៥% នធង
២០% ចំគពាុះមុងដដលគររយជបានរយៈគពល១ឆ្ប ,ំ ២ឆ្ប នំធង៣ឆ្ប ។ំ វាមានភ្នពខុសោប រវាង ររយសធ្ឌធភ្នពគៅ
ាមររយគភ្មូស (P<0.5) ។  

Chart1- The 24h mortality of bioassay against malaria vectors  

 

មុងរជលក់ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរដដលកំណិ់គោយអងគការសុខភ្នពពធភពគលាកថាជាមុងដដល មានររយ
សធ្ឌធភ្នពគលជសមុងរជលក់ថាប ំី មមា ។ ររយសធ្ឌធភ្នពររយស់មុងនឹងថយចុុះជារយគណថជ រៗរយនាធ រ់យពជ ការគររយជរបាស់ រ
យៈគពលគររយជ នធងការគបាកគក់ជាគដជម។ មុងរជលក់ថាប រំរយសធ្ឌធភ្នពយូរ(OlysetTM)ដដលមានរយគចចកគ្ស
ភ្នជ រ់យ្ឹកថាប ថំមជ ដិរិូវការគពលគវលាគដជមផជឲ្យររយសធ្ឌធភ្នពថាប មំានរគរ់យរោន់ រយនាធ រ់យពជការគបាកគក់ នធងអារស័យ 
គោយកំគៅ ដដលទាងំគនុះបានរយងាា ញគោយការរស្លវរជាវររយស់ WHOPES ។ ដូគចបុះការសធការរយស់គយជង
រិូវគធិគូរដល់្ំលារ់យននការគររយជរបាស់មុង ដូចជាការគបាក គក់ នធងរគរយៀរយហាលផ្ងដដរ ។ គហិុដូចគនុះ 
ការគីវជ tunnel test ជាការចាបំាច់កបុងការវាស់ដវងមុង ដដលមានររយសធ្ឌធភ្នពគរកាមកំរ ធិ សថង់ោរគោយការ 
រកអរាមូស ដដលគៅមានសមិទភ្នពអាចខ្លឈំាម ។ 

4. គីវជការាមោនររយសធ្ នធភ្នពថាប បំាញ់ជញ្ញជ ងំគៅនងឹភ្នប ក់ងារចំលងជំងឺរគនុចាញ់ 

 ការរគរ់យរគងភ្នប ក់ងារចំលងគោយការបាញ់ថាប មំូស (IRS) នធងការគររយជរបាស់មុងរជលក់ថាប កំបុងការ
កាិ់រយនទយរយនធុកជំងឺរគុនចាញ់ នឹង្រ់យស្លា ិ់ការរ ជកោលោលននភ្នពសុ្លថំាប រំគុនចាញ់(Artemisinine)ជា 
យុ្ឌវ ធី ជដ៏ចំរយងររយស់អងគការសុខភ្នពពធភពគលាកក៏ដូចជាមជឈមណឍ លជាិធររយយុ្ឌនឹងជំងឺរគុនចាញ់ ាម   
រយៈការបាញ់ថាប រំយដនទមគៅជុំវ ធញកដនលងអបកជំងឺដដលគៅមានផ្ធុកបា៉ែ ោ៉ែសុជិគៅនថង្ជ៣។ ថាប បំាណកោដ5% 
deltamethrin បានយកមកគីវជពធគស្លីន៍ ររយសធ្ឌធភ្នពររយស់វាដដលបាញ់គលជជញ្ញជ ងំ។ ការពធគស្លីន៍បានគីវជ
គៅកដនលង ៣ គរកាមសជិុណា ភ្នពនធងសំគណជ មដូចាោង ៥ ខ្លងគរកាមៈ 
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 Table3- Temperature and humidity  

Study 
sites 

Temperature (Celsius) Humidity (Degree) 
At 
start 

After 
12h 

At the 
End 

At start After 
12h 

At the 
End 

Pailin 26.6 31.5 25.9 25.1 26.8 25.2 
Pursat 24.9 27.8 24.5 23.1 25.6 23.4 
Koh Kong 27.0 29.8 26.6 24.5 27.5 26.2 
Total 26.4 30.6 25.8 24.6 26.7 25.0 

 

ល្ឌផ្លរយងាា ញថា ររយសធ្ឌធភ្នពថាប បំាញ់ជញ្ញជ ងំ5% deltametrinមានររយសធ្ឌធភ្នពររយឆ្ងំភ្នប ក់ងារចំ
លងដូចជាAn. dirus, An.minimus, An.maculatus & An.epiroticus កបុងរយៈគពលបាញ់ ៣ដខ ។ 
គរកាយការបាញ់ ៣ដខររយសធ្ឌធភ្នពវាបានថយចុុះររយដហល ៣%គរកាមកំរ ធិ សថង់ោរ ចំគពាុះភ្នប ក់ងារ ចំលង 
An. minimus and An. maculatus ។ 

Chart2: The bio-efficacy  of insecticide  treated wall against malaria vector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. អភធបាលកធចចការងារដរយងដចកមុងរគរ់យរគងមុងនធងការរជលក់មុងដលមូ់លោឌ ន 

 ដផ្បករគរ់យរគងភ្នប ក់ងារចំលងបានគ វីជការាមោន នធងផ្ថល់ការអភធបាលចំគពាុះ គខ ថិទាងំ ២០នធង ៤៥ រសុក
ររយ ធិរយ ថិធកបុងគោលរំយណងផ្ថល់ការោរំ្ ដផ្បករយគចចកគ្ ស នធងផ្ថល់ការោរំ្ ទាងំស្លម រ ជិ ចំគពាុះសហគមន៍ ។ គោយកបុង
ឆ្ប គំនុះការងារដរយងដចកមុង មានលកាណៈរ្ង់រទាយីំ (យុ ឌ្នាការ) មជឈមណឍ លជា ធិបានរយគងាជិរកុមការងារចំនួន 
៧ ដដលដឹកនាគំោយថាប ក់ដឹកនារំរយស់មជឈមណឍ ល កបុងការផ្ថល់ការអភធបាលគោយផ្ធ ល់ចំគពាុះយុ ឌ្នាការដរយងដចក
មុង ដល់គខ ថិទាងំ ២០ នន រសុកររយ ធិរយ ថិធចំនួន ៤៥ ។ 

6. គរិៀមគរៀរយចំកំណិ់ ជ្ាងំដផ្ន ជ្ភូមធដដលររយឈមនឹងជំងឺរគនុចាញ់ 

 ភូមធគោលគៅដដលររយឈមនឹងជំងឺរគុនចាញ់ចំនួន ២០ គខិថ បានគីវជការកំណិ់គោយគយងគៅ
ាមចំងាយពជនរព នធងអរាជំងឺរគុនចាញ់ ។ កបុងចំគណ្តមគខិថទាងំ ២០ ននគខិថទាងំ ២៤ មានរសុក
ររយិធរយិថធចំនួន ៤៥ កបុងចំគណ្តមរសុកររយិធរយិថធ ៧៧ (៥៨%), មានមណឍ លសុខភ្នពចំនួន ៣៦៣ កបុង
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ចំគណ្តមមណឍ លសុខភ្នពចំនួន ១.០៨៦ (៣៣%) នធង មានភូមធចំនួន ៤.១៣០ កបុងចំគណ្តមភូមធ 
១៥.១៦៧ (២៧%) ដដលបានកំណិ់ជាកដនលងដដលររយឈមនឹងជំងឺរគុនចាញ់ ។ 

 

៤.ធានថ្សហរមន៍បានទ្ទួ្លការយល់ដឹខទូ្លំទូ្លាយអ្ំព៊ីជំ្ខឺប្រនុចាញនិ់ខការប្បកាន់យកឥរយិាបថ្ ប្តឹមប្តូ

កនុខការបងាា រការចមលខជំ្ខឺប្រុនចាញ់ចលនសហរមន៍និខការគបំ្ទ្កមមវិធ ៊ីប្បយុទ្ធនឹខជំ្ខឺ ប្រុនចាញ់ 

 គដជមផជគឆលជយិរយគៅនឹងការធ្លនាគអាយបានគលជការយល់ដឹង្ូលំ្ូលាយអំពជជំងឺរគុនចាញ់នធងការររយកាន់យកឥរ ធ
យរយថរិឹមរិូវកបុងការរយងាា រការចមលងជំងឺរគុនចាញ់គៅសហគមន៍ដផ្បកអរ់យរសំុខភ្នពររយស់មជឈមណឍ លជា ធិ
ររយយុ ឌ្នឹងជំងឺរគុនចាញ់នធងនដគូរអភធវឌណន៏បានសហការោប អនុវ ថិន៏នូវការងារមួយចំនួនដូចខ្លងគរកាមគនុះ 
 ក-ផ្ថល់ចំគណុះដឹងអំពជមូលគហិុគោគសញ្ញដ នធងការចំលងននជមងឺរគុនចាញ់ 
 ខ-រយគងាជិចំគណុះដឹងនធងផ្សពវផ្ាយរយដនទមដល់សហគមន៏ពជវ ធធ្លនការណ៏ការពារជំងឺរគុនចាញ់។ 
 គ-ពរងឹងភ្នពគជឿជាក់ដល់សហគមន៏គលជការពោបាលជំងឺរគុនចាញ់គដជមផជឈានគៅរកការដកដររយ   
 ្ំលារ់យជារយគណថជ រៗ ។ 
 ឃ-រយគងាជនការយល់ដឹងដល់សហគមន៍ាមរយអបកសម័រគចធ ថិអរ់យរសំុខភ្នពភូមធគោយវ ធី ធស្លស្រសថអរ់យរសំុខ 
 ភ្នពមានរូរយភ្នពដដលមានររយសធ ឌ្ធភ្នពខពស់គដជមផជឱ្យររយជាជនគចុះការពារខលួនគោយខលួន     ឯងផ្ធ ល់ 
 គអាយគចុះគររយជរបាស់មុង នធងមុងរជលក់ថាប  ំនធងមុងអរងឹងរជលក់ថាប គំៅគពលចូលនរព។ 
 ង-រយដនទមចំគណុះដឹងដល់អបកសមរគ័ចធ ថិភូមធាមរយៈការអរ់យរសំុខភ្នពគោយមានគររយជរបាស់សំភ្នរៈអរ់យរ ំ
 សុខភ្នពរយគងាជិឲ្យររយជាជនគោយខលួនឯងអំពជការរយងាា រគោយខលួនឯងកបុងការគររយជរបាស់មុងរជលក់ថាប  ំ
 នធងមុងអរងឹងរជលក់ថាប គំៅគពលគៅនរព។ 
គឆលជយិរយគៅនឹងចំនុចទាងំ៥ខ្លងគលជគនុះសកមមភ្នពមួយចំនួនរិូវបានអនុវ ថិន៏គៅកបុងឆ្ប ២ំ០១១៖ 

 ១- ពរងាងររូយភ្នពនធងផ្លធិ ររូយភ្នពគំរូគដជម 
ក-ការផ្លធិសំភ្នរៈអរ់យរសំខុភ្នពគោយកមមវ ធី ជជា ធិៈ 

 -ផ្លធិសំភ្នរៈអរ់យរសំុខភ្នពសំោរ់យសហគមន៏មានដូចជាៈចំគរៀងដដលមានខលឹមស្លរទាក់្ងនធង   វ ជី ជ 
 រយងាា រជមងឺរគុនចាញ់ ការររយធរបាស់មុងនធងការដសវងរកគសវាពោបាល ។ 
 -ផ្លធិវ ជគដអូសពុិចំនួន៥ចំគរៀងដដលមានខលឹមស្លរទាក់្ងនធងវ ជី ជការពារជមងឺរគុនចាញ់ការររយជរបាស់
 មុងនធងការដសវងរកគសវាពោបាល។ 
 -ផ្លធិគរឿងគលាា នាមវ ធ្ យុ ដដលមានខលឹមស្លរទាក់្ងគៅនធងការគររយជរបាស់មុង 
 -គរៀរយចំជាគសៀវគៅមគគុគ្សន៏សំោរ់យគររយជសំភ្នរៈអរ់យរសំុខភ្នពជាភ្នស្លរដខមរ 
 -គរៀរយចំលកានថធកៈសំោរ់យការផ្លធិសំភ្នរៈដដលមានទាងំអស់៥ ចំណុចសំោរ់យការផ្លធិរពមទាងំ 

បានោក់ឲ្យគៅខ្លងដផ្បកល ន្កមមសំោរ់យគ វីជការគដញនថល។កបុងលកានថធកៈមានសំោរ់យការផ្លធិផ្ធ ងំរូរយភ្នព២រូរយ
ភ្នពរយិ់នធងរយោបាល សធជក២ផ្ធ ងំមានខលឹមស្លរជំរុញឲ្យ ររយជាជនដសវងរកគសវាពោបាលបានរិឹមរិូវ ការគររយជ
របាស់ថាប នំធងវ ធធ្លនការណ៏រយងាា រ។ 

 ខ្លងគរកាមគនុះគឺជាាោងដដលមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បានគ វីជការផ្ាយការផ្លធិសភំ្នរៈ 
 សំោរ់យអរ់យរ ំជូនដល់ សហគមន៏មួយចំនួនដូចខ្លងគរកាម : 
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Nb Name Strength Quantity Budget  
I- TV and Radio Broadcasting       

1 CD song item 5 GF SSF 
2 Video spot item 5 GF SSF 
3 Video Drama item 1 GF SSF 
4 Radio Drama item 1 GF SSF 
5 Redio spots item 5 GF SSF 

II- IEC material    
 

  
1 Cap Piece 21,000 GF SSF 
2 Desk calendar for year 2011 Piece 11,500 GF SSF 

3 
Flipchart: Message (what is malaria 
disease?) Piece 1,000 GF SSF 

4 Kit of bed net impregnated materials Kit 770 GF SSF 

5 
Leaflet: Printed with key message and 
picture sheet 1,000 GF SSF 

6 Newsletter sheet 8,480 GF SSF/R6 
7 Note book book 5,396 GF SSF 
8 Poster poster 15,000 GF SSF 
9 Printing plastic bag unit 287,500 GF R2 RCC 

10 Priting books on prevention book 11,000 GF SSF 
11 Rain Coat Piece 1,000 GF SSF 
12 Recording book for VHV book 5,396 GF SSF 
13 Tshirt color dark blue Piece 37,000 GF SSF 
14 Wall calendar for 2011 Piece 11,500 GF SSF 

 
 ខ- ការផ្លធិសំភ្នរៈអរ់យរសំុខភ្នពគោយរយណ្តថ រកសួងនធងអងគការជានដគូៈ 
  ដផ្បកអរ់យរសំុខភ្នពបានសហការណ៏យ៉ែ ងជធិសបធ ន្ជាមួយនធងរយណ្តថ រកសួងនធងអងគការជាដដគូកបុងការផ្លធិ
សំភ្នរៈនធង្្ួលខុសរិូវគលជការដឆកនធងពធនធិយស្លរគឡជងវ ធញគលជសំគៅដដលរកសួងនធងអងគការជាដដគូបានគផ្ញជរមក
ទាក់្ងនធងការងាររយគចចកគ្ស។ 
សំភ្នរៈដដលបានគផ្ញជរមកដផ្បកអរ់យរសំុខភ្នពមានដូចជា វ ជគដអូសពុិ សពុិវ ធ្ យុ គរឿងគលាា នវ ធ្ យុ ចំគរៀង  អាវយឺិ មួក ឬសំ
ភ្នរៈគផ្សងៗគ្ៀិជាគរចជនមុខគ្ៀិ។ 
 
២-ពរងឹងគសវាកមមអរ់យរសំខុភ្នពជូនដល់ថាប ក់គខ ថិរសុកររយ ធិរយ ថិធនធងមណឍ លសុខភ្នពាមរយុះរយណថុ ុះរយណ្តថ ល 
ក- វគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លរគូរយគងាគ លគោយកមមវ ធី ជជា ធិៈ 

 ដផ្បកអរ់យរសំុខភ្នពបានរយពាច រ់យការដកសំរួលគឡជងវ ធញចំគពាុះគសៀវគៅដណនាកំាររយណថុ ុះរយណ្តថ ល រគូ
រយគងាគ លសថជពជការអរ់យរសំខុភ្នពជមងឺរគុនចាញ់ដដលមានសនលឹកទាងំអស់ចំនួន៨២្ំព័រដចកគចញជាពជរ
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ដផ្បកគឺ៖វ ធី ជស្លស្រសថននការរយគរងៀននធងឯកស្លរគមគរៀន។មានគំគោងយកគៅដរយងដចកដលថ់ាប ក់គខ ថិនធង
រសុកររយ ធិរយ ថិធ។បានគរៀរយចំការរយណថុ ុះរយណ្តថ លវគគអរ់យរសំខុភ្នពរគូរយគងាគ លដលស់ធកាា កាមដដលមកពជ
មនធជរសុខ្លភធបាល គខ ថិរកុងទាងំ១៦មានដូចជាគខ ថិៈ បាិ់ិំរយង គពា ធីស្លិ់ កំពង់ឆ្ប ងំ រយនាធ យមាន
ជយ័ នរយ៉ែលធន  ឧ ថិរមានជយ័ កំពិ ដករយ ាដកវ កំពង់គស្លម កំពង់សពឺ មណឍ លគជរ ជ សធឹងដរិង 
កំពង់ចាម កំពង់ីំ គសៀមោរយ។ ជ្កដនលង     រយណថុ ុះរយណ្តថ លមានពជគខ ថិគឺគខ ថិបាិ់ិំរយងនធងគខ ថិ
កំពង់ឆ្ប ងំ។ល ន្ផ្លននការសធកា  មានអបកចូលរួមចំនួន៧៤នាក់(ទាងំ២វគគ)កបុងមួយវគគៗមានរ
យៈគពល២នថង ។ វគគ ជ្១ល ន្ផ្លមុនការសធកា៨៧%គរកាយការសធកា៩៤%ពធនធុគកជនគរកាយការ
សធកា៧%។ចំដណកវគគ ជ្២ល ន្ផ្លមុនការសធកា៧៧%នធងគរកាយការសធកា៨៦%ពធនធុគកជន
គរកាយការសធកាបាន៩%។ 

 បានចូលរួមរយណថុ ុះរយណ្តថ លរគូរយគងាគ លននរកសងួមហានផ្ធគៅោជធ្លនជភបំគពញមានរយៈគពល  ៣នថង៖ 
មានសធកាា កាមចូលរួមចំនួន៣២នាក់មកពជគខ ថិទាងំ១១ដូចជាគខ ថិ (គកាុះកុង គពា ធីស្លិ់ បាិ់
ដំរយងនរយ៉ែលធន រយនាធ យមានជយ័ គសៀមោរយ រកគចុះ សធឹងដរិង  រិនគជរ ជ ឧ ថិមានជយ័  រពុះ
វ ធហារ)។ ល ន្ផ្លមុនការសធកា៥៧%នធងគរកាយការសធកា៨៥% ពធនធុគកជនគរកាយការសធកា២៨%
ដដលជាគមា្នភ្នពកបុងការរយណថុ ុះរយណ្តថ ល។ 

 បានគរយជកវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លរគូរយគងាគ លដល់រគូគរុគកាសលយដដលអគញ្ជ ជញមកពជគខ ថិទាងំ១៨៖ ជ្ាងំ
រយគរងៀនគៅគខ ថិរពុះសជហនុដដលមានសធកាា កាមទាងំអសចូ់លរួមចំនួន៦០នាក់ដដលគរៀរយជាពជរវគគ។
វគគ ជ្១មានសធកាា កាមចូលរួមចំនួន២២នាក់ល ន្ផ្លមុនការសធកា៥០%នធងគរកាយការ  សធកា
៨៦%ពធនធុ គកជនបាន៣៦%។ 
វគគ ជ្២មានសធកាា កាមចូលរមួចំនួន៣១នាក់ល ន្មុនការសធកា៥៤%នធងគរកាយការសធកា៨៩%ពធនធុ  
គកជនគរកាយការសធកា៣៥%។អងគការFHI360 បានអគញ្ជ ជញរុយគគលធកដផ្បកអរ់យរសំុខភ្នពឲ្យគៅរយ
ណថុ ុះរយណ្តថ ល គលជការគររយជរបាស់រកោស់សំណួរសំោរ់យការគ វីជការសធការស្លវរជាវដរយរយគុណភ្នព
ដល់រកុមអបកយក ធ្នបន័យ គដជមផជគ វីជការរស្លវ រជាវជាមួយនធងអបកចំណ្តករសុក។ 

 
ខ-វគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លរគូរយគងាគ លគោយកមមវ ធី ជ រគុនចាញ់ថាប ក់គខ ថិៈ 
១. គខ ថិ៨ដដលបានគ វីជការរយណថុ ុះរយណ្តថ លរយនថគៅមស្រនថជមណឍ លសុខភ្នពដូចជាគខ ថិ                                    
រយនាធ យមានជយ័ បាិ់ដំរយង ាដកវ កំពង់ឆ្ប ងំ កំពង់ចាម រពុះសជហនុ ឧ ថិរមានជយ័ កំពង់សពឺ ចំដណកគខ ថិដដលគៅ
សល់មធនទាន់បានគ វីជការរយណថុ ុះរយណ្តថ លល ន្ផ្លននការរយណថុ ុះរយណ្តថ លមានៈ 
 
ល .រ គខ ថិ ចំនួនអបក 

ចូលរួម 
នថងចារ់យគផ្ថជម នថងរយញ្ច រ់យ ពធនធុ មុន

ការ
សធកា  

ពធនធុ
គរកាយការ
សធកា  

ររយភព 
ថវ ធការ 

១ រយនាធ យមានជយ័ ៨ ២៩-០៨-១១ 30-០៨-១១ ៨៨% ៨៧% ជំុ ជ្៩ 
២ ាដកវ ៤ ១៩-១២-១១ ១៩-០៨-១១ ៨២% ៩៧% ជំុ ជ្៩ 
៣ កំពង់ឆ្ប ងំ ៨ ០៦-១០-១១ ០៧-១០-១១ ៩០% ៩៤% ជំុ ជ្៩ 
៤ កំពង់ចាម ៦ ២៩-០៨-១១ 30-០៨-១១ ៧១% ៩៤% ជំុ ជ្៩ 
៥ កំពង់ចាម ១០ ១២-០៩-១១ ១៣-០៩-១១ ៨៨% ៩២% ជំុ ជ្៩ 
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៦ បាិ់ិំរយង ៩ ០៨-០៩-១១ ០៩-០៩-១១ ៧៣% ៩២% ជំុ ជ្៩ 
៧ គខ ថិរពុះសធហនុ ៩ ៣០-០៨-១១ ៣១-០៨-១១ ៥៨% ៨០% ជំុ ជ្៩ 
៨ ឧ ថិរមានជយ័ ៩ ១១-១០-១១ ១២-១០-១១ ៨៥% ៩១% ជំុ ជ្៩ 
 
២.១២គខ ថិដដលបានគ វីជការរយណថុ ុះរយណ្តថ លវគគអរ់យរសំុខភ្នពដល់អបកសមរគ័ចធ ថិភូមធមានដូចជាៈគពា ធីស្លិ់ កំពង់ចាម 
 កំពង់ីំ បាិ់ដំរយងនធងកំពង់សពឺ គលជកដលងដិគខ ថិ៣ មធនទាន់បានគ វីជគឺ គខ ថិមណឍ លគជរ ជ គសៀមោរយ សធឹងដរិង       
នឹងកំពុងដិគរៀរយចំ។ 
ល .រ គខ ថិ  មណឍ លសុខភ្នព ចំនួនអបកចូលរួម នថងដខឆ្ប រំយណថុ ុះរយណ្តថ ល  
១ នរយ៉ែលធន ៦ ១៣០ វ ធចឆធការ   បីូ 
២ រពុះសជហនុ ៩ ១៧៣ កញ្ញដ  - បីូ 
៣ រយនាធ យមានជយ័ ៤ ៦៣ កញ្ញដ  
៤ កំពិ ៦ ៧៧ សជហា វ ធចឆធការ    
៥ ឧ ថិរមានជយ័ ១២ ២០១ វ ធចឆធការ   បីូ 
៦ ដករយ ៤ ៥៦ ិុលា 
៧ ាដកវ ៤ ៩៦ បីូ 
៨ កំពង់ឆ្ប ងំ ៤ ៨៨ ិុលា បីូ 
៩ គពា ធីស្លិ់ ៩ ១៧១ កកាោ កញ្ញដ  
១០ កំពង់ចាម ២០ ៤៧៧ កញ្ញដ  
១១ កំពង់ីំ ៨ ៧៨ បីូ 
១២ បាិ់ិំរយង ៦ ១៩៦ សជហា កញ្ញដ  
សរុរយ ៩២  ១៨០៦  

 
៣.ាមោននធងោំរ្ការអភធបាលការងារអរ់យរសំុខភ្នព 
៣.ក-ាមោនការវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លរំយរយ៉ែនគោយថាប ក់គខ ថិៈ 
- មានរយគងាជិជា្ំរង់រិួិពធនធិយសំោរ់យាមោននធងវាយិំនលការរយណថុ ុះរយណ្តថ លគៅគលជការរយណថុ ុះរយណ្តថ លគោយ
គខ ថិឬគោយអងគការជានដគូកបុងគោលរំយណងរំយគពញរយដនទមនូវចំនុចខវុះខ្លិដដលមាន។ 
-គ វីជការាមោនជារយនថគៅគលជការរយណថុ ុះរយណ្តថ លពជការអរ់យរសំុខភ្នពជមងឺរគុនចាញ់ដដលគរៀរយចំ គឡជងគោយថាប ក់
គខ ថិជាពធគសសការរយណថុ ុះរយណ្តថ លគលជអបកសមរគ័ចធ ថិនធងគមភូមធនធងរយញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់ថាមានការរយណថុ ុះរយណ្តថ ល។ 
- បានចុុះគ វីជការាមោនវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លអរ់យរសំុខភ្នពរគូរយគរងៀន្ូទាងំររយគ្សដដលគរៀរយចំ គោយនាយកោឌ ន
សុខភ្នពសធកាននរកសួងអរ់យរយំុវជននធងកជឡាអំពជរយគចចកគ្សននការយណថុ ុះរយណ្តថ លនធងខលឹមស្លរទាក់្ងគៅនធងជមងឺ
រគុនចាញ់គៅស្លលាគរុគកាសលយិំរយន់កបុងគខ ថិ៣គឺ ៖ គខ ថិគសៀមោរយដដលរគរយដណថ រ់យ៦គខ ថិគឺៈ កំពង់ីំ ឧ ថិ
រមានជយ័ រពុះវ ធហារ បាិ់ិំរយងរយនាធ យមានជយ័ នធងនរយ៉ែលធន។ គខ ថិកំពង់សពឺ រគរយដណថ រ់យ៤គខ ថិគឺៈ គខ ថិគកាុះកុង 
កំពិ កំពង់សពឺ នធងគខ ថិគពា ធីស្លិ់។  គខ ថិរកគចុះរគរយដណថ រ់យ៥គខ ថិគឺៈគខ ថិកំពង់ចាមរកគចុះសធឹងដរិងរិនគជរ ជ
នធងគខ ថិមណឍ លគជរ ជ។ គយជងបានផ្ថល់ការោរំ្គលជការងាររយចចកគ្សកបុងការរយណថុ ុះរយណ្តថ ល។ 
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៣.ខ- សធកាា ស្លលា នធង យុ ឌ្នាការផ្សពវផ្ាយៈ 
-គៅដខមធនាឆ្ប ២ំ០១១បានគរៀរយចំការររយជំុ២ដងជាមួយBCCWorkingGroupគដជមផជពធភ្នការ ស្លរអរ់យរ ំ
សំោរ់យឆ្ប ២ំ០១១។ កបុងគពលគនាុះមានការចូលរួមពជរកសួងពាក់ពនន័នធងអងគការជានដគូបានមក
ពធភ្នកាោប នធងរកបានស្លរអរ់យរ ំ ដដលសំោរ់យការរយងាា រការដសវងរកការពោបាលនធងសំោរ់យ គសវាឯកជន។ 

 គ- ការចុុះអភធបាលគលជសកមមភ្នពអរ់យរសំុខភ្នពៈ 
 -ការររយជំុររយចាដំខគៅមណឍ លសុខភ្នពជាមួយអបកសមរ័គចធ ថិអរ់យរសំខុភ្នពភូមធៈ 

 បានគ វីជអភធបាលកធចចគៅគពលររយជំុររយចាដំខគៅមណឍ លសុខភ្នពជាមួយអបកសម័រគចធ ថិអរ់យរសំុខភ្នពភូមធគៅ 
 គខ ថិាមគខ ថិ ទាងំ១៦ ដូចជា៖គខ ថិ រយនាធ យមានជ័យ បាិ់ដំរយង កំពង់សពឺ កំពង់ចាម  កំពង់ឆ្ប ងំ កំពង់ីំ

កំពិ ដករយ មណធ លគធរ ជ  ឧ ថិរមានជ័យ គពា ធីស្លិ់ គសៀមោរយ នរយ៉ែលធន ាដកវ  សធឹងដរិង  នធង កំពង់
គស្លម ។ គពលគនាុះដដរគយជងក៏បានពធភ្នកាគលជការ គររយជរបាស់សំភ្នរៈអរ់យរសំុខភ្នព ពធនធិយគឡជង វ ធញគលជ
រយញ្ជ ជរគឈាម ុះ អបកសម័រគចធ ថិអរ់យរសំុខភ្នពភូមធនធងការរំយគពញ របាយការណ៏ររយជំុររយចាដំខដណនាពំជវ ធី ជគសបជសុំ
រោរ់យថាប រំពូនរពមទាងំគោុះរស្លយោល់រយញ្ញា ដដលបានគលជកគឡជងគៅគពលររយជំុ។ 
-អភធបាលការងារជាររយចាជំាមួយនធងថាប ក់គខ ថិកបុងិំរយន់រគុនចាញ់មានន័យថាបានរយគងាជនការយល់ដឹងររយស់
សហគមន៏កាន់ដិររយគសជរគឡជងចំគពាុះរយញ្ញា ជមងឺរគុនចាញ់។នធងឈានគៅរកការផ្ល ស់រយថូរឥរ ធយរយថដសវងរក
ការពោបាលបានរិឹមរិូវ។ 

 -អគងាិគៅគលជសំភ្នរៈអរ់យរសំុខភ្នពគោយការពធនធិយស្លរគឡជងវ ធញាមរយៈរបាយការណ៏អបកសមរគ័ចធ ថិភូមធ
 ដដលមកររយជំុគៅមណឍ លសុខភ្នព។ 
 -ដផ្បកអរ់យរសំុខភ្នពក៏បានចុុះគៅគ វីជការអគងាិគៅគលជការចាក់ផ្ាយាមរយ៉ែុសថិ៍្ូរ្សសនិ៍នធងវ ធ្ យុដដលចាក់
 ផ្ាយគោយថាប ក់គខ ថិ។  

-ការអភធបាលគលជការងារអរ់យរសំុខភ្នពជាររយចាគំលជអបកអភធបាលជមងឺរគុនចាញ់,មស្រនថជមណឍ លសុខភ្នពការ
អភធបាលគលជការងារអរ់យរសំុខភ្នពជាររយចាគំលជអបកអភធបាលជមងឺរគុនចាញ់គខ ថិកបុងិំរយន់រគុនចាញ់រិូវបានអនុ
វ ថិន៏កបុងគោលគៅគផ្ធៀងផ្ធ ិ់ពជសកមមភ្នពដដលអបកអភធបាលជមងឺរគុនចាញ់បានកបុងគោលរំយណងាមោន
សកមមភ្នពនធងពរងឹងគៅគលជសកមមភ្នពការងារខលុះដដលអសកមមគដជមផជដករលំអរក៏ដូចជាការរយគងាជនការគលជក
្ឹកចធ ថិដល់មស្រនថជដដលគ វីជការងារគៅថាប ក់មូលោឌ ន។ ការស្លកសួរសំណួរខលុះៗរិូវបានស្លកសួរគោយគររយជរក
ោស់សំណួរនធងមានការរំយគពញរយដនទមនូវចំនុចខវុះខ្ល ិ ដូចជាការ្ុកោក់ឯកស្លររក៏ឺការរំយគពញរបាយការ
ណ៏មធនបានរិឹមរិូវឬមធនមានាោងដរយងដចកសំភ្នរុះជាគដជម។ 

 សកមមភ្នពចុុះអភធបាលគពលអបកសមរគ័ចធ ថិររយជំុៈ គខ ថិដដលបានចុុះចំនួន១៥គខ ថិ មាន១៦រសុកររយ ធិរយ ថិធនធង
 មណឍ លសុខភ្នពចំនួន៣២។  ដដលគខ ថិនជមួយៗរិូវបានចុុះអភធបាលចំនួន០១គៅ០២ដង។ 

 
៤-ការសធការស្លវរជាវ ាមោន នធងវាយិំនល : 
 
 ការសធការស្លវរជាវដរយរយគុណភ្នពគៅគខ ថិកំពិ នធងគខ ថិបាិ់ិំរយងកបុងគោលរំយណងបា៉ែ ន់ររយមាណចំគណុះ
ដឹងនធងឥរ ធយរយថររយស់ោិ់ទាក់្ងគៅនឹងការរយងាា រ្ំលារ់យននការដសវងរកការពោបាលនធងការគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យរហ័ស
ននជមងឺរគុនចាញ់។ 
 គោលរំយណងចំរយងននការសធកាគឺចង់គ វីជឲ្យកាន់ដិររយគសជរគឡជងចំគពាុះសំភ្នរុះអរ់យរសំុខភ្នពដដលមានពជមុន
មកាមរយៈវ ធី ជស្លស្រសថថមជ។នធងម៉ែោងវ ធញគ្ៀិមានគោលរំយណងកំណិ់នូវ្ំលារ់យដដលជារយញ្ញា គដជមផជគឆ្ព ុះគៅការ
គរៀរយចំវ ធី ជស្លស្រសថអរ់យរសំុខភ្នពថាប ក់ជា ធិឲ្យកាន់ដិររយគសជរគឡជង។ 
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 បានគ វីជការាមោនចំគណុះដឹងនធងការររយរពឹ ថិគលជជមងឺរគុនចាញ់ជាមួយនធងសហគមន៏នធង អបកសម័រគចធ ថិ
គោយគររយជរកោស់សំណួរគៅគខ ថិទាងំ៦មានដូចជាគខ ថិៈកំពិាដកវដករយកំពង់គស្លមកំពង់ឆ្ប ងំនធងគពា ធីស្លិ់។
គោលរំយណងននការគ វីជការាមោនគនុះគឺចង់ដឹងពជការយល់ដឹងររយស់ររយជាជនដដលរស់គៅកបុងិំរយន់រគុនចាញ់មាន
ការយល់ដឹងដល់កំរ ធិ ណ្តគរកាយគពលបានគី វជអនថោគមន៏ជាគរចជនមកដូចជាមានការអរ់យរសំុខភ្នពាមរយុះអបកសម័រគ
ចធ ថិភូមធាមវ ធ្ យុ្ូរ្សសន៏នធងាមរយុះរូរយភ្នពគផ្សងៗនធងាមរយុះអងគការជានដគូរផ្ងដដរ។ 
 

