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សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋតន្រ្េី ន្ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ផ្េួចម្ផ្េើត 
្ិងផ្េល់អ្ុសាស្ដ៍្៏ខ្ពងខ់្ពស់បំផុ្ត សព្ាប់ម្ ព្ ះ
ម្ៅលុបបំបាត់ជំងឺ ព្គ្ុ្ចាញ់កនុ ងព្បម្េសកតពុោ  
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សារលិខិត 
របសស់ម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេី 

ននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ 
 

គាំព្រ សែនការយ៊ុរធសាន្តសេោតិ ល៊ុបបាំបាតជ់ាំងឺព្គ្ុនចាញ់
ម្ៅកន៊ុងព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ ឆ្ន ាំ២០១១-២០២៥ 

 
ជាកិត្តិយសបំផុត្ សម្រាប់របូខ្ុំ កនុងការផតល់សារលិខិត្ ទៅកាន់ជនរមួជាតិ្ទយើងទំងអស់គ្នន  

សតីពីឯកសារផផនការយុទ្ធសាស្តសតជាត្ិលុបបំបាត្់ជំងឺម្ររុនចាញ់ទៅកនុងម្រពះរាជាណាចម្រកកមពុជា    
ឆ្ន ំ២០១១-២០២៥ កនុងទគ្នលទៅធានានូវម្របទទ្សកមពុជាមួយគ្នា នជំងឺម្ររុនចាញ់ ។ 

 
ជំងឺគ្រនុចាញ់នៅតែជាបញ្ហា សុខភាពសាធារណៈ និងជាបនទុកនសដ្ឋកិច្ចនៅកនុងគ្ពះរាជាណាច្គ្ក 

កម្ពុជា នោយសារតែអគ្ាឈឺ និងអគ្ាសាា ប់នោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ នៅមានចំ្នួននគ្ច្ើននៅន ើយ។  
ផផនការយុទ្ធសាស្តសតជាតិ្ទនះជាសមិ្ទ្ធផលថ្ាីមួយទទ្ៀត្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ផែលស្សបទៅនឹង 
ទគ្នលនទោបាយយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ទកាណែំណាក់កាលទី្២ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលននម្រពះរាជាណាចម្រក
កមពុជា ផែលានរបូខ្ុំជានាយករែាមន្តនតី កនុងការទលើកកំពស់សុខុាលភាពរបស់ម្របជាជន និងទែើមបីរមួ
ចំផណកកាត់្បនថយភាពម្រកីម្រក។ 

 
ផផនការយុទ្ធសាស្តសតជាតិ្លុបបំបាត់្ជំងឺម្ររុនចាញ់ទៅកនុងម្រពះរាជាណាចម្រកកមពុជា ឆ្ន ំ២០១១-២០២៥ 

បានទរៀបចំទ ើងស្សបគ្នន ជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់អងគការសុខភាពពិភពទោក និងអងគការអនតរជាតិ្ 
នានា កនុងការលុបបំបាត់្ជាសកលជំងឺម្ររុនចាញ់ទៅឆ្ន ំ២០៣០។  រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា រមួសហការជា
មួយបណាត នែរូអភិវឌ្ឍន៍ទំងអស់   ទំងកនុង   និងទម្រៅម្របទទ្ស  ទបតជ្ាជំរញុការលុបបំបាត់្ជំងឺម្ររនុចាញ់   
ទៅកនុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាឲ្យអស់នៅឆ្ន ាំ២០២៥ ន ើម្បីធានាថាជាំងឺព្រុនចាញ់លែងជាបញ្ហា
សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងព្ពះរាជាណាចព្ក្ក្ម្ពុជា។  លែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិននះ  រឺជាឯរសារ
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ថ្នន កដឹ់្កនាពំ្កសួងសុខាភបិាល ថ្នន កដឹ់្កនាមំ្ខ្តេ  
្ិងនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍ចូលរតួកនុងឱកាស្និបាត    

ព្បចាំ្ ន រំបស់ តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្
ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ 
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ម្ោកព្បធា្ ត.គ្.ច ផ្េល់សារអបរ់ ំណណ្នា ំ
កនុងការម្ព្បើព្បាស់តុងណព្គ្ ្ិងតុងអព្ងងឹព្ជលកថ់្នន ំ

ម្ដ្ើតបកីារពារភ្នន កង់ារចំលង (តូសខា)ំ 
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សារបាន 
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ោបញ្ហា សុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈអាេិភ្នរ ្ិងសមុគ្សាម ញតយួម្ៅព្រះរាោណាចព្ក 

កតពុោ ម្ហើយកព៏្តូវបា្កម្កើតរចួតកម្ហើយផ្ងណដ្រ្ូវសកតមភ្នរព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្រះរាោ
ណាចព្កកតពុោដូ្ចណដ្លា្កនុងឯកសារចងព្កង Bulletin Officiel de L’Indochine Francaise, 
Vol. 12 នា ន្  ំ ១៩០៩ ណដ្លា្ម្សចកេីសំម្រចម្លខ្៣៧៥ សេីអំរី អាជ្ញា ធររដ្ឋបាលគនីនី 
ឥណ្ឌូ ចិន ម្លើសកតមភ្នរព្គ្បព់្គ្ងថ្នន គីំ្្ី្ព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងព្បម្េស ឬរដ្ឋ្ីតយួៗ។  

ន្ ១ំ៩៥១ ព្បតិបតេិការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្តូវបា្ចាបម់្ផ្េើតកនុងខ្លឹតសារអំណ្ះអំណាង
ឈា្ម្ៅរកការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េស (the avowed goal of country-wide 
eradication)។ យុេធនាការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈការបាញ់ថ្នន  ំ DDT បា្អ្ុវតេ  អស់       
រយៈម្រល ៦ ន្  ំ ណដ្លោលេធផ្លនាម្ដ្ើតេសវតែ ន្ ១ំ៩៦០បា្បងាា ញថ្ន ម្ោគ្ជយ័ ម្ព្ពាះ ករណី្
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្េំោកចុ់ះអព្តាឈរីឺ ៦០% តកម្ៅព្តឹត ០,៩% កប៏៉ាុណ េ្ ម្ៅម្រលបញ្ឈបយុ់េធនា
ការបាញ់ថ្នន  ំគឺ្ករណី្ជំងឺបា្ម្កើ្ម្ ើងយា៉ា ងម្លឿ្សារោ ម្ីតកវញិ។ 

ម្ៅន ៃ្េី ២២ ណខ្ឧសភ្ន ន្  ំ ១៩៦១ គឺ្ចាបអំ់រីការកំចាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោព្តូវ
បា្សំម្រចម្ដាយរដ្ឋសភ្នន្ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ណដ្លម្រលម្នាះសកតមភ្នរអ្ុវតេ្រ៍បស់កតមវធីិ
ោណបបណផ្្ណខ្ែបម្ណាេ យ ម្ដាយបុគ្គលិកទងំអស់របស់កតមវធីិតិ្ ឋតិម្ៅម្ព្កាតថ្នន កម់្ខ្តេ ឬព្កុងណា
តយួម្េ។ កតមវធីិម្្ះព្តូវបា្ណចកោ៤តំប្គឺ់្ (១).តំប្ភ់្នគ្ខាងម្កើត៖ ណដ្លា្េីតាងំការយិាល័យ
សាិតម្ៅព្សុកសនួលម្ខ្តេព្កម្ចះ ម្ហើយា្ភ្នរកិចេេេួលខុ្សព្តូវម្សមើ្ឹង ៥ម្ខ្តេបចេុបប ន្ រតួា្ម្ខ្តេ 
ព្កម្ចះ សាឹងណព្តង រត្គី្រ ី តណ្ឌ លគី្រ ី ្ិងកំរងច់ាត។ (២).តំប្ភ់្នគ្ខាងលិច៖ ណដ្លា្េីតាងំ
ការយិាល័យសាិតម្ៅម្ខ្តេបាតដំ់្បង ម្ហើយា្ភ្នរកិចេេេួលខុ្សព្តូវម្សមើ្ឹង ៤ម្ខ្តេបចេុបប ន្ រតួា្
ម្ខ្តេ បាតដំ់្បង   ម្ពាធិសាត ់ នប៉ាលិ្ ្ិងកំរង់្ ន ងំ។ (៣).តំប្ភ់្នគ្ខាងតបូង៖ ណដ្លា្េីតាងំ
ការយិាល័យសាិតម្ៅព្សុកដំ្ណាកច់ម្ងអើ ព្កុងណកប ម្ហើយា្ភ្នរកិចេេេួលខុ្សព្តូវម្សមើ្ឹង ៥ម្ខ្តេ
បចេុបប ន្ រតួា្ ព្កុងណកប  ម្ខ្តេកំរត ម្ខ្តេកំរងម់្សាត ម្កាះកុង ្ិងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ។ ្ិង (៤).តំប្់
ភ្នគ្ខាងម្ជើង៖ ណដ្លា្េីតាងំការយិាល័យសាិតម្ៅម្ខ្តេម្សៀតរាប ម្ហើយា្ភ្នរកិចេេេួលខុ្ស
ព្តូវម្សមើ្ឹង ៤ម្ខ្តេបចេុបប ន្ រតួា្ម្ខ្តេ ម្សៀតរាប កំរងធំ់ ព្រះវហិារ ្ិងឧតេរា្ជយ័។ 

កតមវធីិខាងម្លើម្្ះបា្ផ្អអ កដំ្ម្ណ្ើ រការទងំព្សុងម្ៅវញិចាបរី់ ន្ ១ំ៩៧៥ដ្ល់ ន្ ១ំ៩៧៨ ម្ព្ពាះ
នាម្រលម្នាះ ព្បម្េសធាល កចូ់លម្ៅកនុងកលយុគ្ន្របបព្បល័យរូជសាស្ណ៍ខ្មរព្កហត។ 

ម្ព្កាយន ៃ្រមំ្ដាះ៧តករា ន្ ១ំ៩៧៩ កតមវធីិម្្ះបា្បម្ងកើតម្ ើងវញិម្ព្កាតការជួយ  ឧបតាតភោពំ្េ
ដំ្បូងម្ដាយព្កុតជំនាញការម្វៀតណាតណដ្លតករីវេិាសាា ្ព្គុ្្ចាញ់ន្េីព្កុងហាណូ្យ។ កនុង
អំ ុង ន្ ១ំ៩៨០ គឺ្ា្ការផ្ាុះរាតតាតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ខ្តេសាា យម្រៀងណដ្លព្កុតព្បោជ្ទងំ
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ម្នាះម្េើបណតបា្វលិព្ត បត់ករីតំប្ន់ព្រភនណំដ្លា្ការចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់។ កនុងព្ោដ្ណ៏ស្
លំបាកលំបិ្ម្នាះ ព្កុតការងារព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្យើងចុះម្ធាើការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ជូ្
ព្បោជ្ទងំអស់ម្នាះម្ដាយផ្េល់ថ្នន ោំសតូហភ្នរ (MDA) ្ូវព្បម្ភេថ្នន កំលូរ ៉ាូគី្្ (Chloroquine)        
រយៈម្រល៣ន ៃ្ ្ិងបណ ា្តថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្ (Primaquine) ១ដូ្សកនុងកំរតិ ១៥ តលីីព្កាត។ 

ម្ៅណខ្កកកដា ន្ ១ំ៩៨៤ គឺ្រដាឋ ភបិាលរដ្ឋកតពុោបា្បម្ងកើតម្ ើងវញិ្ូវ តជឈតណ្ឌ លកំចាតជំ់ងឺ
ព្គ្ុ្ ចាញ់ (ថ្នន កម់្សមើនាយកដាឋ ្្ិងសាិតម្ៅម្ព្កាតការព្គ្បព់្គ្ងផ្អា ល់របស់រដ្ឋតន្រ្េីព្កសួងសុខាភបិាល 
តាតអ្ុព្កិតយម្លខ្ ១១អ្ព្ក របស់ព្កតុព្បឹការដ្ឋតន្រ្េី) ម្ដ្ើតបផី្េល់បម្ចេកម្េស្ិងសំភ្នរៈ ោពំ្េដ្ល់
តូលដាឋ ្សុខាភបិាលរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាតត ា្ីរម្រេយម្ខ្តេ ្ ិងព្សុក។ ម្ៅម្ដ្ើត ន្ ១ំ៩៨៧ក៏
ា្ការផ្ាុះរាតតាតជំងឺព្គុ្្ចាញ់តេងម្េៀតកនុងព្េងព់្ទយធំម្ៅ កនុងឃុំម្សាត ្ិងឃុំតាអូរ ន្ព្សុកគី្រ ី
វង ់ ម្ខ្តេតាណកវ ណដ្លរួកម្គ្ម្េើបណតបា្វលិព្ត បត់ករី ព្រំណដ្្ណខ្មរ-ន្ (ភ្នគ្ម្ព្ចើ្ោរលករ ក៥) 
ណដ្លា្ចំ្ួ្ព្បាណ្ោ៦០០នាក ់ម្ហើយព្តូវបា្ព្កុតព្គូ្ម្រេយន្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ចុះជួយ សម្ន្រងាគ ះបនាា ្ម់្ៅ្ឹងកណ ល្ង ណដ្លកនុងចំម្ណាតអនកជំងឺទងំអស់ម្នាះ គឺ្ា្
ព្បាណ្ោ៣០ភ្នគ្រយោករណី្ជំងឺធៃ្ធ់ៃរ។ 

ម្យាងអ្ុព្កិតយរាជរដ្ឋភបិាលកតពុោម្លខ្ ៦៧អ្ព្ក.បក ចុះន ៃ្េី២២ ណខ្តុោ ន្ ១ំ៩៩៧ សេីរី 
ការម្រៀបចំ ្ិងការព្បព្រឹតេម្ៅរបស់ព្កសួងសុខាភបិាល តជឈតណ្ឌ លោតិកំចាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្តូវបា្ 
ជំ្ួសម្ដាយម្ឈាម ះ ម្ីគឺ្ តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ ឹងជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិង                    
បាណ្កសាន្រសេ (ម្ៅកាតរី់ម្រលម្្ះថ្ន ត.គ្.ច) ណដ្លោព្គឹ្ះសាា ្សុខាភបិាលថ្នន កក់ណាេ លរបស់
ព្កសួងសុខាភបិាលកនុងប ា្ុកការងាររិម្សស ព្បយុេធ្ឹងជំងឺ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺរបស់កតមវធីិោតិម្ព្កាត
ឱវាេចំ្ួ្បី រតួា្ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ ឹងជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ ឹងជំងឺព្គ្ុ្ ឈាត ្ិង
កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ ។ បណ ា្តរីប ា្ុកការងារខាងម្លើ គឺ្ តគ្ច កេ៏េួលប ា្ុកផ្ងណដ្រ្ូវ
ព្បតិបតេិការ ត ា្ីររិម្សាធ្ស៍េងដ់ារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Malaria Reference laboratory) ្ិង គំ្ម្រាង
សិកាព្សាវព្ោវ កនុងកិចេសហការោតយួនដ្គូ្តិ្ ណត្រដាឋ ភបិាល។ ម្ព្ៅរីម្្ះ តគ្ច កោ៏ថ្នន លសំរាប ់
ការងារបណ្េុ ះបណាេ ល ការងារព្សាវព្ោវ ្ិងផ្េួចម្ផ្េើតនចនព្បឌិ្តបម្ងកើតព្គ្បស់កតមភ្នរព្បយុេធ្ឹងជំងឺ
ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។  ចាបត់ាងំរីណខ្តករា ន្  ំ២០១២ តក ព្កសួងសុខាភបិាលបា្ផ្េល់េំ្ុកចិតេ
ម្លើការេេួលប ា្ុកការងារជូ្ដ្ល់ តគ្ច ម្ដ្ើតប ី ព្បយុេធ្ឹងជំងឺ Neglected Tropical Diseases 
(NTD) ម្ៅព្បម្េសកតពុោ្ិងអ្ុវតេសាហរណ្កតមគំ្ម្រាងណផ្្ការសកតមភ្នរម្ផ្អេ តម្លើការព្បយុេធ  
្ឺងជំងឺ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺម្ដាយម្ព្បើព្បាស់ថ្នន គីំ្តោីតម្ធាបាយបងាក រ។   
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សនែកទី១៖ ការយិាលយ័រដ្ឋបាល  
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សែចកតីសនតើម្៖ 
ការយិាល័យរដ្ឋបាលោម្សនាធិការរបស់ព្បធា្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់    

បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ (ត.គ្.ច) ្ិងោជំ្ួយការដ្ល់ថ្នន កដឹ់្កនានំ្តជឈតណ្ឌ លោតិ កនុង
ការព្គ្បព់្គ្ងការងាររដ្ឋបាលេូម្ៅ ឲ្យា្ព្បសិេធភ្នរ ម្ដាយម្ធាើការេំនាកេំ់្ងការងារយា៉ា ងជិតសនិេធ
ោតយួនាយកដាឋ ្បុគ្គលិក ន្ព្កសួងសុខាភបិាល ម្ដ្ើតបឈីា្ម្ៅសម្ព្តចេិសម្ៅ សំម្ៅធានា្ិរ េ្ភ្នរ
របស់ ត.គ្.ច។ 