លរ គខ ថិ ចំនួនHC ចំនួនភូមធ ចំនួនVHV ចំនួនអបកភូមធ 
១ ាដកវ ១ ១០ ២០ ១០០ 
២ ដករយ ២ ១០ ២០ ១០០ 
៣ កំពិ ១ ១០ ២០ ១០០ 
៤ រពុះសជហនុ ១ ១០ ២០ ១០០ 
៥ កំពង់ឆ្ប ងំ ១ ១០ ២០ ១០០ 
៦ គពា ធីស្លិ់ ១ ១០ ២០ ១០០ 

សរុរយ ៧ ៦០ ១២០ ៦០០ 
 

៥-ពប្ខឹខទំ្នុកចិតរសហរមន៏បន្នែមង្ល្ការប្របប់្រខជ្មងបឺ្រនុចាញនិ់ខវិធ ៊ីបងាា រ 
 ១. ្ ធវាជា ធិររយយុ ឌ្នធងជំងឹរគុនចាញ់៖ 
បានគរៀរយចំ ធ្វាជា ធិររយយុ ឌ្ នឹង ជំងឺរគុនចាញ់កបុងគខ ថិទាងំ២០ គលជកដលងដិ គខ ថិ កណ្តគ លនរពដវងស្លវ យគរៀងនធង
រកុងភបំគពញ។កបុងឱ្កាសគនាុះដដរក៏មានការចូលរួមពជសំណ្តក់ថាប ក់ដឹកនានំនរកសួងសុខ្លភធបាលដដលញុងំឱ្យកមមវ ធី ជ
គនុះកាន់ដិមានភ្នពអីឹកអីមអបកចូលរួមគឺមកពជរគរ់យសាទ រយណត័ ពាក់ពនឌដូចជាៈ  
ស្លលាគរៀន, រយ៉ែូលជស,កង្័ព, អបកសមរគ័ចធ ថិររយជាជននធងអាជាង ីរដដនដជមានចំនួនររយហាក់ររយដហលជា៦០០គៅ
១០០០នាក់ាមគខ ថិនធមួយៗ។ 
 ២.ការផ្សពវផ្ាយ៖ 
បានចាក់ផ្ាយពជវ ធធ្លនការការពារជំងឺរគុនចាញ់ នធងការដសវងរកគសវាពោបាលបានរិឹមរិ ូវាមររយព័ននផ្សពវផ្ាយគខ ថិ
ទាងំ២០ ដូចជា្ូរ្សសន៏ វ ធ្ យុ ្ូរ្សសន៏ដខសការយឬាមរយុះវ ជគដអូរ ចល័ិដដលមានការគរៀរយចំជាកាលវ ធភ្នគនធងមាន
ការចុុះកុងរាជាមួយនធងរកុមហ ុន។ការាមោនសកមមភ្នពចាក់ផ្ាយសពិទាងំវ ធ្ យុនធង្ូរ្សសន៏ររយស់ថាប ក់គខ ថិនធង
ការគ វីជវ ជគដអូរចល័ិបានរិូវគ វីជ្នធឹមគពលការចាក់ផ្ាយកំគណជ រការ។ 
 ៣.  សកមមភ្នពគផ្សងៗ៖ 
 -  គរៀរយចំាោងដរយងដចកសំភ្នរៈអរ់យរសំុខភ្នពដល់គខ ថិរកុងទាងំ២៤អងគការនធងនដគូនានា។ 
 - រយគងាជិកំណិ់គហិុជាពរងាងសំោរ់យការគ វីជឲ្យមានចលនាចូលរួមពជសហគមន៏គលជការងារររយយុ ន្នឹងជមងឺ
 រគុនចាញ់។ 
 -គរៀរយចំពិ៌មានសំោរ់យរពឹ ថិធរយ ថិធដដលមានការគចញផ្ាយគរៀងោល់រ ជិមាស។ពិ៌្្ួលបានពជដផ្បកគផ្សងៗ
 នធងអងគការជានដគូ ជារួមមានពិ៌មានទាក់្ងនធងការសធការស្លវរជាវការរយណថុ ុះរយណ្តថ លការគ វីជសធកាា
 ស្លលាគហជយពិ៌មានគនុះគរកាយគពលគរៀរយចំគហជយក៏មានការដរយងដចកគៅរយណ្តថ រកសួងមនធជរនធងអងគការ
 ជានដគូ។ 
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 ៤.ការសនបធោឌ ន៖  
 ការរយណថុ ុះរយណ្តថ លគដជមផជរយគងាជនគុណភ្នពការងារអរ់យរនំនរគូរយគងាគ ល គៅាមសហគមន៏ នធង្្ួលចំគណុះ
ដឹងជាមូលោឌ នទាក់្ងនឹងការការពារការដសវងរកការពោបាលនធងការគររយជរបាស់សំភ្នរៈអរ់យរសំុខភ្នពឱ្យចំ ធ្សគៅគឺ
ជាចំដណកមួយចូលរួមកបុងការកាិ់រយនទយជមងឺរគុនចាញ់។ររយជាជនមានការយលដឹ់គរចជនជមងឺរគុនចាញ់កាិ់រយនទយគ វីជឱ្យ
គសដនកធចចរ ជកចំគរ ជន។ 
 -  ការចុុះអភធបាលគលជការងារអរ់យរសំខុភ្នពជាររយចាជំាមួយPMSនធងរសុកររយ ធិរយ ថិរពមទាងំមណឍ លសុខភ្នព
កបុងិំរយន់រគុនចាញ់រិូវបានអនុវ ថិន៏កបុងគោលគៅផ្ថល់ចំគណុះដឹងរយដនទមដល់អបកកាន់កមមវ ធី ជរគុនចាញ់គដជមផជឲ្យោិ់
ឈានគៅរកការពរងឹងសម ទិភ្នពមស្រនថជមូលោឌ នរយនថគហជយម៉ែោងវ ធញគ្ៀិក៏ជាកំលាងំចលករជំរុញនធងជាការគលជក្ឹក
ចធ ថិដល់មស្រនថជថាប ក់មូលោឌ នផ្ងដដរ។ 
 

៥.ប្រប់ប្រខកមមវិធ ៊ីប្បកបង្ោយប្បសទិ្ធភាពរ ួមបញ្ចូ លទំខប្បពនធ័ព័ត៌មានសុខាភិបាលនិខការតាមោនប្ពមទ្ 

សប្មបសប្មួលននន្ដលនឹខនឲំ្យការអ្នុេតដយុទ្ធសាស្តសដ ននការលបុបំបាត់ជំ្ខឺប្រុនចាញ់មានរុណភាពខពស់  

និខទ្ទួ្លបានង្ជារជ័្យ។ 
 ររយករយគោយររយសធ ន្ភ្នពរួមរយញ្ចូ លទាងំររយពនន័ពិ៌មានសុខ្លភធបាលនធងការាមោនរពមទាងំការសរមរយ
សរមួលនានាដដលនឹងនាឲំ្យការអនុវ ថិយុ ន្ស្លស្រសថននការលុរយរំយបាិ់ជំងឺរគុនចាញ់មានគុណភ្នពខពស់នធង្្ួលបាន
គជាគជ័យការរគរ់យរគងកមមវ ធី ជគដជមផជររយករយគអាយមានររយសធ ន្ភ្នពគុណភ្នពខពសន់ធង្្ួលបានគជាគជ័យ,មជឈមណឍ ល 
ជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ បានរយគងាជិររយពនន័ព័ិ៌មានសុខ្លភធបាលនធងការាមោនរពមទាងំមានការសធការស្លវ
រជាវរ ធៈរកររយកកំគហជញថមជៗរសរយាមលកាណៈវ ធ្ ោស្លស្រសថរយចចុរយផនបគដជមផជរយគងាជិយុ ន្ស្លស្រសថគឆលជយិរយគៅនឹងការអនុវ ឋិ
យុ ន្ស្លស្រសឋជា ធិននការលុរយរំយបាិ់ជំងឺរគុនចាញ់គអាយអស់នាឆ្ប ២ំ០២៥។ 
 
៥.១.ដផ្បកគអពជគដមជស្លស្រសថ 

គអពជគដមជស្លស្រសឋជាដផ្បកមួយដដល្្ួលរយនធុកររយមូល ធ្នបន័យវ ធភ្នគ ធ្នបន័យរពមទាងំវាយិំនលពជស្លទ នភ្នព
ជំងឺរគុនចាញ់្ូទាងំររយគ្ស។ររយព័ននរបាយការណ៍ររយចាដំខគៅរគរ់យរគឹុះស្លទ នសខុ្លភធបាលទាងំអស់រិូវបានគផ្ងជរមករក
សួងសុខ្លភធបាលាមរយៈរសុកររយ ធិរយ ឋិធនធងមនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិគហជយដផ្បកគអពជគដមជស្លស្រសឋររយមូលពិ៌មានទាងំ
គនាុះពជមនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិ។     នាឆ្ប ២ំ០១១គនុះ ដផ្បកគអពជគដមជស្លស្រសថររយស់មជឈលជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់
បានអនុវ ថិន៏ការងារនឹងសំគរចល ន្ផ្លបាន៖ 
គយងាម ធ្នបន័យរគុនចាញ់ដដលគយជង្្ួលបានាមរយៈររយព័ននពិ៍មានកបុងឆ្ប ២ំ០១១គនុះនធងគរកាយការវ ធភ្នគ
គយជងសគងាិគឃជញថាៈ 

-ចំនួនករណជ រគុនចាញ់ពោបាលសរុរយគៅឆ្ប ២ំ០១១មានការគកជនគឡជងរយនឋធច   គរយជគររយៀរយគីៀរយគៅនឹងឆ្ប ំ
២០១០។កបុងឆ្ប ២ំ០១១មាន៦០.៧៧០ករណជ ដដលកបុងឆ្ប ២ំ០១០មានដិ៥៨.៦២១ករណជ ។គរយជគធិជាអរា
ភ្នគរយននការថយចុុះគៅ្ូទាងំររយគ្សគឺ៧%គរយជគររយៀរយគីៀរយគៅនឹងករណជ ពោបាលឆ្ប ២ំ០១០។ 

-ចំនួនករណជ រគុនចាញ់ដដលបានពោបាលទាងំអស់មានការគកជន គឡជងពជគខ ឋិមួយចំនួន គររយៀរយគីៀរយនឹងឆ្ប ំ
២០១០។អរាអាងំសុជដង់មានការគកជនគឡជងពជ៤.១ភ្នគពាន់កបុងឆ្ប ២ំ០១០ដល់៤.៣ភ្នគពាន់កបុងឆ្ប  ំ
២០១១។ 
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-ចំនួនករណជ រគុនចាញ់ ងីន់ ងីរសរុរយ្ូទាងំររយគ្សពជរគរ់យមនធជរគព្យរយដងែកទាងំអស់មានការថយចុុះររយដហល 
៣៣.៩%គររយៀរយគីៀរយនឹងឆ្ប ២ំ០១០ដដលគធិជាចំនួនករណជ គឺពជ៦៤៩៨កបុងឆ្ប ២ំ០១មកគៅ៤៣៤៧ 
កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ 
-ចំនួនករណជ ស្លល រ់យគោយរគុនចាញ់មានការថយចុុះររយដហល៣៧.៧% គររយៀរយគីៀរយនឹងឆ្ប ២ំ០១០ដដលគធិជា 
ចំនួនករណជ ស្លល រ់យគឺមានការថយចុុះពជ១៥១នាក់កបុងឆ្ប ២ំ០១០ មកគៅរិឹម៩៤នាក់កបុងឆ្ប ២ំ០១១។អរា 
ស្លល រ់យននជំងឺរគុនចាញ់មានការថយចុុះពជ១.១មកគៅរិឹម០.៦០កបុងចំគណ្តមររយជាជន១០០,០០០នាក់កបុង 
ឆ្ប ២ំ០១០នធង២០១១។ 
-សមាមារិស្លល រ់យននជំងឺរគុនចាញ់ ងីន់ ងីរទាងំអស់ក៏មានការថយចុុះពជ២.៣%កបុងឆ្ប ២ំ០១០មកគៅរិ ឹ២.២% 
កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ 
-ចំនួនករណជ វ ធជជមានពធនធិយគោយមជរកូ្សសន៍នធងឌជរយសធជកក៏មានការគកជនគឡជងពជ៤៩.៣៥៥កបុងឆ្ប ២ំ០១០មក
ដល់៥៧,៤២៣ករណជ កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ 
-សមាមារិននករណជ វ ធជជមានកបុងចំគណ្តមករណជ ពោបាលទាងំអស់មានការគកជនគឡជងពជ ៨៤%កបុងឆ្ប ំ
២០១០ដល់៩១%កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ចំគពាុះសមាមារិននររយគភ្គមគោគរគុនចាញ់គៅឆ្ប ២ំ០១១គឺររយគភ្ហាវ
ល់សុជបា៉ែ រូម៤៦%,     វ ជវា៉ែ ក់៣៧%នធងចំរុុះ១៧%។ 
-ចំគពាុះរកុមអាយុដដលមានរគុនចាញ់ភ្នគគរចជនគឺចគនាល ុះពជ១៥គៅ៤៩ឆ្ប ដំដលមានរហូិ ដល់ពាក់កណ្តឋ ល
ននករណជ ពោបាលនធងករណជ វ ធជជមានទាងំអស់រិូវបានោយការណ៍ដដលមធនសូវ  មានការខុសោប
ខ្លល ងំគ្គររយៀរយគីៀរយនឹងឆ្ប ២ំ០១០។ 

 
 ការបកប្សាយនិខការវាយតំនលទ្ូង្ៅព៊ីសាែ នភាពជ្ំខឺប្រុនចាញ់ង្ៅឆ្ន ំ២០១១ 

 ចំនួនករណជ រគុនចាញ់ដដលបានពោបាលទាងំអស់មានការថយចុុះគៅ្ូទាងំររយគ្សពជមួយឆ្ប  ំ  គៅមួយឆ្ប ំ
រហូិដល់ឆ្ប ២ំ០០២គហជយគកជនគឡជងយ៉ែ ងខ្លល ងំកបុងឆ្ប ២ំ០០៣(ពជ១១០,៧៦២ករណជ ឆ្ប ២ំ០០២មក១៣២,៧៦២
ករណជ ឆ្ប ២ំ០០៣)ការគកជនគឡជងគនុះគធិជាភ្នគរយររយដហល១៦,៤ភ្នគរយ។ចំនួនករណជ រគុនចាញ់មានការគកជន
គឡជងដល់៦០,៧៧២ករណជ កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ 
 មួយចំដណកននការគកជនគឡជងគនុះគឺរយណ្តឋ លមកពជការពរងជកសកមមភ្នពររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់រហូិដល់
ិំរយន់រគុនចាញ់ឆ្ង យៗោច់រសយលគហជយក៏អាចមកពជការរគរយដណឋ រ់យននកមមវ ធី ជយ៉ែ ងីំ្ូលាយកបុងឆ្ប ២ំ០១១។ការ
គររយជរបាស់នូលមូលនធ ធីសមីម៌ដដលកំពុងដំគណជ រការគៅកបុងគខ ឋិមួយចំនួនក៏ជាកាឋ មួយរួមចំដណកកបុងស្លទ នភ្នព
គនុះដដរ។ការថយចុុះននសមាមារិ ករណជ រគុនចាញ់ ងីន់ ងីរនធងករណជ ស្លល រ់យគោយរគុនចាញ់កបុងឆ្ប ២ំ០១១គនុះអាចគអា
យគយជងកំណិ់ដឹងថាគុណភ្នពននការពោបាលជំងឺរគុនចាញ់គៅាមគសវាសុខភ្នពស្លធ្លរណៈរិូវពរងឹងដថមគ្ៀិ
រួមជាមួយនឹងដផ្នការផ្ឋល់ឱ្សថរគុនចាញ់បានរគរ់យសំោរ់យឆ្ប ២ំ០១១ជាពធគសសឱ្សពោបាលរគុនចាញ់ថមជគររយជគៅកបុង
ិំរយន់ ជ្១។វាក៏អាចមកពជការមកគររយជរបាស់គសវាសុខ្លភធបាលស្លធ្លរណៈររយស់ររយជាជនដដលរស់គៅកបុងិំរយន់រគុន
ចាញ់ោច់រសយលបានររយគសជរជាងមុន។ររយពនន័ដឹកជញ្ជូ នជំងឺមកកាន់មនធជរគពយរយដងែកពជភូមធឆ្ង យៗដលងជារយញ្ញា ចំរយង
ដូចមុនគ្ៀិគហជយ។ាមការវ ធភ្នគពិ៌មានរគុនចាញ់គៅាមគខ ឋិបានរយងាា ញគអាយគឃជញថាស្លទ នភ្នពជំងឺរគុនចាញ់
មានការខុសដរយលកោប ពជគខ ឋិមួយគៅគខ ឋិមួយគ្ៀិ។គខ ឋិមួយចំនួនីំមានករណជ រគុនចាញ់ដដលបានពោបាលថយចុុះ
យ៉ែ ងខ្លល ងំគររយៀរយគីៀរយនឹងឆ្ប ២ំ០១០។ភ្នពខុសោប គនុះអាចរយណ្តឋ លមកពជលកាណឍ័ ភូមធស្លស្រសឋខុសោប រួមទាងំកាឋ
មនុសស្ឹកគភលៀងដង់សុជគិនននរពគឈជចលនាររយជាជននធងសកមមភ្នពររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ផ្ងដដរ។ការថយចុុះនន
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ចំនួនករណជ រគុនចាញ់ ងីន់ ងីរនធងករណជ ស្លល រ់់យកបុងឆ្ប ២ំ០១១គនុះអាចរយញ្ញជ ក់ពជគុណភ្នពននការពោបាលមានភ្នពលែ
ររយគសជរ។ 
 សមាមារិករណជ វ ធជជមានកបុងចំគណ្តមករណជ ពោបាលមានការគកជនគឡជងពជ៤២%គៅ៧៨%ចារ់យពជឆ្ប ២ំ០០២
ដល់២០០៦គហជយមានការគកជនគឡជងគៅឆ្ប ២ំ០១១(៩១%)ដដលអាចរយញ្ញជ ក់ពជគសវាមនធជរពធគស្លីន៍នធងការគ វីជគោគ
វ ធនធចឆយ័កាន់ដិររយគសជរ។        គោយស្លរ ធ្នបនយ័គនុះគយជងបាន្្ួលដិពជររយពនន័ពិ៌មានសុខ្លភធបាលស្លធ្លរ
ណៈគ វីជគអាយគយជងពធបាកគ វីជការរយករស្លយ។គទាុះជាយ៉ែ ងគនុះក៏គោយ,ក៏ ធ្នបន័យនុះមានស្លរៈសំខ្លន់ណ្តស់សំោរ់យ
កមមវ ធី ជជា ធិទាងំមូលគដជមផជរយគងាជនគុណភ្នពននរគរយៀរយចុុះរយញ្ជ ជជាពធគសសគៅគសវាពធគរោុះជំងឺគរៅសំោកគព្យនធងមនធជរ
ពធគស្លីន៍។ 
 

ាោង ជ្១ ៖ចំនួនករណជ រគុនចាញ់, ស្លល រ់យនធងអរាស្លល រ់យនធងអរាអាងំសុជដង់កបុង ចំគណ្តមររយជាជន១០០០
នាក់ , ឆ្ប ១ំ៩៩៦-២០១១គៅកបុងររយគ្សកមពុជា៖ 

 ឆ្ប  ំ
ចំនួន
ករណជ  

ចំនួនកញ្ច ក់
ឈាមវ ធជជមាន 

ចំនួនឌជរយ
សធជកវ ធជជមាន 

ករណជ
ស្លល រ់យ 

CFR
% 

IR per 
1000 

 1996 107265 80691 N/A 741 0.69 9.5 
 1997 170387 88029 N/A 865 0.51 15.0 
 1998 140843 58874 N/A 621 0.44 12.4 
 1999 139107 58478 6201 891 0.64 12.3 
 2000 129167 51320 11122 608 0.47 11.4 
 2001 115614 42150 11451 476 0.41 9.6 
 2002 110762 38048 8854 457 0.41 8.6 
 2003 132571 42227 29031 492 0.37 10.26 
 2004 101857 37389 22356 382 0.38 7.5 
 2005 74185 26914 22522 296 0.40 5.5 
 2006 100943 33010 45686 396 0.39 7.2 
 2007 59848 22081 20437 241 0.40 4.2 
 2008 58887 20347 21777 209 0.35 4.1 
 2009 83777 24999 39596 279 0.33 6.22 
 2010 56,217 13,545 32,556 135 0.24 4.07 
 2011 62,770 13,792 43,631 94 0.13 4.32 

Reported at public health facilities through health Information System 
*Note: CFR% : Case Fatality Rate of total treated cases ,  IR: Incidence Rate  
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 របាយការណ៍បណដុ ុះបណាដ លននន្ផនកង្អ្ព៊ីង្ដម៊ីសាស្តសដឆ្ន ំ២០១១ 

ការរគរ់យរគង ធ្នបន័យរគុនចាញ់គឺជាឧរយករណ៍ដ៏សំខ្លន់សំោរ់យការសំគរចចធ ឋិកបុងការវាយិំនលស្លទ នភ្នព
រយចចុរយផនបននជំងឺរគុនចាញ់។រយ៉ែុដនឋសម ទិភ្នពររយស់មស្រនឋជជំនាញពធគសសគៅថាប ក់ខ្លងគរកាមចំគពាុះការរគរ់យរគង ធ្នបន័យ
នធងលកាណៈរគឹុះននការគ វីជវ ធភ្នគ ធ្នបន័យគៅដិ មានគំរ ធិ ទារយគៅគឡជយ។គដជមផជរយគងាជនសម ទិភ្នពរុយគគលធកគអាយកាន់ដិ
ររយគសជរគឡជងជាពធគសសអបកដដល្្ួលរយនធុកដផ្បករគរ់យរគង ធ្នបន័យលកាណៈរគឹុះននការវ ធភ្នគ ធ្នបន័យដផ្បកសុចចនាករ
ជំងឺរគុនចាញ់ដផ្បកគអពជគដមជស្លស្រសឋននមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែ សុជិស្លស្រសឋនធងបាណកស្ល
ស្រសឋបានគលជកគំគោងគសបជសុំគៅមូលនធី ធសកលនូវសកមមភ្នពវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លអំពជការរគរ់យរគង ធ្នបន័យការរយណឋុ ុះ
រយណ្តឋ លដផ្បកគអពជគដមជស្លស្រសឋនធងការរគរ់យរគង ធ្នបន័យាមរយៈររយពនន័ដផ្ន ជ្ភូមធស្លស្រសឋ។អារស័យគហិុគនុះគៅកបុង
ឆ្ប ២ំ០១១ការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លដផ្បករគរ់យរគង ធ្នបន័យាមរយៈររយពនន័ដផ្ន ជ្ភូមធស្លស្រសឋរិូវបានគរៀរយចំគឡជងគោយដផ្បក
គអពជគដមជស្លស្រសឋរួមសហការជាមួយដផ្បកសធការស្លវរជាវននមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ជូនដល់មស្រនឋជ
ជំនាញទាងំអស់គៅមនធជរសុខ្លភធបាលរសុកររយ ធិរយ ឋិធនធងមនធជរគព្យរយដងែក។ 
 គោលរំយណងននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគនុះមានៈ 

-ផ្ឋល់ចំគណុះដឹងជាមូលោឌ នអំពជការរគរ់យរគង ធ្នបន័យ 
-ពរងឹងររយពនន័ាមោនជំងឺគៅថាប ក់គរកាម 
-ផ្ឋល់នូវគោលការណ៍រគឹុះននការរគរ់យរគង ធ្នបន័យគៅថាប ក់គខ ឋិនធងថាប ក់រសុកររយ ធិរយ ឋិធ 
-គដជមផជដណនាកំារគររយជរបាស់កមមវ ធី ជររយពនន័ដផ្ន ជ្ភូមធស្លស្រសឋថមជ៤.៣ សំោរ់យគររយជរបាស់គលជររយពនន័ 
ធ្នបន័យជំងឺរគុនចាញ់គៅថាប ក់គរកាម 
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-ផ្ឋល់នូវវ ធី ជស្លស្រសឋកបុងការរយងាា ញ ធ្នបន័យវ ធភ្នគ ធ្នបន័យនធងរយករស្លយ ធ្នបន័យគោយគររយជរបាស់កមមវ ធី ជ 
ររយពនន័ដផ្ន ជ្ភូមធស្លស្រសឋនធងឧរយករណ៍គអពជគដមជស្លស្រសឋ។ 
-ផ្ឋល់នូវចំគណុះដឹងជាមូលោឌ នកបុងការសគងារយ ធ្នបន័យនធងវ ធភ្នគ ធ្នបន័យគៅាម ធ្នបន័យជាក់ដសឋងដដលមាន
រស្លរ់យគដជមផជរយងាា ញល ន្ផ្លដល់ការសំគរចចធ ឋិគអាយបានរិឹមរិូវ 

 -ពរងឹងសម ទិភ្នពមស្រនឋជសុខ្លភធបាលថាប ក់គរកាមកបុងការរយងាា ញនធងវ ធភ្នគ ធ្នបន័យរគុនចាញ់  ាមរយៈ 
 ររយពនន័ដផ្ន ជ្ភូមធស្លស្រសឋគដជមផជកំណិ់នូវការគ វីជអនឋោគមន៍នធងីនធ្លនិំរូវការ។ 
ររយធ្លនរយ្សំខ្លន់ៗននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគឺការរគរ់យរគង ធ្នបន័យនធងការគររយជរបាសឧ់រយករណ៍ររយសក់មមវ ធី ជររយពនន័ដផ្ន ជ្
ភូមធស្លស្រសឋ៤.៣។ររយធ្លនរយ្លំអធិដដលបានរយងាា ញគៅកបុងវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគឺដចកគចញជាពជរដផ្បកីំៗគឺរគរយៀរយគររយជ
របាស់ររយពនន័ដផ្ន ជ្ភូមធស្លស្រសឋ៤.៣នធងការរគរ់យរគង ធ្នបន័យាមររយពនន័ដផ្ន ជ្ភូមធស្លស្រសឋ៤.៣។ 
កបុងដផ្បក ជ្១គយជងបានដណនាអំំពជរគរយៀរយរយងាា ញសុចចនៈករទាងំអស់ដដលមានគៅគលជដផ្ន ជ្នធងដផ្បក ជ្២គយជងបាន
ដណនាអំំពជរគរយៀរយរយញ្ជូ ល ធ្នបន័យជាក់ដសឋងររយស់ថាប ក់គខ ឋិនធងរសកុររយ ធិរយ ឋិធនធងមណឍ លសុខភ្នពគៅគលជដផ្ន ជ្នធងវ ធី ជ
គផ្សងៗកបុងការយក ធ្នបន័យពជខ្លងគរៅចូលផ្ធុកគៅកបុងររយពនន័ដផ្ន ជ្ភូមធស្លស្រសឋ៤.៣។គៅកបុងគមគរៀនននវគគរយណឋុ ុះ
រយណ្តឋ លនជមួយៗគយជងបានដរយងដចកជារុយគគលនធងជារកុមអនុវ ឋិគដជមផជពធភ្នកានធងគ វីជលំហាិ់ស្លកលផងគដជមផជដសវងរក
ចំនុចពធបាកររយស់គមគរៀននធងគោុះរស្លយនូវចំនុចពធបាកទាងំគនាុះ។ការរយងាា ញល ន្ផ្លពជកធចចការលំហាិ់រិូវបានគ វីជ
គឡជងគោយរកុមនជមួយៗនធងពធភ្នកាគដជមផជដកិំរូវពជរកុមគផ្សងគ្ៀិ។ 
 រយនាធ រ់យពជរយញ្ច រ់យគមគរៀននជមួយៗការរលំឹកគឡជងវ ធញនធងការគររយជរបាស់្ ធនបន័យជាក់ដសឋងររយសក់មមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្
នឹងជំងឺរគុនចាញ់រិូវបានោក់រយញ្ចូ លយកមកអនុវ ឋិ។ចំគពាុះដផ្បករគរ់យរគង ធ្នបន័យការអនុវិ ឋជាគរចជនគ្ៀិអំពជរគរយៀរយ
រយញ្ចូ លសុចចនៈករជំងឺរគុនចាញ់សំោរ់យថាប ក់គខ ឋិរសុកររយ ធិរយ ឋិធមនធជរគព្យរយដងែកនធងមណឍ លសុខភ្នពគឺជាចំនុចដដល
មានស្លរៈសំខ្លន់រំយផុ្ិននវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ ល។ កបុងឆ្ប ២ំ០១១វគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លពជការគររយជរបាស់កមមវ ធី ជររយពនន័ភូមធស្ល
ស្រសឋរិូវបានគ វីជគឡជងកបុងគខ ឋិចំនួន៦ដដលមានគខ ឋិគសៀមោរយដដលមានអបកចូលរួមចំនួន៣០រូរយគខ ឋិរយនាធ យមានជ័យ
ដដលមានអបកចូលរួមចំនួន៣៥រូរយគខ ឋិរពុះសជហនុដដលមានអបកចូលរួមចំនួន៣០រូរយគខ ឋិបាិ់ដំរយងដដលមានអបកចូល
រួមចំនួន៣៣រូរយគខ ឋិកំពិដដលមានអបកចូលរួមចំនួន៣០រូរយនធងគខ ឋិកំពង់ចាមដដលមានអបកចូលរួមចំនួន៣០រូរយ។
ចំគពាុះលកាណ័ននការគរជជសគរ ជសសធកាា កាមគៅកបុងវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគឺមស្រនឋជសំខ្លន់ៗដដលមកពជកមមវ ធី ជរគុនចាញ់
ររយពនន័ពិ៌មានសុខ្លភធបាលការរ ធយលយ័រយគចចកគ្ សដដល្្ួលរយនធុកគលជ ធ្នបន័យជំងឺរគុនចាញ់ររយស់មនធជរសុខ្លភធបា
លការរ ធយល័យរសុកររយ ធិរយ ឋិធនធងមនធជរគព្យរយដងែក។ 
 ការវាយិំនលននវគគសធកានជមួយៗបានដផ្ែកគលជល ន្ផ្លពធនធុននសំនួរសរគសរស្លកលផងមុននធងគរកាយវគគ
សធកា។ចំគពាុះមីយមភ្នគននពធនធុស្លកលផងមុននធងគរកាយវគគសធកាមានការដររយររួយលខុសោប ខលុះពជគខ ឋិមួយគៅគខ ឋិ
មួយគ្ៀិ។មីយមភ្នគសរុរយននការគកជនគឡជងពធនធុបាន២០,៦០ភ្នគរយចំគពាុះវគគសធកាទាងំអស់គៅកបុងគខ ឋិទាងំ៦
ខ្លងគលជ។ 

ាោងពធនធុលំអធិននល ន្ផ្លពធនធុមុននធងគរកាយវគគសធកាាមគខ ឋិនជមួយៗមានដូចកបុងាោងខ្លងគរកាមៈ 
ល ន្ផ្លពធនធុវាយិំនលមុននធងគរកាយវគគសធកាការរគរ់យរគង ធ្នបន័យាមភូមធស្លស្រសឋឆ្ប ២ំ០១១ 
    គឈាម ុះគខ ឋិ % ពធនធុ មុនការសធកា %ពធនធុគរកាយវគគសធកា      % កំគណជ នពធនធុ 

គខ ឋិកំពង់ចាម ៣៤,៥០ ៥៥,៧៥ ២១,២៥ 
គខ ឋិកំពិ ៣១,៦៧ ៥៤,៤២ ២២,៧៥ 
គខ ឋិរពុះសជហនុ ៣៨,០៨ ៥៩,៧៥ ២១,៦៧ 
គខ ឋិគសៀមោរយ ៣៥,៧៥ ៥១,៧៥ ១៦,០០ 
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ដខ ឋិបាិ់ដំរយង ៣៧,០៥ ៥៦,៦៧ ១៩,៦២ 
គខ ឋិរយនាធ យមានជ័យ ៤០,៦៩ ៦២,៩៩ ២២,២៩ 
មីយមភ្នគសរុរយ ៣៦,២៩ ៥៦,៨៩ ២០,៦០ 

 
៥.២ . ដផ្បកសធការស្លវរជាវ : 
៥.២.១.ការសធការស្លវរជាវអំពជភ្នពសុ្លគំមគោគរគុនចាញ់គៅនឹងថាប ំ DHA-PIP  នធង  A+M 
 ការសធការស្លវរជាវអំពជភ្នពសុ្លរំគុនចាញ់ DHA-PIP  នធង  A+M បានគ វីជគឡជងគៅ នរយ៉ែលធន វាលដវង រគវៀង  
នធង សបួល ។  កបុងរយុះគពលចារ់យពជដខ០៦ឆ្ប ២ំ០១១ នធង០២ ឆ្ប ២ំ០១២គយជងគរ ជសបានអបកជំងឺបានចំនួន២៩ នាក់
គៅនរយ៉ែលធន៤៤ នាក់គៅវាលដវង ៦១ នាក់គៅរវាង នធង ៦០នាក់គៅសបួល ។ អរាពោបាលគជាគជ័យររយស់ A+M គឺ 
១០០% គៅនរយ៉ែលធន អរិពោបាលគជាគជ័យររយស់ DHA-PIP គឺ ៩២.៥% គៅវាលដវង ៩៦.៥% គៅរវាង នធង 
៩៦.៣% គៅសបួល ។ អរានថង ជ្រយជវ ធជជមានមានចំនួន៥១.៧% សំោរ់យ A+M គៅនរយ៉ែលធន គហជយសំោរ់យ DHA-PIPគឺ
៣៦.៤%វាលដវង៩.៨%គៅរវាងរពុះវ ធហារនធងគៅសបួលគខ ថិរកគចុះ។គទាុះជាយ៉ែ ងគនុះក៏គោយគយជងគៅដិរយនថការាម
ោនគមជលររយសធ ន្ភ្នពររយស់ថាប គំនុះគអាយបានជារ់យលារ់យ។សូមអានរបាយការណ៏លំអធិគៅឧរយសមពនឌ១្ំព័រ ជ្៩៦  ។ 
 
៥.២.២ ការសធកាគៅគលជជជវស្លស្រសថនធងរយរ ធស្លទ នស្លស្រសថគៅគលជភ្នប ក់ងារចំលង 
 
បាណកស្លស្រសថគៅកបុងសុខភ្នពស្លធ្លរណុះគឺការសធកាគៅគលជជជវស្លស្រសថនធងរយរ ធស្លទ នស្លស្រសថគៅគលជភ្នប ក់ងារចំលង
ដដលចំលងជំងឺរគុនចាញ់នធងរគុនឈាមនធងគមគោគគផ្សងៗគ្ៀិ។ការសធការអំពជរុយគគលធកលកាណុះននការខ្លកំដនលង 
សំោកគរកាយការខ្លអំាយុររយស់ររយស់ភ្នប ក់ងារចំលងដង់សុជគិាមគមា៉ែ ងនធងដខគឺជាសុចចនករកបុងការរយគងាជិនធងររយ ធិរយ ថិ
គៅយុ ន្ស្លស្រសថដ៏មានររយសធ ន្ធភ្នពកបុងការរយរងាា រយភ្នប ក់ងារចំលងគៅកបុងរយរ ធស្លទ នគផ្សងៗោប ។គហិុដូចគនុះការាម 
ោនបាណកស្លស្រសថការាមោនអំពជភ្នពសុ្លរំរយស់ថាប បំាណកោិដដលកំពុងគររយជរបាស់គៅកបុងិំរយន់រគុនចាញ់គឺជា
មានស្លរុះសំខ្លន់។ការរួមរយញ្ចូ លពិ័មានបាណកស្លស្រសថនធងដផ្បកដន្គ្ៀិគឺគនលឹុះសំខ្លន់សំោរ់យកមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្
ជំងឺរគុនចាញ់កបុងការរយគងជថិគៅយុ ន្ស្លស្រសថររយសធ ធ្នភ្នពថមជៗសំោរ់យ្រ់យស្លា ិ់នឹងជំងឺរគុនចាញ់។ 

  
១.ការសធការបាណកស្លស្រសថគៅឆ្ប ២ំ០១១មានៈ 
១.ការសធការបាណកស្លស្រសថគៅិំរយន់ដដលជាកដនលងគ្សចណ៏មានករណជ រគុនចាញ់។ 
២.ការសធការាមោនអំពជភ្នពសុ្លរំរយស់ថាប បំាណកោិដដលកំពុងគររយជរបាស់គៅកបុងិំរយន់រគុនចាញ់គៅភ្នគឥ
ស្លនននររយគ្ស។ 
៣. ការសធការគសរ ៉ែូស្លស្រសថកបុងឆ្ប ំ្ ជ២ដផ្ែកគលជគសរ ៉ែូសំណ្តកគៅកបុងគខ ថិគពា ធីស្លិ់នធងគសៀមោរយ។ 
៤. ការសធការរយដនទមគៅគរៅររយគ្សគលជការរគរ់យរគង ធ្នបន័យដល់រុយគគលធកបាណកស្លស្រសថ។ 
 
២ .គោលរំយណង 
២.១.គោលរំយណង្ូគៅៈ 
- ផ្ថល់ពិ៌មានបាណកស្លស្រសថដល់អបកគ វីជដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសថគោយដផ្ែកគៅគលជសុចចនករចំលងនធងភ្នពសុ្ល ំ
ជាមួយ 

ជាមួយថាប បំាណកោិររយស់ភ្នប ក់ងារចំលងគៅកបុងរយរ ធយកាសដររយររួយលរយរ ធស្លទ ន។ 
- ពរងឹងនធងរយគងជានសមទភ្នពរុយគគលធកបាណកស្លស្រសថ។ 
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២.២.គោលរំយណងសំខ្លន់ៈ 
- ាមោនជជវរយរ ធស្លទ នវ ធ្ ោររយស់ភ្នប ក់ងារចំលងជំងឺរគុនចាញ់គៅកបុងរយរ ធយកាសដររយររួយលរយរ ធស្លទ នននភ្នគឥ

ស្លនននររយគ្សនធងកដនលងគ្សចណ៏មានករណជ រគុនចាញ់។ 
- រយនថការាមោនជាររយចាភំ្នពសុ្លរំរយស់ភ្នប ក់ងារចំលងជាមួយថាប បំាណកោិកំពុងគររយជរបាស់នធងដសវងរកគៅ

យនថកមមននភ្នពសុ្លគំពលករណជ ចាបំាច់។ 
- វាយិំនលគៅចលនករចំលងររយស់ជំងឺរគុនចាញ់ជាមួយនធងយុ ន្វ ធី ជគផ្សងគ្ៀិគរៅពជការសធការបាណកស្ល

ស្រសថ។ 
- អ ថិសញ្ញដ ណគៅចលនករចំលងររយស់ជំងឺរគុនចាញ់គៅាមរយគណ្តថ យរពំដដនកមពុជានធងគវៀិណ្តម។ 
សូមអានរបាយការណ៏លំអធិគៅឧរយសមពនឌ២្ំព័រ ជ្ ១១០  

 
៥.៣.ភសថុភ្ននធងការផ្គិ់ផ្គង់ 
 

ដផ្បកភសថុភ្ននធងការផ្គិ់ផ្គង់ននមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់្្ួលរយនធុកគ វីជដផ្នការ,ិំរូវការ,ការ
្្ួល,ការដចកចាយ,ការាមោនឱ្សថ,រយរ ធកាា រ,សំភ្នរៈគព្យ,ររយ ធិករ,មុងដដលសោំរ់យគររយជរបាស់កមមវ ធី ជររយស់
មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់គអាយដំគណជ រការ្្ួលគជាគជ័យ ។ 

 

៥.៣.១. ការងារល ន្កមមដដលទាក់្ងជាមួយVPP Volunteer Pooling Procurement (GF) and UN  
AGENCY   (UNICEF, UNOPS, PSI/HQ) 
- មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បាន ធ្ញថាប រំជលក់មុង(LLITK)សំោរ់យអងគការរំយគរ ជសុខភ្នព
ររយជាជនកមពុជា(PSI/CNM)ចំនួន ១,៨៧០,០០០ គជិ ពជអងគការ PSI/HQ គហជយបាន្្ួលគៅចុងឆ្ប  ំ
២០១១គនុះ។ 

- ធ្ញមុងរជលក់ថាប (ំLLIN) ចំនួន ២,៤២១,០០០មុងកបុងគំគោងCNM R6នធងSSF Grant នឹងមុងអរងឹង
រជលក់ថាប (ំLLIHN) ២៧៥,០០០មុងនឹងបានមកដល់គៅចុងឆ្ប  ំ២០១១ មានចំនួនពជរគលជក។ 

-  មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្ នឹងជំងឺរគុនចាញ់បានគ វីជការដរយងដចក គៅាមគខ ថិចំនួន ៦ (កំពង់ចាម, កំពង់
ឆ្ប ងំ, កំពង់ីំ, រកគចុះ, សធឹងដរិង នធងដករយ) នឹងគ វីជការដរយងដចកគលជក ជ្ ២ គោយចារ់យគផ្ថជមគៅចុងដខមក
ោគនុះ។ 
ការដរយងដចកគលជក ជ្១នូវមុងរជលក់ថាប (ំ LLINs )ដូចគៅកបុងាោងខ្លងគរកាម៖ 
No. ជ្កដនលង រយរ ធមាណ LLINs ដដល្្ួលបាន  
1 កំពង់ឆ្ប ងំ 65,750 
2 កំពង់ីំ 163,800 
3 រកគចុះ 5,400 
4 សធឹងដរិង 95,700 
5 កំពង់គស្លម 412,500 
6 ដករយ 32,350 
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- មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ ធ្ញរថយនថចំនួន២២ គរគឿងសរមារ់យ(SSF Malaria Grant)  
ាមរយៈ UNOPSគហជយបានគ វីជការដចកចាយ រួចគហជយាងំពជដខឧសភ្នឆ្ប 2ំ011។ 
 មនធជរ , រកសួង នឹង អងគភ្នព មួយចំនួន ដូចជា៖ 

 មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្ជំងឺរគុនចាញ់  ចំនួន ៤ គរគឿង 
 គខ ថិឧ ថិរមានជ័យ    ចំនួន ១ គរគឿង 
 គខ ថិកំពង់ចាម     ចំនួន ១ គរគឿង 
 គខ ថិកំពង់ីំ     ចំនួន ១ គរគឿង 
 គខ ថិ គកាុះកុង     ចំនួន ១ គរគឿង 
 គខ ថិរកគចុះ     ចំនួន ១ គរគឿង 
 នាយកោន នឱ្សថ នធងចំណជ អាហារ  ចំនួន ២ គរគឿង 
 រកសួងអរ់យរ ំយុវជន នធង កជឡា   ចំនួន ១ គរគឿង 
 រកសួងមហានផ្ធ     ចំនួន ១ គរគឿង 
 រកសួងកធចចការនារ ជ    ចំនួន ១ គរគឿង 
 អងគការរំយគរ ជសុខភ្នពររយជាជនកមពុជា  ចំនួន ៤ គរគឿង 
 អងាការសកមមគដជមផជសុខភ្នពនធង 

កាិ់រយនទយភ្នពរកជរក (HPA)   ចំនួន ១ គរគឿង 
 អងគការនដគូរអភធវឌណន៏ (PFD)   ចំនួន ១ គរគឿង 
 អងគការរកុមអបកឯកគ្សរគុនចាញ់(MC)  ចំនួន ១ គរគឿង 
 គខ ថិរពុះវ ធហារ     ចំនួន ១ គរគឿង 

- ធ្ញគិសថពធនធិយឈាម(RDT) ការរយញ្ញជ ធ្ញរយនាធ ន់ចំនួន (៧៧៣,៦៩៥ គិសថ) សំោរ់យមជឈមណឍ លជា ធិ
ររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ ចំនួន ៣៣៧,៦៧៥ គិសថ  សំោរ់យ អងគការរំយគរ ជសុខភ្នពររយជាជនកមពុជា( 
PSI/C)ចំនួន ៤៣៦,០២០គិសថ បានមកដល់ដខ ិុលា ឆ្ប  ំ២០១១។ 

- ACT ាមរយៈ UNICEF គយជងរពឹំងថានឹងមកដល់គៅកបុងដខគមស្លគនុះ។ 
៥.៣.២. ការងារល ន្កមមដដលមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ្ ននឹងជំងឺរគនុចាញ់(CNM) បានអនុវ ថិផ្ធ លៈ់ 

- បាន ធ្ញ កង់ ៧៥០គរគឿង សរមារ់យរកសួងកធចចការនារ ជ (SSR).   
- គបាុះពុមពអាវយឺិ(៣៦,០០០),  មួក(២០,០០០)  សរមារ់យដចកចាយគៅ ២០ គខ ថិ 
- គសៀវគៅកំណិ់រាចំនួន(៥,៣៩៦ កាល)  សរមារ់យអបកសម័រគចធ ថិភូមធ. 
- ររយ ធិ ធ្នពយួរជញ្ញជ ងំ នធងគលជិុ ១០,០០០សនលឹក 
- គរៀរយចំគំរូសំោរ់យផ្ធ ងំផ្សពវផ្ាយ,សនលឹករ័យណត,រយោ, សរមារ់យអបកសម័រគចធ ថិភូមធគររយជរបាស់ 
- ផ្លធិកមមវ ធី ជអរ់យរ:ំ រយ្ចគរមៀង ៥រយ្, វ ជគដអូផ្សពវផ្ាយ ៥គរឿង, វ ជគដអូស្លច់គរឿងខលជ១គរឿង , គលាា ននធយយ
ាមរយៈវ ធ្ យុ ១គរឿង នធងាមវ ធ្ យុ ផ្សពវផ្ាយ ៣គរឿង។  
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- មា៉ែ សុជនរំយដរយកធ្លិុវ ជលជន ៣ គរគឿង 
- គបាុះពុមពគលជថង់ផ្ល សធជកចំនួន ២៨៧,៥០០ សរមារ់យកមមវ ធី ជរជលក់មុង គររយជរបាស់។ 
- សំភ្នរុះគររយជរបាស់កបុងការរជលក់មុងចំនួន៧៧០  គជិ សរមារ់យកមមវ ធី ជរជលក់មុងគររយជរបាស់ ។ 
- ផ្ធ ងំបា៉ែ ណូផ្សពវផ្ាយចំនួន១២៧ផ្ធ ងំបានគលជកគឡជងគៅាម ១២៧  មណឍ លសុខភ្នព សទធិគៅកបុង១០ 
គខ ថិ (គសៀមោរយ, រយនាធ យមានជ័យ, កំពង់សពឺ កំពិ,គកាុះកុង, ឧ ថិរមានជ័យ បាិ់ដំរយង, រពុះសជហនុ, រពុះ
វ ធហារ នធង គពា ធីស្លិ់)។ 

- DVD Player ចំនួន ២១៨ គរគឿង, ្ូរ្សសន៏ ចំនួន២១៨ គរគឿង, Megaphones ចំនួន៣,៣៤០ នធង 
ថង់យួរ ៣,៣៤០ សរមារ់យអបកសម័រគចធ ថិភូមធគររយជរបាស់។ 

- គសៀវគៅាមោនការដចកមុងាមរគួស្លរ  ៥០០,០០០ កាល សរមារ់យគររយជរបាស់កបុងការដចកចាយមុង។ 
គសៀវគៅគនុះនឹង្្ួលបានគៅចុងដខមកោគហជយបាន្្ួលរគរ់យចំនួនគៅចុងដខកុមាុះ២០១២ខ្លងមុខ
គនុះ។ 

- បានគ វីជល ន្កមមជូនដល់ដផ្បក្្ួលជំនួយរយនថ(SRS/SSRS) គរគឿងសងាា រមឹគោយបានគ វីជការដចកចាយ 
បានរួចោល់ាមដផ្នការ។ មនធជរ , រកសួង នឹង អងគភ្នព្្ួលជំនួយរយនថ មួយចំនួន ដូចជា៖ នាយកោឌ នឱ្
សថ, រកសួងអរ់យរយំុវជនកជឡា, រកសួងមហានផ្ធ  រកសួងកធចជការនារ ជ, អងគការរកុមឯកគ្សរគុនចាញ់, អងគ
ការនដគូរអភធវឌណន៏ នធង អងគការសកមមគដជមផជសុខភ្នពនឹងកាិ់រយនទយភ្នពរកជរក។ 

៥.៣.៣. ការងារស្លងសង់ជួសជុល៖ 
- ទាក់្ងជាមួយការជួសជុលគយជងបានគ វីជការជួសជុលនូវអាោរសរមារ់យដផ្បករគុនចាញ់គៅរកុងដករយនឹង
គខ ថិកំពង់ឆ្ប ងំ។ (រកុងដករយបានគ វីជរួចោល់គហជយ) ចំដណកគខ ថិកំពង់ឆ្ប ងំ នឹងគ វីជគហជយគៅកបុង ដខកុមាុះ
ឆ្ប  ំ២០១២។ 

៥.៣.៤.ការងារល ន្កមមដដលរកសួងផ្គិ់ផ្គង់មកមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់(CNM)  

     
Nb Name Strength Qty Rec Budget   

១ Artemeter 1ml  80mg/ml  24,000  
 National 
Budget 

២ Chloroquine ( Base )  150mg  130,000  
 National 
Budget 

៣ Insecticide for spraying  1000ml  800  
 National 
Budget 

៤ Quinine Dihydrochloride  600mg/2ml  2,600  
 National 
Budget 

៥ Quinine Sulfate  300mg  100,000  
 National 
Budget 

៦ Temephos sand granules  1%  140,000  
 National 
Budget 

៧ Tetracycline  250mg  100,000  
 National 
Budget 

៨ 
Dihydro Artemisinine+ Piperaquine 
(Blist/9tabs)  

40mg + 
320mg  157,077   WHO 
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រ/របាយការណ៏បូកសរុបសភាពការណ៏ជ្មង ឺប្រុនឈាមឆ្ន ២ំ០១១ 

I. ង្សចកដ ៊ីង្ផដ ្មៈ 

សភ្នពការណ៏ជមងឺរគុនឈាមគៅររយគ្ សកមពុជា(Introduction: Dengue Situation in Cambodia) 

 ជមងឺរគុនឈាមជាររយគភ្ជមងឺដដលគកជិគោយស្លរវ ជរុសវាឆលងគៅមនុសសគោយស្លរការខ្លរំរយស់ស វិមូសខ្លល  
(Aedes aegypti) ភ្នប ក់ងារចមលងដដលមូសររយគភ្គនុះគរចជនពងគៅកបុង្ឹកពាង/អាងដដលគគសឋុក្ុកគៅាម
ផ្ធុះ។ជមងឺគនុះមានលកាណៈោិិាិជាររយចាជំាពធគសសាមររយគ្សដដលមានអាកាសធ្លិុគៅឋ នធងគៅឋ មីយមដូចជា
ររយគ្សកមពុជា។សពវនថងគៅររយគ្សកមពុជាជមងឺគនុះមានលកាណៈោិិាិជា(endemo-epidemic )គហជយកាលពជ 4 
ឆ្ប កំនលងគៅឆ្ប  ំ2007មានការោិិាិជារ្ង់រទាយីំ្ូទាងំររយគ្សទាងំរដូវរបាងំនធងវសា។នាឆ្ប កំនលងគៅថមជៗគនុះ
មានការគកជនគឡជងនូវរបាយការណ៏ននការគកជនគឡជងនូវករណជ រគុនោងំនធងរគុនឈាមដដលចំនួនគនុះមាន្ំនាក់្ំនង
យ៉ែ ងជធិសបធិគៅនឹងកំគណជ នររយជាជន ជ្រកុងភ្នវរូយនជយកមមអនាម័យនធងរយរ ធស្លទ នដដលគៅមានកំរ ធិ ទារយនធងការគកជន
គឡជងរសរយោប នូវមូសខ្លល នធងគមគោគវ ជរុស-ភ្នប ក់ងារចមលងជមងឺរគុនឈាម។ 
 ភ្នប ក់ងារចមលងមូសខ្លល មានភ្នពោយបា៉ែ យគៅពាសគពញររយគ្សកមពុជាគហជយភ្នគគរចជន(៧៥-៨០5)ពង
គៅាមកបុងពាង/អាង្ឹកិូច-ីំដដលមានគៅខ្លងកបុងនធងគរៅផ្ធុះនធងររយមាណ (២០-២៥%) ពងគៅាមររយសរ់រយរ
ដដលគគគបាុះរយង់គចាលដូចជាសំរយកកំរយ៉ែុង-គចច ខចង-រិគឡាកដូង-សរំយកកង់ឡាន-ថង់បាល សធជកគៅកបុងរយរ ធគវណដជ លីជនធង
ាម ជ្ស្លធ្លរណៈនានា។ 

ភ្នពមានដ៏គរចជនគលជសលុរយនូវពាង/អាងនធងរយញ្ញា អនាម័យបានរយងារឱ្យមានការលំបាកជាខ្លល ងំកបុងការ
ការពារពធគសសការងាររគរ់យរគង្ូទាងំររយគ្ សពជសណំ្តក់កមមវ ធី ជជា ធិ។ការោក់ថាប បំាណកោដអាគរយិគៅាមិំរយន់
សំខ្លន់ៗរួមផ្សំនធងការងារគោសនាអរ់យរនំធងការលរុយរំយបាិ់ជរមកមូសគោយគ វីជអនាម័យរំយផ្ល ញវិ ទុ ដដលអាចដក់្ឹក
បានគឺជាវ ធធ្លនការដ៏មានររយសធ ន្ធភ្នពដិកបុងមួយរយៈកាលរយ៉ែុគណ្តត ុះ។ 

រូរយភ្នព១៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ការងារអនុវ ឋិជារ់យលារ់យដូចជាការងារោក់ថាប បំាណកោដគៅាមិំរយន់ចំណុចគផ្សងៗដដលជាការងារគរិៀមរយងាា រ
នធងពលកមមអនាម័យសំអាិរយរ ធស្លទ នាមផ្ធុះនធងាមសហគមជាររយចាអំាចនាឱំ្យមានភ្នពីូររស្លលនូវការោិិាិ
ននជមងឺនធងការកាិ់រយនទយនូវគរោុះថាប ក់គោយជមងឺរគុនឈាម។វ ធធ្លនការដដលមានររយសធ ន្ធភ្នពយូរអដងវងគឺជាការចូល
រួមជារ្ង់រទាយីំររយស់សហគមកបុងការកាិ់រយនទយនូវឥ ន្ធពលននការោិិាិនធងការកាិ់រយនទយនូវគរោុះរគុនឈា
ម។ជារួមការរស្លវរជាវឱ្យបានទាន់គពលគវលានូវការោិិាិ-ការងារគឆលជយិរយឱ្យបានទាន់គពលគវលា-ការស្លគ លន់ធង
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យល់ដឹងនូវគោគសញ្ញដ នធងការពោបាលជមងឺរគុនឈាមឱ្យបានរិឹមរិ ូវគៅាមមគគុគ្សធន៏ពោបាលអាចកាិ់រយនទយអ
រាឈកឺារពារភ្នព ងីន់ ងីរននជមងឺនធងការថយចុុះយ៉ែ ងខ្លល ងំនូវអរាស្លល រ់យគោយជមងឺរគុនឈាម។ 

រូរយភ្នព២៖ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

នធនាប ការននការោិិាិពធគសសការស្លល រ់យនធងការគកជនគឡជងនូវអរាឈរឺរយស់កុមារគោយស្លរជមងឺគនុះកបុងចំគណ្តម
ររយជាជនរកជរកាម ជ្រកុងនធងការគកជនគឡជងនូវការស្លយភ្នយននជមងឺគនុះគៅាមិំរយន់ជនរយ្បានគ វីជឱ្យមានការ
គំោមកំដហងយ៉ែ ងខ្លល ងំនធងជានធរនឋន៏នូវរយញ្ញា សុខភ្នពស្លធ្លរណៈ។គៅគពលដដលការពោបាលករណជ សងសយ័ជមងឺ
រគុនមានភ្នពលែររយគសជរនធងរសរយគៅាមមគគុគ ធ្សន៏ពោបាលររយស់កមមវ ធី ជជា ធិបានគ វីជឱ្យមានការធ្លល ក់ចុុះនូវអរា
ស្លល រ់យគួរឱ្យកិ់សំោល់។ ររយគ្សកមពុជាគយជងបាន្្ួលរងគរោុះគោយការោិិាិយ៉ែ ងខ្លល ងំកាល ជាររយចារំវាង3-5
ឆ្ប មំថងៗ។ 
 គៅឆ្ប  ំ 1998- 2007   កមពុជារិូវបាន្្ួលរងគរោុះដ៏ខ្លល ងំកាល នូវការោិិាិជមងឺរគុនឈាមដដលគពល
គនាុះមានកុមារចំនួន 16.216នាក់ រិូវបានោយការណ៏ថាមានករណជ រគុនឈាមកបុងគនាុះមានកុមារចំនួន 475នាក់ 
បានស្លល រ់យបាិ់រយង់ជជវ ធិ  (អរាមរណៈភ្នព 2.9%¦ នធងកុមារចំនួន 39.851នាក់ រិូវបានោយការណ៏ថាបានគដកសំ
ោកគៅាមរគឹុះស្លទ នសុខ្លភធបាលស្លធ្លរណៈដដលកបុងគនាុះមានកុមារចំនួន 407នាក់ បានស្លល រ់យបាិ់រយង់ជជវ ធិ  (អ
រាមរណៈភ្នព 1.2%). កបុងរវាងឆ្ប  ំ1999 នធង 2005 អរាអាងំសុជដង់មានររយមាណគរកាម 15.000នាក់/១ឆ្ប  ំជា
គរៀងោល់ឆ្ប គំហជយអរាមរណៈភ្នពកបុងចគនាល ុះ 1-1.9% នធងឆ្ប  ំ 2008-2010  អរាអាងំសុជដង់ននអបកជមងឺសងសយ័
បានសទធិគៅ ធិចជាង 12.000នាក់ កបុងមួយឆ្ប ំៗ នធងអរាស្លល រ់យ 0.68 នធង 0.30% (រកាហវធក១)។ 
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II. សភាពការណ៏ប្រុនឈាមឆ្ន ំ២០១១ ( Dengue situation in 2011) 

ចារ់យពជគដជមឆ្ប  ំ 2011 សភ្នពការណ៏្ូគៅ្ូទាងំររយគ្សននជមងឺរគុនឈាមមានសភ្នពលែររយគសជរគរចជនគរយជ
គីៀរយគៅនឹង៣ឆ្ប កំនលងគៅ ដិមានភ្នពមធនសូវលែររយគសជរគ្គរយជគររយៀរយគីៀរយគៅនឹងឆ្ប  ំ 2010 ។គៅកបុងអំឡុង2ដខ
គដជមឆ្ប (ំអា ធ្ិយ ជ្១-៨)សភ្នពការណ៏្ូទាងំររយគ្សននជមងឺរគុនឈាមមានភ្នពមធនររយរក ជិគោយវាសទធិគៅគលជដដន
កំណិ់ខ្លងគរកាមគហជយរយនាធ រ់យមកដល់អា ធ្ិយ ជ្១៨ (អំឡុងដខគមស្ល)សភ្នពការណ៏្ូគៅននជមងឺរគុនឈាមមាន
ភ្នពលែររយគសជរនធងសទធិគៅគរកាមការរគរ់យរគងររយសក់មមវ ធី ជជា ធិ។រយនាធ រ់យមកចារ់យពជអា ធ្ិយ ជ្20-25សភ្នពការណ៏បាន
ធ្លល ក់កបុងស្លទ នភ្នពររយកាសអាសនប។ ចំនួនករណជ ននកុមារដដលសងសយ័គកជិជមងឺរគុនោងំនធងរគុនឈាមពជ១អា ធ្ិយ
គៅ១អា ធ្ិយមានការគកជនគឡជងចំនួន 1.3 គៅ 3.5 ដងរយ៉ែុដនឋជានធចចជាកាលគៅគរកាមនធងជួនកាលបានសទធិគៅគលជ
ដខសដដនកំណិ់ខ្លងគលជ( the cases are always under and sometimes touching the ULL))មានន័យ
ថាសភ្នពការណ៏សទធិគៅកបុងស្លទ នភ្នពររយកាសអាសនបគហជយនឹងបានគឡជងខពស់ជាងដខសដដនកំណិ់ខ្លងគលជដល់
ចំណុចកំពូលកបុងរវាងអា ធ្ិយ ជ្២៩។ គៅឆ្ប 2ំ011ចំនួនករណជ សរុរយននកុមាររងគរោុះគោយជមងឺរគុនឈាមគហជយ
បានគដកសំោកពោបាលគៅាមរគឺុះស្លទ នសុខ្លភធបាលស្លធ្លរណៈមានចំនួន15.980នាក់ដដលកបុងគនាុះមានកុមារ
ចំនួន73នាក់ បានស្លល រ់យបាិ់រយង់ជជវ ធិ (អរាមរណៈភ្នព០.៤៦5) គហជយររយសធនគរយជគ វីជការគររយៀរយគីៀរយគៅនឹងឆ្ប ំ
2010រយៈគពលដូចោប ដដលមានចំនួនដិ12.500 ដដលកបុងគនាុះមានកុមារចំនួន38នាក់បានស្លល រ់យបាិ់រយង់ជជវ ធិ  ( អ
រាមរណៈភ្នព0.30%)។ 

កបុងអំឡុងរ ជិមាស ជ្១ឆ្ប ២ំ០១១ ចំនួនជាមីយមននករណជ ជមងឺរគុនោងំនធង រគុនឈាមររយចាដំខមាន
ចំនួន 112krNI/ដខ ដិករណជ  គនុះបានគកជនគឡជងយ៉ែ ងរហ័សចំនួន 12-27 ដងគរចជនជាង ជាគរៀងោល់រ ជិមាស។ 
គៅកបុងរ ជិមាស ជ្២នធង ជ្៣ ចំនួនជាមីយមននករណជ  ដដល បានោយការណ៏ចារ់យពជដខគមស្លដលដ់ខមធថុនានធង 
ដខកកាោ- ដខកញ្ញដ មានចំនួន 1.358នាក់/ដខនធង 3.095នាក់/ដខ គហជយចំនួន គនុះបានគកជនគឡជងដល់ចំណុច
ខពស់រំយផុ្ិកបុងរវាងអា ធ្ិយ ជ្២៩  ( ពាក់កណ្តឋ លដខកកាោ) ដដលគៅគពលគនាុះមានករណជ ចំនួន 854នាក់/ 
អា ធ្ិយរិូវបានោយការណ៏ រកាហវធក២។ គៅអំឡុង 12ដខ ឆ្ប  ំ2011 អរា ឈកឺបុងររយជាជន 100.000នាក់ 
មានចំនួន 119.30នាក់ គរចជនជាងឆ្ប  ំកនលងគៅ ឆ្ប  ំ2010យ៉ែ ងគរចជន  ដដលមានចំនួនដិ (៨៩.១០/
១០០.០០០នាក់) រយ៉ែុដនឋមានចំនួន 3.8ដង ធិចជាង2007 ដដលមានចំនួន រហូិដល់ 437/100.000នាក់។ 
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RELATIONSHIP OF DENGUE CASES BY WEEKS IN CAMBODIA 2011 (as at 27 Dec. 2011)

WITH Mean AND Mean+2SD DURING 2005-2010 (*Excluded 2007)
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ដិគទាុះជាយ៉ែ ងណ្តក៏គោយគហិុការណ៏គនុះបានគកជិមានជាការោិិាិរគរយ៉ែុះរគបា៉ែ ុះរគរ់យ ជ្កដនលងាម ជ្
រកុងជាយរកុងនធង ជ្ររយជំុជននន ជ្ជនរយ្ននគខ ឋិមួយចំនួនកបុងររយគ្សគោយិំរយន់ខលុះការោិិាិជារ្ង់រទាយិូច
នធងីំាមរយណ្តឋ គខ ឋិមួយចំនួនដូចជាគខ ឋិបាិ់ិំរយង (បាិ់ិំរយង-ថមគោល-គមា៉ែ ងឬសសជ-រិនៈមណឍ ល-ាស្លញ់-
គកាុះរកឡ )- គខ ឋិគសៀមោរយ (គសៀមោរយ-រកឡាញ់-ជជដរកង-សូរ្នធគម )-  ោជធ្លនជភបំគពញ (សងាា ិ់ដគងាា រ-នរព
ដវង) - គខ ឋិកណ្តឋ ល (អងគសបួល-ខាច់កណ្តឋ ល-គកាុះីំ-ស្លែ ង-គគៀនស្លវ យ) - គខ ឋិកំពង់ចាម (កំពង់ចាម-កំពង់
គសៀម-នរពឈរ-ពពាឬដរកក-សធឹងរិ ង់-ចំការគលជ-រកូចឆ្ម រ ) - គខ ឋិកំពង់ឆ្ប ងំ (កំពង់ឆ្ប ងំ-កំពង់រិឡាច-រយរ ធរូយរណ៏-
រលាគរយែៀរ)-គខ ឋិកំពង់ីំ (កំពង់ីំ-សធឹងដសន-គស្លធ ង-របាស្ល្បាលល័ងគ-របាស្ល្សំរូយរណ៏-បាោយណ៏-សនធុក ) - គខ
ឋិកំពិ (អងគរជ័យ-ឈូក) - គខ ឋិដករយ-គខ ឋិាដកវ (ដូនដកវ-បា ជ្-សំគោង-នរពករយាស)-គខ ឋិនរពដវង (កំចាយមារ-
រពុះគសឋច)-គខ ឋិរយនាធ យមានជ័យ (មងគលរូយរ ជ-គបា៉ែ យដរយ៉ែិ-ថមពួក-អូរគរៅ-មានឡ) - គខ ឋិកំពង់សពឹ (កំពង់សពឺ-គងពធសជ-
ឧដុងគ-រយរគសដឌ) - គខ ឋិឧ ឋិរមានជ័យ (សំគោង-អនលង់ដវង-ចុងកាល់) - គខ ឋិស្លវ យគរៀង (រមាសដហក-ស្លវ យគរៀង)-
គខ ឋិគពា ធីស្លិ់ (បាកាន-ស្លវ យដូនដកវ)-គខ ឋិគកាុះកុង-គខ ឋិរពុះវ ធហា រ (ដឆរយ-រគវៀង-ដិផងមានជ័យ)-គខ ឋិរកគចុះ
(ឆលូង-សំរូយរ) -គខ ឋិរិនៈគធរ ជ (វុនឺនស-កូនមំុ-កចាច ញ)-គខ ឋិមណឍ លគធរ ជ (គកាុះដញក-ដកវសជមា-ដសនមគនារមយ)        
( ដផ្ន ជ្១) 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Cumulative Incidence of Dengue cases  by District in 

Cambodia 2011 ( n: 15,980/73)
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២.១.ប្បង្ភទ្េើរ ុសប្រុនឈាមនិខប្បជារស្តសរ( Dengue serotype and demography )៖ 
គោយកធចចសហការជាមួយវ ធ្ ោស្លទ នជា ធិបា៉ែ សធ័រ-កមពុជាកមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឹរគុនឈាមគោយមានការ

ោរំ្ថវ ធកានធងរយគចចកគ្សពជអងគការសុខភ្នពពធភពគលាកនធងវ ធ្ ោស្លទ នជា ធិបា៉ែ សធ័របា៉ែ រ ជស ររយគ្សបាោងំនធងោរំ្រយ
គចចកគ្សពជវ ធ្ ោស្លទ នជា ធិបា៉ែ សធ័រ-កមពុជាបានរយនឋគ វីជការាមោនភ្នពរំយដររំយរួលររយគភ្វ ជរុស-គមគោគជមងឺរគុនឈាម។
រហូិមកដល់គពលគនុះរយៈគពល៥២អា ធ្ិយចំនួនសរុរយ 422 (១២៧)ននសំណ្តកឈាមរិូវបានរយញ្ជូ នមកវ ធ្ ោ
ស្លទ នជា ធិបា៉ែ សធ័រគដជមផជគ វីជការពធនធិយនធងគផ្ធៀងផ្ធ ិ់គោយ IHA, PCR or virus isolation and ELISA tests។មនធជរ
គព្យររយ ធិរយ ឋិចំនួន 2 គៅភ្នគខ្លងគជជងឈាងខ្លងលធចៈគខ ឋិបាិ់ិំរយង-គខ ឋិគសៀមោរយ-មនធជរគព្យររយ ធិរយ ឋិចំនួន 2
គ្ៀិគៅភ្នគខ្លងិផូងឈាងខ្លងគកជិៈ គខ ឋិកំពង់ចាម-គខ ឋិាដកវ នធង ភ្នគកណ្តឋ លៈោជធ្លនជភបំគពញ (មនធជរគព្យ
កុមារជា ធិ)រិូវបានរយញ្ជូ នមកជាគ្ៀងទាិ់នធងជាគរៀងោលស់បាឋ ហនូ៏វសំណ្តមឈាមមកវ ធ្ ោស្លទ នជា ធិបា៉ែ សធ័រគដជមផជ
គ វីជការគផ្ធៀងផ្ធ ិ់នធងមួយចំនួនាមរយៈរកុមគឆលជយិរយរយនាធ ន់ននកមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមដដលចុុះាម
ិំរយន់ោិិាិមួយចំនួនននគខ ឋិកំពង់ីំ-គខ ឋិគសៀមោរយ-គខ ឋិនរពដវង-គខ ឋិរិនៈគធរ ជ ជាល ន្ផ្លគយជង្្ួលបានៈ 