ការយិាល័យរដ្ឋបាលា្ព្បធា្ ០១រូប អ្ុព្បធា្ ០១រូប ្ិងតន្រ េ្ីព្កបខ្ណ័្ឌ  តន្រ េ្ីោបកិ់ចេ
ស្ា ណដ្លកំរុងបម្ព្តើការងារចំ្ួ្ ៤០ នាក ់ម្ដាយព្គ្បព់្គ្ងផ្អា ល់ម្ៅម្លើណផ្នកទងំអស់ ចំ្ួ្ ០៦ ា្
ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 

 ថ្នន កដឹ់្កនាកំារយិាល័យ ០២ នាក ់(ព្សី១នាក)់ 
 ណផ្នករដ្ឋបាល  ០៨ នាក ់(ព្សី១នាក)់ 
 ណផ្នកដឹ្កជញ្ជូ ្  ២២ នាក ់(ព្សី០នាក)់ 
 ណផ្នកអនាតយ័  ០៤ នាក ់(ព្សី៤នាក)់ 
 ណផ្នករត័ា៌្វេិា  ០២ នាក ់(ព្សី០នាក)់ 
 ណផ្នកបណាា ល័យ  ០១ នាក ់(ព្សី១នាក)់ 
 ណផ្នកស េ្ិសុខ្  ០៣ នាក ់(ព្សី០នាក)់ 

 
តន្រ េ្ី បុគ្គលិក ន្ការយិាល័យរដ្ឋបាលរបស់តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុត 

សាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ ា្កំរតិជំនាញ សតតាភ្នរ ា្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 
 
ល.រ កំរតិជំនាញ/សតតាភ្នរ ចំ្ួ្  សរុប/ព្សី 
១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

ព្គូ្ម្រេយតធយត,បរញិ្ហា បព្តរងអបរ់តំន្រ េ្ីសុខាភបិាល 
គិ្ោ្ុបដាឋ កតធយត 
បរញិ្ហា បព្តព្គ្បព់្គ្ងេូម្ៅ 
បរញិ្ហា បព្តហិរញ្ា វតាុ 
បរញិ្ហា បព្តរត័ា៌្វេិា 
វពិ្កឹតយការតធយត 
ម្លខាធិការរដ្ឋបាល 

១/១ 
១/០ 
២/០ 
៣/២ 
៤/០ 
១/០ 
២/២ 
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៨ 
៩ 
១០ 
១១ 

ម្បើកបរ 
អនាតយ័  
េឹក-ម្ភលើង 
ស េ្ិសុខ្ 

២១/០ 
២/២ 
២/០ 
៣/០ 

សរុប ៤២នាក/់០៧នាក ់

  
ការយិាល័យរដ្ឋបាលា្ម្បសកកតម ម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ងការងាររដ្ឋបាលេូម្ៅន្ ត.គ្.ច ឲ្យា្

ព្បសិេធភ្នរខ្ពស់្ិងអរាព្កឹតយ សំម្ៅម្លើកកំរស់គុ្ណ្ភ្នរការព្គ្បព់្គ្ងតន្រ េ្ីរាជការសីុវលិ តន្រ េ្ីោបកិ់ចេ
ស្ា ព្គ្បព់្គ្ងការងាររដ្ឋបាលេូម្ៅ ព្គ្បព់្គ្ង្ូវរាល់លិខិ្តបេដាឋ ្ បម្ងកើ្េំនាកេំ់្ង កិចេសហ
ព្បតិបតេិការ ា្តាល ភ្នរ ឈា្ម្ៅសម្ព្តចេិសម្ៅ ្ ិងសកតមភ្នរទងំឡាយណដ្លថ្នន កដឹ់្កនាតំ.គ្.ច ក៏
ដូ្ចោថ្នន កដឹ់្កនាពំ្កសួងសុខាភបិាល ដាកជូ់្។ 

ការយិាល័យរដ្ឋបាលា្តួនាេី ភ្នរកិចេ ្ិងេិសម្ៅ ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចបា្្ូវម្បសកកតមរបស់ខ្លួ្ 
ម្ដាយអ្ុវតេឲ្យា្ព្បសិេធភ្នរម្ៅម្លើការងារ ព្គ្បព់្គ្ងឯកសារម្ចញ/ឯកសារចូល លិខិ្តបេដាឋ ្េូម្ៅ 
ការព្គ្បព់្គ្ងម្ៅម្លើការម្ធាើលិខិ្តបញ្ហជ ម្បសកកតម/លិខិ្តឧម្េាសនាត ការម្រៀបចំតម្តលើងឋា្ េ្រស័កេិ្ិង
ថ្នន កជូ់្តន្រ េ្ីរាជការ ព្តួតរិ្ិតយណ្រកាសំភ្នរៈបរកិាេ រ ្ិងអចល្ព្េរយរបស់ ត.គ្.ច។ េេួលប ា្ុកម្ៅម្លើ
ការព្គ្បព់្គ្ងជួសជុលណ្ទ ំ រ្យ េ្ ្ិងម្ទចព្កយា្យ េ្រដ្ឋ ធានាបា្្ូវការម្ធាើការយិាល័យរដ្ឋបាល
ដំ្ម្ណ្ើ រចុះម្បសកកតមរបស់តន្រ េ្ីរាជការម្ៅដ្ល់ម្ោលម្ៅ តាតបណាេ រាជធា្ី/ម្ខ្តេ ព្បកបម្ដាយសុវតាភិ្នរ។ 
េ ា្ឹត្ឹងម្នាះណដ្រ ការយិាល័យរដ្ឋបាល កេ៏េួល្ូវភ្នរកិចេដូ្ចោ អនាតយ័្ិងព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង ណដ្លម្ដ្ើរតួ
នាេីសំខា្ក់នុងការធានា្ូវបរសិាា ្សាអ ត ា្ផ្អសុកភ្នរ ម្សាភណ័្ភ្នរទងំកនុង ្ិងម្ព្ៅបរមិ្វណ្អោរ 
តាតប ា្បម់្ធាើការងារ សាលព្បជំុ ប ា្បេឹ់ក។ ម្ដាយបចេុបប ន្ម្្ះ ោសតយ័បម្ចេកវេិាេំម្ ើ្ប ការយិាល័យ
រដ្ឋបាល េេួលប ា្ុកព្បរ័្ ធរត័ា៌្វេិា សព្ាបត់ជឈតណ្ឌ លោតិ ម្លើការងារបម្ចេកវេិាកនុងយុគ្សតយ័
ដ្េំ៏ម្ ើ្បម្្ះ ណដ្លា្ភ្នរកិចេចំបងព្គ្បព់្គ្ង ្ិងការណ្រកា ព្បរ័្ ធេិ ន្្យ័ Network, Website, 
Facebook, Internet ្ិងសកតមភ្នរម្ផ្ែងៗម្េៀត។ តា៉ាងវញិម្េៀត ការយិាល័យរដ្ឋបាល ា្ម្ៅបណាា
ល័យ ណដ្លា្ភ្នរកិចេព្សាវព្ោវរត័ា៌្ ម្ីៗ ្ិងណសាងរកឯកសារ ម្ដ្ើតបតីតកល់ ្ិងម្រៀបចំម្សៀវម្ៅឲ្យ
ា្រម្បៀបម្រៀបរយតាតព្បម្ភេឯកសារ្ីតយួៗ។ ម្លើសរីម្្ះ ការយិាល័យ រដ្ឋបាលា្េិសម្ៅ រព្ងឹង
ណផ្នកស េ្ិសុខ្ សណាេ បធ់ាន ប ់ ម្ដាយម្ធាើការយាតកាតព្បចាកំារ ព្បចានំ ៃ្ ធានាបា្្ូវសុវតាិភ្នរជូ្ដ្ល់
តន្រ េ្ីបុគ្គលិក  ម្ៅកនុង ្ិងម្ព្ៅបរមិ្វណ្តជឈតណ្ឌ លោតិ។ 
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១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
ណផ្នករដ្ឋបាលគឺ្ោម្សនាធិការ របស់ព្បធា្ការយិាល័យរដ្ឋបាល ម្លើការងាររម្បៀប ្ិងការងារ

ព្គ្បព់្គ្ងតន្រ េ្ ីបុគ្គលិក រិម្សសា្ភ្នរកិចេព្បតិបតេិកាតរាកិចេការងារសំខា្់ៗ សំរាប ់ត.គ្.ច រតួា្៖  
− ព្គ្បព់្គ្ងឯកសារម្ចញ សរុបចំ្ួ្ ១៥៨០។  
− ព្គ្បព់្គ្ងឯកសារចូល សរុបចំ្ួ្ ១៦២។  
− ព្គ្បព់្គ្ងការម្ធាើលិខិ្តអម្ញ្ជ ើញ (ព្បជំុ សិកាេ សាោ វគ្គបណ្េុ ះបណាេ ល) បា្ចំ្ួ្ ២៤ដ្ង។ 
− ោម ្លិខិ្តសំុម្បសកកតមម្ៅម្ព្ៅព្បម្េសម្េ (ម្ដាយសារបញ្ហា  Covid-19). 
− ព្គ្បព់្គ្ងសាលព្បជំុសរុបបា្ចំ្ួ្ ៦៧ដ្ង កនុងម្នាះការព្បជំុ Online ា្ចំ្ួ្ ១៦ដ្ង។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងម្លើការសំុតម្តលើងថ្នន កក់ាពំ្បាកព់្បចាំ្ ន រំបស់តន្រ េ្ីរាជការសីុវលិ គិ្តម្ៅដ្ល់ន ៃ្េី១៣ 

ណខ្ម្តសា ន្ ២ំ០២២ បា្ចំ្ួ្ ៥១នាក។់ 
− ម្ព្ជើសម្រ ើសតន្រ េ្ីោបកិ់ចេស្ាព្បចាំ្ ន  ំម្ព្បើព្បាស់កនុង ត.គ្.ច សព្ាប់្ ន ២ំ០២២ ចំ្ួ្ ៣៧

នាក ់តាតការណបងណចករបស់ព្កសួងសុខាភបិាល។  
− ចាតត់ាងំតន្រ េ្ីរាជការឲ្យចូលរតួកនុងព្រឹតេិការណ៍្ម្ផ្ែងៗ ម្ៅតាតចំ្ួ្ណដ្លព្កសួង  សាា ប័្  

ម្សនើសំុចូលរតួ បា្ចំ្ួ្ ០ដ្ង តន្រ េ្ីចូលរតួចំ្ួ្ ០នាក ់(ម្ដាយសារបញ្ហា  Covid-19). 
− ម្ធាើបណ័្ា សាគ ល់តន្រ េ្ី បុគ្គលិក ត.គ្.ច ទងំអស់សព្ាបម់្ព្បើព្បាស់ ណដ្លា្សុរលភ្នរ

ដ្ល់ន ៃ្េី៣១ ណខ្ធនូ ន្ ២ំ០២២។ 
− ព្បតូល្វកិា ឬ វភិ្នគ្ទ្ ម្ៅតាតការម្សនើសំុនរអងាគ សរីអងគភ្នរនានា ្ិង ព្បតូលបចេយ័   

សំរាបរិ់ធីបុណ្យម្ផ្ែងៗបា្ចំ្ួ្ ១៤ដ្ង។ 
− ម្រៀបចំរិធីសូព្តត េ្ ម្រលបុណ្យោតិ (បុណ្យចូល ន្ ណំខ្មរព្បនរណី្ោតិ ចំ្ួ្ ០ដ្ង) 
− ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងតាតដា្កាម្តរា៉ា សុវតាិភ្នរ។ 
− បំម្រញកិចេការម្ផ្ែងៗតាតការណណ្នារីំថ្នន កដឹ់្កនា។ំ 
− សព្តបសព្តួលការងារេំនាកេំ់្ងម្ផ្ែងៗ។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងសំម្ណ្ើ សំុលិខិ្តបញ្ហជ ម្បសកកតមម្ៅព្កសួង។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងលិខិ្តបញ្ហជ ម្បសកកតម ឬ លិខិ្តឧម្េាសនាត ម្ព្បើព្បាស់កនុង ត.គ្.ច។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងលិខិ្តបញ្ហជ ម្បសកកតម ឬ លិខិ្តឧម្េាសនាត ចបម់្បសកកតមព្ត បត់កវញិ។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងលិខិ្តបញ្ហជ ម្បសកកតម របស់តន្រ េ្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេតក ត.គ្.ច។ 
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សកតមភ្នរចូលរតួកនុងការបងាក រ េបស់ាក តជំ់ងឺកូវដី្១៩៖  
− បា្ផ្លិតផ្អា ងំអបរ់សុំខ្ភ្នរផ្ែរាផ្ាយ សេីរីការចូលរតួកនុងការបងាក រ េបស់ាក តជំ់ងឺកូវដី្ ១៩ 

តាតការណណ្នារំបស់ព្កសួងសុខាភបិាល បិេម្ៅព្ចកទា រចូលអោរ ត.គ្.ច។ 
− អ្ុវតេវធិា្ការវាស់កំម្ៅ ព្គ្បត់ន្រ េ្ី បុគ្គលិក ម្ភញៀវោតិ អ េ្រោតិ រាល់ម្រលចូលម្ធាើការ ឬ ចូល

េំនាកេំ់្ងការងារ។ 
− បំផុ្សចលនាពាកា់៉ា ស់តុខ្ ោងនដ្្ឹងអាល់កុល ឬ េឹកណជលសាល បម់្តម្រាគ្ ម្ដាយម្ធាើការ

ណបងណចកឧបករណ៍្វាស់កំម្ៅ ា៉ា ស់តុខ្្ិងអាល់កុលជូ្ដ្ល់តន្រ េ្ី បុគ្គលិកត.គ្.ច ទងំអស់។ 
− អ្ុវតេវធិា្ គ្ាល តសងគត្ិងពាកា់៉ា ស់តុខ្ ម្ៅរាល់កិចេព្បជំុព្បចាណំខ្ ព្បចាពំ្តីាស វគ្គបណ្េុ ះ 

បណាេ ល្ិងសិកាេ សាោនានា ទងំកនុង ្ិងម្ព្ៅ ត.គ្.ច។ 
ម្បើម្ទះបីោការងាររបស់ណផ្នករដ្ឋបាល បា្សម្ព្តចតាតេិសម្ៅ ្ិងសកតមភ្នរទងំឡាយ  

ណដ្លថ្នន កដឹ់្កនាតំ.គ្.ច កដូ៏្ចោថ្នន កដឹ់្កនាពំ្កសួងសុខាភបិាល ដាកជូ់្ កម៏្ៅា្ឧបសគ្គតយួចំ្ួ្ដូ្ច
ខាងម្ព្កាតម្្ះ៖  

− ខ្ាះខាតតន្រ េ្ីព្កបខ្ណ្ឌ  (បចេុបប ន្ា្ចំ្ួ្០២នាក)់។  
− ការចរាចរណ៍្ឯកសារម្ៅកា្ត់ ា្ីរសុខាភបិាលន្រដ្ឋបាលម្ខ្តេ ា្ភ្នរលំបាក។ 

 

ណផ្នករដ្ឋបាលា្េិសម្ៅការងារសព្ាប់្ ន ខំាងតុខ្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 
− ម្ធាើសំម្ណ្ើ ម្ៅព្កសួងសុខាភបិាល សំុតន្រ េ្ីព្កបខ្ណ្ឌ ម្អាយតកបម្ព្តើការងារម្ៅ ត.គ្.ច ម្ដ្ើតបី

បំម្រញ្ូវការខ្ាះខាតធ្ធា្ត្ុសែ ម្ព្ពាះា្តន្រ េ្ីដ្ល់អាយុព្តូវចូល្ិវតេ្ ៍ោប េ្បនាា ប។់ ោ
រិម្សស ត.គ្.ច ខ្ាះខាតតន្រ េ្ីជំនាញម្វជជបណ្ឌិ ត បចេុបប ន្ា្ណត១២នាក ់(ព្សី២នាក)់ ្ិង
តន្រ េ្ីណផ្នករត័ា៌្វេិា។ 

− ម្ធាើសំម្ណ្ើ ម្ៅព្កសួងម្ដ្ើតបសំុីណកសព្តួលឋា្ េ្រស័កេិតាតសញ្ហា បព័្ត ជូ្តន្រ េ្ីរាជការ 
− ម្រៀបចំឯកសារម្ដ្ើតបមី្សនើសំុតម្តលើងឋា្ េ្រស័កេិ ្ិងថ្នន ក ់ព្បចាំ្ ន ជូំ្តន្រ េ្ីរាជការសីុវលិ        

ន្ ២ំ០២៣។ 
− ចូលរតួវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លរដ្ឋបាលេូម្ៅ ម្ដ្ើតបបីម្ងកើតចំម្ណ្ះដឹ្ង ដ្ល់តន្រ េ្ីកនុងការយិាល័យ 

រដ្ឋបាល ្ិងម្រៀបចំវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លនផ្ាកនុងរដ្ឋបាលេូម្ៅដ្ល់ តន្រ េ្ីបុគ្គលិកព្គ្បណ់ផ្នកន្  
ត.គ្.ច។ 

− ម្ព្តៀតម្រៀបចំព្បាររធស ន្ិបាតបូកសរុបការងារព្បចាំ្ ន ២ំ០២១្ិងម្លើកេិសម្ៅសកតមភ្នរ
ប េ្ ន្  ំ២០២២ ណដ្ល្ឹងព្បព្រឹតេម្ៅម្ៅន ៃ្េី ២២-២៤ ណខ្កុតភៈ ន្ ២ំ០២២ េិវាោតិព្បយុេធ
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្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងណខ្ម្តសា ន្ ២ំ០២២ ្ិងេិវាោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត សព្ាប់្ ន ំ
២០២២ ខាងតុខ្។ 