- គមគោគោងំររយគភ្ 1 មានចំនួន 150 (៥២)ករណជ  
- គមគោគោងំររយគភ្ 2 មានចំនួន 36 (៤)ករណជ  
- គមគោគោងំររយគភ្ 3 មានចំនួន 04 (១)ករណជ  
- គមគោគោងំររយគភ្ 4 មានចំនួន 4 ករណជ  
- គមគោគោងំវ ជរុស (DENV)មានចំនួន 51 (១៦)ករណជ  
- ផ្ល វ ធវ ធរុស (Flavivirus) មានចំនួន 98 (២០)ករណជ  
- Undetermined status (US) 76 (៣៣)ករណជ  
- AIR: 01 (១)ករណជ  
- គផ្សងៗ៖ 2 ករណជ  

ជាសនបធោឌ នៈមានគមគោគវ ជរសុោងំទាងំ៤ររយគភ្ដដលកំពុងចោចរពាសគពញកបុងររយគ្ សដដលកបុងគនាុះភ្នគ
គរចជនគឺគមគោគវ ជរុសោងំររយគភ្១នធងវ ជរុសោងំររយគភ្២ោងំររយគភ្៣នធងោងំររយគភ្៤រយនឋរយនាធ រ់យដូចដដលបាន
រយងាា ញគៅកបុងរកាហវធច៣៖ 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

SEROTYPE OF DENGUE IN CAMBODIA, 2011

Proportion of Dengue Virus Serotype-Confirmed* by Years of the Five Sentinel Sites,
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២.២.  របាយននករណ៊ីនិខការប្សាេប្ជាេ (Case distribution and detection) 
គៅកបុងអំឡុងឆ្ប 2ំ011គលជសពជ97.5%ននករណជ ដដលបានោយការណ៏គរចជនគកជិមានគលជកុមារដដលមាន

អាយុ ធិចជាង១៥ឆ្ប ។ំ មួយភ្នគីំននករណជ ដដលបានោយការណ៏គរចជនជារកុមកុមារដដលមានអាយុពជ 5-9ឆ្ប  ំ
(៦,៩៨០ករណជ = 43.67%រយនាធ រ់យមករកុមកុមារដដលមានអាយុពជ0-4ឆ្ប  ំ (៥,១៥៦ករណជ = 32.26 %នធងអាយុពជ 
10-14ឆ្ប  ំ( 3,450ករណជ = 21.58%).  មធនមានភ្នពខុសោប រវាងគកមងររុយសនឹងគកមងរសជននអរារងគរោុះគោយជមងឺ
រគុនឈាមគ្ (8,003ករណជ =50.08% នធង7,977ករណជ =49.91%)ដដលកបុងគនាុះអរាមរណៈមានកំរ ធិ ខពស់គលជ
រកុមកុមារដដលមានអាយុ ធិចជាងឬគសមជរនឹង4ឆ្ប ។ំ ដិគទាុះជាយ៉ែ ងណ្តក៏គោយគគក៏សគងាិគឃជញមនុសសគពញវយ័
មួយចំនួនដដលមានអាយុ១៥ឆ្ប  ំឬគលជសក៏បាន្្ួលរងគរោុះគហជយបានមក្្ួលការពោបាលគៅាមមនធជរគព្យ
ស្លធ្លរណៈដដលមានចំនួន 394ករណជ  = 2.46 % (រកាហវធច៤)។ 

កបុងចំគណ្តម 15,980ករណជ អបកជមងឺរគុនឈាមចំនួន 13,084ករណជ (៨១.៨៧ %) បានោយការណ៏ពជមនធជរ
គព្យចំណុចទាងំ5នធងមានដិចំនួន2,896ករណជ រយ៉ែគុណ្តត ុះដដលចូលនធងសោំកពោបាលគៅាមមនធជរគព្យរយដងែកគខ ឋិ
ននរយណ្តឋ គខ ឋិ/រកុងទាងំ24។ មួយភ្នគីំននករណជ ទាងំគនាុះបាន្្ួលការពោបាលគៅមនធជរគព្យគននរុយបាជ -ភបំគពញ 
ចំនួន 6,966ករណជ  (៤៣.៥៩%)រយនាធ រ់យមកមនធជរគព្យ កុមារជា ធិ-ភបំគពញ 1,820ករណជ  (១១.៣៨%)- មនធជរគព្យ
គខ ឋិ/រកុងទាងំ 24៖ 2,896ករណជ  (១៨.១២%)- មនធជរគព្យជ័យវរ មន័ ជ្៧-គសៀមោរយៈ 3,196ករណជ  (២០.០០%)- 
នធងមនធជរគព្យកុមារអងគរ-គសៀមោរយៈ 1,102ករណជ  (៦,៨៩%) រកាហវធច៥។ 
 
 
រកាហវធច៤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution of Dengue-Reported Cases & Cases Fatality Rate (CFR) by Age and Gender,  Cambodia-

2011 ( During  52 weeks, as at 27 Dec. 2011, N: 15,980/73 )
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រកាហវធច៥ 
 

 
 
នាកបុងអំឡុងឆ្ប  ំ2011 គខ ឋិដដល្្ួលរងគរោុះ ងីន់ ងីរនធងមានករណជ រគុនឈាមជាងគគគឺ : 

ោជធ្លនជភបំគពញ-គខ ឋិកំពង់ចាម-គខ ឋិកណ្តឋ ល-គខ ឋិកំពង់ីំ-គខ ឋិគសៀមោរយ-គខ ឋិនរពដវង-គខ ឋិរយនាធ យមានជ័យ-គខ ឋិ
កំពង់សពឺនធងគខ ឋិាដកវ ដដលគខ ឋិទាងំគនាុះមានដង់សុជគិររយជាជនខពស់នធងចលនាផ្ល ស់រយឋូរ/ររយជាជនចល័ិគរចជន។ 
កបុងដផ្ន ជ្ករណជ ជាគរចជនបានគកជិមានផ្ឋុ ំោប ដដលចំណុចគខៀវ១គសមជនឹង១០ករណជ រគុនឈាមឯ ១ចំណុចរកហមគសមជ
នឹងករណជ ស្លល រ់យមាប ក់។គហជយករណជ ទាងំគនុះបានស្លយភ្នយនធងោិិាិចូលដល់ិំរយន់គផ្សងៗននគខ ឋិដ៏ន្គ្ ៀិផ្ង
ដូចដដលបានរយងាា ញកបុងដផ្ន ជ្ខ្លងគរកាម (ដផ្ន ជ្៣)។ 
III. .ការងារប្បយុទ្ធនឹខជ្មង ឺប្រុនឈាមង្ៅប្បង្ទ្សកមពុជា( Dengue control in Cambodia )៖ 

៣.ក / វ ធធ្លនការណ៏សកមមភ្នពគៅដំណ្តក់កាលគរិៀម ( Measures taken during the Pre-
emergency phase )៖ 

ជាគរៀងោល់ឆ្ប គំោយមានការោរំ្ ពជអងគការសុខភ្នពពធភពគលាកកមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមបាន
គរៀរយចំនធងអនុវ ឋិយុ ន្នាការរយឋមដូចជាៈ 

THE NATIONAL DENGUE REPORTING SOURCES, CAMBODIA 2011                                          

(as at 27 Dec. 2011) 
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 ៣.១. .ការងារគោសនាអរ់យរាំមមូលមូលោឌ ននធងអរ់យរចំល័ិ 
 ៣.១.១- ការងារកំចាិ់ភ្នប ក់ងារចមលងរគុនឈាមាមស្លលាគរៀន-សហគមនធងការអរ់យរចំល័ិ 
 ការផ្សពវផ្ាយអរ់យរាំមរយៈស្លទ នជយ្ូរ្សសន៏ ( TV Bayon, TV3, TVK, TV11- SEA- TV5 នធង TV9) 
ពជនថង ជ្ 20 សជហា- 22ិុលា-ឆ្ប 2ំ011  កបុងន័យផ្ឋល់ពិ៌មានជូនដល់រយងរយែូនររយជាជនសហគមនូវវ ធធ្លនការណ៏
ការពារនធងគោគសញ្ញដ សំខ្លន់ៗននជមងឺរគុនឈាមដដលរិូវរយញ្ជូ នអបកជមងឺគៅ្្ួលការពោបាលគៅគសវាស្លធ្លរណៈ
ដដលគៅជធិរំយផុ្ិឱ្យបានរិឹមរិូវនធងទាន់គពលគវលា។ រកុមអរ់យរចំល័ិរិូវបានគ វីជសកមមភ្នពកបុងន័យផ្ឋល់នូវ
ចំគណុះដឹងដល់ររយជាជនាមសហគមនធងរំយផុ្សការចូលរួមគៅរដូវននការចមលងពធគសសាមកដនលងដដលមានការ
ោិិាិជមងឺរគុនឈាម (រូរយភ្នព ជ្៣)។ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
៣.១.១.ការងារកំចាិ់ភ្នប ក់ងារចំលងរគុនឈាមាមស្លលាគរៀន 

- សហគមនធងការអរ់យរចំល័ិ (School and Community-based vector control and mobile 
  health education):  

Cumulative Incidence of Dengue cases and Death by 
District in Cambodia 2011
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- គដជមផជរយគងាជនសម ទិភ្នពយល់ដឹងររយស់សហគមនធងសធសានុសធសសាមស្លលាគរៀនសឋជពជវ ធធ្លនការ
 ការពារនធងគោគសញ្ញដ រយឋមសំខ្លន់ៗននករណជ សងសយ័ជមងឺរគុនឈាមរយញ្ជូ នកុមារគៅ្្ួលការពោបាល 

ឱ្យបានសមរសរយគៅគសវាពោបាលស្លធ្លរណៈដផ្បកអរ់យរនំនកមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមគោយមាន 
កធចចសហការជាមួយនាយកោឌ នអរ់យរសំធកាននរកសួងអរ់យរនំធង មនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិគរកាមការឧរយ ទិមាជា
ថវ ធកា ពជអងគការីនាោរពធភពគលាក HSSP2_Pooled Fund នធងអងគការីនាោរអភធវឌឈន៏អាសុជ 
ADB_CDC2 បានគរៀរយចំសធកាា ស្លលារយណឋុ ុះរយណ្តឋ លនធងការងារាមោនគរកាយការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លនធង
ការងារពរងជក ការងាររយណឋុ ុះរយណ្តឋ លវ ធធ្លនការការពារាមស្លលារយឋមសធកាននគខ ឋិមួយចំនួនគ្ៀិ
ដូចជាគខ ឋិរពុះវ ធហារ-គខ ឋិកំពង់ីំ-គខ ឋិរពុះសុជហនុ-គខ ឋិកំពង់សពឺនធងគខ ឋិគសៀមោរយាមាោងខ្លងគរកាម៖ 

 
Activities Participants Places Date Funding source 

Total Female Ethnic    
Follow-up training to school directors on school based dengue prevention in high risk 
provinces 
 36 15  Kg Cham 14-18Mar 11 HSSP2_Pooled F 
 36 08  Takeo 21-25Mar 11 HSSP2_Pooled F 
 34 12  Kampot 28-01Apr 11 HSSP2_Pooled F 
 34 09  Kandal 04-08Apr 11 HSSP2_Pooled F 
Extension Training of schools clusters and directors on school based dengue prevention 
and control 

1st session 
2nd session 

52 
88 

11 
08 

 Kg Speu 
Kg Speu 

9-11 Mar 2011 
02-04Nov 11 

HSSP2_Pooled F 
HSSP2_Pooled F 

1st session  
2nd session 

55 
80 

13 
17 

 PVH 
PVH 

22-24Mar 11 
13-15Sep 11 

HSSP2_Pooled F 
HSSP2_PooledF 

1st session  
2nd session 

56 
86 

22 
28 

 Kg Thom 
Kg Thom 

19-21Apr 11 
06-08Sept 11 

HSSP2_Pooled F 
HSSP2_Pooled F 

1st session  
2nd session 

84 
86 

17 
21 

 PSV 
PSV 

15-17 Nov 11 
13-15 Dec 11 

HSSP2_Pooled F 
HSSP2_Pooled F 

1st session  40 13  SiemReap 20-22Dec 11 HSSP2_Pooled F 
 

នធងការងារររយជំុគរពៀងនធងផ្លធិគឡជងវ ធញនូវសំភ្នរៈអរ់យរាំមស្លលាគរៀនដដលបានគ វីជគៅោជធ្លនជភបំគពញនធងគខ ឋិ
ាដកវនធងការងារផ្លធិសពិសឋជពជការងារររយយុ ន្នឹងការពារជមងឺរគុនឈាមដដលកំពុងដំគណជ រការ។ 
៣.១.២. ធ្វាអនាម័យររយយុ ធ្នឹងជំងឺរគុនឈាម៖ 
 គរៀរយចំ ធ្វាអនាម័យររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមគៅោជធ្លនជភបំគពញគរកាមអ ធីរយ ជិភ្នពដ៏ខពង់ខពស់ររយស់ឯក
ឧ ឋិមគវជជរយណឍធ ិ ម៉ែមរយ ុនគហងរដឌមស្រនឋជរកសួងសុខ្លភធបាល-ឯកឧ ឋិមអឹុមសធ ន្ជ រដឌមស្រនឋជរកសួងអរ់យរ-ំយុវជននធងកជឡា
គៅនថង ជ្ 20 មធថុនាគឺជាស្លរដ៏ពធគសសមួយកបុងន័យជូនដំណឹងដលរ់រយជាជនាមសហគមនធងអាជាញ ីរដដនដជឱ្យមាន



 

  Page 56 
 

  

ការចូលរួមនធងជូនដំណឹងដល់មនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិ/រកុង ទាងំអស់ឱ្យមានស្លម រិ ជ្្ួលខុសរិូវខពស់កបុងការការពារ
ការោិិាិជមងឺរគុនឈាមដូចជា៖ 

- ជំរុញនធងដណរនាដំល់សហគមឱ្យគ វីជអនាម័យសំអាិជំុវ ធញលំគៅោឌ នាម ជ្ស្លធ្លរណៈនានា   
ការលាងពាងឬអាងឱ្យបានជាគរៀងោល់អា ធ្ិយររយសធនកបុងពាង/អាងគនាុះោម នថាប បំាណកោដឬោក់រិ ជ
៧ព៌ណឱ្យវាសុជដងាូវ្ឹក 
- ការងារដថរកាកុមាោ-កុមារ ជកំុឱ្យមូសខ្ល ំ
- គហជយររយសធនគរយជវាឈរឺគុនគៅឋ សងសយ័ជមងឺរគុនឈាមសូមយកអបកជមងឺគៅ្្ួលការពោបាលឱ្យ
បានទាន់គពលគវលានធងរិឹមរិូវគៅមនធជរគព្យរដឌដដលគៅជធិរំយផុ្ិ។ ធ្វាគនុះមានសធកាា កាមចូលរួម
សរុរយចំនួន 672នាក់ដដលកបុងគនាុះមាននារ ជចំនួន 155នាក់។ 
 

៣.២.-ការងារាមោនគអពជគដមជស្លស្រសថ(Epidemiologicalsurveillance)៖ 
 ការងារាមោនគអពជគដមជស្លស្រសឋននជមងឺរគុនឈាមរិ ូវបានអនុវិ ឋជាររយចាជំាគរៀងោលស់បាឋ ហ៏ គៅាមមនធជរ

គព្យកុមារចំណុចសំខ្លន់ៗចំនួន5ដដលគយជងគៅថាការាមោនសកមម(active-like dengue surveillance )
ដដលការងារគនុះរិូវបានអនុវ ឋិគោយកមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមនធងោរំ្គោយអងគការសុខភ្នពពធភព
គលាក នធងការាមោនគសរូឡូសុជគោយមានកធចចសហការជាមួយវ ធ្ ោស្លទ នជា ធិបា៉ែ សធ័រ-ភបំគពញ។ 
 ិួរគលខននករណជ សងសយ័ជមងឺរគុនឈាមដដលបានគផ្ញជរមកពជមនធជរគព្យចំណុចទាងំ៥រិ ូវបានគ វីជការវ ធភ្នគជា
គរៀងោល់48គមា៉ែ ងមឋងៗគដជមផជកំណិ់រកកដនលងោិិាិថមជៗ។  ពិ៌មានរិឡរ់យរិូវបានរយញ្ជូ នគៅាមមនធជរសខុ្លភធបា
លស្លមុជគដជមផជ ការគឆលជយិរយរយនាធ ន់-អងគការមធនដមនរោឌ ភធបាលនធងថាប ក់ដឹកនារំកសួងគដជមផជជាពិ៌មាន។ 

សធកាា ស្លលាមួយសឋជពជការោក់រយញ្ចូ លល ធ្នបន័យជមងឺរគុនឈាមមនុសសគពញវយ័(គលជសពជ១៥ឆ្ប គំឡជង)គៅ
កបុងររយព័ននអគងាិាមោនជមងឺរគុនឈាមជា ធិជូនដ់ល់មស្រនឋជររយព័ននពិ័មានននមនធជរគព្យ (មនធជរគព្យកាល់ដម៉ែរិ)មនធជរ
គព្យរពុះកុសុមៈ-មនធជរគព្យមធ ឋិភ្នពដខមរសូគវៀិមនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិកំពង់ចាម-មនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិគសៀមោរយ-
មនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិកំពិ-មនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិាដកវ-មនធជរសខុ្លភធបាលគខ ឋិស្លវ យគរៀងដូចដដលបានរយងាា ញាម
ាោងខ្លងគរកាម (ាោង២)៖ 

Activities Participants Places Date Funding source 
Total Female Ethnic    

Dengue epidemiology surveillance for the adults health facilities 
1st 
session  

77 11  Kg Chhnang 26-30Dec11 HSSP2_Pooled 
Fund 

៣.៣.យុ ន្នាការោក់ថាប ំបាណកោដ៖ 
ការគរៀរយចំនធងយុ ន្នាការនធងការងារពរងជកដផ្នការោក់ថាប បំាណកោដដដលជាវ ធធ្លនការរយឋមគៅាមិំរយន់

ចំណុចមួយចំនួននន24គខ ថិ/រកុងដដលររយឈមខពស់នឹងគរោុះរគុនឈាមគឺជាវ ធធ្លនការ្រ់យ្ល់ការោិិាិជមងឺរគុន
ឈាម។  គៅឆ្ប 2ំ011កមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមបានគរៀរយចំដផ្នការរគរយដណឋ រ់យរគរ់យិំរយន់ចំណុចននគខ ឋិ/
រកុងររយឈមទាងំ24។រយរ ធមាណថាប អំាគរយិចំនួន93,200គរករិូវបានគី វជការដឹកជញ្ជូ នពជោល ងំឧសថកណ្តឋ លគៅាម
ចំណុចគោលគៅគដជមផជគរិ ៀមគ វីជការដចកចាយ។ ិំរយន់ដដលររយឈមខពស់នឹងគរោុះរគុនឈាមនធងកដនលងដដលរងការ
ោិិាិមួយចំនួនរិូវបានកំណិ់យកគដជមផជគ វីជការោក់ថាប បំាណកោដគៅចគនាល ុះដខឧសភ្ននធងមធថុនា។ 

ខបងផ្ធុះសរុរយចំនួន528.731ខបងផ្ធុះគៅកបុងភូមធចំនួន 2.797ភូមធ= 85 រសុកនន 20extþ/រកុងរិូវបានគ វីជការ
ោក់ថាប បំាណកោដគោយការពារររយជាជនបានចំនួន 2,977,526 លាននាក់នធងរគរយដណឋ រ់យបានពាង/អាងចំនួន 
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2,513,120Bag /អាង។ អរារគរយដណឋ រ់យផ្ធុះបានចំនួន 90.73% នធងគររយជរបាស់ថាប បំាណកោដអស់ 77,547.98 
គរក (រយរ ធមាណថាប អំាគរយិអស់ 74,917.19 គរក)។ មោ៉ែងវ ធញគ្ៀិជំរកមូសគផ្សងៗគ្ៀិ ដូចជាសំរយកកង់រថយនឋចា
ស់ៗសំរយកកំរយ៉ែុង/រកឡថូរផ្ា ិូចៗក៏ជាររយភពសខំ្លន់ននជំរកមូសដដលជាកិពវកធចចនធងការ្្ួលខុសរិ ូវផ្ធ ល់ ររយស់
មាច ស់ផ្ធុះ នធងអាជាញ ីរដដនដជរិូវដិមានវ ធធ្លនការសវ័យការពារគោយខលួនឯង។ 

 យុ ន្នាការខ្លងគលជគនុះរិូវបានឧរយ ទិមាថវ ធកាគោយីនាោរពធភពគលាកននគំគោងរ្រ្ ង់វ ធស័យសុខ្លភធបាល
ជំហា ន២ HSSP2 _Pooled Fund។ ្ នធឹមនឹងយុ ន្នាការគនុះការគររយជរបាសវ់ ធធ្លនការាមជជវស្លស្រសឋកបុងការសមាល រ់យ
ដងាូវ្ឹកដដលគៅថា  Bti (Baci llus Thurin  giensis Israelensis) រិូវបានគ វីជការអនុវ ឋិគៅគខ ឋិកណ្តឋ ល
គោយមានកធចចសហការឧរយ ឋិមាថវ ធកាគោយ HSSP2 _Pooled Fund នធង Valent Biosciences company ដូច
ជា ( Per-diem, Bti launching, training, IEC materials: T-shirts, Posters, leaflet s, Booklets, spray, 
plastic drum ….) ការងារដឹកជញ្ជូ ននធងការងារគផ្សងៗ។យុ ន្នាការគនុះបានរគរយដណឋ រ់យិំរយន់ចំណុចនធងភូមធនន
រសុកទាងំ 06 ននគខ ឋិកណ្តឋ ល ដូចជារសុកអងគសបួល-រសុកពញឮ-រសកុមុខកំពូល-រសកុខាច់កណ្តឋ ល - រសុកគគៀ
នស្លវ យ-នធងរសុកគលជដដក។ ជាល ន្ផ្ល 06Rsuk= 59XMu នធងររយជាជនចំនួន 431,300នាក់រិូវបានការពារនធង
រគរយដណឋ រ់យបានផ្ធុះចំនួន 85,239ផ្ធុះ= 764,632 ពាង/អាងនធងគររយជរបាស់អស់ Bti ចំនួន 2,630.79KRk (ដផ្ន ជ្ 
4-5)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
មោ៉ែងវ ធញគ្ៀិគដជមផជធ្លនានូវភ្នពលែររយគសជរនូវសភ្នពការណ៏រគុនឈាមពធគសសនារដូវចមលងកមមវ ធី ជជា ធិ

ររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាម បានរយនឋនធងគរៀរយចំនធងពរងជកដផ្នការោក់ថាប បំាណកោដចំនួន 73គានគៅគលជក ជ្2។
ជាល ន្ផ្លិំរយន់ចំណុចាមរយណ្តឋ  22គខ ថិ/រកុងរិូវបានរគរយដណឋ រ់យ=88រសុក=426ឃុំ=3,608 ភូមធនធងរគរយ
ដណឋ រ់យបានផ្ធុះសរុរយចំនួន 705,853 ខបងផ្ធុះ (១០០.៦៤5) រគរយដណឋ រ់យពាង/អាងបានចំនួន 2,632,178 ពាង/
អាងនធងការពារររយជាជនបានចំនួន 3,437,487 លាននាក់នធងគររយជរបាស់រយរ ធមាណថាប បំាណកោដអស ់
87,167.24KRk (អាគរយិអស់ 84,625.04គជឡូរកាម )ឧរយ ទិមាថវ ធកាគោយគំគោងវ ធស័យសុខ្លភធបាលជំហា ន២ 
(HSSP2_Pooled Fund)រកសួងសុខ្លភធបាល។ 

្នធឹមនឹងគនុះដដរការគររយជរបាសវ់ ធធ្លនការាមជជវស្លស្រសឋកបុងការសមាល រ់យដងាូវ្ឹកដដល គៅថា  Bti (Bacillus 
ThuringiensisIsraelensis)រិូវបានគ វីជការអនុវ ឋិគៅគខ ឋិកណ្តឋ លគោយមានកធចចសហការឧរយ ឋិមាថវ ធកាគោយ 
HSSP2_Pooled fund ( Per-diem) នធង Valent Biosciences company  ( Bti launching, IEC 
materials: T-shirts, Posters, leaflets, Booklets, spray cans….) ការងារដឹកជញ្ជូ ននធងការងារគផ្សងៗ។
យុ ន្នាការគនុះបានរគរយដណឋ រ់យិំរយន់ចំណុចនធងភូមធននរសុកទាងំ 07 ននគខ ឋិកណ្តឋ លដូចជាៈរសុកពញឮ-រសុក
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មុខកំពូល-រសុកខាច់កណ្តឋ ល-រសុកអងគសបួល-រសុកគគៀនស្លវ យ-រសុកលាវ ឯមនធងរសុកគលជដដក។ ជាល ន្ផ្ល 07
រសុក= 69ឃុំនធងររយជាជនចំនួន 489,055 នាក់រិូវបានការពារនធងរគរយដណឋ រ់យបានផ្ធុះ ចំនួន96,534 ផ្ធុះ= 
877,952 ពាង/អាងនធងគររយជរបាស់អស់ Bti ចំនួន 2,992.20KRk (ដផ្ន ជ្ 6-7)។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ៣.៤.វគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លការងារពោបាលនធងការាមោនគរកាយវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ ល៖ 

 
៣.៤.១.គដជមផជការងាររគរ់យរគងលែររយគសជរ   នូវសភ្នពការណ៏រគនូឈាមនធងកាិ់រយនទយអរាស្លល រ់យឱ្យគៅ ធិច      

         ជាង<1%  
កមមវ ធី ជជា ធិ ររយយុ ន្នឹងជម់ឺរគុនឈាមបានសហការជាមួយអនុគណៈកមាម ធីការពោបាល (កមមវ ធី ជជា ធិ-មនធជរ

គព្យគននរុយបាជ -ភបំគពញ-មនធជរគព្យរយដងែកគខ ឋិកំពង់ចាម) ដឹកនាគំោយឯកឧ ឋិមស្លស្រស្លឋ ចារយយិតស ុនណារ៉ាអនុរដឌ
គលខ្ល ធីការរកសួងសខុ្លភធបាលបានគរៀរយចំវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លការងារពោបាលនធងដថទាជំមងឺរគុនឈាមជាគរចជនវគគជូន
ដល់រគរ់យរុយគគលធកសុខ្លភធបាល (គវជជរយណឍធ ិ-រគូគព្យ-គធលានុរយផោឌ ក/យធកា)ាមរយណ្តឋ មនធជរគព្យរយដងែកគខ ឋិ-រសុក
នធងមណឍ លសុខភ្នព-ាមោននធងអភធបាលឧសថ-សភំ្នរៈរយរ ធកាា រាមមនធជរគព្យរយដងែកគខ ឋិ-រសុកាមិំរយន់ននគខ ឋិ
ដដលរងការោិិាិ (រូរយភ្នព៤-ាោង៣)៖ 
រូរយភ្នព៤៖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ាោង៣ 
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៣.៤..២.ាមោនគរកាយការរយណថុ ុះរយណ្តថ លនធងអភធបាលឪសថ-សំភ្នរុះរយរ ធកាា រគពលមានការោិិាិ(Followed-
up training and supervised medical supplies during dengue outbreak): 

 គដជមផជឱ្យការងាររគរ់យរគងជមងឺរគុនឈាមមានភ្នពលែររយគសជរកាិ់រយនទយអរាស្លល រ់យធ្លនានូវភ្នពមានរគរ់យ
រោន់នូវឧសថសំភ្នរៈរយរ ធកាា រគដជមផជ្ ុកគរិៀមគពលមានការោិិាិ កមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមគោយមាន
កធចចសហការយ៉ែ ងជធិសបធិ ជាមួយមស្រនឋជ សុខ្លភធបាលគខ ឋិនធងឧរយ ទិមាគោយីនាោរអភធវឌឈន៏អាសុជ(ADB_CDC2) 
គ វីជការរិួិពធនធិយឧសថនធងសមាា រៈរយរ ធកាា រនធងអភធបាលរុយគគលធកគរកាយការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគដជមផជគ វីជការវាយិនមលនូវ
គុណភ្នពររយស់មស្រនឋជដដលបាន្្ួលការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគហជយគៅាមរយណ្តឋ គខ ឋិដដលមានការោិិាិមួយចំនួន
ដូចជាគខ ឋិរពុះសុជហនុ-គខ ឋិាដកវនធងគខ ឋិកំពិ។ 
៣.៤.៣.ការពធនធិយនធងដករសរំួលមគគុ គ្ ធសន៏ពោបាលជមងឺរគុនឈាម៖(Revised the National dengue guideline): 
 មោ៉ែងវ ធញគ្ៀិកមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមគោយមានកធចចសហការជាមួយអនុគណៈកមមការ
ពោបាល(មនធជរគព្យគននរុយបាជ -មនធជរគព្យកុមារជា ធិ-មនធជរគព្យមធ ឋិភ្នពកមពុជា-សូគវៀិ-មនធជរគព្យរយដងែកគខ ឋិកំពង់
ចាម-គខ ឋិាដកវគខ ឋិរយនាធ យមានជ័យ) បានគ វីជការពធនធិយនធងដករសំរួលគឡជងវ ធញនូវមគគុគ ធ្សន៏ពោបាលជមងឺរគុន
ឈាមគោយឱ្យរសរយគៅាមមគគុគ ធ្សន៏ពោបាលររយសអ់ងគការសុខភ្នពពធភពគលាក។សកមមភ្នពគៅកំពុងដិរយនឋនធង
ដករលំអ។ 
 
ខ.ការគឆលជយិរយរយនាធ ន់គពលមានការោិិាិឆ្ប ២ំ០១១(Measures taken during the dengue outbreak  
period, 2011)៖ 
 

គដជមផជគ វីជការហ ុ៊ុំព័ ន្ការរ ជកោលោលននជមងឺរគុនឈាមពធគសសនារដូវចមលងនធងការពារនូវការផ្ធុុះ ងីន់ ងីរជា
យថាគហិុននជមងឺរគុនឈាមកមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមគរកាមការោរំ្ដ៏ខ្លល ងំងកាល ពជរកសួងសុខ្លភធបា
លនធងអងគការសុខភ្នពពធភពនធងោរំ្ថវ ធកាពជគំគោងរ្រ្ង់វ ធស័យសុខ្លភធបាលជំហា ន២( HSSP2_Pooled 
Fund)ីនាោរអភធវឌឈន៏អាសុជ(ADB_CDC2)នធងកធចចសហការយ៉ែ ងជធិសបធិជាមួយមនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិ-រសុក
ររយ ឋិធរយ ឋិនធងការខធិខំររយស់មស្រនឋជសុខ្លភធបាលពធគសសាមមណឍ លសុខភ្នពបានអនុវ ឋិនូវសកមមភ្នពការងារកំចាិ់ភ្នប
ក់ងារចមលងគឆលជយិរយរយនាធ ន់ាមសហគមដូចជា          (ការងារអគងាិរស្លវរជាវ-គោសនាអរ់យរនំធងអរ់យរចំល័ិ) 

- ការងារគ វីជអនាម័យរំយបាិ់ជំរកមូសខ្លល  

Sessions Participants Places Date Funding source 
Total Female Ethnic    

Nursing Care and Dengue Management and Control training to ODs and HCs. 
1st session 52 0  NPH 12-14 Jul-2011 WHO 
2nd  session 52 24  NPH 31Aug-02Sept2011 WHO 
3rd session 46 13  Kg Thom 16-19 Aug 2011 HSSP2_Pooled Fund 
4th  session 101 32  Kg Cham 23-26 Aug 2011 HSSP2_Pooled Fund 
5th session 78 20  Prey Vaeng 30 Aug-02 Sept HSSP2_Pooled Fund 
6th session 46 16  B.Mean Chey 06-09 Sept 2011 HSSP2_Pooled Fund 
7th session 51 08  Takeo 10-12 Oct-2011 HSSP2_Pooled Fund 
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- ការងារោក់ថាប បំាណកោដអាគរយិនធងការងារបាញ់ថាប កំំចាិ់ភ្នប ក់ងារចមលងកបុងលំហរអាកាស
  កបុងករណជ ចាបំាច់។ គោលរំយណងននការគឆលជយិរយរយនាធ ន់គឺគដជមផជគ វីជការកំណិ់នធងគផ្ធៀងផ្ធ ិ់
  រកររយគភ្គមគោគដដល្្ួលខុសរិូវកបុងការោិិាិ 

- ការងារហ ុ៊ុំព័ ន្ការោិិាិនធងកាិ់រយនទយគលផឿនននការចមលងជមងឺ-កាិ់រយនទយអរាអាងំសុជដង់
 នធងអរាមរណៈឱ្យគៅទារយ។ គខ ឋិទាងំគនាុះមានជាអាថ៏គខ ឋិកំពង់ីំ-គខ ឋិគសៀមោរយ- ោជធ្លនជ
ភបំគពញ- គខ ឋិកណ្តឋ ល-គខ ឋិកំពង់ចាម-គខ ឋិរយនាធ យមានជ័យ-គខ ឋិរពុះវ ធហា រ- គខ ឋិកំពង់ឆ្ប ងំ-
គខ ឋិរកគចុះ-គខ ឋិកំពង់សពឺ-គខ ឋិកំពិ-គខ ឋិាដកវ-គខ ឋិនរពដវង-គខ ឋិគពា ធីស្លិ់- គខ ឋិបាិ់ិំរយង-
គខ ឋិឧ ឋិរមានជ័យ-គខ ឋិស្លវ យគរៀង-គខ ឋិគកាុះកុង-គខ ឋិដករយ-គខ ឋិរិនៈគធរ ជ- គខ ឋិមណឍ លគធរ ជ។ 

 
៣.៥.ការងារអភធបាលកធចចជមងឺ រគុនឈាម៖ 

ការងារអភធបាលជមងឺរគុនឈាមគឺជាឧរយករណ៏មួយដ៏មានស្លរុះសំខ្លន់កបុងការរគរ់យរគងឲ្យបានលែររយគសជរ
នធងមានររយសធ ន្ធភ្នពនូវសភ្នពការណ៏ជមងឺរគុនឈាមគៅមុនអំឡុងគពលនធងរយនាធ រ់យពជការោិិាិជមងឺរគុនឈាម។
យុ ន្ស្លស្រសឋអាចគ វីជឱ្យគយជងអាចកាឋ រ់យបាននូវោល់រគរ់យចំណុចសខំ្លន់ៗាមគខ ឋិនធមួយៗជាពធគសសគខ ឋិចំណុចដដល
មានដង់សុជគិររយជាជនខពស់-កដនលងដដលដិងដិធ្លល រ់យ្្ួលរងនូវការោិិាិពជគពលមុនៗ។           កមមវ ធី ជ
ជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមគោយមានការឧរយ ទិមានធងោរំ្ថវ ធកាពជគំគោងរ្រ្ង់វ ធស័យសុខ្លភធបាលជំហា ន២( 
HSSP2_Pooled Fund) នធងីនាោរអភធវឌឈន៏អាសុជបានអនុវ ឋិនូវការងារអភធបាលគៅាមចំណុចររយឈមនឹង
គរោុះថាប ក់នធងោិិាិជមងឺរគុនឈាមននគខ ឋិមួយចំនួនដូចជាៈ 
គខ ឋិកំពង់ចាម-គខ ឋិរពុះសុជហនុ-គខ ឋិគសៀមោរយ-គខ ឋិកំពង់ឆ្ប ងំ-គខ ឋិកំពិ-គខ ឋិាដកវ - គខ ឋិកំពង់សឺព។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ៣.៦.ការសធការស្លវរជាវៈការររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនឈាមកបុ ងររយគ្សអាស្ល នគោយគររយជរ ជិ៧ពណ័ 

(Operational Research):  
៣.៦.១.Combating dengue in the ASEAN country by using 7 color fish 

 កបុងន័យដសវងរកយុ ន្ស្លស្រសឋគផ្សងៗដដលជាការរួមរយញ្ជូ លនូវវ ធធ្លនការកំចាិ់ភ្នប ក់ងារ ចមលងកមមវ ធី ជជា ធិ
ររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមគោយមានការោរំ្រយគចចកគ្សពជអងគការសុខភ្នពពធភពគលាកនធងឧរយ ទិមាថវ ធកាគោយអងគ
ការADB រកសួងសុខ្លភធបាលបានរួមសហការយ៉ែ ងជធិសបធិជាមួយមនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិកំពង់ចាមបានគរៀរយចំការ
សធកាការងារកំចាិ់ភ្នប ក់ងារចមលងាមសហគមដដលគៅថា”ការររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមកបុងររយគ្សអាស្ល នររយស់
សហគមន៏គោយគររយជរ ជិរបាពំជរពណ៌  ”រួមផ្សំនធងការងារសំអាិរយរ ធស្លទ នរំយបាិ់ជំរកមូសនានាដដលសទធិគៅជំុវ ធញផ្ធុះ
កបុងសហគមគៅរសុកនរពឈរចមាង យររយមាណ 120Km ពជោជធ្លនជភបំគពញ។ គំគោងគនុះរិូវបានចារ់យគផ្ឋជមគៅនថង 29 
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ដខ 07 ឆ្ប  ំ2010 គោយមានការចូលរួមពជ ឯកឧ ថិមឌួងសជុា ធិនាយកមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ្ ននឹងជំងឺ រគុនចាញ់ បា៉ែ
ោ៉ែ សុជិស្លស្រសឋនធងបាណកស្លស្រសឋនធងគលាករសជគវជជរយណឍធ ិCarol (HLSP)។ 
គោលរំយណងៈ  
 រយគងាជននធងផ្ឋល់ចំគណុះដឹងដល់សហគមន៏នូវវ ធធ្លនការណ៏ការពារជមងឺរគុនឈាមគោយគររយជ រ ជិរបាពំជរពណ៌
កាិ់រយនទយដង់សុជគិដងាូវ្ឹកមូសខ្លល កបុងពាង/អាង្ឹកាមភូមធ/ឃុំចំណុចកបុងរំយណងដូចខ្លងគរកាមៈ 

- រយគងាជនសម ទិភ្នពររយស់សហគមគលជការរំយបាិ់ជំរកមូសខ្លល  
- ការោក់រយញ្ជូ លការគររយជភ្នប ក់ងារជជវស្លស្រសឋកបុងការកាិ់រយនទយភ្នប ក់ងារចំលងជំងឺរគុនឈាមកបុង

ពាងឬអាងកបុងភូមធចំណុចគោយគររយជរបាស់រ ជិរបាពំជរពណ៌នធងគំររយពាង 
- ោក់មញ្ចូ លលនូវយុ ន្ស្លស្រសឋជាក់ដសឋងកបុងការអនុវ ឋិនូវវ ធធ្លនការណ៏កំចាិ់ភ្នប ក់ងារចមលងនធង

ររយភពររយស់វា 
ជ្កដនលងៈ 

 កដនលងដដលអនុវ ឋិនូវគំគោងគនុះគឺការគររយជរ ជិរួមផ្សំនធងការងារអនុវ ឋិនូវគោលការណ៏ COMBIគៅមណឍ ល
សុខភ្នពិុងរ ៉ែុងនធងមណឋ លសុខភ្នពដរពករកគៅ(ិំរយន់អនុវ ឋិ)នធងមណឍ លសុខភ្នពគរគោយគ វីជអនាម័យជា 
គ្ៀងទាិ់ (សំោរ់យាមោន )។ 

ាោង៤៖    
Area No. of villages No. of houses Population 

Kor Health Centre area  (control)  13 2,588 12,940 
Prek Krabao  health centre area 
(intervention) 

11 1,829 9,145 

Tong Rong health centre  
(intervention) 

18 2,271 12,124 

  
គំគោងគនុះរិូវបានអនុវ ឋិគោយមានការចូលរមួពជមនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិកំពង់ចាមការ ធយលយ័រសុកររយ ឋិធរយ ឋិនរពឈរ
នធងមណឍ លសុខភ្នព។សកមមភ្នពជាគរចជនរិូវបានអនុវ ឋិដូចខ្លងគរកាមៈ 

 មណឍ លសុខភ្នពៈរុយគគលធកមណឍ លសុខភ្នពរិូវបាន្្ួលការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លការងារចារ់យដងាូវ្ឹកនធងមូស
នធងចូលរួមររយជំុជាគរៀងោល់ដខនធងោយការណ៏មកមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់ 

- ាមោននធងរិួិពធនធិយអបកសម័រគចធ ឋិភូមធដដលចុុះពធនធិយាមផ្ធុះ 
      - ចុុះជាគ្ៀិទាិ់ពធនធិយាមផ្ធុះមួយចំនួនកបុងន័យរយញ្ញជ ក់ថាគ ជិអបកសម័រគចធ ឋិបានអនុវ ឋិរិឹម
 រិូវគៅកដនលងទាងំគនាុះឬគ្ អបកសម័រគចធ ឋិភូមធៈ 
      - អបកសម័រគចធ ឋិភូមធមាប ក់្្ួលខុសរិូវររយដហលចំនួន៥០ខបងផ្ធុះ 
      - ចូលរួមររយជំុ 2ដខមឋងគៅមណឍ លសុខភ្នព 
      - ចុុះរិួិពធនធិយាមផ្ធុះជាគ្ៀងទាិ់-គោយផ្ធុះនធមួយឱ្យបាន 2dgkñúg1Ex 
      - ពធនធិយនធងរិូវរបាកដថាពធិជាមានរ ជិរបាពំជរពណ៌គៅាមរគរ់យពាង/អាង្ឹកាមផ្ធុះនធមួយៗ 
      - ផ្ឋល់ដំរូយនាម នដល់មាច ស់ផ្ធុះនូវការពធនធិយគមជលរ ជិាមពាង/អាង្ឹក 
      - យករ ជិរបាពំជរពណ៌គៅោក់រំយគពញាមពាង/អាង្ឹកណ្តដដលពំុមានរ ជិ 
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    - គលជក្ឹកចធ ឋិមាច ស់ផ្ធុះការងារដថរការ ជិរបាពំជរពណ៌នធងដណរនាឱំ្យគចុះរិួិពធនធិយវ ទិុ ដដលដក់
 ្ឹកជំុវ ធញផ្ធុះនធងដណរនាឱំ្យផ្ា រ់យវ ទិុទាងំគនាុះគចាលឱ្យអស់ 
    - គលជក្ឹកចធ ឋិនធងដណរនាមំាច ស់ផ្ធុះកបុងការនាសំមាជធករគួស្លរគៅកាន់គលជនធកឬមនធជរគព្យរដឌករណជ
 ដដលមានរគុនគៅឋ  
    - គ វីជការសឋុកនធងចធញ្ច ឹមរ ជិ៧ពណ៌គៅាមផ្ធុះអបកសម័រគចធ ឋិ។ 

 នាយកស្លលា/គលាករគូ-អបករគូៈ 
   - គលជក្ឹកចធ ឋិសធសានុសធសសកបុងការដថរកានូវរ ជិរបាពំជរពណ៌ាមផ្ធុះគរៀងៗខលួននធងាមស្លលា
 គរៀន 
   - អរ់យរ-ំរយគរងៀនដល់សធសានុសធសសនូវវដឋររយស់ភ្នប ក់ងារចមលងវ ធធ្លនការណ៏ការពារជមងឺរគុនឈាម
 នធងការគររយជរបាស់រ ជិរបាពំជរពណ៌គដជមផជរំយបាិ់ជំរកមូសខ្លល ជាល ន្ផ្លៈ 
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៣.៦.២.សហការជាមួយអងគការNAMRU2 
កបុងការសធកាMulti-center evaluation of Panbio point-of care and Elisa diagnostic sweats ពជ
ដខកកាោឆ្ប  ំ2010- ដល់ដខកកាោឆ្ប  ំ2013, ឧរយ ទិមាគោយអងគការ NAMRU2. 

៣.៦.៣.សហការជាមួយអងគការKOICA-WHO 
កបុងការសធកានូវ Nationwide dengue vector  surveys, គខ ឋិគសៀមោរយ-គខ ឋិកំពង់ីំ by KOICA-
WHO, ពជដខសជហា-ដខ បីូឆ្ប  ំ2011. 

៣.៦.៤.រួមសហការជាមួយមនធជរគព្យកុមារជា ធិ 
កបុងការសធកាសឋជImproving the clinical case management and strengthening of dengue fever 
in Cambodia study, ពជដខមធថុនាឆ្ប  ំ2011 ដល់ដខឧសភ្នឆ្ប  ំ2012 គោយ REDI Singapore. 

៣.៦.៥.សហការជានដគូរជាមួយនាយកោឌ នឧ ថិុ នធយមនធងរយរ ធស្លទ ន 
 សធកាអំពជផ្លរយ៉ែុះពាល់ររយស់រំយដររំយរួលអាកាសធ្លិុគៅនឹងការករគកជិជមងឺរគុនឈាមឧរយ ទិមាគោយអងគការ 

WHO/KOICA:កមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមបានគ វីជការាមោននូវដង់សុជគិររយស់ភ្នប ក់ងារចមលងនធងសធកា
នូវជជវស្លស្រសឋររយស់វាគៅនឹងរំយដររំយរួលអាកាសធ្លិុគៅររយគ្សកមពុជា។គខ ឋិចំនួន 4 រិូវបានគរជជសគរ ជសយកមកគី វជការ
សធកាៈភូមធ2៖ភូមធ១គៅកបុង ជ្ររយជំុជននធងភូមធ១គ្ៀិគៅាម ជ្ជនរយ្ដដលិំរយន់ទាងំគនាុះរិូវបានគ វីជការគរជជសគរ ជស
គៅាមចំណុចសំោរ់យការអគងាិដងាូវ្ឹកៈគខ ឋិកណ្តឋ លៈភូមធដរពកហូរគកជិនធងភូមធអំគៅនរព2-គខ ឋិគសៀមោរយៈ ភូមធ
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ថបល់្្ឺងនធងភូមធដំណ្តក់ គខ ឋិរយនាធ យមានជ័យៈភូមធពរងនធងភូមធគោឡាោឌ ននធងគខ ឋិមណឍ លគធរ ជៈភូមធពូោ៉ែ ដដិនធង
ភូមធកណ្តឋ ល។ផ្ធុះចំនួន១០០ខបងផ្ធុះគៅាម ជ្ររយជំុជនននគខ ឋិនធមួយៗរិូវបានគ វីជការអគងាិបាណកស្លស្រសឋនារដូវ
របាងំដូចោប ដដរផ្ធុះចំនួន១០០ខបងផ្ធុះគៅាមចំណុចទាងំគនាុះាម ជ្ជនរយ្ដដលគៅជធិ ជ្ររយជំុជនក៏បានគ វីជការ
អគងាិផ្ងដដរ។ជាសរុរយចំនួនផ្ធុះ800ខបងបានគ វីជការអគងាិគហជយសំណ្តកអគងាិរិូវបានរយញ្ជូ នមកមជឈមណឍ ល
គដជមផជគ វីជការអគងាិនធងគផ្ធៀងផ្ធ ិ់។ររយព័នន GPS រិូវបានគររយជរបាសក់បុងការកំណិ់ ជ្ាងំគដជមផជការងារអគងាិគនុះ។ឯ
ល ន្ផ្លវធភ្នគនធងគ វីជការរយងាា ញរយនាធ រ់យពជចរ់យគំគោង។ 
៣.៧.កធចចសហការអនថរជា ធិ-អនថររកសងួនធងឯកជន(Inter-sectoral collaboration including private sectors) 

 មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់បានសហការជាមួយភ្នគជររយគ្សនថកបុងគំគោងររយយុ ន្នឹងជមងឺ
ឆលងាមរពំដដនគរៀរយចំវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លការងារគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យ -ពោបាលនធងការងារដថទាអំបក ជមងឺនធងវគគ
រយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគអពជគដមជស្លស្រសឋននជមងឺរគុនគៅឋ រសចួ (AFI)គោយមានការោរំ្ថវ ធកាគោយមូលនធ ធីមាច ស់
កសរ ជិ  Mahachakrei Sirindhorn៖ 

 រយណឋុ ុះរយណ្តឋ លការងារគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យ-ពោបាលនធងការងារដថទាអំបកជមងឺៈ 
 Participants Places Date Funding 

source 
Total Female Ethnic    

Training MD-MA as 
core trainers 

15 01  Siem Reap 7-9Feb 2011 Sirindhorn Fund 

Nursing care 
training as core 
trainers 

20 03  Siem Reap 10-12Feb2011 Sirindhorn Fund 

TOT MD-MA to 
Paediatricians 

16 02  Rattanakiri 22-23March11 Sirindhorn Fund 

TOT on Nursing 
care to Nurses at 
Provincial RH 

23 05  Rattanakiri 24-25March 11 Sirindhorn Fund 

Continous training 
of CM to HC and 
HP staff 

   Rattanakiri 28 March 2011 Sirindhorn Fund 

Continous training 
of CM and Dengue 
prevention to VHVs 
and Community. 

   Rattanakiri 29 March 2011 Sirindhorn Fund 

Continous training 
of CM to HC and 
HP staff 

   Mondulkiri 31March 2011 Sirindhorn Fund 
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Continous training 
of CM and Dengue 
prevention to VHVs 
and Community. 

   Mondulkiri 1st Apr 2011 Sirindhorn Fund 

 
 វគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លគអពជគដមជស្លស្រសឋៈ 

 Participants Places Date Funding 
source 

Total Female Ethnic    
Training on 
Epidemiology 

   Kg Cham  Sirindhorn Fund 

 
 
 មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់បានសហការជាមួយដផ្បកឯកជនគឺរកុមហ ុន SC Jonhson 

Jonhson ( RAID/ OFF for kids) ននផ្លធិផ្លថាប បំាញ់មូស RAID គរៀរយចំ ធ្វាអនាម័យររយយុ ន្នឹងជមងឺ
រគុនឈាម  ( walk rally, commu- nity health education and TV spots on dengue prevention 
measures) កបុងន័យជូនដំណឹងនធងររយកាសអាសនបដល់សហគមទាងំអស់ឱ្យយល់នធងដឹងនូវសភ្នពការ
ណ៏ជមងឺរគុនឈាមគរកាមអ ធីរយ ជិភ្នគលាកគវជជរយណឍធ ិចគម៉ែងចួនាយកមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុន
ចាញ់គៅោជធ្លនជភបំគពញ។ 

 ្្ួលថវ ធកាចំនួន 3,514 USD ពជអងគការ ASSAR ជូនដល់មនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិកំពង់សពឺកបុងការជួយ
សកមមភ្នពការពារជមងឺរគុនឈាមៈ 

ការងារោក់ថាប បំាណកោដអាគរយិគៅមណឍ លសុខភ្នពកាដហងនធងាអរ-គខ ឋិកំពង់សពឺ។ 
រូរយភ្នព6៖ 
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IV. សកមមភាពការពារជ្មង ឺប្រុនឈាមង្ផេខៗង្ទ្ៀត(Other dengue prevention activities) 

គដជមផជរកាបាននូវស្លទ នភ្នពលែររយគសជរនូវសភ្នពការណ៏ជមងឺរគុនឈាម ,សកមមភ្នពជាគរចជនគ្ៀិរិូវបានអនុវ ឋិាងំ
ពជគដជមដខមកោរហូិមកដល់ដខ បីុដដលមានដូចជាៈ 

-  រកានធងរយគងាជនការាមោនគអពជគដមជស្លស្រសឋជាររយចា ំ
- គ វីជការររយមូលនធង្្ួលរបាយការណ៏អកមមននជមងឺរគុនឈាមជាគ្ៀងទាិ់ាមរយណ្តឋ គខ ឋិនានានធងរបាយ
ការណ៏សកមមាមមនធជរគព្យចំណុចជាគរៀងោល់អា ធ្ិយនធងចុុះគ វីជការអគងាិរស្លវរជាវជារយនាធ ន់គរយជសធនចាបំាច់។ 
- ្ំនាក់្ំនងជាមួយ Stakeholders អងគការមធនដមនរោឌ ភធបាលនធងអងគការសុខភ្នពពធភពគលាកកបុងការ
ផ្សពវផ្ាយនធងគ វីជឱ្យមានភ្នពទាន់សភ្នពការណ៏នូវរបាយការណ៏គអពជគដមជស្លស្រសឋជាគរៀងោល់48គមា៉ែ ង  មឋង។ 
- ្ំនាក់្ំនងជាមួយវ ជ្ ោស្លទ នជា ធិបា៉ែ សធ័រកបុងការរស្លវរជាវរកភ្នពរំយដររំយរួលនធងគមគោគវ ជរុសដដលោិិាិជ
មងឺរគុនឈាម។ 
- គរៀរយចំសធកាា ស្លលាសឋជពជគោលការណ៏គររយជរបាសថ់ាថាប បំាណកោដកបុងវ ធសយ័សខុ្លភធបាល ស្លធ្លរណៈចំនួន
១វគគជូនដល់រកុមការងារគឆលជយិរយរយនាធ ន់ជមងឺរគុនឈាមដល់មស្រនឋជថាប ក់គខ ឋិទាងំ24 គខ ឋិ/រកុង (ាោង ជ្ 6)៖ 

Activities Participants Places Date Funding 
source 

Total Female Ethnic    
Training on Rational use of Public Health Insecticide of Emergency Vector Control  

1st session 92 18  Kg Speu 26-30Dec 11 HSSP2_Pooled 
Fund 

 
 ការងារររយជំុជមងឺរគុនឈាមររយចាដំខជាគរៀងោល ់2- 3Exmþg គៅគខ ឋិាដកវនធងោជធ្លនជភបំគពញពធភ្នកានធងជូន

ដំណឹងដល់គណៈកមាម ធីការជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមនធងស្លទ រ័យនពាក់ព័ននគដជមផជគ វីជការពធគរោុះនធងរយឋូររយ្
ពធគស្លីការងាររគរ់យរគងលែររយគសជរនូវសភ្នពការណ៏ជមងឺរគុនឈាម។ 

 កមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមបាន្្ួលនូវសមាា រៈការ ធយល័យពជគំគោងរ្រ្ង់វ ធស័យសុខ្លភធបាលជំ
ហា ន ជ្២ (HSSP2_PF)   ដូចជា ´៖ 
ាោង 7: 
Items  Number Sources 
Laptop Lenovo B4 50- GL40 01 HSSP2_Pooled 
Desktop lenovo 01 HSSP2_Pooled 
LCD projector NEC NP 115P 01 HSSP2_Pooled 
Laptop  05 HSSP2_Pooled 
Desktop  04 HSSP2_Pooled 
Printer (color 
laserjet) 

FUJI Xerox FX CLJ 
C 2200 

01 HSSP2_Pooled 
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V. ការន្បខន្ចកឧសថ្និខថ្ន បំាណកឃាដ 

(Drugs, Insecticides distributed and other supplies) ៖ 
 គដជមផជធ្លនាគរិៀម្រ់យស្លា ិ់ការោិិាិជាយថាគហិុននជមងឺរគុនឈាមកមមវ ធី ជជា ធិបានសហការជាមួយ
ោល ងំឧសថកណ្តឋ លគ វីជការដរយងដចកដល់រគរ់យមនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិ/រកុងទាងំ 24 នូវសមាា រៈ-រយរ ធកាា រអរ់យរនំធងថាប បំា
ណកោដ។ 

ាោង 8: 

Distribution list of larvic ides and adultic ide to 24 Provinces ( 2Rounds), 2011  

    
  

 

  
Province'names 

1R                            
Abate 
Quantity(Kg) 

1RBti 
Quantity 
(kgs) 

2R                             
AbateQuantity  
(Kg) 

2R  Bti  
Quantity 
(kgs) Additional 

1 Phnom-Penh 8,000   11,000  

 Insecticide 
space 
spray 400L 

2 Kg Cham.. 11,000   0    

3 Kandal   2,600   
260
0 

Additional 
Bti 300Kgs 

4 Siem Reap 8,000   12,000    

5 B Mean Chey 8,000   8,000    

6 Battambang 7,000   7,000    

7 Pailin 1,200   1,200    

8 Oddor Mean Chey 1,800   2,000    

9 Pursat 6,200   6,200    

10 Kg Chhnang.. 1,300   1,300    

11 Kg Thom 4,000   4,500  

 Insecticide 
space 
spray 150L 

12 Prah vihea 2,500   2,600    

13 Prey Veng 1,700   0    
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14 Kg Speu 6,000   6,000    

15 Prah Sihanuok.. 1,300   3,000    

16 Koh Kong 2,200   0    

17 Rattanakiri 1,500   2,000    

18 Mondolkiri 500   0    

19 Stung Traeng 1,500   0    

20 Takeo 5,000   0    

21 Kampot 4,000   0    

22 Kep 1,000   1,000    

23 Svay Rieng 2,500   2,700    

24 Kratie 2,000   2,500   

25 National Program 5,000   0   

    93,200 2,600 73,000 
2,6
00  

Distribution list of IV fluid and suppliies to dif ferents 24 Provinces and Central Hospitals, April 2011  

 

Province' names  

Dextran40+ 
Set 

Dextran40 
(500ml) 
 without Set  

Acetate  
R inger  
 1000ml 

Acetate R inger   
1000ml 
 w ithout set  

Dextrose5%+  
Nac l 9%  
(100ml) 

Dextrose5%+ 
 Nac l3%  
(1000ml) 

Dextrose5%+ 
Acetate  
(1000ml) 

Catheter 
 No 22 

1 Phnom-Penh 0 30 30 30 30 160 20 410 

2 Kg Cham 175 70 50 70 120 310 70 950 

3 Kandal 0 80 20 80 80 192 60 480 

4 Siem Reap 0 45 30 45 40 145 50 400 

5 B.Mean Chey 60 45 50 50 85 190 50 400 

6 Battambang 65 20 30 20 60 140 50 300 

7 Pailin 0 25 15 25 35 70 36 150 
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8 
OddorM. 
Chey 0 20 20 20 30 70 30 130 

9 Pursat 20 0 30 0 50 130 30 350 

10 Kg Chhnang 0 50 30 40 55 110 30 350 

11 Kg Thom 40 30 30 35 35 120 30 350 

12 Prah vihea 20 50 30 40 40 100 30 250 

13 Prey Veng 40 60 35 60 110 270 70 600 

14 Kg Speu 20 35 30 35 35 140 30 300 

15 
Prah 
Sihanuok 20 10 20 10 40 70 20 250 

16 Koh kong 20 35 20 45 35 90 30 220 

17 Rattanakiri 0 40 20 30 40 60 30 200 

18 Mondolkiri 0 30 20 30 30 70 10 150 

19 
Stung 
Traeng 0 30 20 30 40 70 20 200 

20 Takeo 0 100 30 84 104 175 70 450 

21 Kampot 40 60 20 60 70 140 30 400 

22 Kep 0 20 15 20 30 70 30 145 

23 Svay Rieng 0 50 20 50 60 110 40 300 

24 Kratie 20 50 20 50 55 90 20 220 

25 

Nati.  
PaedHop 

   75 100 150 150 100 200 

26 KanthaBopha   80 100 150 150 100 200 

27 

Alien 
Khmero-
Soviet Hosp 55 55 60 75 130 150 90 200 

  
Whole 
Country 595 1,040 

85
0 1,234 1,739 3,542 1,176 8,555 
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IV. បណដុ ុះបណាដ ល(Capacity building) 

 រយណឋុ ុះរយណ្តឋ ល/ររយជំុគរៅររយគ្ស (oversea training/ conference) 
- មស្រនឋជជាន់ខពស់កមមវ ធី ជជា ធិរគុនឈាម 2រូរយបានរិូវរយញ្ជូ នគៅចូលរួមសធកាា ស្លលាសឋជពជ ”Asia-Pacific 

Dengue Prevention Board: Planning for introduction of Dengue Vaccine ” ឆ្ប  ំ2011 នា ជ្រកុង 
ហាណូយ ររយគ្សគវៀិណ្តមឧរយ ទិមាថវ ធកាគោយ Dengue Vaccine Initiative (DVI) ។ 

- ចូលរួមកធចចររយជំុពធគរោុះគយរយល់រយគចចកគ្សគលជការលុរយរំយបាិ់ជមងឺរគុនចាញ់គៅកបុងររយគ្សកមពុជានថង ជ្     
8-9មធថុនាឆ្ប  ំ2011 គៅសណ្តឌ ោរ Raffles Hotel Le Royal ឧរយ ទិមាថវ ធកា គោយអងគការសុខភ្នព ពធភព
គលាក។ 

- មស្រនឋជជាន់ខពស់កមមវ ធី ជជា ធិរគុនឈាម 1រូរយបានរិូវរយញ្ជូ នគៅចូលរួមសធកាា ស្លលាសឋជពជ ” ASEAN Dengue 
Day” គៅនថង ជ្ 15 ដខមធថុនាឆ្ប  ំ2011 គៅររយគ្សស្លងំហាគ ពួរដដលឧរយ ទិមាគោយរោឌ ភធបាលស្លងំហាគ ពួរ។ 

- មស្រនឋជជាន់ខពស់កមមវ ធី ជជា ធិរគុនឈាម 1រូរយនឹង០១រូរយគ្ៀិមកពជនាយកោឌ នររយយុ្ ឌនឹងជមងឺឆលង-រកសួងសុខ្ល 
ភធបាលបានរិូវរយញ្ជូ នគៅចូលរួមសធកាា ស្លលាសឋជពជ ” ASEAN Dengue Day” គៅ ជ្រកុងហាការា-
ររយគ្សឥណឍូ គនសុជពជនថង ជ្ 13- 15 ដខមធថុនាឆ្ប  ំ2011 ឧរយ ទិមាគោយរោឌ ភធបាល ឥណឍូ គនសុជ។ 

- មស្រនឋជជាន់ខពស់មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់-កមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាម2រូរយបាន
អគញ្ជ ជញចូលរួមសធកាា ស្លលាសឋជពជ “ WHO ASEAN Workshop on Priority Actions for Dengue 
Prevention and Control ” នថង ជ្ 3-5ឧសភ្ន 2011 គៅ ជ្រកុងមា៉ែ នជល-ររយគ្សហវជលជពជនឧរយ ទិមាថវ ធកា
គោយ USAID IDENTIFY Project។ 

 
- មស្រនឋជជាន់ខពស់មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់ 3ររូយ( CNM 1រូប្ិង NDCP 2រូរយ )បានអគញ្ជ ជញ 

ចូលរួមសធកាា ស្លលាផ្ឋួចគផ្ឋជមសឋជអំពជរំយដររំយរួលអាកាសធ្លិុគៅនថង ជ្ 29 ដខមធនាឆ្ប  ំ2011 សណ្តឌ ោរភបំគពញ 
ោជធ្លនជភបំគពញឧរយ ទិមាថវ ធកាគោយអងគការសុខភ្នពពធភពគលាក (WHO)។ 

- ចូលរួមសនបធបាិរូយកសរុរយការងារររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់គៅសណ្តឌ ោរអំគរពស-គសៀមោរយ-អងគរ។ 
- បានចូលរួមសធកាា ស្លលាសឋជពជការពធនធិយគឡជងវ ធញនូវមគគុគ ធ្សន៏ពោបាលសមាម រណកមមជមងឺកុមារនថង ជ្ 11-12 

គមស្លឆ្ប  ំ 2011 គៅសណ្តឌ ោរគឆបរខាច់មាស-គខ ឋិរពុះសុជហនុឧរយ ទិមាថវ ធកាគោយអងគការសុខភ្នព ពធភព
គលាក (WHO)។ 

- ចូលរួមសធកាា ស្លលាសឋជពជការងារពធនធិយល ន្ផ្លីមាស ជ្១ននការអនុវ ឋិន៏ដផ្នការររយ ធិរយ ឋិឆ្ប 2ំ011 គៅ
សណ្តឌ ោរការូំយឌជយណំ្តភបំគពញនថង ជ្ 4-5 កកាោឆ្ប  ំ2011។ 

- ចូលរួមសធកាា ស្លលាចារ់យគផ្ឋជមអនុវ ឋិនគគរមាងររយយុ ន្នឹងជមងឺឆលងកបុងមហាអនុិំរយន់គមគងគ ជ្២គំគោង
រគរ់យរគងជមងឺឆលងកបុងិំរយន់ (GMS_CDC2) គៅសណ្តឌ ោរភបំគពញ 7-8 កកាោឆ្ប  ំ 2011 ឧរយ ទិមាគោយ 
HSSP2/ADB_GMS CDC2។ 

- ចូលរួមជាមួយមជឈមណឍ លគលជកកំពស់សខុភ្នពកបុង ធ្វាររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនឈាមគៅគខ ឋិកំពង់ចាមនធងគខ
ឋិ គសៀមោរយឧរយ ទិមាថវ ធកាគោយអងគការ Plan។ 
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- ចូលរួមកធចចររយជំុសឋជពជ “The use of Wolbachia as a novel approach to dengue control, a 
consultation with neighboring countries” គៅ ជ្រកុងហាណូយនថង ជ្២៤ដខសជហាឆ្ប  ំ2011 ឧរយ ទិមា
គោយអងគការ AusAID។ 

- មស្រនឋជជាន់ខពស់កមមវ ធី ជជា ធិរគុនឈាម១រូរយនធង 1រូរយគ្ៀិមកពជវ ធ្ ោស្លទ នបា៉ែ សធ័របានចូលរួមកធចចររយជំុសឋជពជជមងឺ 
Chikunkunya survey  ដខកញ្ញដ ឆ្ប 2ំ011 គៅ ជ្រកុងររយគ្សមា៉ែ គឡសុជ។ 

- មស្រនឋជជាន់ខពស់កមមវ ធី ជជា ធិរគុនឈាម២រូរយបានចូលរួមសធកាា ស្លលាសឋជពជ the EpiData- Data 
Management and Basic Statistic គៅសណ្តឌ ោរាោអងគរ-គសៀមោរយពជនថង ជ្១១-១៣ដខិុលាឆ្ប ំ
២០១១ឧរយ ទិមាគោយ អងគការ NAMRU-2។ 

- ចូលរួមសធកាា ស្លលាសឋជពជ 1st Regional Workshop and 1st Regional Steering Committee 
Meeting of the Second GMS Regional Communicable Diseases Control Project គៅ
សណ្តឌ ោរ Don Chan Palace Hotel ជ្រកុងគវៀងច័នធស្លធ្លរណៈរដឌររយជាមានធិឡាវនថង ជ្ 29-30 ដខវ ធចឆធ
កាឆ្ប  ំ2011  ឧរយ ទិមាគោយ ADB_GMS _CDC2។ 

- មស្រនឋជជាន់ខពស់កមមវ ធី ជជា ធិរគុនឈាម១រូរយបានចូលរួមសធកាា ស្លលាសឋជពជ the EpiData- Data 
Management and Basic Statistic ពជនថង ជ្ 18-21 ដខមកោឆ្ប ២ំ០១១ ជ្រកុងគវៀងច័នធស្លធ្លរណៈរដឌ
ររយជាមានធិឡាវ-ឧរយ ទិមាគោយ Regional Emerging Diseases Intervention ( REDI)។ 

- មស្រនឋជជាន់ខពស់កមមវ ធី ជជា ធិរគុនឈាម១រូរយបានចូលរួមកធចចររយជំុ ASTMH គៅ ជ្រកុង Philadelphia សហរដឌ
អាគមរ ធកពជនថង៤-៨ដខ បីូឆ្ប ២ំ០១១ឧរយ ទិមាគោយ Valent Biosciences corporation។ 

- រកុមការងារកមពុជាដដលមានមស្រនឋជសខុ្លភធបាលចំនួន១២រូរយ(៣រូរយពជកមមវ ធី ជជា ធិ-៩រូរយពជគខ ឋិកំពង់ចាម)បាន
ចូលរួមកធចចររយជំុរយញ្ច រ់យសឋជពជ the Regional Public Goods for Health Combating Dengue in ASEAN  
គៅនថង ជ្ 13-14 ដខ បីូឆ្ប  ំ 2011 គៅសណ្តឌ ោរ Mercure Hotel ស្លធ្លរណៈរដឌររយជាមានធិឡាវ-ឧរយ ទិមា
គោយ HLSP។ 
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         កមមវិធ៊ីកំចាត់ជ្ំខឺដខាេូប្ពូន 
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ឃ/របាយការណ៏បកូសរបុការងារន្ផនកកំចាត់ជំ្ខឺដខាូេប្ពូនឆ្ន ២ំ០១១ 

 