− ម្ព្ោងម្រៀបចំណកសព្តួល ជួសជុលម្ខ្ឿ្របង ្ិងោបថ្នន ឱំយា្ម្សាភណ្ឌ ភ្នរព្សស់សាអ ត។ 
 

 ២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកដ្ឹកជញ្ជូន៖ 
ណផ្នកដឹ្កជញ្ជូ ្គឺ្ោម្សនាធិការ របស់ព្បធា្ការយិាល័យរដ្ឋបាល ម្លើការងារ សាិតិ រ្យ េ្      

ត៉ាូតូ ា៉ា សីុ្ម្ភលើង ការបងរ់ ធ្ផ្លូវ ការជួសជុលរ្យ េ្ ម្លើកណផ្្ការជួសជុលរ្យ េ្ព្បចាំ្ ន  ំ ្ិងតាតដា្
ម្សៀវម្ៅម្ព្បើព្បាស់ ណ្ទរំ្យ េ្។  

ណផ្នកដឹ្កជញ្ជូ ្សម្ព្តចបា្សតេិធផ្ល្ិងសកតមការងារា្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖  
− សាិតិរ្យ េ្ ត៉ាូតូ ្ិងា៉ា សីុ្ម្ភលើង  
− បងរ់ ធ្ផ្លូវ ន្ ២ំ០២១ របស់រ្យ េ្រដ្ឋចំ្ួ្ ៤៧ម្ព្គ្ឿង 
− ម្សៀវម្ៅតាតដា្រ្យ េ្រដ្ឋចំ្ួ្ ៤៧ម្ព្គ្ឿង 
− ម្សៀវម្ៅតាតដា្ការម្ព្បើព្បាស់រ្យ េ្រដ្ឋចំ្ួ្ ៤៧ម្ព្គ្ឿង 
− ព្គ្បព់្គ្ងរ្យ េ្ចុះម្បសកកតមម្ៅកា្ប់ណាេ រាជធា្ី/ម្ខ្តេ សរុបចំ្ួ្ ១,០២៨ដ្ង 
− ជួសជុលរ្យ េ្រដ្ឋសរុបបា្ចំ្ួ្ ៣៦ម្ព្គ្ឿង (្វកិាោតិ ៤ម្ព្គ្ឿង ្ិង្វកិាតូល្ិធិសកល 

៣២ម្ព្គ្ឿង 
− បំផុ្សអនកម្បើកបររ្យ េ្ទងំអស់ ចូលរតួម្ធាើអនាតយ័កនុង  ្ិងជំុវញិអងគភ្នរម្ដ្ើតបមី្អាយា្   

បរសិាា ្លអ បា្ចំ្ួ្ ១២ម្លើក 
ម្បើម្ទះបីោ ណផ្នកដឹ្កជញ្ជូ ្ បា្អ្ុវតេការងារតាតេិសម្ៅ ្ិងសកតមភ្នរបា្តយួចំ្ួ្ធំ 

សព្ាបអ់ងគភ្នរកម៏្ៅណត ជួបឧបសគ្គតយួចំ្ួ្ដូ្ចខាងម្ព្កាតម្្ះ៖ 
− ខ្ាះខាតតន្រ េ្ីព្កបខ្ណ្ឌ បំម្រ ើការងារកនុងណផ្នក 
− រ្យ េ្ភ្នគ្ម្ព្ចើ្ោរ្យ េ្ចាស់ៗ ា្ការខូ្តខាតម្ព្ចើ្ ទតទរការជួលជុលញឹកញាប ់
− ន្ មំ្្ះ្វកិារដ្ឋា្តិចតួចតិ្ ព្គ្បព់្ោ្ក់នុងការជួសជុល (ម្ដាយសារបញ្ហា កូវដី្) 

 
ណផ្នកដឹ្កជញ្ជូ ្ា្េិសម្ៅការងារសំរាប់្ ន ខំាងតុខ្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖  

− ម្លើកណផ្្ការជួសជុលរ្យ េ្រដ្ឋសព្ាប់្ ន ២ំ០២២ ចំ្ួ្ ៤០ម្ព្គ្ឿង 
− ម្សនើសំុរ្យ េ្ ម្ីចំ្ួ្ ៣ ម្ព្គ្ឿងបណ ា្ត ម្ដ្ើតបបីម្ព្តើការងារកនុង ត.គ្.ច 
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− បំផុ្សអនកម្បើកបររ្ យ េ្ទងំអស់ ចូលរតួម្ធាើអនាតយ័កនុង  ្ ិងជំុវញិអងគភ្នរ ម្ដ្ើតបបីរសិាា ្
សាអ តលអ  ម្ដាយម្ធាើអនាតយ័១ដ្ងកនុង១ណខ្ ោម្រៀងរាល់ណខ្ 

− គូ្សគំ្្ូសចំណ្តរ្យ េ្ម្ ើងវញិ 

៣.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកអនាម្័យ និងប្រព័នធទឹក/ស្លើង៖ 
ណផ្នកអនាតយ័្ិងព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង ម្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ក់នុងការធានា្ូវបរសិាា ្សាអ ត ា្ផ្អសុក 

ភ្នរ ម្សាភណ័្ភ្នរទងំកនុង ្ិងម្ព្ៅបរមិ្វណ្អោរ តាតប ា្បម់្ធាើការងារ សាលព្បជំុ ប ា្បេឹ់ក ោរិម្សស
ព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង ធានាបា្្ូវការតិ្ រាងំសាះ ន្ការអ្ុវតេការងាររបស់តន្រ េ្ី បុគ្គលិកព្បចានំ ៃ្ កនុងម្រល
ម្ា៉ា ងម្ធាើការងារ។ 

ណផ្នកអនាតយ័ ្ិងព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង បា្អ្ុវតេសកតមភ្នរ ម្ដាយបា្ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងណកលតអរ 
ោព្បចាដូំ្ចោ៖ 

− ម្បាសជូតរបស់របរ សាភ រៈ សាអ តបរមិ្វណ្អោរ ្ិងេីធាល កនុង ត.គ្.ច ព្គ្បប់ ា្បក់ារយិាល័យ 
ណផ្នក ប ា្បេឹ់ក សាលព្បជំុ។ 

− ណ្ទសួំ្ ម្មម  រុកេោតិលតអរជំុវញិបរមិ្វណ្ ត.គ្.ច។   
− ម្បាសសាអ តេីធាល  ម្វចខ្េប ់បញ្ជូ ្សំរាតម្ចញឲ្យបា្សាអ ត រីកនុងបរមិ្វណ្ ត.គ្.ច។  
− ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងជួសជុលព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង។  

 
ណផ្នកអនាតយ័ ្ិងព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង ម្ៅា្ឧបសគ្គខ្លះៗកនុងណផ្នករបស់ខ្លួ្ដូ្ចោ៖ 

− ខ្ាះតន្រ េ្ីបំម្រ ើការងារកនុងណផ្នកម្្ះ ម្ដាយបចេុបប ន្ា្ណតតន្រ េ្ីព្កបខ្ណ្ឌ  ០២ នាកកំ់រុងបម្ព្តើ
ការងារ ្ិងតន្រ េ្ីោបកិ់ចេស្ារដ្ឋ០២នាក។់  

− ម្ដាយត.គ្.ច ា្អោរ ប ា្បម់្ធាើការ ្ិងប ា្បេឹ់កម្ព្ចើ្ ម្ធាើឲ្យណផ្នកអនាតយ័ព្តូវការបុគ្គលិក
ព្កុតហ ុ្ឯកជ្បណ ា្ត។ ដូ្ម្ចនះ ត.គ្.ច ព្តូវការចំណាយ្វកិាសព្ាបជួ់លបុគ្គលិកអនាតយ័
ព្កុតហ ុ្ EnviroCam ចំ្ួ្៤នាក ់បណ ា្តម្េៀត។ 

− ្វកិាតិ្ ព្គ្បព់្ោ្ស់ព្ាបជួ់សជុល ផ្អល ស់បេូរ បណ ា្ត អំរូលម្ភលើង អំរូលហាា  សាភ រៈព្បរ័្ ធេឹក 
ណដ្លខូ្ច។ 

 
ណផ្នកអនាតយ័ ្ិងព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង ា្ម្ោលម្ៅសព្ាប់្ ន បំនាា ប៖់ 

− ម្រៀបចំឲ្យា្ឯកសណាឋ ្ ប ា្បស់ព្ាកសព្ាបបុ់គ្គលិកណផ្នកអនាតយ័។ 
− ជួសជុល ផ្អល ស់បេូរ បណ ា្ត អំរូលម្ភលើង អំរូលហាា  ណដ្លខូ្ច។ 
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− បំពាកប់ណ ា្តត៉ាូេរ័បូតបញ្ជូ ្េឹក ម្ដ្ើតបមី្ព្បើព្បាស់ម្ៅកនុង ត.គ្.ច។ 
 

៤.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកព័ត៌មានវិទា៖ 
ណផ្នករត័ា៌្វេិា គឺ្ោណផ្នកតយួដ្សំ៏ខា្ ់របស់អងគភ្នរ ម្លើការងារបម្ចេកវេិាកនុងយុគ្សតយ័ដ្៏

េំម្ ើ្បម្្ះ  ្ិងា្ភ្នរកិចេចំបងកនុងការងារេូម្ៅរបស់ ត.គ្.ច។ ណផ្នករត័ា៌្វេិា សម្ព្តចបា្    
សតេិធផ្ល ្ិងសកតមការងារា្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖  

− តាតដា្្ិងព្តួតរិ្ិតយព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ងអីុណត៉ាល ្ិងចរាចរណ៍្េិ ន្្យ័ម្ចញ-ចូល គឺ្សម្ព្តច
បា្ម្េៀងទតោ់ម្រៀងរាល់ន ៃ្។ 

− ម្ធាើការបងាា តប់ងាា ញបណ ា្តសេីរីការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័្ ធព្បតិបតេិការ ម្ី (new operating 
system) ដ្ល់អនកម្ព្បើព្បាស់ទងំអស់ ោលេធផ្លបា្សម្ព្តចបញ្េូ ល Program printer 

ម្ី ្ិងបងាា តប់ម្ព្ងៀ្បណ ា្ត ៨៥ ា៉ា សីុ្ បញ្េូល software ចូលកនុងា៉ា សីុ្កំុរយូេរ័យួរនដ្ ៨៥
ម្ព្គ្ឿង។ 

− ព្គ្បព់្គ្ងការម្ព្បើព្បាស់ LCD Projector សព្ាបក់ារព្បជំុនានាម្ៅកនុង ត.គ្.ច បា្ម្េៀងទត់ 
− ជួសជុលកំុរយូេរ័ណដ្លា្បញ្ហា  ឬដំ្ម្ណ្ើ រការរអាករ់អលួ បា្សម្ព្តចោលេធផ្ល ចំ្ួ្

២៦០ដ្ង។ 
− ព្គ្បព់្គ្ង្ូវរាល់ឯកសារ ្ិងរត័ា៌្តុ្្ឹងបញ្េូ លម្ៅកនុងម្គ្ហេំររ័ (Website) ្ិងបណាេ

ញេំនាកេំ់្ងសងគត (Facebook) របស់ ត.គ្.ច បា្សម្ព្តចោលេធផ្លបា្ ៦៥ដ្ង។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងម្លើការណ្រកា េិ ន្្យ័ (Back up data) ទងំអស់ម្ព្បើព្បាស់កនុង ត.គ្.ច  សម្ព្តច

ោលេធផ្ល ចំ្ួ្ ៣៦៥ដ្ង។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងរូបភ្នរ ្ិងសកតមភ្នរម្ផ្ែងៗ របស់ ត.គ្.ច បា្សម្ព្តចោលេធផ្ល ៦៥ដ្ង តាត     

រយៈរូបភ្នរណដ្លបម្ងាា ះចូលគ្ណ្្ី Facebook ត.គ្.ច។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងម្លើព្បរ័្ ធកំុរយូេរ័ម្ត សម្ព្តចបា្ោលេធផ្ល ៤ ា៉ា សីុ្ោម្េៀងទត។់ 
− ព្គ្បព់្គ្ងម្លើព្បរ័្ ធ Network ទងំអស់ សម្ព្តចបា្ោលេធផ្ល បនាល យណខ្ែ ម្ីចំ្ួ្២៥ណខ្ែ 
− ព្គ្បព់្គ្ងការម្ព្បើព្បាស់ Internet សម្ព្តចបា្ោលេធផ្ល ដំ្ម្ណ្ើ រការបងគួរ។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងព្បរ័្ ធការពារម្តម្រាគ្ ្ិងបញ្េូ លម្ៅកនុងា៉ា សីុ្ សម្ព្តចបា្ោលេធផ្លចំ្ួ្ ៦៧ 

ា៉ា សីុ្។ 
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ម្បើម្ទះបីោការងារណផ្នករត័ា៌្វេិា  បា្សម្ព្តចតាតេិសម្ៅ ្ិងសកតមភ្នរទងំឡាយ ក៏
ណផ្នកម្្ះម្ៅា្ឧបសគ្គតយួចំ្ួ្ដូ្ចខាងម្ព្កាតម្្ះ៖  

− ា៉ា សីុ្ម្ត (Server) ចាស់ៗ (េិញកនុងគ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកលតាងំរី ន្ ២ំ០០៨) ម្ធាើឲ្យរាល់
ដំ្ម្ណ្ើ រការណចកចាយ Internet ម្ៅា៉ា សីុ្តូចៗា្ការរអាករ់អលួខ្លះៗ 

− ណខ្ែបណាេ ញ Network ណដ្លរព្ងាយតាតជញ្ហជ ំងព្តូវបា្កាតផ់្អេ ចម់្ដាយការសឹក រចិរលិ។ 
− ការព្បជំុ online តាតប ា្បម់្រៀងៗខ្លួ្ ា្ការលំបាកកនុងការសព្តបសព្តួលបម្ចេកម្េស។ 
− ា៉ា សីុ្ម្សគ្ម្តនដ្ព្តូវម្ធាើ link ោតយួអនកចុះម្បសកកតម តិ្ ទ្ប់ា្ម្រៀបចំ ម្ដាយសារបញ្ហា

វបិតេិកូវដី្១៩។ 

 

ណផ្នករត័ា៌្វេិា  ា្េិសម្ៅការងារសំរាប់្ ន ខំាងតុខ្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖  
− ព្តូវម្រៀបចំព្បរ័្ ធព្បជំុ online តាតសេងដ់ារ។ 
− ម្សនើសំុេិញា៉ា សីុ្ម្ត (Server) ម្ី តកជំ្ួសា៉ា សីុ្ចាស់។ 

− ម្ព្ោងេិញកតមវធីិកំចាតម់្តម្រាគ្(Anti-Virus) ម្ី ជំ្ួសកតមវធីិចាស់ណដ្ល្ឹងព្តូវផុ្តកំណ្តក់នុង
ម្រល្ប់ៗ ម្្ះ។ 

− ម្សនើសំុេិញា៉ា សីុ្កំុរយូេរ័យួរនដ្(Laptop) ចំ្ួ្ ៣ម្ព្គ្ឿង បណ ា្តសព្ាបម់្ព្បើព្បាស់កនុង
ការយិាល័យរដ្ឋបាល។ 

− ម្ព្ោង្ឹងដំ្ម្ណ្ើ រការា៉ា សីុ្ម្សគ្ម្តនដ្ សព្ាបចុ់ះវតេា្តន្រ េ្ីរាជការ តន្រ េ្ីោបកិ់ចេស្ា 
្ិងបុគ្គលិកោបកិ់ចេស្ារបស់គ្ម្ព្ាងនានា ណដ្លកំរុងបម្ព្តើការងារម្ៅកនុងតជឈតណ្ឌ ល
ោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ។ 

 

៥.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែករណ្ណា លយ័៖ 
ចំណណ្កណផ្នកបណាា ល័យ ោណផ្នកតយួសាិតម្ៅម្ព្កាតការព្គ្បព់្គ្ងការយិាល័យរដ្ឋបាលណដ្ល

ា្េិសម្ៅព្សាវព្ោវរត័ា៌្ ម្ីៗ្ិងណសាងរកឯកសារ ម្ដ្ើតបតីតកល់ ្ិងម្រៀបចំម្សៀវម្ៅ   ឲ្យា្រម្បៀប
ម្រៀបរយតាតព្បម្ភេឯកសារ្ីតយួៗ ណដ្លា្ដូ្ចោ៖ 

− ចុះម្លខ្កូដ្ឯកសារម្សៀវម្ៅ  
− បញ្េូ លកូដ្ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ង 
− ព្គ្បព់្គ្ងម្សៀវម្ៅ ខ្េី-សង  
− ព្គ្បព់្គ្ងបញ្ជ ីអនកអា្ 
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អាីណដ្លោឧបសគ្គចំបងរបស់ណផ្នកបណាា ល័យគឺ្៖ 
− តិ្ សូវា្អនកចូលតកព្សាវព្ោវ ្ិងអា្ម្សៀវម្ៅកនុងបណាា ល័យ ត.គ្.ច 
− តិ្ ា្ឯកសារ ម្ីបណ ា្តសព្ាបយ់កតកតតកល់េុក 
− ោម ្តន្រ េ្ីព្កបខ្ណ្ឌ បំម្រ ើការងារកនុងណផ្នកម្្ះម្េ បចេុបប ន្ា្ណតតន្រ េ្ីោបកិ់ចេស្ារដ្ឋាន ក់

កំរុងបម្ព្តើការងារ 
 
ណផ្នកបណាា ល័យា្េិសម្ៅម្ៅន្ៃខាងតុខ្ដូ្ចោ៖ 

− ខិ្តខំ្ណសាងរកឯកសារ ម្ីៗ ម្ដ្ើតបតីតកល់េុកសព្ាបក់ារអា្ ្ិងព្សាវព្ោវ  
− ជំរុញការសិកាព្សាវព្ោវដ្ល់ សិសែ ្ិសែតិ សាន្រសាេ ចារយ ម្ោកព្គូ្ អនកព្គូ្ កនុងវស័ិយ 

សុខាភបិាល ្ិងសព្ាបម់្ធាើការេំនាកេំ់្ងរត័ា៌្ 

− ណកណព្បប ា្បប់ណាា ល័យោកណ ល្ងម្រៀបចំតតកល់ម្សៀវម្ៅ ឯកសារ សាន នដ្នានា របស់
ការយិាល័យ កតមវធីិោតិ ្ិងណផ្នកម្ផ្ែងៗ  ន្ត.គ្.ច 

៦.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកែនតិែ៊ុខ៖ 
ណផ្នកស េ្ិសុខ្ ធានាបា្្ូវសុខ្សុវតាិភ្នរ ម្ដាយម្ធាើការយាតព្បចាកំារព្បចានំ ៃ្ ម្រៀបចំ          

សណាេ បធ់ាន បចំ់ណ្តសព្ាបថ់្នន កដឹ់្កនា ំតន្រ េ្ី បុគ្គលិក ម្ភញៀវោតិ អ េ្រោតិ ណដ្លតកេំនាកេំ់្ងការងារ 
ោតយួ ត.គ្.ច 

ណផ្នកស េ្ិសុខ្ បា្អ្ុវតេសកតមភ្នរ ការងាររបស់ខ្លួ្ោព្បចាដូំ្ចោ៖ 
− យាតព្បចាកំារព្បចានំ ៃ្ ម្ដាយម្ធាើការណបងណចកម្វ្យាតព្បចាកំារ (ម្រលន ៃ្ ្ិងម្រលយប)់ 

ព្រតទងំអ្ុវតេការយាតកាតម្ៅតាតម្វ្យាតព្បចាកំារ ្ិងម្ៅតាតបេបញ្ហជ នផ្ាកនុងរបស់  
ត.គ្.ច  

− ធានាឲ្យបា្្ូវស េ្ិសុខ្ សុវតាិភ្នរ ម្ដាយម្ធាើការព្តួតរិ្ិតយ ឬ សាកសួរ រាល់ការម្ចញ/ចូល
របស់ម្ភញៀវោតិ អ េ្រោតិ្ិងម្ធាើការព្តួតរិ្ិតយតាតបរមិ្វណ្កនុង្ិងម្ព្ៅអោរ ប ា្បម់្ធាើការ 
ប ា្បេឹ់ក ព្គ្បោ់្ ់បិេេឹក/ម្ភលើង ្ិងទា បងអួច ម្រៀងរាល់ម្រលម្ា៉ា ងចបក់ារងារ។ ម្លើសរីម្្ះ 
ជួយ សព្តបសព្តួលរាល់ការចតរ្យ េ្របស់ថ្នន កដឹ់្កនា ំតន្រ េ្ីបុគ្គលិក ្ិងម្ភញៀវ 

− វាស់កំម្ៅ ្ិងបាញ់អាល់កុល ព្គ្បត់ន្រ េ្ី បុគ្គលិក ម្ភញៀវោតិ អ េ្រោតិ រាល់ម្រលចូលម្ធាើការ ឬ 
ចូលេំនាកេំ់្ងការងារ។ 
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ណផ្នកស្េិសុខ្ ម្ៅា្ឧបសគ្គកនុងការអ្ុវតេការងាររបស់ខ្លួ្ោព្បចាដូំ្ចោ៖ 
− ោម ្បុគ្គលិកបំម្រ ើការងារកនុងណផ្នកម្្ះ ម្ដាយបចេុបប ន្ព្តូវម្សនើសំុតន្រ េ្ីប៉ាូលីសការពារម្ោលម្ៅ

ន្ព្កសួងតហានផ្ា ចំ្ួ្០៣នាក ់តកយាតព្បចាកំារ។  
− ត.គ្.ច ព្តូវការចំណាយ្វកិាឧបតាតភម្លើកេឹកចិតេជូ្រួកោតោ់ម្រៀងរាល់ណខ្។ 

 
េិសម្ៅម្ៅម្រលខាងតុខ្សព្ាបណ់ផ្នកស្េិសុខ្ា្៖ 

− បណ ា្តកាល ងំស េ្ិសុខ្ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងការយាតព្បចាកំារឲ្យកា្ណ់តលអព្បម្សើរ។ 
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សនែកទី២៖ ការយិាលយ័រសចេកសទែ  
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កម្មវិធីជ្ញតិប្រយ៊ុទធនឹងប្គនុចាញ ់                                 
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១. ែសងេរកម្មវិធីប្គនុចាញ៖់ 

១.១.សាា នការណ៍្ជំងឺប្គុនចាញទ់ូសៅ៖ 
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្រះរាោណាចព្កកតពុោ គឺ្ោជំងឺណដ្លឆ្លងតាតរយៈការខាចំំលងរបស់តូស              

ណដ្កម្ោលញី ម្ៅត្ុសែ្ូវបា៉ា រា៉ា សីុតព្គុ្្ចាញ់។ ជំងឺម្្ះម្ៅណតោប ា្ុកចំបងន្បញ្ហា សុខ្ភ្នរ            
សាធារណ្ៈ រិម្សសប៉ាះពាល់ដ្ល់ប ា្ុកព្បោជ្ណដ្លរស់ម្ៅដាចព់្សយា៉ា ល តំប្ន់ព្រភនំ្ ិងន្រសេីា្នផ្ា
ម្ពាះណដ្លម្ធាើ   ម្អាយទរកតិ្ ា្ការលូតោស់ធំធាតប់ា្លអ ្ិងប៉ាះពាល់ម្លើប ា្ុកចំណាយម្សដ្ឋកិចេ
កនុងការអភវិឌ្ឍ្ព៍្បម្េសោតិ។  
 

ព្បម្េសកតពុោកំរុងសាិតម្ៅម្លើាោ៌វឌ្ឍ្ភ្នរម្ ព្ ះម្ៅកា្ ់ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅ ន្ ំ
២០២៥ តាតម្ោលម្ៅណដ្លបា្កំណ្តម់្ដាយណផ្្ការោតិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់២០១១-២០២៥ 
ម្ព្កាតគំ្្ិតផ្េួចម្ផ្េើតដ្ខ៏្ពងខ់្ពស់របស់ែសម្តចអគគម្ហាសែនារតីសតសជ្ញ ហ ៊ុន សែន នាយករដ្ឋតន្រ េ្ី
ន្ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ 

 
តាតការបា៉ា ្ព់្បាណ្ព្បោជ្ ៩,៣ ោ្នាក ់(ម្សមើ្ឹង ៥៨% ន្ព្បោជ្េូទងំព្បម្េស) រស់

ម្ៅកនុងតំប្ព់្បឈត្ឹងការឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កនុង៥៥ ព្សុកព្បតិបតេិ ន្ម្ខ្តេ ចំ្ួ្២១។ តាតព្បភរ
រត័ា៌្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (MIS) បា្បងាា ញថ្ន ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចាបរី់ណខ្ តករា ដ្ល់ណខ្ធនូ    ន្ ២ំ០២១ ា្
អព្តាអាងំសីុដ្ង ់ចំ្ួ្ ០,២៦ ម្លើត្ុសែ ១.០០០នាក ់។ ករណី្ជំងឺបា្្យចុះ ៥៤%ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប
្ឹងរយៈម្រលដូ្ចោន ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ គឺ្ចំ្ួ្ករណី្ា្ការ្យចុះរី ៩.២៣៤ករណី្ តកព្តឹត ៤.២៧៩
ករណី្ ។ តិ្ ា្ករណី្សាល បម់្េ គឺ្ម្យើងម្ៅរកាបា្ម្សមើ០ តាងំរី ន្ ២ំ០១៨ តក។ 

 
អាីណដ្លគួ្រម្អាយកតសំ់ោល់គឺ្អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា សីុបា៉ា រ ៉ាូត (ឬេំរងស់ ធ្ុ ំ) 

ា្ ០,០២ កនុងចំម្ណាតព្បោជ្ ១.០០០នាក ់។ ចំ្ួ្ករណី្ជំងឺា្ការ្យចុះដ្ល់ ៦៦% ម្បើម្ព្បៀប
ម្ៅរយៈម្រលដូ្ចោន  គឺ្រីចំ្ួ្ ៩៣៦ករណី្ ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ តកម្ៅព្តឹតចំ្ួ្ ៣២០ករណី្ ម្ៅ ន្ ំ
២០២១។  

 
ម្ដាយណ កចំម្ពាះករណី្ជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ (េំរងោ់ប)់ អព្តាអាងំសីុដ្ងា់្ចំ្ួ្ 

០,២៤ ម្លើត្ុសែ ១.០០០នាក ់ ។ ករណី្ជំងឺា្ការ្យចុះ ៥២% រីចំ្ួ្ ៨.២៩៨ករណី្ម្ៅ ន្ ំ
២០២០  តកម្ៅព្តឹតចំ្ួ្ ៣.៩៥៩ករណី្ ម្ៅ ន្ ២ំ០២១។  
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ចំ្ួ្ករណី្ឈ ឺ្ិងចំ្ួ្សាល បន់្ជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ កនុងព្បម្េសកតពុោ ន្ ២ំ០០០-២០២១

ករណី្ឈ ឺ សាល ប់

អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េសកតពុោ តាតព្សុកព្បតិបតេិ ន្  ំ២០២១  
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លេធផ្លខាងម្លើម្្ះបា្បងាា ញថ្ន តគ្ច បា្សំម្រចម្ោគ្ជយ័គួ្រោេីម្ាេ្ៈ កនុង ន្ ២ំ០២១ 
្ូវសូចនាករលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ 

 
លរ សូចនាករ លេធផ្លម្ោលម្ៅ

ម្ោល ២០១៩ 
ន្  ំ២០២០ ន្  ំ២០២១ 

ម្ោលម្ៅ លេធផ្ល ម្ោលម្ៅ លេធផ្ល 

១ អព្តាសាល បម់្ដាយជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ 
ព្បចាំ្ ន មំ្លើ ព្បោជ្ ១០០.០០០ នាក ់

០ ០ ០ ០ ០ 

២ អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ព្គ្បព់្បម្ភេ 
កនុងចំម្ណាតព្បោជ្ ១.០០០ នាក ់

១,៩៥ ១,០៥ ០,៥៦ ០,៥៩ ០,២៦ 

៣ អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់ 
សីុបា៉ា រ ៉ាូតកនុងចំម្ណាតព្បោជ្១.០០០ នាក ់

០,៣១ 0,១០ ០,០៦ ០,០៦ ០,០២ 

៤ ភ្នគ្រយន្ចំ្ួ្ព្សុកព្បតិបតេិ ណដ្លា្អ
ព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺ ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់
សីុបា៉ា រ ៉ាូត តិចោង ១/១.០០០ នាក ់

៩០% 
(៩២/១០២) 

៩២% 
(៩៤/១០២) 

៩៩% 
(១០១/១០២) 

៩៤% 
(៩៦/១០២) 

១០០% 
(១០២/១០២) 

៥ ភ្នគ្រយន្ចំ្ួ្ព្សុកព្បតិបតេិ ណដ្លា្អ
ព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺ ព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ 
តិចោង ១/១.០០០ នាក ់

៧៥% 
(៧៧/១០២) 

៨៣% 
(៨៥/១០២) 

៨៩% 
(៩១/១០២) 

៨៣% 
(៨៥/១០២) 

៩១% 
(៩៣/១០២) 

 
− សូចនាករ អព្តាសាល បម់្ដាយជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ សំម្រចបា្ម្សមើសូ្យ តុ្បី ន្ ។ំ 
− សូចនាករ អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ សំម្រចបា្ ២២៦% ន្ម្ោលម្ៅ។  
− សូចនាករ អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត សំម្រចបា្ ៣០០% ន្

ម្ោលម្ៅ។  
− សូចនាករ ភ្នគ្រយលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត (េំរងស់ ធ្ំ) ម្ៅតាតព្សុក

ព្បតិបតេិ សំម្រចបា្ ១០៦% ន្ម្ោលម្ៅ គឺ្ព្សុកព្បតិបតេិទងំអស់សំម្រចម្ោលម្ៅ។ 
− សូចនាករ ភ្នគ្រយលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេម្ៅតាតព្សុកព្បតិបតេិ សំម្រចបា្  

១០៩% ន្ម្ោលម្ៅ ។  
ព្សុកព្បតិបតេិណដ្លា្អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ ម្លើសរីតយួកនុងចំម្ណាត 

ត្ុសែ ១.០០០ នាក ់ម្ៅសល់ចំ្ួ្៩ ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២១ ចំ្ួ្ម្្ះបា្្យចុះរី ន្ ២ំ០១៩ ា្ចំ្ួ្ 
២៥ ្ិង ន្ ២ំ០២០ ា្១១។ ព្សុកព្បតិបតេិទងំ៩ ណដ្លម្ៅា្អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្ប់
ព្បម្ភេម្លើសរី១ ា្ ព្សុកព្បតិបតេិណស្តម្នារតយ ា្អព្តាអាងំសីុដ្ងចំ់្ួ្ ៤,៩២ ព្សុកព្បតិបតេិសាឹង
ណព្តង ២,៧០ ព្សុកព្បតិបតេិព្កវា៉ាញ ២,៤២ ព្សុកព្បតិបតេិភនពំ្សួច ២,១៩ ព្សុកព្បតិបតេិកំរងស់ពឺ ២,១៦ 
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ព្សុកព្បតិបតេិព្កគ្រ ២,០៦ ព្សុកព្បតិបតេបិា្លុង ១,៨១ ព្សុកព្បតិបតេិឧតេុងគ ១,១៣ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ
ព្កម្ចះ ១,0១។ 

 
 

 

កនុង ន្ ២ំ០២១ម្្ះ អព្តាភ្នគ្រយរបស់ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត (េំរងស់ ធ្ំ) ្ិងចំរុះ 
ា្ចំ្ួ្ព្តឹតណត ៧% ម្បើម្ធៀប្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ណដ្លា្រហូតដ្ល់ ៩៣%។ អព្តាភ្នគ្រយ
ម្្ះា្ ការ្យចុះរី២៩%ម្ៅ ន្ ២ំ០១៨ តកម្ៅ១៥%ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០១៩ ្ិងតកម្ៅ១០% ម្ៅ ន្ ំ
២០២០។ 

 
 
 
 

 

0.76
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ណតបងា្ជយ័
បរណកវ
ព្កម្ចះ
ឧដុ្ងគ

បា្លុង
ព្កគ្រ

កំរងស់ពឺ
ភនពំ្សួច
ព្កវាញ

សាឹងណព្តង
ណស្តម្នារតយ

អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ តាតព្សកុព្បតិបតេ ិ ន្ ២ំ០២១
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ភ្នគ្រយព្បម្ភេជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ន្ ២ំ០១៨-២០២១ 

 
 

ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅណតា្សាាព្តខ្ពស់ កនុងព្កុតអាយុ ចម្នាល ះរី១៥ ន្  ំ ម្ៅ ៤៩ ន្  ំ ណត
ា្ការ្យចុះ២% កនុង ន្ ២ំ០២១ ម្បើម្ព្បៀប្ឹង ន្ ២ំ០២០។ ម្យើងម្ឃើញថ្នសាាព្តអាយុរី ៥-១៤
ន្  ំ បា្ប េ្ម្កើ្ម្ ើងម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២១ម្្ះ (រី១០%ម្ៅ ន្ ២ំ០១៨ ្ិង ន្ ២ំ០១៩ ម្ៅ១៥%ម្ៅ ន្ ំ

២០២០ ្ិង១៧% ម្ៅ ន្ ២ំ០២០១)។  
 
ភ្នគ្រយករណី្ជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ តាតព្កុតអាយុ ន្ ២ំ០១៨ ដ្ល់ ន្ ២ំ០២១ 
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ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្កើតា្ម្ព្ចើ្ម្លើបុរស ោងន្រសេី  ណតម្ៅរយៈម្រលបី ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ 

ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ន្រសេី ា្ការម្កើ្ម្ ើងប េ្ិច (រី១៣% ម្ៅ ន្ ២ំ០១៨ ម្ៅ១៤%ម្ៅ ន្ ២ំ០១៩ ម្ៅ 
១៨%ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ ្ិងា្២០%ម្ៅ ន្ ២ំ០២១)  

 
 