I.ការប្រប់ប្រខ និខសំរបសំរ ួលសហប្បតិបតរ ិការ 

 ដផ្នការសកមមភ្នពថាប ក់ជា ធិសំោរ់យការ រួមរយញ្ចូ លការរគរ់យរគងកមមវ ធី ជកំចាិ់ជំងឺដងាូវរពូនគៅិំរយន់ររយគ្ស
គៅថ ដដលគគមធនចារ់យអារមមណ៏គៅររយគ្សកមពុជាបានរិូវគរៀរយចំចងរកងគឡជងកបុងដខ បីូ២០១០នធងបានរយពាច រ់យជា
ស្លទ ពរ កបុងដខ បីូ២០១១គោយការខធិខំររឹយងដររយងររយស់មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ឌ្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែ សុជិស្លស្រសថ 
នធង បាណកស្លស្រសថ (ម.គ.ច) ននរកសួងសុខ្លភធបាលននរពុះោជាណ្តចរកកមពុជានធងមាន ការជួយសំររយសំរួល នធង
ដកលំអរគោយអងគការសុខភ្នពពធភពគលាក (WHO)។ ខញុ ំសូមសំដដងនូវការដឹងគុណដ៏រជាលគរៅចំគពាុះ រុយគគលធក 
អងគការ WHO ដដលបានចូលរួមចំដណកជួយដចករដំលកកបុងការរយគងាជិជាឯកស្លរគនុះគ្ផជង។ (សូមគមជលអ ទិរយ្ 
ទាងំរសុងកបុងឧរយសមពនឌ ជ្៣)។ 
 កមមវ ធី ជដងាូវរពូនក៏បានរយគងាជិនធងចងរកងផ្ងដដរ នូវការវ ធភ្នគពជគំលាិមូលនធ ធីគដជមផជជួយដផ្បកថវ ធការសំោរ់យ
រ្រ្ង់ដផ្នការសកមមភ្នពររយស់កមមវ ធី ជកំចាិ់ជំងឺដងាូវរពូនកបុងគោលរំយណង៖ 

1. កំណិ់ពជិនមលននដផ្នការសកមមភ្នពជា ធិរួមរយញ្ចូ លសថជពជជំងឺដងាូវរពូនរសរយោប ជាមួយនឹងមគគុគ្ស៏ 
អនថរជា ធិ នធងដផ្នការថាប ក់ជា ធិសំោរ់យររយគ្ស។ 

2. ករមធិចំនួនររយភពីនធ្លនដដលមានពជោជរោឌ ភធបាលនធងពជនដគូអភធវឌណន៏ 
3. កំណិ់ពជគំលាិមូលនធ ធីដដលរិូវការរំយគពញរយដនទមគដជមផជសំគរចគោលគៅកមមវ ធី ជជា ធិកបុង ធ្សគៅ 

លុរយរំយបាិ់ជំងឺរពូនមួយចំនួន។ 
 

 ល ឌ្ផ្លជាវ ធជជមានដដលកមមវ ធី ជដងាូវរពូន្្ួលបានពជការររយជំុពធភ្នកាពធគរោុះគយរយល់ជាមួយនដគូថាប ក់
ជា ធិ នធងអនថរជា ធិដដលពាក់ព័នឌ (stakeholder) គៅសណ្តឌ ោរ ោ៉ែហាវ ល្ផឺរ ៉ែយូ៉ែ ល,់ ភបំគពញ គោយកមមវ ធី ជជា ធិរពឹំង
ថានឹងបាន្្ួលនូវជំនួយថាប ំ្ ំលាក់រពូនពជអងគការ World Vision Australia (Albendazole400mg 10 million 
tables and Praziquantel600mg 300,000 tablets) ដដលរយដនទមគលជជំនួយររយស់អងាការJ&J 
(Mebendazole500mg 5 million tables)។្នធឹមោប គនាុះដដរ ជ្ភ្នប ក់ងារអភធវឌណន៏អនថរជា ធិ សហរដឌអាគមរ ធក 
(USAID)ក៏បានសនោនឹងជួយឧរយ ទិមាថវ ធការមួយចំនួនរួមចំដណកកបុងការអនុវ ថិន៏ដផ្នការ សកមមភ្នពកបុង ធ្សគៅ 
ជួយស្លថ សុខភ្នពកុមារគអាយឆលងផុ្ិពជការចំលងននដងាូវរពូនគដជមផជគអាយកុមារមានសុខភ្នពលែនធងជួយដល់កមមវ ធី ជ
កបុងការឈានគៅលុរយរំយបាិ់ជំងឺ រពូនររយគភ្ខលុះដដលគ ជីវគអាយរយ៉ែុះពាល់ដល់កាយសមផទា ររយជាជនរខំ្លនដល់
ជជវភ្នពរស់ គៅនធងអាចអាយស្លល រ់យដូចជា: ជំងឺ សុជសថូ (Schistosomiasis),ជំងឺរពូនអំគបាុះ (Lymphatic 
filariasis)។ 
 
សមាជធកសមាជធកាដដលបានចូលរួមគៅកបុងសធកាា ស្លលាសថជពជ NTD stakeholder meetingមានអងគការថាប ក់ជា ធិ
នធងអនថរជា ធិដូចជាៈWPRO, USAID, WVA, WHO, FHI 360, CWW, GIZ, HKI រពមទាងំរកសួង, ស្លទ រ័យន, នធង
អងគភ្នពជានដគូសហការមួយចំនួនដូចជា៖ រដឌបាលជលផ្ល, នាយកោឌ នសុខភ្នពសធកា, រកសួងកធចចការនារ ជ, 
រកសួងអភធវឌណន៏ជនរយ្, មជឈមណឍ លគលជកកំពស់សុខភ្នព, មជឈមណឍ លោពំារមាានធងទារក, កមមវ ធី ជចាក់ថាប រំយងាា , 
HSSP2  ect…… 
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II.ការតាមោនព៊ីប្បស ិទ្ិឋភាពននការផរល់ថ្ន ទំ្ំលាក ់ប្ពូនៈ  
 គរៀងោល់ឆ្ប មុំននឹងចារ់យគផ្ថជមអនុវ ថិការផ្ថលថ់ាប ជំាសមូហភ្នពកមមវ ធី ជជា ធិកំចាិ់ជំងឺរពូនននមជឈមណឍ លជា ធិ
ររយយុ ឌ្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែ សុជិស្លស្រសថនធងបា៉ែ ណកស្លស្រសថគោយរួមសហការជាមួយមនធជរសខុ្លភធបាលគខ ថិបានចុុះ 
គ វីជការ អគងាិរស្លវរជាវរកគមជលជំងឺសុជសថូ  នធង រពូនគពាុះគវៀនាមរយៈការពធនធិយសំណ្តកលាមកពជកុមារសធសស 
ស្លលារយឋមសធកា នធងពជសហគមន៏គៅគខ ថិមួយចំនួន(see table 1) គដជមផជវាយិនមលអំពជ ររយសធ ន្ភ្នពថាប រំពូន 
ររយគភ្Praziquantel(40mg/kg) នធង Mebendazol (500mgគលរយមថង)ក៏ដូចជាការវាស់ដវងអំពជចំគណុះដឹង 
ររយស់សហគមន៍អំពជវ ធី ជស្លស្រសថ ការពារជំងឺ។   

ាមរយុះកមមវ ធី ជជា ធិររយជាជនចំណុច ទាងំអស់រិូវបាន្្ួលថាប រំពូនពោបាលគោយមធនគធិនថល ។ 

Table 1: ការសធការស្លវរជាវ នឹងាមោនរកអរាគររយវា៉ែ ្ផង់ននជមងឺដងាូ វ រពូនមុនគ វីជការពោបាលាមស្លលា 
រយឋមសធកា នឹង កបុ ងសហគមន៍កបុ ងឆ្ប  ំ២០១១ ររយស់គគរមាង  HSSP2: 

ក-ការររយយុ ឌ្នឹងជំងឺដងាូ វ រពូនដដលឆលងាមការរយ៉ែុះពាល់ដជ: 
 ដូចជារពូនចងាឹុះ (Ascaris lumbricoide), រពូន្ំពក់ (Hookworms: Ancylostoma duodenal and 
Nacator americanis), រពូនគអៀន (Pinworm:Enterobius vermicularis); រពូនរពំាិ់គសុះ (Trichuris 
trichiura); រពូនដខសអំគបាុះ(Strongyloide stercoralis)ដដលសពវនថងមានររយជាជនររយឈមជាង៨.៥លាននាក់ ។ 
 អនថោគមន៏ដដលរិូវអនុវ ថិន៏ជាររយចាចំំគពាុះរពូនដដលឆលងាមការរយ៉ែុះពាល់ាមដជមាន៣គឺ៖ 

ជ្១.រយនទយការគកជិជំងឺដងាូវរពូនដដលចំលងាមរយ:ការរយ៉ែុះពាល់ដជ ចំគពាុះកុមារគរិៀមចូលស្លលា, កុមារ 
សធសសស្លលារយឋមសធកា, ស្រសថជសទធិកបុងវយ័រយនថពូជគោយការផ្ថល់ថាប ំ្ ំលាក់រពូនជាសមូហភ្នព។ 

Province T. trichiura Hookworm A.lmbricoides Enterobius 
vermicuralis 

Hymenole
pis nana Schisto 

Kratie(2287) 1 (0.04) 521 (22.78) 3 (0.13) 3 (0.13) 4 (0.18) 3 (0.13) 
Kg.Cham (524) 3 (0.57) 11 (2.09) 12 (2.29) 3(0.57) 0 0 

Prey Veng (1133) 0 109 (9.62) 1 (0.08) 0 2 (0.17) 0 

Mondul kiri (1230) 0 186 (15.12) 1(0.08) 3 (0.24) 3 (0.24) 0 

koh kong(266) 1 (0.37) 22 (8.27) 8 (3.00) 0 0 0 
kg.speu (269) 1 (0.37) 27 (10.03) 3 (1.11) 0 3 (1.11) 0 

Sihanouk vill(208) 18 (8.65) 28 (13.46) 4 (1.92) 0 2 (0.96) 0 
StungTreng(3185) 0 432 (13.56) 0 0 0 5 (0.16) 
Ratanakiri (417) 0 22 (5.28) 14 (3.36) 1 (0.24) 2 (0.48) 0 
Pursat (206)   22 (10.68) 14 (6.80) 1 (0.48) 0 0 
Pailin(210) 4 (1.90) 18 (8.57) 11 (5.23) 0 3 (1.42) 0 
B.bang (516) 0 37 (7.17) 12 (2.33) 0 18 (3.49) 0 

Total (7,266) 28 (0.39) 1435 (19.75) 83 (1.15) 11 (0.15) 37 (0.50) 8 (0.11) 
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ជ្២ .រយគងាជនចំគណុះដឹងគដជមផជគអាយមានការផ្ល ស់រយថូរ្ំលារ់យនធងការររយរពឹ ថិកបុងន័យការពារស្លា ិ់ការចំលងោល
ោលននពពួកដងាូវរពូនដដលចំលងាមដជាមរយ:រគូរយគរងៀននធងមស្រនថជមណឍ លសុខភ្នពគោយការគររយជរបាស ់សំ
ភ្នរ: អរ់យរសំុខភ្នព។ 
ជ្៣.រយគងាជនចំគណុះដឹងដផ្បកអនាម័យផ្ធ ល់ខលួននធងរយរ ធស្លទ នដល់កុមារសធសសស្លលានឹងសហគមន៏ ។ 

 
 ចារ់យាងំពជឆ្ប  ំ ២០០៥ មកអរារគរយដណថ រ់យការផ្ថល់ថាប ំ្ ំលាក់រពូន២ដងកបុង១ឆ្ប សំំោរ់យ សធសសស្លលា
រយឋមសធកាសំគរចបានគលជសពជ៩០%។ កបុងឆ្ប ២ំ០១១អរាគនុះមាន៩៣% សំោរ់យជំុ ជ្១នធង៨៨%គៅជំុ ជ្២គោយ
មាន គរោុះ្ឹកជំនន់។ 
 កបុងឆ្ប ២ំ០១១អរារគរយដណថ រ់យននការផ្ថល់ថាប ំ្ ំលាក់រពូនគលជកុមារអាយុពជ១២-៥៩ដខ មានការគកជន គឡជង 
ពជ៦៥%កបុងឆ្ប ២ំ០១០ មកដល់៧៥% កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ ស្រសថជកបុងវយ័រយនថពូជមាន អាយុចារ់យពជ ១៥-៤៥ឆ្ប  ំកបុង៨
គខ ថិ(នរពដវង,កំពិ,រពុះសជហនុ,បាិ់ដំរយង,កំពង់ីំ,សធឹងដរិង,រិនគជរ ជ នធង មណឍ លគជរ ជ) បាន្្ួលថាប រំពូនចំនួន 
៩៩,៤៩០នាក់ រសមជនឹង ២៣% ។ អងគការ សុខភ្នពពធភពគលាកបានររយកាសថា ររយគ្សកមពុជា ជាររយគ្ស ជ្១ គលជ
ពធភពគលាក ដដលបានសំគរចសុចចនករគនុះបានគលជសពជ ៧៥% មុនឆ្ប ២ំ០១០។  កាថ រយរ ធស្លទ ននធងសងគម
គសដឌកធចចចំគពាុះស្លទ នភ្នពរស់ គៅររយស់ររយជាជន ជាពធគសស អបករកជរកននររយគ្ សកមពុជា ដដលជាកាថ នាគំអាយកុមារ 
រិូវ្្ួលរងនឹងការចំលងគឡជងវ ធញរយុះគពល ៣-៤ដខគរកាយ ពជការគលរយថាប ំ្ ំលាក់រពូន។ គហិុគនុះកមមវ ធី ជផ្ថល់ ថាប ំ
្ំលាក់រពូន រិូវដិរយនថជាររយចានូំវការផ្ថល់ថាប ំ្ ំលាក់រពូនគមរយង់ោហសល់ឲ្យបាន២ដងកបុង១ ឆ្ប ដំល់កុមារកបុង វ ័
យសធកា (៥-១៥ឆ្ប )ំ ទាងំអស់ាមរយុះកមមវ ធី ជ្ំលាក់រពូនគៅាមស្លលាគរៀននធងកុមារគរិៀមចូលស្លលាគរៀន 
(១២-៥៩ដខ) ាមរយុះគសវាចុុះមូលោឌ នគោយមធនគធិពជអរាគររយវា៉ែឡង់គោយគហិុថាការពោបាលគរជជសគរ ជស ដិ
អបកដដលមានវ ថិមានដងាូវរពូនគឺមធនអាចគ វីជគៅបានគ្គៅកបុងររយគ្សកមពុជា។ ចំដណកឯសមាជធកសហគមន៏ ដន្
គ្ៀិជាពធគសសស្រសថជកបុងវយ័រយនថពូជក៏រិូវដិផ្ថល់ថាប ំ្ ំលាក់រពូនផ្ងដដរ។ 
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Mass deworming coverage of different risk groups in Cambodia, Actual 2006 – 2011 vs plan  
2012 
 

Populat ion group 2007 2008 2009 2010 2011 
Target 

2011 
ac tual 

2012 
Target 

P reschool children    
Population at risk 1,324,650 1,386,

592 
1,124,668 1,386,453 1,386,453 1,386,453 1,386,453 

Population targeted 1,324,650 1,339,
571 

1,124,668 1,386,453 1,386,453 1,386,453 1,386,453 

Population treated & 
program coverage 
(%) 

1,226,530 
(90%) 

1,146,2
05 
(85.6
%) 

966,960 
(86%) 

1,073,049 1,125,349 1,125,349 1,285,518 

National coverage of 
population at risk 

90% 82.7% 86% 77 % 81% 81% 92.71 

Geographic 
coverage (of 
endemic provinces) 

24/24 
(100%) 

23/24 
(96%) 

24/24 (100%) 24/24 (100%) 24/24 (100%) 24/24 
(100%) 

24/24 

School aged children    
Population at risk 2,574,197 2,481,699 2,811,671 2,640,000 2,628,381 2,628,381 2,628,381 
Population targeted 2,574,197 2,481,6

99 
2,811,671 2,563,440 2,378,094 2,378,094 2,628,381 

Population treated 
&program coverage 
(%) 

2,377,49
3 
(92.4%) 

2,429,114 
(97.9%) 

2,520,114 
(90%) 
 

2,563,440 2,378,094 2,378,094 2,524,389 

National coverage of 
population at risk 

92.4% 97.9% 90% 97.1% 90.47% 90 % 96 % 

Geographic 
coverage (of 
endemic provinces) 

24/24 (100%) 24/24 
(100%) 

24/24 (100%) 24/24 (100%) 24/24 (100%) 24/ 
24(100%) 

24/24 
(100%) 

Women of Child Bearing age    
Population at risk 3,685,000 3,800,000 3,900,000 3,455,929 3,455,929 3,455,929 3,455,929 

Population targeted 
 

Antenatal & 
lactating 
women 
(360,000) 

Antenatal 
&lactating 
women 
(375,000) 

Antenatal & 
lactating women 

(414,000) 

Antenatal & 
lactating women 
(290,000) 

Antenatal & 
lactating 
women 
(43,772) 

Antenatal & 
lactating 
women 
(43,772) 

Antenatal & 
lactating 
women 
(856,815) 

Population treated 
& program 
coverage (%) 

226,333 
(62.8%) 

 

290,461 
(77.4%) 

314,640 
(76%) 

277,820 
(95.8%) 

99,490 
(23%) 

99,490 
(23%) 

820,000 
(95%) 

National coverage 
of population at risk 

6.14% 7.6% 8.6% 7.02% 2.8% 2.8% 24 % 

Geographic 
coverage (of 
endemic provinces) 

24/24 (100%) 24/24 
(100%) 

24/24 (100%) 24/24 (100%) 8/24 (100%) 8/24(100%) 10/24(100%) 

 



 

  Page 76 
 

  

ខ.ការររយយុ ន្នឹងរពូនសុជសថូ  (Schistosomiasis) ដដលឆលងាមការរយ៉ែុះពាល់្ឹក  
 គោយកូនដងាួវរពូន គចញពជស វិខយងខ្លល រចួគហជយដហល្ឹកមកចូលគរជៀិាមដសផកចូលកបុងខលួនមនុសស 
រយងាឲ្យមានជំងឺគថលជម។ សកមមភ្នពររយយុ ន្នឹងជំងឺគនុះ ្ ្ួលគជាគជ័យាមរយុះការផ្ថល់ឱ្សថ របាសុជកង់ដិល្ូទាងំ 
សហគមន៏ (Mass Drug Administration) គៅភូមធដដលមានសុជសថូ កបុងគខ ថិរកគចុះ (៥៨ភូមធ) នធងគខ ថិសធឹងដរិង 
(៥៨ភូមធ) កបុងគនាុះ។ អរាឈគឺៅភូមធទាងំគនុះរិូវបានកាិ់រយនទយពជ ៧២% នាឆ្ប ១ំ៩៩៥ មកគៅគរកាម ៥%នា
ឆ្ប ២ំ០០៤ ក៏រយ៉ែុដនថជំងឺគនុះ មធនអាចលុរយរំយបាិ់បានគ្ពជគរពាុះគយជងមធនអាចគររយជថាប សំំលារ់យស វិខយងខ្លល  គៅគខ ថិ
រកគចុះ -សធឹងដរិងបាន គោយមូលគហិុរយ៉ែុះពាល់រយរ ធស្លទ ន ជាពធគសសគៅ កដនលងដដលមានស វិគផ្ាិ គហិុគនុះ គៅ
ឆ្ប ២ំ០០៧ អរាឈចឺារ់យមានគឡជងវ ធញកបុងកំរ ធិ  ៤-៧% រយ៉ែុដនថរិូវកាិ់រយនទយវ ធញមកដល០់.១៣% គៅគខ ថិសធឹង
ដរិង នធង០.១៦%គៅគខ ថិរកគចុះ កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ គទាុះរយជការគ វីជគិសថគអលជហាឆ្ប ២ំ០១០គឃជញ មាន អរា
វ ធជជមានទារយ គៅភូមធ កំពង់រករយជ,អាគចន (៨%) សំរូយរ(១១%),ចារគថាប ល(៥%),សំរុយក(៨%) នធងរកាកណ្តថ ល
(១១%) ក៏គោយ ក៏គយជងគៅមានការរពួយបារមាចំគពាុះអរាខពស់គៅកាលជួរ (៥១%) នធងកំពង់រករយជ (២៧%) 
នធងដរសគខឿន (១៧%)ដដរ។ ល ន្ផ្លពធនធិយខយងខ្លល  គៅពំុគឃជញមានសុជសថូ  គៅកាលជួរ(២០០០ខយង) រកគរ 
(៥៧៣ខយង) រយ៉ែុដនថគឃជញវ ធជាជ ន៩កាលកបុងខយង ១,៣២៥ គៅកំពុងដផ្រកុងរកគចុះ(០,៦៨%) ។ ការពធនធិយ
លាមកគោ,រករយជ ២២វ ទិុាងមធនគឃជញមានសុជសថូគ្ គហជយការពធនធិយស វិកណថុ រាមមាិ់្គនល ៥២កាល ក៏មធន
គឃជញមានការឆលងគោគដដរ។ 

គ-ការររយយុ្ ន នឹងរពនូដដលឆលងាមមាូរយអាហារ(Food Borne Trematode) 
 ជាពធគសស ស្លច់រជូក-គោ ឬស្លច់រ ជិគៅ ដូចជា ដងាូវគថលជម នធងគិនជញ៉ែ ជាគដជម។គយជងកំពុងចារ់យគផ្ថជម 
រស្លវរជាវអំពជរយញ្ញា  ដងាូវគថលជមដដលអាចជារយញ្ញា សុខភ្នពស្លធ្លរណុះមួយដដរគៅកមពុជា គរពាុះគយជងដឹងថា ររយគ្ស
នថ ភ្នគឥស្លន ដដលររយជាជន្ំលារ់យ ហូរយរ ជិគៅ,មុាគំៅ គគបានរកគឃជញថាដងាូវគថលជមជា មូលគហិុ ចំរយងមួយ
ររយស់ជំងឺមហារ ជក,ជំងឺផ្លូវររយមា៉ែ ិ់ ឬជំងឺគថលជម។ គយជងគ ជ្រយដិរស្លវរជាវគឃជញ អរាផ្ធុកដងាូវគថលជម គៅភូមធ-រសកុ១ចំនួន
មានររយដហល៤០% កបុងគនាុះមានភូមធអងគស្លវ យគចក គខ ថិាដកវមានរហូិដល់៥៤% ឃុំសូគងមាន២៣% គខ ថិ
កំពង់ចាម,ដដលររយជាជនកបុងភូមធ្ំលារ់យចូលចធ ថិហូរយភ្នល រ ជិគៅ, ចំដណកឯគខ ថិសធឹងដរិងមាន១៤% គខ ថិរិនគជរ ជ 
មាន៧% ក៏រយ៉ែុដនថ គៅគខ ថិរពុះវ ធហារនឹងគខ ថិរកគចុះ មានដិ១%គ្។ ទាមទារការរស្លវរជាវរិូវគ វីជរយនថគៅគ្ៀិ។  

ឃ- ជំងឺដងាូ វ រពូន កបុ ង្ឹករនង (Lymphatic f ilariasis) 
 ដដលឆលងគោយមូសខ្ល ំគហជយចូលគៅរស់ គៅកបុងរកគពញ្ឹករនង (ធ្លិុ្ឹកពណ៌គលឿងឬឥិពណ៌ដដល
រជារយគចញពជឈាម) គហជយ ដដលមានរពូនគឈាម លមានររយដវង ៤០ ស.ម ញជមាន ៦-១០ស.ម។ ចារ់យពជឆលងកូនដងាូវ 
គោយមូសខ្លដំល់គពលមានគោគសញ្ញដ ជំងឺគនុះទាមទារ រយុះគពលរហូិដល់គៅ២០ឆ្ប ។ំ រពូនគនុះមធនសូវមានគ្
គៅកមពុជា គហជយកាលពជឆ្ប ២ំ០០៥ មជឈមណឍ លជា ធិបានរកគឃជញកបុងអរាផ្ធុកកូនដងាូវកបុងឈាមគៅគខ ថិរិនគជរ ជ 
មាន២,៧៥% គខ ថិ សធឹងដរិងមាន ០,៨០% គខ ថិគសៀមោរយមាន ០,៤០-០,៨០% គខ ថិរពុះវ ធហារ ០,៤០%។ 
រយនាធ រ់យមករិូវបានកាិ់រយនទយគៅរិឹម ០,១-០,៦% ាងំពជឆ្ប ២ំ០១០ មកគរកាយពជមជឈមណឍ លបានរយញ្ច រ់យការផ្ថល់
ថាប ពំោបាល នធងការពារ្ូទាងំសហគមន៏ ជំុ ជ្៥ ដល់ររយជាជនគៅិំរយន់ទាងំគនាុះ គហជយរយចចុរយផនបគោយ អរាផ្ធុក
ដងាូវកបុងឈាម មានដកផរសូនយមជឈមណឍ លកំពុងាមោនវាយិំនល គដជមផជគ វីជដផ្នការសកមមភ្នពលុរយរំយបាិ់ 
ទាងំរសុងឲ្យកបុងឆ្ប ២ំ០១៦។ 7 
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ការិយាល័យរដឋបាល, ហិរញ្ញេតែុ 
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ខ/របាយការណ៍បូកសរុបការងាររដឋបាល, ហិរញ្ញេតែុ,  ឆ្ន ំ២០១១  

  ក.សកមមភាពការងាន្ផនករដឋបាល 

 
ការ ធយល័យរដឌបាលជាគសនា ធីការររយស់មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ បា៉ែ ោ៉ែ សុជិស្លស្រសថ នធង 

បាណកស្លស្រសថ គហជយបានអនុវ ថិន៍ការងារដូចខ្លងគរកាមៈ 
 ១.សកមមភ្នពការងារៈ 

 សំររយសំរួលការងារររយចានំថង 
 ពរងាង ាក់ដិង ចុុះគលខ នធង ដចកចាយលធខធិស្លប ម 
 គ វីជសំគណជ រសុំគរយសកកមមចំនួនៈ ចំនួន 832 គលជក 
 ចុុះគលខគចញៈ ២៣៤០ គលខ 
 ចុុះគលខចូលៈ ៦៩១ គលខ 
 គរៀរយចំមហាសនបធបាិរូយកសរុរយការងារររយចាឆំ្ប  ំ២០១០ 
 គរៀរយចំវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លមជរកូ្សសន៍ជំងឺរគុនចាញ់ 
 គរៀរយចំវគគរយណថុ ុះរយណ្តថ លដផ្បករយគចចកគ្សការពោបាលជំងឺរគុនចាញ់ នធង រគុនឈាម 
 ពធ ជីចុុះហ ទិគលខ្លរវាមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ជាមួយនឹងគសវាឯកជន នធង 

សធកាា ស្លលាិំរង់ ធ្សសថជអំពជការអនុវ ថិន៍យុ្ នស្លស្រសថភ្នពជានដគូរននគសវាស្លធ្លរណៈ នធង ឯក
ជនរួមោប ររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ 

  ២.រុយគគលធកុះ 
 

 ជាអងគភ្នពរដឌបាលកណ្តថ លមានមស្រនថជោជការសរុរយចំនួន ១៤៩ នាក់គោយរួមរយញ្ចូ លទាងំ
រុយគគលធកគំគោងមូលនធ ធីលសកលផ្ងដដរ កបុងគនាុះរួមមានៈ 

 មស្រនថជោជការចំនួន៨៨នាក់មានគឈាម ុះកបុងរយញ្ច ជាោងរបាក់គរយៀរវិសរិឹមនថង ជ្ ០១ ដខ 
បីូ  ឆ្ប  ំ២០១១ 

 រុយគគលធកកធចចសនោមានចំនួន ១១នាក់ 
 រុយគគលធករយដណថ ិមានចំនួន ២២ នាក់; 
 មស្រនថជឈរ់យសំោកោម នគរយៀរវិសចំនួន ០៥នាក់; 
 មស្រនថជសទធិគរកាមគំគោងមូលនធ ធីសកល ចំនួន ២៣ នាក់ 

 
 មជឈមណឍ លមានរចនាស័មពននរដឌបាលដូចខ្លងគរកាមៈ 

 ររយធ្លន ១រូរយ នធង អនុររយធ្លន ៧រូរយ 
 មានការ ធយល័យ ៣គឺ ការ ធយលរដឌបាល ការ ធយលយ័គណគនយយ នធង ការ ធយល័យ

រយគចចកគ្ស។ 
ការ ធយល័យរដឌបាល ៤៥នាក់; 
- ដផ្បករដឌបាល  : ១៧ នាក់; 
- ដផ្បកោល ងំឪសថ  :          ០៦ នាក់ 
- ដផ្បកដឹកជញ្ចូ ន  : ២២ នាក់ 
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ការ ធយល័យគណគនយយ ០៥ នាក់; 
- ដផ្បកគណគនយយ  : ០៥ នាក់  
ការ ធយល័យរយគចចកគ្ស ៧៤ នាក់ 
- ដផ្បករយគចចកគ្ស  : ១៧ នាក់ 
- ដផ្បកគអពជគដមជស្លស្រសថ    : ៣ នាក់ 
- ដផ្បកបា៉ែ ោ៉ែ សុជិស្លស្រសថ    : ១៧ នាក់ 
- ដផ្បកបាណកស្លស្រសថ  : ១០ នាក់ 
- ដផ្បកអរ់យរសំុខភ្នព  : ៧ នាក់ 
- កមមវ ធី ជរពូនអំគបាុះ  : ០៥ នាក់ 
- កមមវ ធី ជសុជសថូ  : ០៣ នាក់ 
- កមមវ ធី ជជមងឺរគុនឈាម : ១១ នាក់ 

 
៣. ការងាររករយខ័ណឍ  

l>r RbePT cMnYn epSg² 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

evC¢bNÐit¼fñak;ÉkeTs 

»sfkarI¼fñak;ÉkeTs 

evC¢bNÐit¼fñak;bNÐit 

»sfkarI¼fñak;bNÐit 

evC¢bNÐit¼fñak; Master 
»sfkarI¼fñak; Master 
TnþbNÐit¼fñak; Master 

RKUeBTümFüm¼fñak; Master 
evC¢bNÐit 

»sfkarI 

TnþbNÐit 

RKUeBTümFüm 

»sfkarImFüm 

TnþeBTü 

KilannubdæakmFüm 

qµbmFüm 

Gñkbec©keTsmnÞIrBiesaFn_mFüm 

Kilanubdæakbfm 

01 

 

02 

 

05 

 

 

01 

 

41 

 

9 

1 

 

21 

 

15 

1 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

qµbbfm 

Gñkbec©keTsmnÞIrBiesaFn_bfm 

buKÁlwkKilanseRgÁaH 

buKÁliKÁrdæ)al 

buKÁlikKµanbec©keTs 

buKÁlikepSg² 

 

 

1 

4 

22 

srub 124 nak;  

 

 
៥.ការងារបណ្ត ុះបណ្្តល  

 ការងារបណ្ត ុះនៅនរៅរបនេស 

លរ ន ម្ ុះ ផ្នែក/តួនាេី ការរបជតុំឬវគ្គ កាលបរនិឆេេ របនេស អ្ែកឧបតថម្ភ 
1 -Dr. Char Meng Chour  

- Dr. Muth Sinuon 

 

- Dr. Prak Vonn 

 

- Dr. Chhneang 

Sovutha 

- Director 

 

- Chief of Admin 

unit 

- PHD Kampong 

Chhnang 

- PHD Kratie  

 

- Intestinal Parasite Control 

Project in the Central Area of 

Cambodia 

05-09/12/2011 Korean 

 

KAHP 

 

 
 
 
 
 

-Dr. Heng Pisal 
- Dr. Leang Rithea 

- Vice Director 

- Chief of 

research unit 

- The Planning Workshop of 

Greater Mekong Sub-region 

Malaria Program  

13-14/12/2011 Thailand 

 

URC 

 

 
2 

 

- Dr.Po Ly 

 

 

- VWM Team 

Leader 

 

- American Society of 

Tropical Medicine and 

Hygiene 

 

 

04-08/12/2011 

 

 

USA 

 

 

London School 

of Tropical 

Medicine 

&Hygien 

 

3 -Dr. Chea Nguon 

 

- Vice Director 

 

- American Society of 

Tropical Medicine and 

Hygiene  

4-13/12/2011 

 

USA 

 

NIH 

 

4 -Dr. Kheng Sim  

- Dr. Meas Tha 

- Dr. Chea Huch 

- Dr. Siv Sovannaroth 

- Dr. Boukheng 

Thavrin 

- Phar. Ngau Vanthon 

- Ms. Sok Vanne  

- Vice Director 

- Vice director 

- Vice director 

- Chief of 

technical bureau 

- Chief of HE unit 

 

- Chief of 

pharmacy unit 

- VMW officer 

- American Society of 

Tropical Medicine and 

Hygiene  

- American 

Society of 

Tropical 

Medicine and 

Hygiene  

USA 

 

Global Fund  

5 -Dr. Tho Sochantha 

- Ms. Mao Srey Touch 

- Vice Director 

- Entomology 

officer 

- Testing and Data Analyzing 

on Entomology 
10-18/12/2011 Vietnam Globla Fund R6 

6 - Dr. Lek Dysoley 

 

- Phar. Mam Boravann 

- Vice chief of 

technical bureau 

- AMFM 

coordinator 

- ASTM 60th Annual Meeting 04-08/12/2011 USA NAMRU-2 

7 -Dr. To Setha - Dengue fever 

officer 

- Combating dengue in 

ASEAN 

07-09/11/2011 LAO WHO 

8 - Dr. Ngan Chantha - ViceDirector - American Society of 

Tropical Medincine and 

Hygiene 60th Annaul Meeting 

04-08/12/2011 USA NAMARU-2 

 - Dr. Boukheng - Chief of HE - Interpersonal 07-10/11/2011 Singapore  Global Fund R9 
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Thavrin Unit Communication Skills  

9 - Dr. Chea Nguon 

- Dr. Po Ly 

- Vice director 

- VMW Team 

Leader 

- The NUS Initiative to 

Improve Health in Asia (NIHA) 

31/10/2011 to 

04/12/2011 

Singapore NUS Global 

Asia Institute 

10 - Dr. Lek Dysoley 

 

 

- Dr. Sut Thang Phann 

- Dr. Sok Sochetra 

- vice chief of 

Technical Bureau 

- M & E Officer 

 

- M & E Officer 

- The Regional Training for 

Strengthening Monitoring and 

Evaluation (M&E) in the 

Greater Mekong Sub-region. 