ម្បើម្យើងម្ព្បៀបម្ធៀបសាា ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ចាញ់របស់ព្បម្េសកតពុោ ោតយួបណាេ ព្បម្េសម្ៅ 
តហាអ្ុតំប្េ់ម្ ល្ម្តគ្ងគ ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោម្ៅណតា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្ម្ៅម្ ើយម្បើ
ម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងព្បម្េសម្ៅកនុងតំប្ ់ ម្លើកណលងព្បម្េសភូា។ ណតព្បម្េសកតពុោ សំម្រចបា្ករណី្
សាល បម់្សមើសូ្យ ដូ្ចព្បម្េសចិ្ ន្ ្ិងម្វៀតណាត (ម្ដាយណ កព្បម្េស ភូា សាល ប៦់នាក ់ ្ិងព្បម្េស
ឡាវសាល ប ់១នាក)់។ (ព្បភរត័ា៏្ របស់ RAI-WHO)។  

 
ព្បម្េស តករា កុតភៈ តនិា ម្តសា ឧសភ្ន តិ្ ុនា កកកដា សីហា កញ្ហា  តុោ វចិឆិកា ធនូ សារុប 

កតពុោ 545 383 338 241 270 339 373 369 377 325 373 396 4329 

ចិ្ 4 3 8 10 12 25 30 8 4 8 4 3 119 

87% 86% 82% 80%

13% 14% 18% 20%
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ករណី្ជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ តាតម្ភេ ន្ ២ំ០១៨ ដ្ល់ ន្ ២ំ០២១

ព្បុស ព្សី
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ឡាវ 296 158 161 161 211 429 374 333 559 379 474 361 3896 

ភូា 2892 1884 2093 3732 6226 11304 10728 5357 3434 3379 2285 N/A 5331
4 

ន្ 127 133 140 179 417 525 406 271 223 202 222 332 3177 

ម្វៀតណាត 39 18 36 33 37 71 37 26 15 62 61 24 459 

 

១.២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
ការព្គ្បព់្គ្ង ្ិង សំរបសំរូលកតមវធីិ 

ម្ទះបីជំងឺកូវដី្ ១៩ បា្បងកការរាងំសាះន្ដំ្ម្ណ្ើ ការការងារ ណតការព្បជំុព្បចាពំ្តីាស របស់ព្កុត
ការងាររិម្សសលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេម្ៅប េ្ការព្បជំុម្ដាយម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័្ ធអ្ឡាញ ម្ដាយ
រកាគ្ាល តសុវតេិភ្នរ។ ម្ដាយម្យើងកតសំ់កាល់ម្ឃើញថ្នព្បសិេធភ្នរន្ការរុករកករណី្ជំងឺរហ័ស ្ិង
រាបាលករណី្ជំងឺ សំម្រចបា្ ១២៥% ន្ណផ្្ការ គឺ្ម្ធាើបា្៩៩.៧% ន្សូច្ការ ៦ណខ្ចុង ន្ មំ្ព្ោង
៨០%។ 

 ម្ដាយណ កម្ៅ តគ្ច ម្ៅណតរកាការព្បជំុោម្េៀងទតរ់ាល់ណខ្ តាតរយៈការជួបជំុរកាគ្ាល ត 
សុវតេិភ្នរ ្ិងតាតព្បរ័្ ធអ្ឡាញ។ 

ម្ធាើការម្បាះរុតព ណចកចាយអភពិ្កតការងារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ជំហា្េី២ ន្ ២ំ០២១-
២០២៥។ 

បា្េេួលការឯកភ្នរម្អាយម្ព្បើព្បាស់ ម្ោលការណ៍្ណណ្នាំ្ មីសេីរីព្បរ័្ ធតាតដា្លុបបំបាត់
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ន្ ២ំ០២១ (ណកសំរលួឯកសារ ន្ ២ំ០១៧) ្ឹងម្រៀបចំម្ធាើការម្បាះរុតព ណចកចាយម្ៅេូទងំ
ព្បម្េស។ 

ចុះអ្ុសារណ្ៈម្យាគ្យល់ ម្លើគំ្ម្រាងសកតមភ្នរ ្ិង្វកិាតូល្ិធិសកល (RAI3E)            ្ ន  ំ
២០២១-២០២៣ ចំ្ួ្កញ្េប់្ វកិា ១៨,៨ោ្ដុ្ោល  រវាង តគ្ច ្ិងអងគការ PR-UNOPS។ 

ចុះអ្ុសារណ្ៈម្យាគ្យល់ប េ្ ម្លើគំ្ម្រាងសកតមភ្នរ ្ិង្វកិាតូល្ិធិសកល (RAI3E) ន្  ំ
២០២១-២០២៣ ចំ្ួ្កញ្េប់្ វកិា ៨,៣ោ្ដុ្ោល  ជូ្ដ្ល់ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេទងំ២១្ិងនដ្គូ្
ព្កសួងពាករ់័្ ធ ា្ព្កសួងបរសិាា ្ ព្កសួងតហានផ្ា ្ិងព្កសួងការពារោតិ។ 
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ចុះអ្ុសារណ្ៈម្យាគ្យល់ ម្លើគំ្ម្រាងសកតមភ្នរ្ិង្វកិាតូល្ិធិសកល (C19RM) ន្ ំ
២២១-២០២៣ ចំ្ួ្កញ្េប់្ វកិាចំ្ួ្ ២៣៩.៨៤២ រវាង ត.គ្.ច ្ិង ព្កសួងសុខាភបិាល។  

 
ការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ជំងឺ ្ិងការអម្ងកតតាតដា្ 

ត.គ្.ច បា្អ្ុវតេសកតមភ្នរជំហា្ចុងម្ព្កាយ(Last Mile) ម្ដ្ើតបឈីា្ម្ៅលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្
ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាតូ (េំរងស់ ធ្ំ) ម្ៅេូទងំព្បម្េសម្ៅ ន្ ២ំ០២៣ខាងតុខ្។ សកតមភ្នរម្្ះបា្
ចាបម់្ផ្េើតសាកលបងម្ៅម្ដ្ើត ន្ ២ំ០២១ម្្ះ ម្ៅតំប្ណ់ដ្លា្អព្តាជំងឺខ្ពស់កនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ្ឹងបា្
ប េ្ម្ៅម្ខ្តេចំ្ួ្៤ ម្េៀត ា្ម្ខ្តេរត្គី្រ ីម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ីម្ខ្តេសាឹងណព្តង ្ិងម្ខ្តេព្កម្ចះ។ សកតមភ្នរ
ម្្ះបា្សហការណផ្នកបម្ចេម្េស ោតយួអងគការសុខ្ភ្នររិភរម្ោក។   

បា្ម្ធាើការបណ្េុ ះបណាេ ល ម្ៅេូទងំព្បម្េស ការរាបាលផ្អេ ចជ់តៃពឺ្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក់ 
ចំម្ពាះបុរស ្ិងន្រសេី ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់ថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្ រយៈម្រល ១៤ន ៃ្។  

បា្សហការ្ិងចុះរិ្ិតយរកម្តម្រាគ្ជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ជូ្កងកំោំងតកួម្ខ្ៀវ (ម្បសកកតមអងគការ
សហព្បោោតិ) បា្ចំ្ួ្៧៥០នាក ់កនុងម្នាះា្ព្សីចំ្ួ្៨១នាក ់(កនុងម្នាះា្វជិជា្ព្បម្ភេហាា ល់
សីុបា៉ា រ ៉ាូតចំ្ួ្៣នាក ់ ម្ដាយម្តសេPCR) ណដ្លព្ត ប់្ ិងតុ្ម្ចញម្ៅបំម្រញម្បសកកតមម្ៅម្ព្ៅព្បម្េស 
ា្ព្បម្េសលីបង ់អាន្រហាិកកណាេ ល ព្បម្េសា៉ា លី ្ិងព្បម្េសស ូដ្ងខ់ាងតបូង។ 

ការព្បជំុអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិបា្ម្ធាើការណាតជួ់បផ្អា ល់ម្ដាយណ ករីោន ម្ៅម្រៀងរាល់ណខ្ ណតម្ៅរយៈ
ម្រលចុង ន្ បំា្ម្ធាើការព្បជំុោធតមតា ម្ដាយរកាគ្ាល តសុវតេិភ្នរ ពាកា់៉ា ស ្ិងបាញ់អាកុល។ 

 
ការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចំលង៖ 

 កនុង ន្ ២ំ០២១  ម្យើងបា្ណចកតុងព្ជលកថ់្នន ោំព្េងព់្ទយធំ ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅបា្ចំ្ួ្ 
៥៥៥.២៧៤តុង ណចកតុងព្ជលកថ់្នន ដំ្ល់ព្បោជ្ចល័ត បា្ ១៥.២៥៩តុង  ណចកតុងដ្ល់ព្បោជ្
ចំណូ្ល ម្ីបា្ចំ្ួ្ ២៦.៨២៥ តុង ្ិងណចកតុងដ្ល់ព្កុតព្បឈតតាតេល់ណដ្្បា្ចំ្ួ្ ១០០.៩០០
តុង (កនុងម្នាះា្ព្កសួងការពារោតិ ព្កសួងបរសិាា ្ ្ិងព្កសួងតហានផ្ា)។ 

បា្ណចកកញ្េបសុ់វតេិភ្នរការពារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ សំរាបអ់នកចូលនព្រដ្ល់ព្បោជ្ចូលនព្រ បា្
ចំ្ួ្ ១២,៤២៤កញ្េប ់ម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្៧ ណដ្លា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់  
 
ការងារព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្៖ 

ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺ MIS ោព្បរ័្ ធេិ ន្្យ័ម្អ ិចព្តូ្ិកម្គ្ហេំររ័ (Web-based) ណបប 
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សកតម។ ម្ដាយសារការប៉ាះពាល់ន្ជំងឺកូវដី្១៩  េំរង ់ MIS APP ម្ីបា្ម្ធាើការបម្ព្ងៀ្េូទងំព្បម្េស 
ម្ដាយម្ព្បើព្បរ័្ ធអ្ឡាញ។ ម្យើងបា្សំម្រចការបម្ព្ងៀ្១០០% រចួម្ហើយ។ 

ព្បរ័្ ធ MIS បា្បម្ងកើត App dashboard ណដ្លា្រត័ា៏្ទ្ម់្ហតុការណ៍្ របស់ករណី្ជំងឺ 
ការកំណ្តេី់តាងំអនកជំងឺ រត័ា៌្សេុកថ្នន  ំ សាភ រៈព្គុ្្ចាញ់។ ព្បរ័្ ធរត័ា៌្ម្្ះ បា្ម្ធាើការណចកចាយ
យា៉ា ងេូលំេូោយទ្ម់្រល (រត័ា៌្ព្បចានំ ៃ្) សំរាបម់្ធាើការម្ឆ្លើយតបកនុងរយៈម្រល២៤ម្ា៉ា ង ម្ដាយតន្រ េ្ី
សុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ្ិងបណាេ ញអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ ព្រតទងំអ េ្រាគ្ត្រី៍
សំណាកន់ដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍ ម្ដាយព្បរ័្ ធម្្ះកអ៏ាចេេួលបា្តាតរយៈ Cambodia Malaria Info App                     
ណដ្លអាចទញយករី App store (IOS) ្ិងPlay store (Android)។ 

បណ ា្តរីម្្ះម្យើងបា្បម្ងកើតព្បរ័្ ធកំណ្តអ់តេសញ្ហា ណ្ជំងឺ តាតរយៈព្កម្ ៉ា នដ្ ណដ្លកតមវធីិ
ម្្ះា្អតាព្បម្យាជ្សំ៍រាបក់ាររាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ (េំរងោ់ប)់។ ម្យើង្ឹងម្ធាើការសាក
លបងម្ៅកនុង ន្ មំ្ព្កាយ។  

ម្យើងបា្ណចក tablets ម្ ី ចំ្ួ្ ៧០៥ម្ព្គ្ឿង ដ្ល់ត ា្ីរសុខាភបិាលចំ្ួ្១៥ ព្សុកព្បតិបតេិ
ចំ្ួ្៤១ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរចំ្ួ្៦៤៩ ្ិង បា្ណចកេូរស័រាសាម ត ដ្ល់បណាេ ញសហគ្ត្ចំ៍្ួ្
២.៣៥៨ម្ព្គ្ឿង (ម្ដាយណ កម្ខ្តេចំ្ួ្ ៦ ណដ្លផ្េល់ការឧបតាតភោពំ្េ ម្ដាយ្វកិា USA-AID តាតរយៈ
អងគការ CMEP កប៏ា្ណចកជូ្ផ្ងណដ្រ)។ 

 
ការងារអបរ់សុំខ្ភ្នរ៖ 

ម្ដាយសារការប៉ាះពាល់ន្ជំងឺកូវដី្១៩ ការម្ធាើការអបរ់សុំខ្ភ្នរដ្ល់ព្បោជ្ម្ដាយផ្អា ល់តាត    
រយៈការជួបជំុកនុងសហគ្ត្ព៍្តូវបា្អាកខ់ា្ ណតម្យើងបា្ម្ធាើការអបរ់តំាតផ្ាះតាតរយៈអនកផ្េល់ម្សវាម្ៅ
តូលដាឋ ្។  

តគ្ច បា្បណ ា្តការ អបរ់ ំសេីរីជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ តាតរយៈព្បរ័្ ធផ្ែរាផ្ាយសងគត ដូ្ចោម្គ្ហ  េំ
រហ៌័ facebook telegram…ោម្ដ្ើត។ 

ត.គ្.ច បា្ម្ធាើការព្បជំុោតយួអងគការនដ្គូ្ កនុងការផ្លិត សាររត័ា៌្ ម្ីៗ ្ិងចាបំាចសំ់រាបក់ារ
លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ តាតេូរេសែ្ ៍Youtube។ 

១.៣.រញ្ហា ប្រឈម្៖  
ម្ដាយសារការប៉ាះពាល់ន្ជំងឺកូវដី្១៩ ការអ្ុវតេ្ស៍កតមភ្នរលុបបំបាតជ់តៃពឺ្គុ្្ចាញ់ ា្ការ 

រ្ារ ្ិងយឺតយា៉ា វគួ្រម្អាយកតសំ់ោល់។ 
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ម្យើងបា្រិ្ិតយម្ឃើញា្សកតមភ្នរព្បោជ្ចូលនព្រ (រុករកអ្ុផ្លនព្រម្ឈើ ការបរបាញ់
សតា ការកំសា េ្ សំរាកលណតា ការកាបឧ់ស ម្ឈើ) ណដ្លអាចព្បឈត្ឹងការចតលងខ្ពស់។ 

ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ ា្ការោបម់្ដាយម្យើងតិ្ ទ្ផ់្េល់ការរាបាលម្អាយោដាច ់
តាតរយៈការម្ព្បើថ្នន  ំ Primaquine ម្ៅេូទងំព្បម្េសម្ៅម្ ើយ (កងាះអងសីុ់ត G6PD ព្បម្ភេម្វៀងច័្ ា 
ចំម្ពាះព្បោជ្កតពុោ ោឧបសគ្គកនុងការរាបាល)។  

 

១.៤.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
− តំរងេិ់ស ព្កុតការងាររិម្សសលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបសំីម្រចម្ោលម្ៅលុបបំបាតក់ារ

ការចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងតំប្ ់ រិសសព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូតម្ៅព្តឹត ន្ ២ំ០២៣ តាតរយៈ
ការព្បជំុ រិភ្នកាោព្បចាពំ្តីាស របស់ព្កុតការងារថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងព្បចាឆំ្ាសចំម្ពាះព្កុត
ការងារថ្នន កព់្សុក។ 

− ចូលរតួអ្ុវតេយា៉ា ងខាល ងំកាល  ម្ៅេូទងំព្បម្េស ្ូវយុេធសាន្រសេជំហា្ចុងម្ព្កាយ (Last Mile)
កនុងការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាតូ (េំរងស់ ធ្ំ) ។  

− អភវិឌ្ឍ្ព៍្បរ័្ ធរត័ា៌្ កនុងតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់២៤ម្ា៉ា ង កនុងដំ្ណាកក់ារលុបបំបាតជំ់ងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត ្ិងព្បរ័្ ធកំណ្តអ់តេញ្ហា ណ្ជំងឺ ម្ដ្ើតបផី្េល់ការរាបាលទ្់
ម្រល េូលំេូោយ ោរិម្សសការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក។់ 

− ម្រៀបចំម្ធាើចំណាតថ់្នន កតំ់ប្ា់្ហា្ិភយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ីសំរាប់្ ន  ំ២០២២។ 
− ណចកតុងព្ជលកថ់្នន ពំ្បសិេធភ្នរយូរបណ ា្ត ដ្ល់ព្បោជ្ចំណូ្ល ម្ី្ិងចល័ត ម្ៅេូទងំ

ព្បម្េស ្ិងោរិម្សសតំប្ណ់ដ្លអ្ុវតេយុេធសាន្រសេជំហា្ចុងម្ព្កាយ។ 
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២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពលអំិតកម្មវធិីប្គុនចាញ៖់ 

២.១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកតាម្ដាន និងវាយតំលល៖ 
ណផ្នកតាតដា្្ិងវាយតនតល (M&E) ោណផ្នកតយួសាិតម្ព្កាតការព្គ្បព់្គ្ងរបស់ការយិាល័យ

បម្ចេកម្េស ន្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ ា្តួ
នាេីម្រៀបចំណផ្្ការសកតមភ្នរ្ិង្វកិា ្ិងធានាម្អាយបា្្ូវគុ្ណ្ភ្នរខ្ពស់ម្លើការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលង (តុងព្ជលកថ់្នន រំយៈម្រលណវង) ្ិងសកតមភ្នរអម្ងកតតាតដា្លុប
បំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ បណ ា្តរីម្្ះ ណផ្នកតាតដា្្ិងវាយតនតល កា៏្តួនាេីកនុងការបម្ងកើ្សតតាភ្នរ្ិង
សព្តបសព្តួលដ្ល់ការអ្ុវតេកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់សព្ាបថ់្នន កម់្ព្កាតោតិ ចងព្កងរបាយការណ៍្ ព្បតូល្ិង
ផ្ដល់រត័ា៌្ដ្ល់ណផ្នកម្ផ្ែងៗរបស់តជឃតណ្ឌ លោតិ អនកេេួលជំ្ួយប េ្ ព្រតទងំសាា ប័្ ្ិងអងគការនដ្
គូ្ណដ្លពាករ់័្ ធទងំអស់ ព្សបតាតគ្ម្ព្ាង ្ិងណផ្្ការយុេធសាន្រសេម្ ព្ ះម្ៅរកការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្
ចាញ់របស់តជឈតណ្ឌ លោតិ។ 

 
១. ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពចំរង៖ 
 

− តាតដា្្ិងព្តួតរិ្ិតយម្លើការអ្ុវតេសតមភ្នររបស់កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ តាតរយៈម្ធាើការចុះ
អភបិាលកិចេម្រៀងរាល់ព្តីាស ម្ៅថ្នន កត់ ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/ការយិាល័យសុខាភបិាលព្សុក
ព្បតិបតេិ/តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ/អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (ភូតឬិចល័ត) ណដ្លសាិតម្ៅ
ម្ព្កាតការេេួលខុ្សព្តូវរបស់តជឈតណ្ឌ លោតិ ម្ព្កាតការេេួលខុ្សព្តូវរបស់អងគការនដ្គូ្ 
ម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងកិចេផ្េួចម្ផ្េើតថ្នន កតំ់ប្ក់នុងការលុបបំបាតភ់្នរសំុាថ្នន អំាម្តតសីុី្ី្ដំ្ណាកក់ាល
េី៣ (RAI3E) ្ិងសកតមភ្នរអម្ងកតតាតដា្ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េស។ 

− ម្ធាើការយា៉ា ងជិតសនិតោតយួថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិងព្បរ័្ ធតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិកនុងការ
សព្តបសព្តួលរិ្ិតយម្ផ្ាៀងផ្អា ត់្ ិងជព្តុញណផ្្ការណចកតុងព្េងព់្ទយធំ ណផ្្ការណចកតុងប ដ្ 
្ិងការណចកតុងបណ ា្តតាតរយៈសកតមភ្នរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ ដ្ល់
ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ ម្ដ្ើតបធីានាម្លើការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលង (ការណចកតុងព្ជលកថ់្នន រំយៈ
ម្រលណវង)ទ្ម់្រលម្វោ ្ិងា្ព្បសិេធភ្នរ។ 
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− សព្តបសព្តួល្ិងចូលរតួម្រៀចំវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លបម្ងកើ្សតតាភ្នរ្ិង វគ្គរលឹំកដ្ល់ថ្នន ក់
ម្ព្កាតោតិ(ថ្នន កត់ ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/ការយិាល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ/តណ្ឌ លសុខ្
ភ្នរ) សេីអំរីការព្គ្បព់្គ្ង្ិងអ្ុវតេកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ ការម្ព្បើព្បាស់្វកិា ការណចកតុងព្ជលក់
ថ្នន រំយៈម្រលណវងដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ ការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ ្ិងការអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ (Active and Passive case detection )។ 

− សព្តបសព្តួលដ្ល់ការអ្ុវតេសកតមភ្នររបស់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ(ថ្នន កត់ ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/
ការយិាល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ/តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ) ណផ្នកម្ផ្ែងៗន្តជឈតណ្ឌ លោតិ
(CNM Units) ្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប េ្ (SSR) ណដ្លកនុងម្នាះរតួា្ ការសព្តបសព្តួល
េាល កក់ញ្េប់្ វកិា ណផ្្ការម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រ ្ិង្វកិាលេធកតមម្ផ្ែងៗ។ 

− តាតដា្្ិងព្តួតរិ្ិតយយា៉ា ងម្េៀងទត ់ ម្លើសូចនាកររបស់ព្កបខ្ណ្ឌ អ្ុវតេកតមវធីីព្គុ្្ចាញ់ 
អព្តាចំណាយ្វកិា្ិងព្បសិេធភ្នរន្ការចំណាយ្វកិា រតួបញ្េូ លទងំការសហការោតយួ
ណផ្នកហិរញ្ា វតាុ្ិងអនកេេួលជំ្ួយផ្អា ល់(PR) សរម្សរ្ិងម្រៀបចំរបាយការណ៍្រកីចំម្រ ើ្  ្ិង
ការណបងណចក្វកិា (PU`/DR)ម្ៅកា្អ់នកផ្េល់ជំ្ួយ(GF)។ 

− ម្រៀបចំចងព្កងរបាយការណ៍្រកីចំម្រ ើ្ ព្បចាណំខ្រីណផ្នកម្ផ្ែងៗន្តជឈតណ្ឌ លោតិ្ិងរបាយ
ការណ៍្រកីចំម្រ ើ្  ព្បចាពំ្តីាសរីត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប ដ្ ព្រតទងំ
ធានា្ូវគុ្ណ្ភ្នរ ្ិងសុព្កិតភ្នរន្របាយការណ៍្ទងំម្នាះ។ 

− តាតដា្េិ ន្្យ័ោព្បចារំាល់ការងារអម្ងកតតាតដា្ម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្លើ
ព្បរ័្ ធតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ (MIS) ម្ដ្ើតបធីានាម្អាយបា្្ូវការអម្ងកត្ិងការ
ម្ឆ្លើយតបទ្ម់្រលម្វោម្លើករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងសំបុកចតលងសកតមព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេ  
ហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត (េំរងស់ ធ្ំ)។ 

 
២. ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពលអំិត៖ 

កនុង ន្ ២ំ០២១ ព្កុតការងារណផ្នកតាតដា្ ្ិងវាយតនតលេេួលបា្្ូវសតេិធផ្លន្ការអ្ុវតេ
សកតមភ្នរការងារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 
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សូចនាករ ម្ោលម្ៅ ន្  ំ លេធផ្ល
ន្  ំ

១. ចុះអភបិាលការអ្ុវតេសកតមភ្នរព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ព្បចាពំ្តីាស 
ម្ៅត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/ការយិាល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ/តណ្ឌ ល
សុខ្ភ្នរ/សហគ្ត្ ៍ម្ដាយព្កុតការងារអភបិាលន្ត.គ្.ច។ 

៣០/៣១ ៩៧% 

២. វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លអំរីម្ោលការណណ្នានំ្ការព្គ្បព់្គ្ងគំ្ម្រាងតូល្ិធិ
សកល ដ្ល់ថ្នន កម់្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប ដ្ (ណផ្នកតាត
ដា្ ្ិងវាយតនតល បា្ម្រៀបចំវគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លម្្ះតាតរយៈព្បរ័្ ធ្ិតេិធ 
ZOOM)។ 

២/២ ១០០% 

៣. កិចេព្បជំុម្រៀបចំណផ្្ការព្បចាឆំ្ាស (ម្ដាយតូលម្ហតុា្ការរាលដាល
ន្ជំងឺកូវដី្១៩ កញ្េប់្ វកិាម្្ះព្តូវបា្កំណ្តោ់្វកិាស្ែកំនុង ន្  ំ
២០២១)។ 

២/២ ១០០% 

៤.១. ចំ្ួ្តុងណដ្លបា្ណចកដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ កនុងគ្ម្ព្ាងណចកតុង
ព្េងទ់យធំម្ៅម្ខ្តេចំ្ួ្ ១៣ ម្ព្កាតការព្គ្បព់្គ្ងន្ត.គ្.ច រតួា្ម្ខ្តេ
កំរង់្ ន ងំ កំរងស់ពឺ កំរងធំ់ ម្សៀតរាប ព្កម្ចះ កំរត ណកប ម្កាះកុង កំរងច់ាត 
ព្រះសីហ្ុ តាណកវ ឧតេរា្ជយ័ ្ ិងម្ខ្តេតបូងឃមុ ំ ព្រតទងំម្ខ្តេចំ្ួ្២ ម្ព្កាត
ការេេួលខុ្សព្តូវរបស់អងគការ សីុ អា ម្អស (CRS) រតួា្ ម្ខ្តេរត្គី្រ ី្ិង
ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ។ី 

៥៥២ 
៦១២/៦៤៣ 

៧៧៤ 

៨៦% 

៤.២. ចំ្ួ្តុងណដ្លបា្ណចកប ដ្ ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ ្ិងព្បោជ្
ចល័ត រតួា្ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង ្ិងចំ្ួ្តុងណចក
បណ ា្តកនុងម្ខ្តេម្ព្កាតការេេួលខុ្សព្តូវរបស់គ្ម្ព្ាង CMEP តុងសព្ាប់
សកតមភ្នរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ជំហា្ចុងម្ព្កាយ (Last mile to Pf 
Elimination) ្ិងតុងណដ្លបា្ណចកប ដ្ ដ្ល់សាា ប័្ េេួលជំ្ួយប េ្ រតួ
ា្ព្កសួងការពារោតិ ព្កសួងតហានផ្ា ្ិងព្កសួងបរសិាា ្។ 

៩៥ ០៣៥/ 
១៦៨ ៦៤០ 

៥៦% 
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៥. វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លតំរងេិ់សន្ណផ្្ការព្បតិបតេិព្បចាំ្ ន សំព្ាប់្ ន  ំ
២០២២ (RAI3E) ដ្ល់ថ្នន កត់ ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ការយិាល័យព្សុក
ព្បតិបតេិ ្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប េ្។ 

១/១ ១០០% 

 
៣.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពដ្៏លទសទៀត៖ 

− បា្ម្រៀបចំអ្ុសែរណ្ៈន្ការម្យាគ្យល់វាងតជឈតណ្ឌ លោតិ ោតយួ្ឹងម្ខ្តេចំ្ូ្ ១៤ 
្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប ដ្ចំ្ួ្ ៥ ម្ដ្ើតបបី ដ្អ្ុវតេសកតមភ្នរ ន្កិចេផ្េួចម្ផ្េើតថ្នន កតំ់ប្ក់នុង
ការលុបបំបាតភ់្នរសំុាថ្នន  ំអាម្តតសីុី្ី្ ៣(RAI3E) ម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ្ិងអ្ុ
សែរណ្ៈន្ការម្យាគ្យល់វាងតជឈតណ្ឌ លោតិោតយួ ្ិងអងគការ CRS កនុងអ្ុវតេ្ ៍        
ជំហា្ចុងម្ព្កាយកនុងការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត។ 

− ផ្េល់វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លអំរីម្ោលការណណ្នានំ្ការព្គ្បព់្គ្ងគំ្ម្រាងតូល្ិធិសកល ដ្ល់ថ្នន ក់
ម្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប ដ្(PMG) ធានាបា្អ្ុម្ោតភ្នរ ន្ការអ្ុ
វតេសកតមភ្នររបស់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ។ 

− ធានាបា្្ូវការអ្ុតត័ណផ្្ការម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រន្ការចុះអភបិាល ្ិង វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លម្ផ្ែងៗ 
បា្ទ្ម់្រលម្វោ។ 

− ម្រៀបចំរបាយការណ៍្រកីចំម្រ ើ្ ន្សកតមភ្នរ្ិងការណបងណចកកញ្ជប់្ វកិា (PU/DR) ា្
បចេុបប ន្ភ្នរចាស់ោស់្ិងកំណ្ត់្ វកិាស្ែបំា្ព្តឹតព្តូវ ម្ដ្ើតបអី្ុវតេសកតមភ្នរណដ្ល
បា្ណកសព្តួល ឬសកតមភ្នរ ម្ី ព្បចាំ្ ន ២ំ០២០ ្ិង ឆ្ាសេី១ ន្ ២ំ០២១។ 

− ធានាបា្្ូវការេាល ក់្ វកិាសព្ាបអ់្ុវតេ្ស៍កតមភ្នរម្រៀងរាល់ព្តីាស្ីតយួៗម្ៅកា្ ់
ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិងសាា ប័្ ពាករ់័្ ធ បា្ទ្ម់្រលម្វោ។ 

− ចងព្កង្ិងសំម្យាគ្របាយការណ៍្រកីចំម្រ ើ្ ព្បចាណំខ្របស់ណផ្នកម្ផ្ែងៗន្តជឈតណ្ឌ លោតិ្ិង
ព្បចាពំ្តីាស្ីតយួៗរីព្គ្បត់ ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប េ្ ម្ោររម្ៅ
តាតេព្តងណ់្នារំបស់តជឍតណ្ឌ លោតិ។ 

− ម្រៀបចំសំម្ណ្ើ  ្ិងេេួលបា្្ូវកាអ្ុតត័្វកិាបណ ា្ត ចំ្ួ្ ២១៦,៨០១ ដុ្ោល អាម្តរកិ រី
តូល្ិធិសកលសព្ាបក់ារប ធ្ូរប ា្យផ្លប៉ាះពាល់របស់ណដ្លេេួលរងរីការរកីរាលដាល
ោសកលរបស់ជំងឺកូវដី្១៩ ម្លើការអ្ុវតេកតមវធីីព្គុ្្ចាញ់។ 
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− កំណ្តភូ់តមិ្ោលម្ៅសព្ាបក់ារ ណចកតុងព្េងព់្ទយធំ្ិងប ដ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ ន្ ំ
២០២១ ម្យាងតាតបញ្ជ ីណបងណចកភូតាិ្ហា្ិភយ័ ម្ី ម្ដាយសហការោតយួណផ្នកMIS ្ិង
ម្ផ្ាៀងផ្អា តោ់តយួថ្នន កម់្ព្កាតោតិ។ 

− ផ្េល់វគ្គបណ្េុ ះបណាេ ល្ិងម្រៀបចំរចួរាល់្ូវណផ្្ការលតអតិ្វកិា បូករតួទងំការធានាបា្្ូវ
ព្បសិេធភ្នរ្ិងតាល ភ្នរ្ិងដំ្ម្ណ្ើ រការណចកតុងព្េងព់្ទយធំ ្ិងប ដ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោល
ម្ៅ។ 

− ម្រៀបចំ្ិងកំណ្តចំ់្ួ្កញ្េបស់ព្ាបអ់នកចូលនព្រ្ិងម្ធាើការោតយួោតយួណផ្នកឱស្ ្ិង
ថ្នន កម់្ខ្តេ កនុងការណបងណចកកញ្េបស់ព្ាបអ់នកចូលនព្រ ដ្ល់អនកចូលនព្រម្ៅតំប្ណ់ដ្លា្ហា
្ិភយ័ចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់។ 

− ធានាបា្្ូវការជូ្ដំ្ណឹ្ង ្ិងរាយការណ៍្ទ្ម់្រលម្វោរាល់ករណី្ព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈការ
តាតដា្េិ ន្្យ័ការងារអម្ងកតតាតដា្ម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ោព្បចាមំ្លើព្បរ័្ ធតាត
ដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ (MIS)។ 

− ម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរ្ិងណកសព្តួល្ិងឌី្ជី្ល្ីយកតម បញ្ជ ីម្ផ្ាៀងផ្អា តសំ់រាបក់ារចុះអភបិាល   
របស់ណផ្នកតាតដា្ ្ិងវាយតនតល ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធ MIS។ 

− រតួចំណណ្កកនុងការផ្េល់បម្ចេកម្េស្ិងធ្ធា្បុគ្គលិកកនុងសកតមភ្នរជំហា្ចុងម្ព្កាយ 
ម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបារ ៉ាតូ ចាបរី់ការបណ្េុ ះបណាេ លដ្ល់អនកសម័ព្គ្
ចិតេជំម្រឿ្ ណចកតុងព្ជលកថ់្នន បំណ ា្ត ផ្ដល់ TDA ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅរី ១៥ ដ្ល់ ៤៩ ន្  ំ
្ិងIPTf ដ្ល់អនកចូលនព្រ ្ិងការចុះអភបិាលតាតដា្្ិងវាយតនតល។ 

− ផ្េល់ការសព្តបសព្តួល្ិងជំ្ួយបម្ចេកម្េស កនុងការម្សនើសំុកញ្េប់្ វកិាសព្ាបម់្បសកកតម
អភបិាល្ិងរតួចំណណ្កកនុងការផ្េល់បម្ចេកម្េស ្ិងធ្ធា្បុគ្គលិកកនុងសកតមភ្នរអភបិាល
ការរាបាលផ្អដ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក។់ 

− ដំ្ម្ណ្ើ ការម្រ ើសបុគ្គលិក ម្ី ន្  ំ២០២១ សព្ាបណ់ផ្នកតាតដា្ ្ិងវាយតនតល ោតយួណផ្នក 
លេធកតម។ 