18-29/10/2011 Lao MC 

11 - Mr. Sam Bunleng - Dengue Fever 

Officer 

- Health and Geographic 

Information System  

24/10/2010 to 

04/11/2010 

 

Thailand Thai Budget 

12 - Dr. To Setha - Dengue Fever 

Officer 

- Workshop on Chikunguga 

Vector Surveillance & Virus 

Isolation 

19-23/09/2011 Malaysia IMR 

13 - Dr. Tho Sochantha - Vice director - Training in Management and 

Analysis of Data 

10-22/10/2011 

 
Belgium Institute of 

Tropical 

Medicine 

Antw erp 

14 -Dr. Kheng Sim  

- Dr. Chea Nguon 

- Dr. Siv Sovannaroth 

 

- Dr. Lek Dysoley 

 

 

- Dr. Boukheng 

Thavrin 

- Dr. Srey 

Sophannaroth 

- Vice Director 

- Vice Director 

- Chief of 

Technical Bureau  

- Vice chief of 

Technical Bureau 

- Chief of H.E unit 

- M&E Officer 

- A Strategy for the 

Containment of Artemisinin-

Tolerant Malaria Parasites in 

South East Asia 

13-15/09/2011 Bangkok WHO 

15 - Dr. Chea Ngun 

- Dr. Tho Sochantha 

- Dr. Po Ly 

- Vice Director 

-  Vice Director 

- VMW Team 

Leader 

 

- ACT Malaria Forum in 

strengthening the capacity of 

the malaria program to meet 

the goals and objectives of 

malaria control and its 

eventual elimination 

19-24/09/2011 China ACT Malaria 

16 - Dr. Tho Sochantha 

- Dr. Chan Vanna 

- Vice Director 

- IBN Team 

Leader 

- The 9th International Training 

Course on Management of 

Malaria 

28/08/2011 to 

03/09/2011 

Thailand  

17 - Dr. Siv Sovannaroth 

 

- Dr. Muth Sinuon 

- Chief of 

Technical Bureau 

- Chief of Admin 

unit 

 

- Innovative Strategies for 

Sustainable Control of Asian 

Schistosomiasis and Other 

Helminth Zoonoses through 

Socio-Ecosystem-Bases 

Interventions  

15-17/08/2011 China IDRC Project 

18 - Ms. Mao Sokny - Entomology 

Officer 

Training and Analysis of 

Blood Filter Papers for 

Detecting Malaria Anti bodies  

15/08/2011 to 

15/09/2011 

Belgium DGDC 

19 - Ms. Sem Rithy 

- Ms. Kim Marath 

- Labo Officer 

- Labo Officer 

- One Week Malaria molecular 

laboratory training program  

23-27/05/2011 Thailand WWARN 

20 - Dr. Chea Huch - Vice Director - Regional Program Managers 

Meeting on Lymphatic 

Filariasis and other Selected 

Neglected Tropical Diseases  

30/05/2011 to 

02/06/2011 

Fiji WHO 

21 - Dr. Duong Socheat Director - Asia Pacific Malaria 

Elimination Network 

(APMEN)'s Third Annual 

Meeting  

08-12/05/2011 Malaysia APMEN 

22 - Dr. Sut Thang Phann 

- Phar. Ouk Rada 

 

- MA. Soeru Sothea 

- Technical 

Officer 

- Pharmacy 

officer 

- Pharmacy 

Officer 

- Seminar on Anti-Malaria for 

Asian and African Country 

17-30/05/2011 China China budget 

23 - Dr. Uk Sambunny Technical Officer 

 

- The Qualitative and Mixed 

Methods in International 

Health (QMM) 

27/05/2011 to 

11/07/2011 

Belgium ITM 

24 - Dr. Suon Seila 

 

 

- Dr. Lim Pharath 

- Ms. Sreng 

Sokunthea 

- Vice chief of 

Technical Bureau 

- Labo Officer 

- Labo Officer 

 

- Tracking Resistance to 

Artemisinin Collaboration 

(TRAC) Co-investigator, 

Laboratory and Data-Manager 

Training 

20-22/04/2011 Thailand MORU 

25  

- Dr. Po Ly 

 

- VMW Team 

- RBM Malaria in Pregnancy 

(MPWG) Working Group 

 

17-21/04/2011 

 

Sw itzerlan

 

WHO 
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Leader Meeting Addressing Malaria 

in pregnancy in the Asia 

Pacific Region 

d 

26 - Dr. Kheng Sim  - Vice Director - Infromal Consultation on 

Myanmar Artemisinin 

Resistance Containment 

(MARC) Framework 

04-05/04/2011 Myanmar WHO 

27 - Dr. Ngan chantha 

- MA. Chea Monthavy 

- Vice director 

- Vice chief of 

Admin 

- WHO ASEAN Workshop on 

Priority Actions for Dengue 

Prevention and Control  

03-05/05/2011 Philiphine WHO 

28 - Dr. Chea Nguon 

- Dr. Tho Sochantha 

- Vice Director 

- Vice Director 

- ACTM Malaria Executive 

Board and Partner Meeting 

2011 

14-20/03/2011 Lao ACTMalaria 

Foundation 

29 - Dr. Muth Sinuon - Chief of admin 

unit 

- The 96 years of 

Opisthorchiasi, Past, Present 

and Future International 

Congress of Liver Flukes  

06-10/03/2011 Thailand The Liver Flue 

Netw ork 

30 - Dr. Suon Seila 

 

 

- Ms. Sreng 

Sokunthea 

- vice chief of 

Technical Bureau 

- Labo Officer 

- Discussion on ongoing 

collaborative research, to 

plan for new projects between 

CNM an the NIH, and to 

conduct experiments and 

analyze data 

01-31/03/2011 Maryland NIH 

31 - Dr. Lek Dysoley 

 

 

- Dr. Po Ly 

 

- Phar. Mam Boravann 

- Vice Chief of 

Technical Bureau 

- VMW Team 

Leader 

- AMFM 

Coordinator 

- Affordable Medicines 

Facilities for Malaria (AMFM)  

29/01/2011 to 

06/02/2011 

Cameroun Fonds Mondial 
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ខ.របាយការណប៍ូកសរុបការងាររណង្នយយ-ហិរញ្ញេតែឆុ្ន ំ២០១១ 

 ១.ង្គលបណំខនិខទិ្សង្ៅ 
គដជមផជរួមចំដណកអនុវ ឋិដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋអភធវឌណន៍ជា ធិរយចចុរយផនបកមមឆ្ប ២ំ០០៩-២០១៣ នធងពធគសសការ 

រយនឋជំរុញការអនុវ ឋិន៍យុ ន្ស្លស្រសឋចិុគកាណដំណ្តក់កាល ជ្២គដជមផជកំគណជ នការងារសមីម៌នធងររយសធ្ នភ្នពររយសោ់ជ
រោឌ ភធបាលសំគៅសំគរចឱ្យបាននូវគោលគៅកាិ់រយនទយភ្នពរកជរកនធងគលជកកំពស់កំរ ធិ ជជវភ្នពររយស់ររយជាពលរដឌ។
 រកសួងសុខ្លភធបាលបានគរៀរយចំនូវដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋសុខ្លភធបាលឆ្ប ២ំ០០៨-២០១៥ ដដលបានកំណិ់ 
គោលរំយណងគោលនគយបាយកបុងការអនុវ ឋិន៍ដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋថវ ធកាក៏ដូចជាដផ្នការររយ ធិរយ ឋិធររយចាឆំ្ប ាំមកមម
វ ធី ជដដលគផ្ឋ ិគលជគោលរំយណងគោលនគយបាយចំរយងៗចំនួន៤ក៏រយ៉ែុដនឋមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់បា៉ែ
ោ៉ែ សុជិស្លស្រសឋនធងបាណកស្លស្រសឋមានគរយសកកមម រិូវនឹងគោលរំយណងគោលនគយបាយ ជ្២៖រយងាា នធង្រ់យស្លា ិ់ជមងឺ
ឆលង រពមទាងំពរងឹងររយព័ននាមោនជមងឺគដជមផជគឆលជយិរយមានររយសធ ន្ភ្នពគៅនឹងជមងឺោិិាិដដលគលចគឡជងនធង
គលចគឡជងស្លរជាថមជដដលជារជុង ជ្២ននយុ ន្ស្លស្រសឋចិុគកាណ ជ្៤កបុងដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋអភធវឌណន៍ជា ធិសទធិ គៅកបុង
គោលនគយបាយវ ធស័យសុខ្លភធបាល។ 
២.ន្ផនការសកមមភាពនិខលទ្ធផលន្ដលសំង្រចបានកនុខឆ្ន ំ២០១១ 

 បានគ វីជគំគោងដផ្នការចំណូល-ចំណ្តយថវ ធការរយចាឆំ្ប ២ំ០១១ដដលរដឌសភ្នបានអនុម័ិរួចសរុរយមាន
្ឹករបាក់ចំនួនៈ១,៩៣៤,១០០,០០០៛០០គរយជគររយៀរយគីៀរយនធងថវ ធកាឆ្ប ២ំ០១០គឺមានការគកជនគឡជង
០,០៣២%ការគកជនគឡជងគនុះរកសួងសខុ្លភធបាលចាបំាច់រិូវកំរ ធិ ថវ ធកាអនុវ ឋិន៍ាមកមមវ ធី ជនធងមធនដមន
កមមវ ធី ជគអាយមានិមាល ភ្នពរំយផុ្ិគលជការចំណ្តយគហជយោលក់ារ ធ្ញឱ្សថររយ ធិករនធងរយរ ធកាា រគ្ពយររយស់
មជឈមណឍ លជា ធិជាគោលការណ៍រកសងួសខុ្លភធបាលបានឱ្យរគរ់យអងគភ្នពគរកាមឱ្វា៉ែ្គសបជសុំគលជក
សំគណជ មករកសួងនូវោលធ់្លនាចំណ្តយណ្តដដលមានលកាណៈជាល ន្កមមគដជមផជរកសួងមានភ្នពងាយ
រសួលកបុងការររយមូលផ្ឋុ ំគំគោងោល់ិ ំរូវការររយសអ់ងគភ្នពនជមួយៗឱ្យអងគភ្នពល ន្កមមរកសងួគ វីជដរយរយរយ្
ល ន្កមមស្លធ្លរណៈបានទាន់គពលគវលានធងចំមុខចំណ្តយគជៀសវាងការរំយដរយកគំគោងិូចៗដដលខុស
នឹងនជ ធិវ ធី ជល ន្កមមស្លធ្លរណៈររយស់រកសងួគសដឌកធចចនធងហធរញ្ដវ ទិុ។ 
 ថវ ធកាដដលគសបជសុំគហជយ្្ួលបានកបុងឆ្ប ២ំ០១១គនុះរួមមានដូចខ្លងគរកាម  ÷  

ក/ស្លទ នភ្នពចំណូលថវ ធការដឌកបុ ងឆ្ប ២ំ០១១  
 សមិុលយគដជមឆ្ប ២ំ០១១ជាសមាា រជំពូក៦០,៦២ចំនួន       = ៣៣៤,១៤១,៤០០៛០០ 

 • សរុរយចំណូលជាស្លច់របាក់នធងសមាា រជំពូក៦០,៦១,៦២,៦៤ចំនួន      =         ១,៦៨៨,៤៨០,៦១០៛០០ 
• សរុរយចំណូលថវ ធកាជាស្លច់របាក់ជំពូក៦០,៦១,៦២,៦៤ចំនួន          = ៦៤៣,៨៤៩,៤០០៛០០ 

កបុងគនាុះរួមមាន  ÷ 
  + របាក់រជជគ្យយរុយគរររយទានមធនដមនកមមវ ធី ជ ជំពូក៦០,៦១  =    ៧១,០០០,០០០៛០០ 
  +របាក់រជជគ្យយរុយគរររយទានាមកមមវ ធី ជជំពូក៦២   =             ២៥,០០០,០០០៛០០ 

 +របាក់គរយៀវិសនធងរបាក់រំយណ្តច់មធនដមនកមមវ ធី ជជំពូក៦៤  =          ៥៤៧,៨៤៩,៤០០៛០០ 
•ចំណូលរយង់ពននផ្លូ វរថយនឋគផ្ធរភ្នរៈចំណ្តយជំពូក៦៣មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន =             ១១,០៥០,០០០៛០០ 
•ចំណូលរយង់នថលអគគធសនជគផ្ធរភ្នរៈចំណ្តយជំពូក៦០មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន =          ១៧៩,៩២៤,៤០០៛០០ 
•ចំណូលរយង់នថល្ឹកគផ្ធរភ្នរៈចំណ្តយជំពូក៦០មធនដមនកមមវ ធី ជ ចំនួន =               ៥,៤២០,៣០០៛០០ 
•ចំណូលជួសជុលរថយនឋ(ល ន្កមមរកសួង)ជំពូក៦១មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន =           ១៤៧,០៤០,៤០០៛០០ 
•ចំណូលជួសជុលអោរ(ល ន្កមមរកសួង)ជំពូក៦១មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន =            ៧៥,៣៦៥,៦០០៛០០ 



 

  Page 84 
 

  

•ចំណូលជាសមាា រ(ល ន្កមមរកសួង)ជំពូក៦០មធនដមនកមមវ ធី ជ ចំនួន =       ៣៤៧,១៣៦,៥១០៛០០ 
•ចំណូលជាសមាា រគបាុះពុមព(ល ន្កមមរកសួង)ជំពូក៦២ាមកមមវ ធី ជចំនួន =        ២៧៨,៦៩៤,០០០៛០០ 

 ោល់ចំណូលជាថវ ធកានធងសមាា រដដលការ ធយល័យគណគនយយគយជងខញុ ំ្្ួលបានពជរកសួងសខុ្លភធបាលមាន
ថវ ធកាាមកមមវ ធី ជនធងថវ ធកាមធនដមនកមមវ ធី ជ។ គណគនយយករគយជងខញុ ំបានដញកយ៉ែ ងចាសល់ាសនូ់វិួគលខថវ ធកាទាងំ
ពជរខ្លងគលជគោយគយងរ័យណតចំណ្តយឬរ័យណតរយគញ្ចញសមាា រររយសរ់កសងួគដជមផជអនុវិ ឋកធចចរយញ្ជ ធការចំណូលររយស់
គណគនយយននអងគភ្នពាមនជ ធិវ ធី ជ(ថវ ធការដឌគ្យយរុយគរររយទានឬក៏ថវ ធកាល ន្កមមស្លធ្លរណៈ)នធងាមគោលការណ៍
ចារ់យគណគនយយហធរញ្ដវ ទិុ។ 

 
ខ/ស្លទ នភ្នពចំណ្តយថវ ធការដឌកបុ ងឆ្ប ២ំ០១១៖      
•• សរុរយចំណ្តយជាស្លច់របាក់នធងសមាា រជំពូក៦០,៦១,៦២,៦៤ ចំនួន     = ១,៧៥៣,២៩៣,៣៧០៛០០ 
•ចំណ្តយថវ ធកាជាស្លច់របាក់ជំពូក៦០,៦១,៦២,៦៤            ចំនួន     =      ៦៤៣,៨៤៩,៤០០៛០០ 

កបុងគនាុះរួមមាន ÷ 
 + របាក់រជជគ្យយរុយគរររយទានមធនដមនកមមវ ធី ជជំពូក៦០,៦១       =        ៧១,០០០,០០០៛០០ 
 +របាក់រជជគ្យយរុយគរររយទានាមកមមវ ធី ជជំពូក៦២                            =        ២៥,០០០,០០០៛០០ 

 +របាក់គរយៀវិសនធងរបាក់រំយណ្តច់មធនដមនកមមវ ធី ជជំពូក៦៤                       =     ៦៤២,៧៨២,១៥០៛០០ 
 សំគណុះចំណ្តយគរយៀវ សិ          =           ១,០៦៧,២៥០៛០០ 

•ចំណ្តយរយង់ពននផ្លូ វរថយនឋគផ្ធរភ្នរៈចំណ្តយជំពូក៦៣មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន     =         ១១,០៥០,០០០៛០០ 
•ចំណូលរយង់នថលអគគធសនជគផ្ធរភ្នរៈចំណ្តយជំពូក៦០មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន               =     ១៧៩,៩២៤,៤០០៛០០ 
•ចំណ្តយរយង់នថល្ឹកគផ្ធរភ្នរៈចំណ្តយជំពូក៦០មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន                =           ៥,៤២០,៣០០៛០០ 
•ចំណ្តយជួសជុលរថយនឋ(ល ន្កមមរកសួង)ជំពូក៦១មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន     =      ១៤៧,០៤០,៤០០៛០០ 
•ចំណ្តយជួសជុលអោរ (ល ន្កមមរកសួង)ជំពូក៦១មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន     =        ៧៥,៣៦៥,៦០០៛០០ 
•ចំណ្តយជាសមាា រ (ល ន្កមមរកសួង)ជំពូក៦០មធនដមនកមមវ ធី ជចំនួន                =     ៣៦២,០៥៨,៧៧០៛០០ 
•ចំណ្តយជាសមាា រគបាុះពុមព(ល ន្កមមរកសួង)ជំពូក៦២ាមកមមវ ធី ជចំនួន     =      ៣២៨,៥៨៤,៥០០៛០០ 

 សមិុលយចុងឆ្ប ២ំ០១១ជាសមាា រជំពូក៦០,៦២ចំនួន                =      ២៦៩,៣២៨,៦៤០៛០០ 
ាោងស្លទ នភ្នពរយញ្ចូ ល-រយគញ្ចញសមាា រររយចាឆំ្ប ២ំ០១១គធិជាគរៀល 
ល.រ រយរ ធយយ សមិុលយគដជមរោ រយញ្ចូ លកបុ ងរោ រយគញ្ចញកបុ ងរោ សមិុលយចុងរោ 
១ សមាា រសំអាិនធងអនាម័យ ១៤,៧៨២,៨០០ ១០,៥២០,៦០០ ១២,៦១៨,១៧០ ១២,៦៨៥,២៣០ 

២ សមាា រផ្គិ់ផ្គងស់ំោរ់យដថទាសំមាា រ
ឧរយករណ៍ 

០ ៤៣,៦០១,២០០ ២៥,១១១,៤០០ ១៨,៤៨៩,៨០០ 

៣ គររយងឥនននៈនធងគររយងរអំធល ០ ២៥១,៩៤៩,២០០ ២៥១,៩៤៩,២០០ ០ 
៤ សមាា រការ ធយល័យនធងការគបាុះ

ពុមព 
៧១,២៨២,៦០០ ១៤,១៨៦,២១០ ៤៥,៥០០,៧០០ ៣៩,៩៦៨,១១០ 

៥ ឯកសណ្តឌ នគព្យ ០ ១៣,៨៨០,០០០ ១៣,៨៨០,០០០ ០ 

៦ សមាា រនធងរយរ ធកាា ររយគចចកគ្ស ០ ១២,៩៩៩,៣០០ ១២,៩៩៩,៣០០ ០ 

៧ សមាា រគោសនាអរ់យរផំ្សពវផ្ាយ ២៤៨,០៧៦,០០០ ២៧៨,៦៩៤,០០០ ៣២៨,៥៨៤,៥០០ ១៩៨,១៨៥,៥០០ 

 សរុរយ... ៣៣៤,១៤១,៤០០ ៦២៥,៨៣០,៥១០ ៦៩០,៦៤៣,២៧០ ២៦៩,៣២៨,៦៤០ 
 

ចំគពាុះោល់ការចំណ្តយជាថវ ធកាកឋជជាសមាា រកឋជជាល ន្កមមរកសួងកឋជជាការគផ្ធរភ្នរៈចំណ្តយគោយរកសួងកឋជគណគន
យយ ករបានថិចំលងគរៀរយចំ្ុកោក់ឯកស្លរបានរគរ់យរោន់នធងយ៉ែ ងរិឹមរិូវាមកធចចរយញ្ជ ជការការររយស់គណគនយយ។ 
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 ្នធឹមនឹងគនាុះ  ÷ 
 បានគ វីជរយញ្ជ ជស្លរគពជភ័ណឍ រ្ពយសមផ ឋិធរដឌនធងសនបធ ធីោល ងំររយចាឆំ្ប ២ំ០១១ទាន់គពលគវលាជូនរកសួង 
 បានគរៀរយចំ្ុកោក់ររយមូលផ្ឋុ ំឯកស្លរកបុងឆ្ប ២ំ០១១ដដលពាក់ព័នននធងការងារគណគនយយឱ្យមាន សណ្តឋ រ់យ

ធ្លប រ់យលែទាងំថវ ធកាជាស្លច់របាក់ថវ ធកាជាសមាា រក៏ដូចឯកស្លរនជ ធិវ ធី ជល ន្កមមឬការគផ្ធរភ្នរៈចំណ្តយគោយរក
សួងសុខ្លភធបាល។ 

 បានគរៀរយចំរយញ្ជ ជស្លប មគណគនយយសំោរ់យឆ្ប ២ំ០១១គដជមផជគរិៀមជូនររយ ធិភូសវនកមមជា ធិឬររយ ធិភូអ ធីការកធចច
រកសួងគសដឌកធចចនធងហធរញ្ដវ ទិុឬររយ ធិភូសវនកមមនផ្ធកបុងនធងរួមសហការជាមួយមស្រនឋជជំនាញររយស់រកសួងសុខ្ល
ភធបាលគៅដិការផ្គូរផ្គងិួគលខជាមួយនាយកោឌ នថវ ធកា-ហធរញ្ដវ ទិុរយ៉ែុគណ្តត ុះ។ 

 បានគរៀរយចំរបាយការណ៍ល ន្ផ្លការងារដដលសំគរចបានាមកមមវ ធី ជននសកមមភ្នពនធងការអនុវ ឋិថវ ធកា
ដផ្នការឆ្ប ២ំ០១១ោក់ជូនការ ធយលយ័ដផ្នការនននាយកោឌ នថវ ធកា-ហធរញ្ដវ ទិុ រកសួងសខុ្លភធបាលគដជមផជគី វជ
ការរូយកសរុរយោក់ជូនគៅរកសួងគសដឌកធចចនធងហធរញ្ដវិ ទុរយញ្ញជ ក់អំពជល ន្ផ្លននការងារដដលបានអនុវិ ឋកបុងឆ្ប  ំ
កនលងមក។ 

៣.ទិ្សង្ៅរំង្រខន្ផនការសរំបឆ់្ន ២ំ០១២ 

 បានគលជកគំគោងដផ្នការឆ្ប ២ំ០១២ជាមា ធិកាថវ ធកាសំោរ់យខធង់ចំណ្តយណ្តាមកមមវ ធី ជនធងខធង់
ចំណ្តយណ្តមធនដមនកមមវ ធី ជដដលជាដផ្នការររយចាឆំ្ប រំរយស់អងគភ្នពាមកំគណជ នននការអនុញ្ញដ ិររយស់
រកសួងគសដឌកធចចនធងហធរញ្ដវ ទិុ គៅគលជជំពូកនជមួយៗដូចជាជំពូក៦០, ៦១, ៦២, ៦៣ឱ្យគកជនដិ ៥% 
រយ៉ែុគណ្តត ុះចំដណកឯជំពូក៦៤គរយៀវិសវ ធញ ឱ្យគកជនរហូិគៅដល់២០% សំោរ់យររយ ធិរយ ឋិធការគលជវ ធស័យ សុ
ខ្លភធបាលដដលអនុវ ឋិន៍គៅគលជការងាររគរ់យរគងរដឌបាលរយគចចកគ្សការងារដំគណជ រការគរៀរយចំជួសជុល
នធងដថទាមំជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែ សុជិស្លស្រសឋនធងបាណកស្លស្រសឋទាងំមូល។ 

 បានសធកាគលជដផ្នការឆ្ប ២ំ០១២គដជមផជអនុវ ឋិន៍ររយ ធិរយ ឋិធការររយចាឆំ្ប រំរយចារំ ជិមាសររយចាឆំមាសដដល
មានថវ ធកាាមកមមវ ធី ជនធងមធនដមនកមមវ ធី ជ។ 

 បានគរៀរយចំនធងដរយងដចកថវ ធកាាមមខធង់ជំពូកសំោរ់យការងារដថទាជួំសជុល នធងដំគណជ រការងារអងគភ្នព 
គដជមផជឱ្យមាននធរនឋន៍ភ្នពនធងិមាល ភ្នពរគរ់យកមមវ ធី ជជា ធិមាន៖កមមវ ធី ជររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់, កមមវ ធី ជ 
ររយយុ ន្ នឹងជមងឺរគុនឈាម, កមមវ ធី ជររយយ ន្នឹងជមងឺសុជសឋូសូមជញ៉ែ ដងាូវរពូនគពាុះគវៀន នធងកមមវ ធី ជររយយុ ន្ 
នឹងជមងឺរពូនអំគបាុះហវជដល 

 មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជមងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែសុជិ ស្លស្រសឋនធងបាណកស្លស្រសឋនឹងខធិខំរយនឋគលជកកំពស់
ការអនុវិនឋន៍ដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋសខុ្លភធបាល២០០៨ ២០១៥គដជមផជដកលំអសចុនករសខុភ្នពសខំ្លន់
ៗកបុងការឈានគៅសំគរចឱ្យបានគជាគជ័យនូវយុ្ នស្លស្រសឋចិុគកាណររយស់ោជរោឌ ភធបាលដំណ្តក់កាល
ជ្២នជ ធិកាល ជ្៤ននរដឌសភ្នឆ្ប ២ំ០០៨ ២០១៣នធងគោលគៅអភធវឌណន៍សហសសវិសកមពុជាពធគសសគលជ
ការកាិ់រយនទយការស្លល រ់យគោយជមងឺរគុនចាញ់នធងឈានគរិៀមលុរយរំយបាិ់ជមងឺរគុនចាញ់ជារយគណឋជ រៗនធង
រហូិឈានគៅលុរយរំយបាិ់ទាងំរសុងគៅឆ្ប ២ំ០២៥។ 
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 សមិទ្ធិផលរួម 

 បញ្ហា ប្បឈម 

 អ្នុសាសន៏ 

 ង្សចករ៊ីសននិោឋ ន 

 ផលូេង្ឆ្ព ុះង្ៅមុខ 

       របស់មជ្ឈមណឌ លជាតិប្បយុទ្ធនឹខជំ្ខឺប្រុនចាញ់បា៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្តសរនិខបាណកសាស្តសរ 
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ច/សមិទ្ធិផលការងាររួមរបស់មជ្ឈមណឌ លជាតិប្បយុទ្ធ នឹខជំ្ខឺប្រុនចាញ ់ 

បា៉ារ៉ា សុ៊ីតសាស្តសរនិខបាណកសាស្តសរឆ្ន ំ២០១១ 

 ឆ្ប ២ំ០១១ជាឆ្ប គំោលមួយដដលរយញ្ញជ ក់ថាកមមវ ធី ជររយយុ្ ននឹងជំងឺរគុនចាញ់បានរួមចំដណកសំគរចមុនកាល 
កំណិ់នូវសូចនាករគោលគៅសហសវិ សសោំរ់យជំងឺគនុះផ្ធ លគ់ហជយដដលជាសុចចនករដដលមានផ្លវ ធជជមានដល់សូ
ចនាករសឋជអំពជសុខភ្នពមាា-កុមារផ្ងដដរ។អនឋោគមន៏ជាយុ ន្ស្លស្រសឋាមរយៈកមមវ ធី ជគនុះបានគផ្ឋ ិគលជៈ 

 
 ជ្១ការកាិ់រយនទយអរាឈ/ឺស្លល រ់យគោយការពារមធនឱ្យមូសដដកគោលញជចំលងរគុនចាញ់ាមរយៈការ

ជំរុញឱ្យររយជាជនដដរស់គៅជាអចធនស្រនឋយ៏ឬគ វីជចំណ្តករសុកចូលគៅកបុងិំរយន់រគុនចាញ់មានសំោនឋកបុងមុង
រជលក់ថាប ។ំ 

 ជ្២ការកាិ់រយនទយអរាស្លល រ់យាមរយៈការគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យពោបាលទាន់គពលគវលាគោយចារ់យគផ្ថជមពជថាប ក់
ភូមធមក។កបុងរយៈកាល៤ឆ្ប ២ំ០០៦២០១០CNMបានដចកមុងរជលក់ថាប រំរយសធ ន្ធភ្នព៣ឆ្ប ចំំនួន២ ,៣
លានមុងគៅាមរយណ្តឋ គខ ឋិ។    រយ៉ែុដនឋកបុងរយៈកាល៤ដខចារ់យពជដខវ ធចឆធកា២០១១ដល់ដខកុមាៈឆ្ប ២ំ០១២
កបុងរករយខណឍ ននការអនុវ ឋិន៏ដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋជា ធិលុរយរំយបាិ់ជំងឺរគុនចាញ់ឆ្ប  ំ២០១១-២០២៥ររយស់
ោជរោឌ ភធបាល CNM បានគ វីជយុ ន្នាការដចកមុងដ៏ីំមួយដដលមធនធ្លល រ់យមានកបុងិំរយន់អាសុជ។បានររយគល់
គោយឥិគធិ នថលនូវមុងចំនួន២ ,៧លាន ដដលជាមុងរជលក់ថាប រំរយសធ ន្ភ្នព៣ឆ្ប ជូំនររយជាជន គៅរគរ់យភូមធ
កបុង្ូទាងំ ររយគ្សដដលមានហានធភ័យរគុនចាញ់។ 
កបុងសហររយ ធិរយ ឋិការជាមួយវ ធស័យឯកជនគៅឆ្ប ២ំ០១១គនុះថាប រំជលក់មុងចំនួន៧ដសនកញ្ច រ់យសំោរ់យ
រជលក់មុង៧ដសនរិូវបានដចកជូនគោយឥិគធិនថលដល់អបកលក់មុងចំនួន៥៥០០កដនលងកបុងគនាុះមានអបក
លក់ដំុ៥០កដនលង។ចំនួនស្លល រ់យគោយរគុនចាញ់ឆ្ប គំនុះថយចុុះ៣៨%គឺពជ១៥១នាក់នាឆ្ប ២ំ០១០មកគៅ
៩៣នាក់នា ឆ្ប ២ំ០១១គនុះ។មូលគហិុជាគនលឺុះដលនាឱំ្យកាិ់រយនទយអរាស្លល រ់យបានយ៉ែ ងគរចជនគៅឆ្ប គំនុះ
មាន៣គឺៈ 
 

មូលគហិុ ជ្១-ររយជាជនគយជងកាន់ដិ មានការយល់ដឹងគរចជនអំពជជំងឺរគុនចាញ់ គោយឧធកាសននការ្្ួលពិ៍មាន
មានកាន់ដិគរចជនាមរយៈវ ធ្ យុ្ូរ្សសន៏ាមផ្ធ ងំគំនូរគៅ ជ្ស្លធ្លរណៈ នធងាមមគីោបាយគោសនា្ល់មុខោប
គៅាមសហគមន៏។ឆ្ប ២ំ០១១គនុះថវ ធកាចំណ្តយគលជការគោសនាាម រយៈវ ធ្ យុ-្ូរ្សសន៏មានការគកជនគ វ្ដង។
 គយជងកំពុងគលជកសំគណជ ដកសរំួលកមមវ ជី ធពជមូលនធ ជីសកលគដជមផជសុំរយដងវរថវ ធកាពជមុខសញ្ញដ នានាមកចំណ្តយ
ជាង៤ដសនដុលាល រសំោរ់យវ ធ្ យុ-្ ូរ្សសន៏ឆ្ប ២ំ០១២គនុះគពាលគឺគកជនជាង៨ដងគរយជគររយៀរយគីៀរយឆ្ប ២ំ០១១ កបុងគនាុះសំ
ោរ់យ ជាងពាក់កណ្តឋ លននថវ ធកាគនុះនឹងរិូវចំណ្តយគលជស្លទ នជយ៏ដដលមាន ជ្ាងំគៅភបំគពញគោយវ ធ្ យុ្ូរ្សសន៏
គោយ ស្លទ នជយ៏១ចំនួនអាចរគរ់យដណឋ រ់យគសធជរ្ូទាងំររយគ្សពធគសសជនរយ្ោច់រសយ៉ែ ល។ 

 
 

មូលគហិុ ជ្២-ភូមធ ដដលររយឈមការចំលងរគុនចាញ់ 
 នជមួយៗសុ ន្ដិមានភ្នប ក់ងារសខុភ្នពសមរ័គចធ ឋិការពារ-ពោបាលជំងឺរគុនចាញ់។ភ្នប ក់ងារទាងំគនុះបាន 
្្ួលការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លអំពជវ ធី ជការពារ ពោលជំងឺរគុនចាញ់គហជយ្្ួលនូវសំភ្នរៈ គជាុះឈាមគមជលគមគោគ រគុន
ចាញ់ដឹងល ន្ផ្លភ្នល មៗមានឧធសថពោបាលគៅកបុងនដមធនោច់សឋុក។ពួកោិ់ដិងរយញ្ជូ នករណជ ងីន់ ងីរឬកុមារអាយុ
គរកាម៥ឆ្ប ឬំស្រសឋជមាននផ្ធគពាុះដដលមានគមោគរគុនចាញ់មកមនធជរគព្យរយដងែកឱ្យបានទាន់ គពល។គនុះជាការរួម



 

  Page 88 
 

  