− ផ្េល់ការសព្តបសព្តួល្ិងជំ្ួយបម្ចេកម្េស កនុងការណកសព្តួលណផ្្ការលតអតិន្កញ្េប់
្វកិាសព្ាបស់កតមភ្នរ ម្បសកកតមចុះអភបិាល ស ន្ិបាត្ិងវគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លម្ផ្ែងៗ ដ្ល់
ណផ្នកដ្នេ ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប េ្ កនុងម្នាះរតួា្៖  
▪ វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លព្គូ្បម្ងាគ លកនុងការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ព្គុ្្ចាញ់។  
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▪ វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លការងារជំហា្ចុងម្ព្កាយកនុងការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ខ្តេកំរង់
សពឺ ្ិងម្ខ្តេព្កម្ចះ។ 

▪ វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លអបរ់សុំខ្ភ្នរដ្ល់តន្រ េ្ីឧេា្ុរកែ្ិងគ្ណ្ៈកតមការសហគ្ត្។៍ 
▪ វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លបម្ងកើ្សតតាភ្នរកនុងការអម្ងកតតាតដា្ម្ដ្ើតបកីារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្

ចាញ់ ន្  ំ២០២១្ិងវគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លប េ្ម្ៅតាតម្ខ្តេកំរងច់ាត ្ិងម្ខ្តេបាតដំ់្បង។ 
▪ វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លតំរងេិ់សសព្ាបក់ារអ្ុវតេគ្ម្ព្ាងកិចេផ្េួចម្ផ្េើតថ្នន កតំ់ប្ក់នុងការលុប

បំបាតភ់្នរសំុាថ្នន អំាម្តតសីុី្ី្ដំ្ណាកក់ាលេី៣(RAI3E)ដ្ល់ថ្នន កត់ ា្ីរសុខាភបិាល 
ម្ខ្តេ ការយិាល័យព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប េ្។ 
 

៤.រញ្ហា ប្រឈម្៖  
សកតមភ្នរការងារតយួចំ្ួ្តិ្ ទ្ដ់្ល់ម្ោលម្ៅន្សូចនាករម្ៅម្ ើយ ម្ដាយា្បញ្ហា

ព្បឈតម្ផ្ែងៗដូ្ចខាងម្ព្កាត៖  
− តន្រ េ្ីេេួលប ា្ុកកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាតម្ខ្តេ្ិងសាា ប័្ េេួលជំ្ួយប ដ្ដូ្ចោ ព្កសួង

ការពារោតិ្ិងព្កសួងតហានផ្ា កេ៏េួលប ា្ុកការរាបាល េបស់ាក តក់ាររាលន្ជំងឺកូវដី្ ១៩ 
្ិងយុេធនាការចាកវ់ា៉ា កសំ់ាងការពារជំងឺកូវដី្ ១៩ ដូ្ចម្្ះម្ធាើឲ្យសកតមភ្នរការងារជំងឺព្គុ្្
ចាញ់តិ្ អាចសម្ព្តចបា្ដ្ល់    សូចនាករម្ព្ោងេុកម្េ។ 

− សព្តបតាតគ្ ល្ង ម្ី វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លព្តូវបា្បំណបកោវគ្គតូចៗ កំ្តចំ់្ួ្អនកចូលរតួ្ិង
ម្ព្បើព្បាស់   បម្ចេកវេិាម្ធាើការរីចំងាយ ព្បរ័្ ធព្បជំុ្ិតមតិ ោម្ហតុនាមំ្អាយចំ្ួ្អនកចូលរតួ
តិ្ ទ្ព់្គ្បត់ាតម្ោលម្ៅ របស់វគ្គ្ិតយួៗម្ៅម្ ើយ។ 

− ណផ្្ការចុះអភបិាលរបស់ណផ្នក្ីតយួៗា្ការណកណព្ប អនកម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រ ្ិងកាលបរមិ្ចឆេ ោញឹក
ញាប។់ 

− តនតលបា៉ា ្ព់្បា៉ា ណ្ន្ណផ្្ការលេធកតមទបោងតនតលោកណ់សដង តព្តូវឲ្យណសាងរក្វកិាស្ែោំ
ញឹកញាប ់ម្ដាយម្ហតុតនតលម្កើ្ម្ ើងម្ៅម្លើ េំ្ិញ ម្សវាកតម ្ិងការដឹ្កជញ្ជូ ្។ 

− បញ្ហា ព្បឈតកនុងសកតមភ្នរការអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងសកតមភ្នរជំហា្ចុង
ម្ព្កាយម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបារ ៉ាូត។ 

− បុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរា្ភ្នរតាញឹកោតយួការងារេបស់ាក តក់ាររាលដាលន្ជំងឺ       
កូវដី្១៩ ម្ធាើម្អាយការបញ្េូ លេិ ន្្យ័អម្ងកតតាតដា្កនុងព្បរ័្ ធMISយឺតយា៉ា វ 
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− អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលតយួចំ្ួ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅខាងភូតភិ្នគ្ឥសា េ្ ោជ្ោតិភ្នគ្តិច 
្ិយាយភ្នសារណខ្មរតិ្ សូវចាស់ ចំម្ណ្ះដឹ្ងការសរម្សរម្ៅា្កព្តតិ ដូ្ចម្្ះរបាយការណ៍្
បំម្រញតិ្ សូវបា្លអម្េ។ 

− ព្បោជ្ម្ោលម្ៅអាយុ ១៥ ដ្ល់ ៤៩ ្ិយតរិសារម្ព្គ្ឿងព្សវងឹ ដូ្ចម្្ះរួកម្គ្តិ្ អាច
េេួលយកTDAកនុងកំ ុងម្រលម្នាះបា្ ្ិងព្តូវរ្ាម្រលផ្ដល់ថ្នន  ំTDA។ 

− ព្បោជ្ចូលណសាងរកអ្ុផ្លម្ៅកនុងនព្រទងំព្គួ្សារ ណដ្លោម្ហតុរិបាកផ្ដល់ដំ្ណឹ្ង ្ិង
ណាតជួ់បព្បោជ្ម្ោលម្ៅ។ 

− ការចូលរតួរបស់សហគ្ត្ម៍្ៅា្កំរតិ តព្តូវឲ្យា្ការបម្ងកើ្ការម្គ្ៀងគ្រកនុងសហគ្ត្៍
បណ ា្តម្េៀតម្ដ្ើតបពី្បោជ្ម្ោលម្ៅេេួលយក TDA ្ិង IPTf។ 

− ព្កុតម្ោលម្ៅបុរសអាយុចាបរី់១៥ដ្ល់៤៩ ន្ ភំ្នគ្ម្ព្ចើ្ា្បញ្ហា ផ្លរខំា្ថ្នន មំ្ៅជំុេី១
(TDA1)រួកោតា់្ការភយ័ខាល ចេេួលថ្នន AំSMQម្ៅជំុេី២ប េ្ម្េៀត។ 

− សាា ្ភ្នរន្ជំងឺកូវដី្១៩ ម្ធាើឲ្យអាកខ់ា្ដ្ល់ការជួសឈាតតាតខ្នងផ្ាះ ោកណ់សដងភូតអិណ្ដូ ង
ព្ក ឹងអាកខ់ា្១៦ខ្នងផ្ាះ ម្ព្ពាះអនកភូតយិល់ថ្នអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតមិ្ដ្ើរជួបត្ុសែម្ព្ចើ្ ្ិង
ោម ្សុវតាិភ្នរម្េ។ 

 
៥.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖  

ព្កុតការងារណផ្នកតាតដា្ ្ិងវាយតនតល ា្ជំហា្បនាា បក់នុងការអ្ុវតេការងារដូ្ចតម្ៅ៖ 
− សហការម្រៀបចំណកព្តួល្វកិា វគ្គបណ្េុ ះបណាេ ល្ិងសិកាេ សាោ របស់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិង

សាា ប័្ នដ្គូ្ ម្ដ្ើតបមី្រៀបចំវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លទងំម្នាះតាត គ្ ល្ង ម្ី។ 
− ប េ្ចុះអភបិាលការអ្ុវតេសកតមភ្នរព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ព្បចាពំ្តីាស ម្ៅត ា្ីរ              

សុខាភបិាលម្ខ្តេ/ការយិាល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ/តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ/សហគ្ត្ ៍ ម្ៅ
តាតណផ្្ការកនុងព្តីាសេី៤។ 

− ម្រៀបចំណផ្្ការណចកតុងប េ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅម្ៅព្រតទងំតាតដា្ការបញ្េូ លេិ ន្្យ័
ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធរត័ា៌្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (MIS)។  

− សព្តបសព្តួល្ិងផ្េល់បម្ចេកម្េសដ្ល់ណផ្នកណដ្លពាករ់័្ ធ ្ិងម្រៀបចំណផ្្ការលតអតិម្ដ្ើតបមី្ព្បើ
ព្បាស់្វកិាបណ ា្តណដ្លេេួលបា្រីតូល្ិធិសកលម្ដ្ើតបកីារប ធ្ូរប ា្យផ្លប៉ាះពាល់របស់
ណដ្លេេួលរងរីការរកីរាលដាលោសកលរបស់ជំងឺកូវដី្១៩ (េិញសាភ រ ្ិងបំម្រញតព្តូវ
្វកិាណចកតុងកនុងរម្បៀបគ្ ល្ង ម្ី)។ 
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− ម្រៀបចំរបាយការណ៍្រកីចំម្រ ើ្ ន្សកតមភ្នរ្ិងការណបងណចកកញ្ជប់្ វកិា (PU/DR) ្ិងកំណ្ត់
្វកិាស្ែ ំព្បចាំ្ ន ២ំ០២១។ 
 

 
វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លតំរងេ់ិស ្ិងសកតមភ្នរចុះអភបិាល 
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២.២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកអែកែមប័្គចិតត្ូម្ិពាបាលជំងឺប្គុនចាញ៖់ 
១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពចំរងៗ៖ 
 

− ម្រៀបចំកិចេព្បជំុសេីរីសតេិធផ្លការងាររបស់កតមវធីិអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
សព្ាប់្ ន  ំ២០២០-២០២១។ 

− ម្រៀបចំ្ូវឯកសារណផ្្េីបងាា ញផ្លូវ សព្ាបម់្ធាើសាហរណ្កតម ការងារអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាតណផ្្ការអភពិ្កតការងារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្រះរាោ
ណាចព្កកតពុោ ន្ ២ំ០២១- ២០២៥(ជំហា្េី២-MEAF2)។ 

− ម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរម្សៀវម្ៅសព្ាបផ់្េល់ការបណ្េុ ះបណាេ លព្គូ្បម្ងាគ លម្លើកតមវធីិអនកសម័ព្គ្ចិតេ
ភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិរតួា្៖ 

▪ តគ្គុម្េាសកស៍ព្ាបព់្គូ្សព្តបសព្តួល 
▪ ឯកសារបេបងាា ញសព្ាបព់្គូ្សព្តបសព្តួល 
▪ ម្សៀវម្ៅសព្ាបអ់នកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
▪ ព្កដាសផ្អា ងំរូបភ្នរ 

− ម្រៀបចំ្ូវ បញ្ជ ីបចេុបប ន្ភ្នរណកសព្តួលភូតVិMWs/MMW សព្ាប់្ ន ២ំ០២១ 
អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បជំុព្បចាណំខ្ ១.៦៧៣ភូត(ិMMW:២៧៨) 
អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បជំុព្បចាពំ្តីាស ១.០៤៩ភូត ិ
អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ព្ជើសម្រ ើស ម្ី(ព្បជំុព្បចាណំខ្) ១០៧ភូត ិ

សរុប ២.៨២៩ភូត ិ
អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចុះម្ធាើសកតមភ្នរណសាងរក
ករណី្ព្គុ្្ចាញ់(VMWs-out reach activity) 

១៧៥ភូត ិ

អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ណដ្លព្តូវលុបម្ចញ ៥០៦ភូត ិ
 

− ផ្លិតម្សៀវម្ៅសព្ាបប់ណ្េុ ះបណាេ លព្គូ្បម្ងាគ លម្លើកតមវធីិសាហរណ្កតមអនកសម័ព្គ្ចិតេ
ភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិរតួា្៖ 

▪ តគ្គុម្េាសកស៍ព្ាបព់្គូ្សព្តបសព្តួល 
▪ ឯកសារបេបងាា ញសព្ាបព់្គូ្សព្តបសព្តួល 
▪ ម្សៀវម្ៅសព្ាបស់ាហរណ្កតមអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
▪ ព្កដាសផ្អា ងំរូបភ្នរ 
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− ការម្រៀបចំព្បជំុអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដាយព្សុកព្បតិបតេិ្ិងតណ្ឌ លសុខ្

ភ្នរគិ្តោតធយតភ្នគ្បា្ចំ្ួ្៩៨%។  
− អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតមិ្ៅចូលរតួព្បជំុព្បចាណំខ្ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរគិ្តោតធយត ៩៥% ការផ្េល់

្វកិាជូ្អនកសម័ព្គ្ចិតេម្ៅន ៃ្ព្បជំុចប៧់៩% (្វកិា GF-RAI2E ) ្ិងផ្េល់្វកិាតាតព្បរ័្ ធ   
ម្អ ិចព្តូ្ិច៩៧%។ 

− ការផ្េល់ម្សវាម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ម្ដាយអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់(េិ ន្្យ័MIS)៖ 
▪ ៨0%ន្ម្តសេសរុប(៦៤៩.៨៨៣/៨១២.២០៨)គឺ្ម្ធាើម្តសេម្ដាយអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិ

រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
▪ ៥៨% (២.៥២០/៤.៣១៨) ោករណី្វជិជា្ណដ្លបា្រកម្ឃើញម្ដាយអនកសម័ព្គ្ចិតេ

ភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
▪ ០,៦៦% គឺ្ោអព្តាវជិជា្ម្ៅម្សវាអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង 

១,១% ម្ៅម្សវាសុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ព្កាភិច#១ : ចំ្ួ្ ម្តសេជងឺំព្គ្ុ្ចាញ់ម្ៅតាតម្សវាម្ធាើម្តសេឈាត 
ន្ ២ំ០១៩-២០២១ ម្ៅព្បម្េសកតពុោ 

ព្បភរ៖ េិ្ន្ យ័MIS 
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២.លទធនលការងារសធៀរនឹងែចូនាករឆែ ាំំៈ 
 

ល.រ សូចនាករ ម្ោលម្ៅ ន្  ំ លេធផ្ល១២ណខ្ 
១ តន្រ្េីថ្នន កោ់តិចុះអភបិាលការព្បជុំព្បចាណំខ្អនកសម័ព្គ្ចតិេភូតិ

រាបាលព្គ្ុ្ចាញ់ម្ៅតាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរណដ្លបា្កណំ្ត ់
 

២៤ដ្ង ១០០% 
(២៤/២៤)  

២ ចុះអភបិាលព្បចាឆំ្ាស ្ងិ ធានាគុ្ណ្ភ្នរការងារអនកសម័ព្គ្ចិតេ
ភូតរិាបាលព្គ្ុ្ ចាញ់ ណដ្លបា្ម្ព្ជើសម្រ ើស ម្ដាយតន្រ្េីថ្នន កោ់តិ 
(ព្គ្បព់្បភរ្វកិា) 

៣៩ដ្ង ១០០% 
(៣៩/៣៩) 

៣ សិកាេ សាោអំរីការរិ្តិយម្ ើងវញិរីលេធផ្លណដ្លសំម្រចបា្ន្
កតមវធិីVMW/MMW។  

១ដ្ង  ១០០% 
(១/១) 

៤ វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លអរំីការព្គ្បព់្គ្ងក់រណី្ព្គ្ុ្ ចាញ់របស់MMW 

ដ្ល់PHD/OD។ 

១ដ្ង ១០០% 
(១/១) 

៥ វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លព្គ្ូបម្ងាគ លសេីអំរីការព្គ្បព់្គ្ងក់រណី្ព្គ្ុ្ ចាញ់
របស់VMW (Integrated VMWs) សំរាបក់ាររតួបញ្េូ លោន ោតយួ
កតមវធីីVMW ដ្ល់PHD/OD 

៣ដ្ង  ១០០% 
(៣/៣) 

ព្កាភិច#២: ករណី្ជងឺំព្គ្ុ្ចាញ់បា្រកម្ឃើញម្ៅតាតម្សវាម្ធាើម្តសេឈាត 
ន្ ២ំ០១៩-២០២១ ម្ៅព្បម្េសកតពុោ 
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ព្បភរ៖ េិ្ន្ យ័MIS 
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៦ ការចុះអភបិាលព្បចាឆំ្ាសម្ដាយតន្រ្េីថ្នន កោ់តិ ម្ដាយម្ធាើការ
ម្ព្ជើសម្រ ើសMMW ម្ៅតំប្ព់្បឈតម្យាងម្ៅតាតលេធផ្លQA 

២ដ្ង ៥០% 
(១/២) 

៧ ការចុះអភបិាលវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ព្គ្ុ្ ចាញ់
របស់VMW 

១៥ដ្ង ៤០% 
(៦/១៥) 

៨ ម្ធាើការកំណ្តភ់តូមិ្ដ្ើតបមី្ព្ជើសម្រ ើសMMWម្ៅតំប្ណ់ដ្លព្បឈត
្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ 