ចំដណក១កបុ ងការកាិ់រយនទអរាស្លល រ់យររយស់កុមារនធងមាាផ្ងដដរ។រយចចុរយផនបគយជងមានភ្នប ក់ងារសុខភ្នពសម័រគ
ាមភូមធចំនួន៨១០៤នាក់៤០៥៧ភូមធដដលររយឈមនឹងជំងឺរគុនចាញ់កបុងគនាុះមាន២៨៩០នាក់ជាភ្នប ក់ងារសុខ
ភ្នពសម័រគចធ ឋិការពារ-ពោបាលជំងឺរគុនចាញ់សំោរ់យ១៤៤៥ភូមធដដល ររយឈម ងីន់ ងីរនឹងការចំលងជំងឺរគុនចាញ់។
  ចំដណកភូមធចំនួន២៦១២គ្ៀិដដលររយឈមនឹងរគុនចាញ់ដដររយ៉ែុដនឋមធនសូវ ងីន់ ងីន់ ងីរគនាុះ
សកមមភ្នពាម ភូមធរិូវបានអនុវ ឋិគោយភ្នប ក់ងារសខុភ្នពសម័រគចធ ឋិដដល្្ួលរយនធុកការងារសុខភ្នពជា្ូគៅគោយ
មធនសំគៅដិជំងឺ រគុនចាញ់១មុខគនាុះគ្។ 
 គដជមផជកាិ់រយនទយអរាស្លល រ់យគយជងបានជំរុញការរយញ្ចូ នករណជ រគុនចាញ់ ងីន់ ងីរឬកុមារអាយុគរកាម១ឆ្ប ឬំស្រសឋជ 
មាននផ្ធគពាុះដដលមានផ្ធុកគមគោគរគុនចាញ់ឱ្យមកមណឍ លសុខភ្នពឬមនធជរគព្យ។គោយការរយញ្ជូ នគនុះគហជយគ ជ្រយ 
ចំនួនករណជ ឈគឺកជនគ្ផជងរយនឋធចរយនឋួច(៧%)គឺពជ៥៨,៦២១នាឆ្ប ២ំ០១០-៦២,៦៨០នាឆ្ប ២ំ០១១គនុះ។ 
 គរៅពជកាឋ វ ធជជមាន (ការយល-់្ុកចធ ឋិគលជគសវាស្លធ្លរណៈកាន់ដិខ្លល ងំ)ននការគកជនគ្ផជងគនុះក៏មានកាឋ  
អវ ធជជមានដដរគឹការគ វីជជនចំណ្តករសុកគៅគ វីជការគៅិំរយន់រគុនចាញ់គោយោម នការររុយងររយយ័ បិចំគពាុះមូសដដល
គោលញជកបុងគនាុះមានការគៅរកការគ វីជគៅការោឌ នកសធកមមចំការគៅស ូ-ដំ្ផូងការោឌ នថាមពលអគគធសនជ-ដរ ៉ែនធងគម
នាគមន៏ ដដលមានហានធភ័យរគុនចាញ់ជាគដជម។អញ្ច ឹងគហជយបានជាគៅគខ ឋិដដលមធនដមនិំរយន់រគុនចាញ់ជនចំ
ណ្តករសុក ដដលឆលងរគុនចាញ់គហជយរិ្ផរ់យមកពជគ វីជការគៅិំរយន់រគុនចាញ់បានគកជនគ្ផជងដូចជាគខ ឋិកណ្តឋ ល
គកជន៣១%គខ ឋិស្លវ យគរៀងគកជន៣៨%មនធជរគព្យមជឈឹមនធងភបំពគពញគកជន២៨%។គោយដ្ផកគៅគខ ឋិស្លវ យគរៀងចំនួន
ស្លល រ់យគោយរគុនចាញ់គរកាយពជរិ្ផរ់យមកពជគ វីជការគៅគខ ឋិបាិ់ដំរយង-នរយ៉ែលធន បានគកជនគ វ្ដងគឺពជ២នាក់កបុងឆ្ប ំ
២០១០មក៤នាក់ កបុងឆ្ប ២ំ០១១កបុងគពលដដលចំនួនស្លល រ់យ្ូទាងំររយគ្សចុុះដល់គៅ៣៨%។ផ្ធុយគៅវ ធញករណជ
រគុនចាញ់គៅគខ ឋិដដលធ្លល រ់យដិររយឈមរគុនចាញ់មួយចំនួនដរយរជាថយចុុះដូចជាមណឍ លគជរ ជថយ២៩%រកគចុះ ថយ
១៧%រយនាធ យមានជ័យ ថយ១៧%ឧ ឋិរមានជ័យថយ១០%កំពង់ីំថយ៦%គសៀមោរយថយ៥%រិនគជរ ជថយ១៤%
នរយ៉ែលធនថយ៤%កំពិថយចុុះ១%។ 
 ចំនួនស្លល រ់យគៅរិនគជរ ជថយចុុះ៧១%គឺពជ៣៨នាក់ឆ្ប ២ំ០១០មក១១នាក់ឆ្ប ២ំ០១១គហជយគៅកំពង់ចាម 
ថយចុុះ៧៧%គឺពជ២២នាក់ឆ្ប ២ំ០១០មកគៅ៥នាក់ឆ្ប ២ំ០១១គនុះ។ 
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ឆ/បញ្ហា ប្បឈមរបសម់ជ្ឈមណឌ លជាតិប្បយុទ្ធនឹខជ្ំខឺប្រុនចាញ់ បា៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្តសរ និខ  

បាណកសាស្តសរ 
 នាឆ្ប ២ំ០១១កនលងមកគនុះការអនុវ ថិន៏ការងារររយស់កមមវ ធី ជជា ធិររយយុ ឌ្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បានជួរយនឹងកាឋ  
ររយឈមចំគពាុះមុខមួយចំនួនដូចជា៖ 
-ការចំលងជំងឺរគុនចាញ់ចំគពាុះររយជាជនផ្ល ស់ ជ្លំគៅពជិំរយន់ដដលោម នជមងឺរគុនចាញ់គៅិំរយន់ដដលមានជមងឺ
រគុនចាញ់ខពស់គៅកបុងររយគ្សជាពធគសសគៅការោឌ នចំការគៅស ចំូការដំ្ផូងការោឌ នថាមពលអគគជសនជការោឌ ន
សំណង់ស្លព នថបល់ជាគដជម។ 
- ភ្នពសមុគស្លម ញមួយគ្ៀិគឺថាភ្នប ក់ងារចំលងជមងឺរគុនចាញ់គឺកំពុងរយងាា ញនូវនធនាប ការផ្ល ស់រយឋូរលកាណៈររយស់វា
ដដលរយងាឱ្យមានភ្នពសុ្លនឹំងថាប សំំលារ់យស វិលែធិ។ 

-បា៉ែ ោ៉ែ សុជិជមងឺរគុនចាញ់គៅកដនលងខលុះចារ់យគផ្ឋជមមានភ្នពសុ្លនឹំងថាប រំរយឆ្ងំជមងឺរគុនចាញ់ដ៏មានររយសធ ន្ធភ្នពដូចជា
ថាប អំារគិមធសុជនធនជាគដជម។ 
-ចំណុចចុងគរកាយគឺការយល់ដឹងឬគ វីសររយដហសពជការការពារខលួនពជជមងឺរគុនចាញ់ររយស់ររយជាជនមួយចំនួនគឺ 
គៅមានកំរ ធិ ។ឧទាហរណ៏អរាររយជាជនដដលគររយជរបាស់មុងរជលក់ថាប គឹំមានកំរ ធិ ទារយគៅគឡជយគទាុះរយជគសធជរដិ
១០០ភ្នគរយននរគួស្លរទាងំអស់មានមុងក៏គោយ។ 

 ចំគពាុះកាឋ ររយឈមទាងំគនុះគយជងមានដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋជា ធិសំោរ់យការលុរយរំយបាិ់ជមងឺ រគុនចាញ់ឆ្ប ំ
២០២៥កបុ ងរពុះោជាណ្តចរកកមពុជាដដលសគមថចអគគមហាគសនារយ ជិគិ គជាហ ុនដសន នាយករដឌមស្រនថជននរពុះោជាណ្ត 
ចរកកមពុជាបានផ្ឋួចគផ្ឋជមឱ្យគរៀរយចំចរ់យសពវរគរ់យនធងបានចុុះហ ទិគលខ្លគលជស្លរលធខធិោរំ្កាលពជនថង ជ្១១ដខមធនា ឆ្ប ំ
២០១១។ 

កាឋ ររយឈមររយស់កមមវ ធី ជភ្នពជានដគូររវាងគសវាស្លធ្លរណៈនធងគសវាឯកជន 
ក-ការពរងជកកធចចសនោគៅរសកុររយ ធិរយ ឋិធថមជៗទាមទារមស្រនឋជជាគវជជរយណឍធ ិ២រូរយនធងឧធសថការ ជ២រូរយដដលអាចជា
រុយគគលធកធ្លល រ់យរំយគរ ជការគៅអងគភ្នពណ្តមួយថាប ក់កណ្តឋ លឬគខ ឋិ។ 
ខ-Affordable Medicines Facility for malaria អាចនឹងរិូវលុរយគចាលគោយវ ធរយ ឋិធថវ ធកា ររយស់អងគការ 
មូលនធ ធីសកល។ 
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ជ្/ការផរល់ជាអ្នុសាសន៏របសម់ជ្ឈមណឌ លជាតិប្បយទុ្ធនឹខជ្ខឺំប្រុនចាញប់ា៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្តសរ

និខបាណកសាស្តសរ 
 

 គួរដិជំរុញគអាយមានការគររយជរបាស់ឱ្សថពោបាលជំងឺរគុនចាញ់ដូចោប គៅាមរយគណ្តឋ យរពំដដនជា
ពធគសសិំរយន់១នធងការចុុះអគងាិគលជការគររយជរបាសថ់ាប Pំrimaquineគៅកបុងររយគ្ សកមពុជានធងោក់រយញ្ចូលគៅ
កបុងគសៀវគៅមគគុគ្សក៏ជា ធិពោបាលរគុនចាញ់។ 

 CNMគួរដិដសវងរកនធងគ វីជគសចកឋជសនបធោឌ នាមរយៈការសធការស្លវរជាវគលជជំងឺរគុនចាញ់រយងាគឡជងគោយ 
គមគោគវ ជវា៉ែ ក់គដជមផជអុះអាងរយញ្ញជ ក់រយគងាជិគឡជងគអាយមានជាគោលការណ៍ននការគររយជរបាស់ថាប Pំrimaquine
នធងគជឿជាក់ថាគពលអនុវ ឋិន៍គៅពធិជាមានសុវ ទិធភ្នពររយសធ ន្ធភ្នពោម នផ្ឋល់ផ្លរយ៉ែុះពាល់ជាពធគសសថាប គំនុះ
មាន ររយសធ ន្ធភ្នពខពស់ផ្ងដដរររយឆ្ងំនឹងការលារ់យគឡជងវ ធញ។ 

 CNM គួរដិពធចារណ្តផ្ងដដរគលជការគររយជរបាស់ថាប  ំ Primaquine ដិមួយដូសគសមជនឹង 45mg ឬក៏ពជរដូស 
កបុងមួយអា ធ្ិយសំោរ់យររយឆ្ងំនឹង gametocytes of P.falciparum. 

 រិូវយកចធ ឋិ្ុកោក់ជាអ ធិភ្នពខពស់គលជការរយញ្ជូ ននធងរគរ់យរគងគលជករណជ រគុនចាញ់ ងីន់ ងីរ ដដលបានរយញ្ជូ ន 
មកគដជមផជកាិ់រយនទយអរាស្លល រ់យជាពធគសសករណជ ស្លល រ់យគោយស្លររគុនចាញ់ ងីន់ ងីរ។ 

 CNMគួរដិពរងជករយដនទមជារយគណ្តឋ ុះអាសនបសំោរ់យRDTsនធងACTsសំោរ់យផ្ឋល់គអាយខ្លងរយ៉ែូលជសនធងគយធ្ល 
ចារ់យាងំពជពួកគគនធងរកុមរគួស្លរបានផ្ល ស់រយឋូរ ជ្លំគៅគៅិំរយន់ដដលងាយរងគរោុះ គោយស្លរជំងឺរគុន
ចាញ់ ាមរយគណ្តឋ យរពំដដនកមពុជានថ។កបុងគពលជាមួយោប គនាុះដដរCNMក៏បានគរៀរយចំកធចចការជាមួយនឹង
រកសួង មហានផ្ធនធងរកសួងការពារជា ធិគដជមផជគរៀរយចំរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លការរគរ់យរគងករណជ ជំងឺរគុនចាញ់សំោរ់យ
រុយគគលធករំយគរ ជការងារគៅ ជ្នាុះ។ 

 រិូវទាក់្ងជាមួយអបកផ្ឋល់គសវាសុខភ្នពឯកជន កបុងការជំរុញគអាយមានការគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យ នធងពោបាល 
បានរិឹមរិូវាមរយៈការគរយជកវគគរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លការររយជំុនធងការចុុះអភធបាលកធចច។ 

 រយងារលកាណៈងាយរសួលដល់រកសួងសខុ្លភធបាលកបុងការហាមគររយជរបាសថ់ាប ពំោបាលជំងឺរគុនចាញ់ដិមួយ 
មុខការនាចូំលគោយោម នចារ់យអនុញ្ញដ ធិមធនបានចុុះរយញ្ជ ជនធងថាប ដំកលងកាល យចូលមកកបុងររយគ្សកមពុជា។ 

 គំគោងស្លកលផងដដលបានគរៀរយចំគឡជងសំោរ់យ MDA គៅាម ជ្កដនលងគផ្សងៗោប ននររយគ្សចារ់យាងំពជ 
MDA មានសកាឋ នុពលភ្នពមកគឺជាគនលឹុះដ៏សំខ្លន់មួយកបុងររយគ្សកមពុជាដដលជំរុញគឆ្ព ុះគៅការកាិ់រយនទយ
ជំងឺរគុនចាញ់គៅកបុងររយគ្ស។ 

 ការគរៀរយចំគឡជងវ ធញនធងផ្សពវផ្ាយការដណនាចំាស់លាស់សំោរ់យពោបាលរគុនចាញ់ដដលគៅដិវ ធជជមានគៅ
នថង ជ្៣រយនាធ រ់យពជបានពោបាលរិឹមរិូវនធងរួមរយញ្ចូ លទាងំការអគងាិគោយផ្ធ ល់ផ្ងកបុងការពោបាល។ 

 រូមមនឋនធងផ្សពវផ្ាយការដណនាជំាក់លាក់សឋជពជការគររយជរបាស់  indoor residual spraying សំោរ់យជួយគ វីជ 
អនឋោគមន៍គៅាមclustersដដលមានគមគោគរគុនចាញ់ដដលបានពោបាលគហជយគៅដិវ ធជជមានដល់នថង ជ្
៣។ 

 ដផ្បកអរ់យរសំុខភ្នពគួរដិគរៀរយចំការររយជំុជារកុមពធភ្នកាសំោរ់យBCCគដជមផជគជឿជាក់ថាការខធិខំររឹយងដររយងរិូវ 
គចៀសវាងការគរៀរយចំសមាា រៈជាន់ោប ពជរដងនធងស្លរជូនដំណឹងមានលកាណៈរិឹមរិូវាមសឋង់ោរ។ 

 ស្លរជូនដំណឹងBCCគួរគផ្ឋ ិអារមមណ៍សំខ្លន់គៅគលជគសចកឋជរិូវការសំោរ់យការគ វីជគោគវ ធនធចឆ័យ រហ័សគោយ 
ោម នពនោគពលគវលាគ្ចំគពាុះស្រសឋជមាននផ្ធគពាុះនធងកុមារអាយុគរកាម៥ឆ្ប គំៅគពលមានរគុនគៅឋ ឬសងសយ័ថា
មានរគុនចាញ់ជាពធគសសភ្នជ រ់យជាមួយការពោបាលនធងរយញ្ញា ដដលគកជិមានជាឧទាហរណ៍ដូចជាការគររយជ
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របាស់មុងរជលក់ថាប គំៅគពលគ វីជដំគណជ រគៅឆ្ង យពជផ្ធុះ។ស្លរជូនដំណឹងនឹងិំរូវសំោរ់យររយជាជនចល័ិនធងចំ
ណ្តករសុកផ្ងដដរគោយមានការរយញ្ញជ ក់នធងសងាិ់ ងីន់គៅគលជការហាមគររយជថាប ដំិមួយមុខររយស់ោជរោឌ ភធបា
ល នធងោិ់មធនគអាយររយជាជនគររយជរបាស់ថាប ោំម នគុណភ្នពរួមទាងំថាប ដំកលងកាល យផ្ងដដរ 

 ការសធការស្លវរជាវគលជភ្នពដដលអាច្្ួលយកបានកបុងការគររយជរបាសន់ធងិំនលររយសI់TNsសំោរ់យររយជាជន 
ចល័ិនធងចំណ្តករសុក។ 

 ការសធការស្លវរជាវគលជភ្នប ក់ងារចំលងននជជវរយរ ធស្លទ នវ ធ្ ោរយរ ធស្លទ នវ ធ្ ោនធងភ្នពសុ្លនំនថាប បំាណកោដរួមរយញ្ជូ
លទាងំគពលគវលានធងការខ្លគំោយភ្នប ក់ងារចំលង។ 

 VMW គួរដិាមោននធងដឹងចំគពាុះររយជាជនចល័ិគៅាមភូមធនធមួយៗ។ 
 ការចុុះរិួិពធនធិយនូវោល់សកមមភ្នពដផ្នការនធងាមោនជារយនឋគៅគលជគនលឺុះសុចនាករគៅរគរ់យកំរ ធិ ។ាម 

ោនការចំណ្តយគៅគលជសកមមភ្នពនធងាមោនគលជការអនុវិ ឋគំគោងាមដផ្បកគខ ឋិរសុកររយ ធិរយ ឋិធដដលាម
គគ មធនទាន់នធងជួយឧរយ ទិមាដណនាឱំ្យគ វីជគៅាមការគសបជសុំ។ 

 គរៀរយចំការររយជំុសំោរ់យ៣ដខនធង៦ដខជាមួយនឹងនដគូរអនុវ ឋិគំគោងនធងផ្ឋល់ព័ិ៌មានរិឡរ់យគដជមផជគ វីជឱ្យមាន
ភ្នពររយគសជរគឡជង។ 

 គរៀរយចំសធកាា ស្លលាគដជមផជគ វីជការរយណឋុ ុះរយណ្តឋ លពាក់កណ្តឋ លឆ្ប (ំon procurement, finance and 
M&E) សំោរ់យនដគូរអនុវ ឋិគំគោង(SRs and SSRs)។ 

 រយគងាជននូវភ្នពគជឿជាក់នធងមានគុណភ្នពខពស់គលជ ធ្នបន័យជំងឺរគុនចាញ់ដដល នឹងរិូវគ វីជការសំគរចចធ ឋិគៅ
គលជការររយ ធិរយ ឋិធរួមទាងំយុ ន្ស្លស្រសឋដ៏មានររយសធ ន្ធភ្នព។មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់រិូវមាន
្ំនាក់្ំនងោប យ៉ែ ងសកមមជាមួយមនធជរសុខ្លភធបាលគខ ឋិកបុងការររយមូល ធ្នបន័យវ ធភ្នគ ធ្នបន័យនធងរយក
រស្លយល ន្ផ្ល។ 

 ដផ្បកខ្លងគអពជគដមជស្លស្រសឋនឹងរិូវ្ំនាក់្ំនងជាមួយនាយកោឌ នដផ្នការនធងព័ិ៌មានដផ្បកសុខភ្នពនន
រកសួងសុខ្លភធបាលនធងគជឿជាក់ថា្ំរង់ថមជសំោរ់យការររយមូល ធ្នបន័យរិូវបានយកគៅគររយជគៅាមគសវាសុខ
ភ្នពស្លធ្លរណៈាមកមមវ ធី ជគោយមានការយល់ដឹងខពស។់ 
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ឈ/ង្សចករ៊ីសននិោឋ ន 

 ររយការដដលគួរជា ជ្គមា្នៈកបុងមជឈោឌ នជា ធិ -អនឋរជា ធិកបុងរយៈកាលជាង២អាណ ឋិធររយស់ សភ្នជា ធិគឺឆ្ប ំ
១៩៩៨ -២០១១គយជងសំគរចសូចនាករគោលគៅ សហសវិសសំោរ់យជំងឺរគុនចាញ់មុនកាលកំណិ់ដល់គៅ
៤ឆ្ប គឺំៈ សុចចនករសបូលគោលគៅសហវិសដដលមានដចងកបុង“ដផ្នការអភធវឌណន៏ជា ធិរយចចុរយផបកមម២០០៩-
២០១៣ មានដិមួយ គ្ដដលពាក់ព័នននឹងជំងឺរគុនចាញ់ គឹចំនួនស្លល រ់យគោយជំងឺរគុនចាញ់កបុងររយជាជន
១០០,០០០នាក់ គោយបាន កំណិ់ថានឹងរយញ្ចុ ុះអរាគនុះឱ្យគៅរិឹម០,៨០នាឆ្ប ២ំ០១៥ក៏រយ៉ែុដនឋជាក់
ដសឋងគយជងបានរយញ្ចុ ុះពជ៥,៤១នាឆ្ប ១ំ៩៩៨មកដល០់,៧០នាឆ្ប ២ំ០១១គពាលគឺគយជងសគំរចបាន៤ឆ្ប មុំន
កាលកំណិ់។ 

 គយជងមានគមា្នភ្នពចំគពាុះការសគំរចគោលគៅសហសវិ សពាក់ព័នននឹងការររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់ក៏ពធិ
ដមនរយ៉ែុដនឋគយជងគៅមានភ្នរកធចចជាគរចជនរួមោប រយនឋគ វីជគ្ៀិគរពាុះថាដផ្នការយុ ឌ្ស្លស្រសឋជា ធិលុរយរំយបាិ់ជំងឺ
រគុនចាញ់ឆ្ប ២ំ០១១ -២០២៥ររយសោ់ជរោឌ ភធបាលមានដផ្ន ជ្ផ្លូ វដដលគយជងរិូវគ វីជដំគណជ រ គៅហួសឆ្ង យពជ
គោលគៅសហសវិស គនាុះគៅគ្ ៀិកបុងគនាុះចារ់យពជឆ្ប ២ំ០១៥ិគៅការស្លល រ់យគោយជំងឺរគុនចាញ់ដលងជា
រយញ្ញា ចំរយងររយស់សុខភ្នពស្លធ្លរណៈកមពុជារយនាធ រ់យមកចារ់យពជឆ្ប ២ំ០២០គៅដលងមានរគុនចាញ់    
គោយស្លរគមគោគរគុនចាញ់ររយគភ្ហាវ លស់ុជហាវ រ ៉ែូម ដដលជាររយគភ្កាចស្លហាវអាចឱ្យស្លល រ់យបាន នធងគៅ ជ្
រំយផុ្ិចារ់យពជឆ្ប ២ំ០២៥ិគៅដលងមានជមងឺរគុនចាញ់ឆលងកបុង ររយគ្សគយជង។ 

 ជមងឺរគុនឈាមជាររយគភ្ជមងឺដដលកំពុងដិផ្ធុុះគឡជងជាថមជគៅកបុងចំគណ្តមររយគ្សគៅSouth-AsiaPacific
គហជយដដលវាមានភ្នពខ្លល ងំកាល គៅកបុងររយគ្ស្ន់គខាយដដលរចនាសមព័ននសុខ្លភធបាលគៅមានកំរ ធិ ទារយ
នធងររយភពីនធ្លនគៅមានកំរ ធិ ។ ជារយ្ពធគស្លីន៏កាលពជឆ្ប ២ំ០០៧ខណៈដដលមានការោិិាិខ្លល ងំ
កាល គនាុះគឺគយជងរិូវដិគ វីជការពរងឹង រចនាសមព័ននសុខ្លភធបាលរគរ់យកំរ ធិ កបុងការាមោននធង្សសន៏ទាយ
ករណជ រគុនឈាម នធងការផ្ឋល់ការងារគ វីជគោគ វ ធនធចឆ័យឱ្យបានឆ្រ់យរហ័ស នធងទាន់គពលគវលានធងការងារដថ
រកា -ពោបាលអបកជមងឺឱ្យបានលែររយគសជរ កាិ់រយនទយអរាមរណៈ។ រយគងាជនកធចចសហការយ៉ែ ងជធិសបធិ
នធងការចូលរួមររយស់សហគមអនឋរជា ធិ -អងគការ មធនដមនរោឌ ភធបាលអនឋររកសួងនធងវ ធស័យឯកជនគឺជា
មគីោបាយមួយដ៏មានររយសធ ន្ធភ្នពកបុងការ្រ់យស្លា ិ់នធងហ ុ៊ុំព័ ន្ជមងឺរគុនឈាម។ 

 កធចចសហការយ៉ែ ងជធិសបធិរវាងរកសងួសុខ្លភធបាល-នដគូរអភធវឌឈន៏ -អងគការមធនដមនរោឌ ភធបាលនធងការចូល
រួមររយស់មាច ស់ជំនួយអនឋរជា ធិគឺជាគនលឺុះដ៏សំខ្លន់កបុងការ្រ់យស្លា ិ់នធងហ ុ៊ុំព័ ន្ជមងឺរគុនឈាម។ ្ំហំនន
ការោិិាិនធង្ំនាក់្ំនងកធចចសហការននការគឆលជយិរយរវាងនដគូរគផ្សងៗ គឺជាការដដលមធនអាច គរោង
្ុកបាន។កាឋ ដដលរយងារនាឱំ្យគកជិមានជាការោិិាិមានលកាណៈសមុគស្លម ញ-សុ្លញុំនំធងមាន្ំនាក់
្ំនង យ៉ែ ងជធិសបធិគៅនឹងកាឋ បាណកស្លស្រសឋ -វ ជរុសស្លស្រសឋ-ភ្នពសុ្ល ំ រយរ ធស្លទ ននធងសងគមរយរ ធយកាស។ 

 កាឋ គផ្សងៗគ្ៀិដូចជារំយដររំយរួលសុជិុណា ភ្នពក៏ជាកាឋ ថាមពលនាមំកនូវសម ទិភ្នព រយងាររយគងាជិពូជដល់ 
ភ្នប ក់ងារចមលងាមមូលោឌ ន។ការនាចូំលមកនូវររយគភ្វ ជរុសថមជដដលរយណ្តឋ លមកពជការគកជនគឡជងនូវការគ វីជ
ដំគណជ រគៅ កបុងនធងគរៅិំរយន់ក៏ជាកាឋ ដ៏សំខ្លន់កបុងការនាឱំ្យមានការោិិាិផ្ងដដរ។ការចុុះថយនូវ
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ររយព័ននភ្នពសុ្លជំាមួយនឹងររយគភ្គមគោគវ ជរុសថមជមួយនធងវ ឋិមានននររយព័ននការពារមួយរយៈគពលននរុយគគលមាប
ក់ៗបានរយងារឱ្យមានភ្នពសមុគស្លម ញ ដល់កាឋ គអពជគដមជស្លស្រសឋ។ជា្ូគៅការោិិាិននជមងឺរគុនឈាមមធន
អាចកំណិ់បានគ្។មុនគពលមានវាក់ស្លងំ ចាក់ការពារជមងឺរគុនឈាមការងារកំចាិ់ភ្នប ក់ងារចមលងគឺជា
មគីោបាយដ៏មានររយសធ ន្ភ្នពរំយផុ្ិកបុងការ្រ់យស្លា ិ់ការ ោិិាិជមងឺរគុនឈាម។សកមមភ្នពទាងំគនាុះគួរ
អនុវ ឋិគៅចគនាល ុះគពលននការោិិាិគោយអនុគលាមគៅាម សភ្នពការណ៏ជាក់ដសឋងននយុ្ នស្លស្រសឋកំចា
ិ់ភ្នប ក់ងារចមលង។យនឋការននការាមោនវ ជរុសស្លស្រសឋគៅាម មនធជរគព្យ ចំណុចគួរដិពរងឹងគៅដំណ្តក់
កាលមុនការោិិាិគដជមផជរកឱ្យគឃជញនូវការចល័ិររយគភ្គមគោគវ ជរុសរគុនឈាម។ 

 រកសួងសុខ្លភធបាលនធងអងគការនដគូអភធវឌឈន៏គួរដិរយគងាជនការផ្គិ់ផ្គង់ឱ្យបានរគរ់យរោន់ នធងទាន់ពលគវលានូវ
ោល់ឪសថ -រយរ ធកាា រ  ថាប បំាណកោដគដជមផជគរិ ៀម្ុកជាមុននធងគ វីជការគឆលជយិរយរយនាធ ន់នធងរយគងាជនកធចចសហការ
យ៉ែ ងជធិសបធ ន្ដថម គឡជងគ្ៀិជាមួយអងគការមធនដមនរោឌ ភធបាលនធងមាច ស់ជំនួយនានា។ 
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ញ/ផលូេង្ឆ្ព ុះង្ៅមុខរបស់មជ្ឈមណឌ លជាតិប្បយុទ្ធនឹខជ្ំខឺប្រុនចាញ់បា៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្តសរ 

និខបាណកសាស្តសរឆ្ន ំ២០១២ 
 

ផ្លូវគឆ្ព ុះគៅមុខររយស់មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់កបុងការអនុវ ថិន៏កមមវ ធី ជររយ ធិរយ ឋិធសំោរ់យគពល
ខ្លងមុខឆ្ឆ ២ំ០១២៖ 

រយនឋគលជការអនុវ ឋិគំគោងដដលកំពុងដិគររយជរបាស់ថវ ធកាGFR6,R9SSFមជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុន
ចាញ់នឹងរិូវដឹកនាសំហការគលជការររយ ធិរយ ឋិធគំគោងនធងដផ្នការជាយុ ន្ស្លស្រសឋសំោរ់យរគុនចាញ់ថាប ក់ជា ធិ (២០១២-
២០១៥)ដូចោប ដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋថាប ក់ជា ធិសោំរ់យរយៈគពលយូរគដជមផជលុរយរំយបាិ់ជំងឺរគុនចាញ់គៅកបុង ររយគ្សកមពុ
ជា (២០១២-២០២៥)។ 

CNMនឹងរិូវគ វីជការបា៉ែ ន់ររយមាណនធងរំយគពញនូវគសចកឋជរិូវការសោំរ់យការគរៀរយចំកមមវ ធី ជគឡជងវ ធញគៅរគរ់យដផ្បក
ទាងំអស់នធងនដគូរអនុវ ឋិន៍គំគោងជាមួយនឹងថវ ធការSSF ។ 

រគរ់យដផ្បកទាងំអស់ននCNMនធងនដគូរអនុវ ឋិន៍គំគោងនឹងរិូវអនុវ ឋិន៍គំគោងសកមមភ្នពពជឆ្ប ២ំ០១២ដូចោប ដដរ
នធងដផ្នការសកមមភ្នពសំោរ់យឆ្ប ២ំ០១២ាមការដកសំរួលដផ្នការសកមមភ្នពនធងថវ ធកា។ 
សកមមភ្នពចំគពាុះមុខររយស់កមមវ ធី ជភ្នពជានដគូររវាងគសវាស្លធ្លរណៈនធងគសវាឯកជនដដលនឹងរិូវគ វីជជានឋគ្ៀិ៖ 

ក-ាមោនវាយិនមលការអនុវ ឋិន៏គៅរសុកទាងំ៦ដដលកបុងគនាុះមានរសុកររយ ធិរយ ឋិធឈូក,បានលុង,បាិ់
ដំរយង, សំគៅលូន,អូរគរៅនធងសូរិនធគមនធងរយដនទមការកធចចសនោ៤រសុកររយ ធិរយ ឋិធគ្ៀិគឺឆលូង, រពុះវ ធហារ ១
រសុកគៅ កំពង់ចាមនធង១រសុក នធងគៅកំពង់ីំមួយរសុក។រយ្ពធគស្លីន៏កបុងរយៈកាល៥ឆ្ប ២ំ០១១-
២០១៥ ននការ អនុវ ឋិន៏កធចចសនោជាមួយដផ្បកឯកជនទាងំ១០រសុកនឹងកាល យជាគុណររយគយជន៏រួមសំោរ់យ 
មជឈមណឍ លជា ធិ ររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែ សុជិស្លស្រសឋនធងបាណកស្លស្រសឋកំណិ់នធយមការ (សឋង់
ោរ) ពាក់ព័នននឹង លកាណៈសមផ ឋិធររយស់គសវាឯកជន ដដលរិូវអនុញ្ញដ ិឬមធនអនុញ្ញដ ិគអាយពោបាលជំងឺ
រគុនចាញ់ចារ់យពជ ឆ្ប ២ំ០១៦គៅ។ 
ខ-គោយគយងាមស្លម រ ជិពជភ្នកាកបុងអងគសនបធបាិសុខ្លភធបាលគលជក ជ្៣៣(៤-៥មធនា២០១២)
មជឈមណឍ លជា ធិររយយុ ន្នឹងជំងឺរគុនចាញ់បា៉ែ ោ៉ែ សុជិស្លស្រសឋនធងបាណកស្លស្រសឋកំពុងពធនធិយល ន្ភ្នពហាម
លក់ឧធសថររយឆ្ងំគមគោគរគុនចាញ់គោយចារ់យគផ្ឋជមគៅឆ្ប ២ំ០១៣ខ្លងមុខគនុះគៅរសុកររយ ធិរយ ឋិ    
១ ចំនួន ជាពធគសសិំរយន់ដដលមានគមគោគរគុនចាញ់ស   ំនឹងឧធសថពោបាលជំងឺគនុះខ្លល ងំជាងគគ។ 
គ-ពរងជកសកមភ្នពសហការជាមួយនធគយជកចំការគៅស -ូដំ្ផូងឬការោឌ នគផ្សងៗ គដជមផជឪយនធគយជធករគរ់យ
រូរយបាន្្ួលចំគណុះដឹងនធង្្ួលគសវាពាក់ព័នននឹងការការពារនធងពោបាលជំងឺរគុនចាញ់។ 
ឃ-គរៀរយចំដំគណជ រការ  AMFm (Affordable Medicines Facility for malaria) (ឧរយសមព័នន ជ្២) 
ជាមួយគោងចរកផ្លធិឧធសថពោបាលរគុនចាញ់ដដលអងគការមូលនធ ធីសកលអនុញ្ញដ ិឪយ ផ្គិ់ផ្គង់។ សពវនថង 
មានផ្លធិផ្ល២គហជយគឺៈ EURATESOM (Dihydroartemisinin-piperaquine) manufactured by 
Sigma-Tau, an Italian  pharmaceutical group and PYRAMAX (Artesunate & Pyronaridine 
tetraphosphate) manufactured by Shin Poong Pharm. Co. Ltd. (Approved by European 
MedicineAgent)។គយជងកំពុងគរៀរយចំអនុវ ឋិន៏នធ ធិវ ធី ជ សុំថវ ធកាអងគការមូលនធ ធីសកល សំោរ់យផ្គិ់ផ្គង់ ឧធសថ 
ររយគភ្គនុះគដជមផជពោបាល none complicated malaria case វ ធស័យ ស្លធ្លរណៈ នធងឯកជន ាមយ
នឋការAMFm។រកុមហ ុននាចូំលឧធសថរិូវចង់នថលជូនគោងចរកផ្លធិឧធសថកបុងសមាមារិ ៥%ននិនមលឧធសថ
ចំដណកថវ ធកាការ៩៥%គ្ៀិជារយនធុកររយស់អងគការមូលនធ ជីសកល។ គោយយនឋការគនុះថមជសំោរ់យកមពុជា
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គយជងរពឹំង្ុកថាឧធសថដដលនឹងរិូវនាចូំលដចកចាយាមយនឋការគនុះអាចមកដល់កមពុជាគៅកបុងឆ្ប ំ
២០១៣ខ្លងមុខគនុះគដជមផជផ្គិ់ផ្គង់ទាងំគសវាឯកជនទាងំគសវាស្លធ្លរណៈក៏រយ៉ែុដនឋគយជងមធនសងឈឹម១០០% 
គនាុះគ្គោយគហិុថាអងគការកំពុងជួរយវ ធរយ ឋិធចំណូលថវ ធកា។ 
ង-រយនឋរយគងាជយការកស្លងដផ្នការយុ ន្ស្លស្រសឋជា ធិសំោរ់យភ្នពជានដគូគនវ ធស័យស្លធ្លរណៈនធងឯកជនគដជមផជ 
លុរយរំយបាិ់ជមងឺរគុនចាញ់ (National Strategy for Public Private Partnership for Elimination of 
Malaria in Cambodia)។ 

 
 

 
 

 