១៧១ ៦,៤៣% 
(១១/១៧១) 

៩ តន្រ្េីថ្នន កោ់តិចុះអភបិាល OD ្ិង តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ សំរាប់
សកតមភ្នរការម្ព្ជើសម្រ ើសអនកសម័ព្គ្ចិតេ្មី ម្ដ្ើតបជីំ្ ួសអនកចាស់
ណដ្លម្បាះបងក់ារងារ។ 

៤ដ្ង 
 

១០០% 
(៤/៤) 

១០ តន្រ្េីថ្នន កោ់តិចុះអភបិាល OD ្ិង តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ សំរាប់
សកតមភ្នរការម្ព្ជើសម្រ ើសអនកសម័ព្គ្ចិតេ្ម(ីVMWs/MMW) 

៣ដ្ង ១០០% 
(៣/៣) 

១១ ការម្ព្ជើសម្រ ើសអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជងំឺព្គ្ុ្ចាញ់្ម ី ១០៧ ១០០% 
(១០៧/១០៧) 

១២ វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លព្គ្ូបម្ងាគ លសេីអំរីការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ជំងពឺ្គ្ុ្
ចាញ់សព្ាបអ់នកសម័ព្គ្ចិតេភតូរិាបាលជងំឺព្គ្ុ្ចាញ់ (Vertical 

VMWs) ដ្ល់PHD/OD 

៤ដ្ង ៧៥% 
(៣/៤) 

 
 
 

៣.ការងារល៊ុររំបាត់ជំងឺប្គុនចាញប់្រស្ទហាា លែ់៊ុបីា៉ា រ ៉ាមូ្ជំហានច៊ុងសប្កាយ ៖ 
៣.១.លេធផ្លការងារចំបងៗោអាេិ៍រតួា្៖ 

− ភូត៤ិ៦កនុងចំម្ណាត៦៥ភូត(ិ៧១%)បា្បណ្េុ ះបណាេ លការងារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់
ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូតជំហា្ចុងម្ព្កាយ។ 

− អនកសម័ព្គ្ចិតេបា្េេួលកង ់ ធុងបាស ម្តព្កូហាូ្ ផ្អល ស់ព្ដាយសព្ាបផ់្ាុកសារអបរ់សុំខ្ភ្នរ 
អាវយឺត...។ល។ 
ល.រ ម្ខ្តេ ចំ្ួ្ ភូតមិ្ោលម្ៅ ភូតបិា្អ្ុវតេ ភ្នគ្រយ 
១ កំរងស់ពឺ ៦ ៦ ១០០% 
២ ព្កម្ចះ ៩ ៩ ១០០% 
៣ រត្គី្រ ី ២២ ១៦ ៧៣% 
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− ព្សុកព្បតិបតេិភនពំ្សួចបា្ផ្េល់ថ្នន AំSMQម្ៅជំុេី១ជូ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅបា្៦៣% ្ិង
ជំុេី២បា្៤៦%។ 

− ព្សុកព្បតិបតេិកំរងស់ពឺបា្ផ្េល់ថ្នន AំSMQម្ៅជំុេី១ជូ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅបា្៨៤% 
្ិងជំុេី២បា្៧៣%។ 

− ព្សុកព្បតិបតេិព្កម្ចះបា្ផ្េល់ថ្នន AំSMQម្ៅជំុេី១ជូ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅបា្៨៤% ្ិង
ជំុេី២បា្៧៥%។ 

− ព្សុកព្បតិបតេិណស្តម្នារតយបា្ផ្េល់ថ្នន AំSMQម្ៅជំុេី១ជូ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅបា្
៧៦% ្ិងជំុេី២បា្៥៤%។ 

− ព្សុកព្បតិបតេិបា្លុង្ិងបរណកវបា្ផ្េល់ថ្នន AំSMQម្ៅជំុេី១ជូ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ
បា្៧៣% ្ិងជំុេី២បា្៥០%។ 

− ព្សុកព្បតិបតេិសាឹងណព្តងបា្ផ្េល់ថ្នន AំSMQម្ៅជំុេី១ជូ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅបា្៧៩% 
្ិងជំុេី២បា្៤៩%។ 

 
៣.២.លេធផ្លការងារម្ធៀប្ឹងសូចនាករ ន្  ំ

ល.រ សូចនាករ ម្ោលម្ៅ ន្  ំលេធផ្ល១២ណខ្ 
១ ការអភបិាលសកតមភ្នរការចូលរតួរបស់សហគ្ត្ ៍្ិង

ចលនាព្បោជ្កនុងសហគ្ត្ ៍
១៨ ដ្ង  ៥០% 

(៩/១៨) 
២ ការអភបិាលសកតមភ្នរការងារជំហា្ចុងម្ព្កាយ រតួទងំ

ការអភបិាលម្ព្ជើសម្រ ើសអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតបិណ ា្ត    
១៨ ដ្ង  ១០០% 

(១៨/១៨) 
៣ វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីអំរីកិចេអ េ្រាគ្ត្សំ៍បុកចតលង 

(គ្ម្ព្ាងជំហា្ចុងម្ព្កាយម្ ព្ ះម្ៅរកការលុបបំបាតជំ់ងឺ
ព្គុ្្ចាញ់) សព្ាប ់PHD, OD, HC ្ិងVMW 

៤ដ្ង 
 

១០០% 
(៤/៤) 

៤ តណ្ឌ លគី្រ ី ១៥ ១២ ៨០% 
៥ សាឹងណព្តង ១៨ ១៣ ៧២% 
 សរុប ៧០ ៥៦ ៨០% 
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៤ ការអភបិាលសកតមភ្នរណចកតុងព្ជលកថ់្នន បំណ ា្ត (LLINs& 
LLHINs) ្ិងការផ្េល់ថ្នន ដំ្ល់ព្កុតម្ោលម្ៅសព្ាបបុ់រស
អាយុចាបរី់ ១៥ ដ្ល់ ៤៩ ន្  ំ(TDA) 

៧ដ្ង ១០០% 
(៧/៧) 

 
 

 

 

៤.ការងារអសងេតតាម្ដានជំងឺប្គុនចាញ ់
៤.១.លេធផ្លការងារចំបងៗោអាេិ៍រតួា្៖ 

− បណ្េុ ះបណាេ លព្គូ្បម្ងាគ លសេីរី“ការអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់តន្រ េ្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ 
្ិងព្សុកព្បតិបតេិ” សរុបចំ្ួ្២១៨នាក ់កនុងម្នាះា្ព្សីចំ្ួ្៣៦នាក។់  

− ណកសព្តួល្ិតិវធីិព្បតិបតេិន្ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Surveillance for Malaria 
Elimination Operation Manual) ព្សបតាតណផ្្ការអភពិ្កតការងារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្
ចាញ់កនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ន្ ២ំ០២១- ២០២៥ (ជំហា្េី២-MEAF2)្ិងបចេុបប ន្
ភ្នរសកតមភ្នរការរុករកករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ណបបសកតម (Active Case Detection) ការរាយ
ការណ៍្បនាា ្ ់ (Case Notification) ការម្ធាើចំណាតថ់្នន កក់រណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Case 
Classification) ការព្សាវព្ោវរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ជំុវញិករណី្ម្ោល (Reactive Case 
Detection) ការអម្ងកតសំបុកចតលង (Foci Investigation) ្ិងការអ េ្រាគ្ត្ម៍្ឆ្លើយតបម្ដ្ើតបី
ព្គ្បព់្គ្ងសំបុកចតលង (Foci Management)។ 

− អភបិាលការបណ្េុ ះបណាេ លសេីរី “ការអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់សព្ាបអ់នកសម័គ្ចិតេភូតិ
ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ” អំ ុងម្រលព្បជំុព្បចាណំខ្របស់VMW/MMW កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ៦ ព្សុក
ព្បតិបតេិចំ្ួ្ ៧ ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរចំ្ួ្ ២៣។  

− សកតមភ្នរន្ការអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (េិ ន្្យ័MIS)៖ 
▪ PF+Mix ចំណាតថ់្នន កោ់ L1 ា្ចំ្ួ្២៣%  ចំណាតថ់្នន កោ់ LC ា្ចំ្ួ្៧២% ្ ិង

ចំណាតថ់្នន កោ់ IMP ា្ចំ្ួ្០%។ 
▪ PF+Mix បា្ម្ធាើការម្ឆ្លើយតប (RACD) បា្ចំ្ួ្៦២%។ 
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៤.២.លេធផ្លការងារម្ធៀប្ឹងសូចនាករ ន្  ំ
 

ល.រ សូចនាករ ម្ោលម្ៅ ន្  ំ លេធផ្ល១២ណខ្ 
១ តន្រ េ្ីត.គ្.ចម្ធាើការអភបិាលព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្

ចាញ់ម្ៅកព្តតិតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ  
២០ដ្ង  ១០០% 

(២០/២០) 
២ ម្រៀបចំវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លព្គូ្បម្ងាគ លសេីអំរីការអម្ងកតតាត

ដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ដាយតន្រ េ្ីត.គ្.ច ដ្ល់តន្រ េ្ីសុខាភបិា
ល ម្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ 

២ដ្ង 
 

១០០% 
(២/២) 

៣ តន្រ េ្ីត.គ្.ចម្ធាើការអភបិាលវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីអំរីការ
អម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់សព្ាបអ់នកស័មព្គ្ចិតេភូតមិ្ៅ
តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ 

៦ដ្ង  ១០០% 
(៦/៦) 

 

៥.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
− ការបណ្េុ ះបណាេ លព្គូ្បម្ងាគ លសេីអំរីការព្គ្បព់្គ្ងក់រណី្ព្គុ្្ចាញ់របស់VMW សំរាបក់ាររតួ

បញ្េូ លោន ោតយួកតមវធីីVMW ដ្ល់PHD/OD/HC ្ិងការចុះអភបិាលវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លការ
ព្គ្បព់្គ្ងករណី្ព្គុ្្ចាញ់របស់VMWតិ្ ទ្ព់្តូវបា្អ្ុវតេម្ដាយសារបញ្ហា ជំងឺកូវដី្១៩ 
ណដ្លការព្បតូលផ្េុ ំត្ុសែចូលរតួ ព្តូវបា្ហាតកនុងកំ ុងម្រលជំងឺកូវដី្១៩កំរុង   
រាតតាត។ 

− ការជួបជំុព្បតូលផ្េុ ំសព្ាបក់ារម្ធាើការអបរ់សុំខ្ភ្នរកនុងសហគ្ត្ត៍ិ្ បា្អ្ុវតេ។ 
− ការចុះអបរ់ផំ្ែរាផ្ាយអំរីជំហា្ចុងម្ព្កាយម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាតផ្ាះ

ព្បោជ្ណដ្លម្ៅចូលរតួសាេ បភ់្នគ្ម្ព្ចើ្គឺ្ោត្ុសែព្សី។ ព្កុតម្ោលម្ៅបុរសអាយុចាប់
រី ១៥ ដ្ល់ ៤៩ ន្  ំតយួចំ្ួ្ចូលនព្រតាងំរីព្រលឹត ្ ិងព្តលបត់កវញិម្ៅម្រលព្រលប ់ឬ
អាចសព្ាកម្ៅកនុងនព្រម្ព្ចើ្ន ៃ្។ 

− ការចូលរតួរបស់ព្កុតម្ោលម្ៅបុរសអាយុចាបរី់ ១៥ ដ្ល់ ៤៩ ន្  ំោតយួ្ឹងសកតមភ្នរ 
TDA1, TDA2, IPTf ម្ៅា្កព្តតិ ខ្ណ្ៈភូតខិ្លះេេួលបា្លេធផ្លទបោង៥០%។ 

− ការបណ្េុ ះបណាេ លសេីអំរីការអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់សព្ាបអ់នកស័មព្គ្ចិតេភូតមិ្ៅ
តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរកនុងម្ខ្តេតយួចំ្ួ្ម្ៅតិ្ ទ្ប់ា្ម្រៀបចំម្ធាើម្ៅម្ ើយ ម្ដាយសារបញ្ហា       
កូវដី្១៩ ្ិងអនកពាករ់័្ ធព្តូវម្រៀបចំយុេធនាការចាកវ់ា៉ា កសំ់ាងដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋកនុងតំប្។់ 
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− សកតមភ្នរអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (១-៣-៧) ករណី្តយួចំ្ួ្ព្តូវបា្រ្ារការអ្ុវតេ
សកតមភ្នរម្លើសរី១សបាេ ហ៍ ម្ដាយម្ហតុថ្នខ្ាះធ្ធា្ត្ុសែម្ព្ពាះោបរ់វល់្ឹងការងារ    
កូវដី្១៩ ខូ្ចេូរស័រា ឬោម ្ម្សវាម្ដ្ើតបរីាយការណ៍្បនាា ្ ់្ិងឧបសគ្គកនុងការម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រ។ 
 

៦-ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
− ម្ធាើសំម្ណ្ើ សំុណផ្នកលេធកតមម្ដ្ើតបមី្បាះរុតភម្សៀវម្ៅតគ្គុម្េាសកស៍ព្ាបព់្គូ្សព្តបសព្តួល  

ឯកសារបេបងាា ញសព្ាបព់្គូ្សព្តបសព្តួល ម្សៀវម្ៅសព្ាបស់ាហរណ្កតម/អនកសម័ព្គ្
ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងព្កដាសផ្អា ងំរូបភ្នរសព្ាបប់ណ្េុ ះបណាេ លអនកសម័ព្គ្ចិតេ
ភូត/ិចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។  

− បណ្េុ ះបណាេ លរលឹំកម្ ើងវញិ្ូវការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់សព្ាបភូ់តអិនកសម័ព្គ្ចិតេភូត/ិ 
ចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

− អ្ុវតេ្ក៍ារងារអភបិាលម្ៅតាតណផ្្ការព្តីាសណដ្លបា្អ្ុតត័កនុងគំ្ម្រាង្វកិាRAI3E  
្ិងរព្ងឹងការងារម្អាយា្ព្បសិេធភ្នរ ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចតាតសូចនាករកំណ្ត។់ 

− អភបិាលការអ្ុវតេការងាររបស់ភ្នរោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសាធារណ្ៈ ្ិងឯកជ្ម្ដាយតន្រ េ្ី
របស់ ត.គ្.ច។ 

− អភបិាលរព្ងឹងការអ្ុវតេសកតមភ្នរការងារជំហា្ចុងម្ព្កាយ (Last Mile) ្ិងជំរុញឲ្យា្
ការចូលរតួកា្ណ់តម្ព្ចើ្រីព្កុតម្ោលម្ៅបុរសអាយុចាបរី់ ១៥ ដ្ល់ ៤៩ ន្  ំ ោតយួ្ឹង
សកតមភ្នរ TDA1, TDA2, IPTf ។ 

− អភបិាលព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកព្តតិតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ រព្ងឹងការអ្ុវតេ
សកតមភ្នរម្ៅសហគ្ត្ឲ៍្សម្ព្តចបា្តាតការររឹំងេុក (១-៣-៧) ព្បកបម្ដាយគុ្ណ្ភ្នរ 
្ិងព្បសិេធភ្នរ 
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២.៣.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពសនែកភាពជ្ញលដ្គូរវាងវិែយ័សាធារណ្ាំៈនិងឯកជន៖ 
១-ែម្ិទធនល និងែកមភាព៖ 

− អនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ចំ្ួ្២៥០ កណ ល្ងម្ៅម្ខ្តេចំ្ួ្១០ ព្សុកព្បតិបតេិ ២២ តណ្ឌ លសុខ្
ភ្នរ ៧៨ ព្តូវបា្ចុះអភបិាល។ 

− ភ្នរោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសាធារណ្ៈ្ិងឯកជ្គឺ្ា្ប ា្បរិ់ម្ព្ោះជំងឺ២០០ ឱស្សាា ្២៥ 
្ិងា្ន្រសេី៣០% (៧៥/២៥០)ោាេ ស់ម្សវា។ 
 

២-រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
− តិ្ ា្ខិ្តបណ័្ា បផ្ែរាផ្ាយអំរីម្សវាភ្នរោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសាធារណ្ៈ្ិងឯកជ្ម្លើ

ការតិ្ អ្ុញ្ហា តេិម្អាយម្ធាើម្តសេ ្ិងបញ្ជូ ្ជំងឺ 
− ម្សៀវម្ៅបញ្ជូ ្ជំងឺផ្គតផ់្គងស់ព្ាបម់្សវាភ្នរោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសាធារណ្ៈ ្ិងឯកជ្តិ្

ព្គ្បព់្ោ្ម់្ដាយសារ ម្សវាឯកជ្ ម្បើក ម្ីោប េ្បនាា បរ់ហូត។ 
 

៣-ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
− ផ្លិតខិ្តបណ័្ា បផ្ែរាផ្ាយអំរីម្សវាភ្នរោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសាធារណ្ៈ ្ិងឯកជ្ម្លើ

ការតិ្ អ្ុញ្ហា តេិម្អាយម្ធាើម្តសេ ្ិងបញ្ជូ ្ជំងឺ។ 
− ម្បាះរុតភបណ ា្តម្សៀវម្ៅបញ្ជូ ្ជំងឺផ្គតផ់្គងស់ព្ាបម់្សវាភ្នរោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសាធារណ្ៈ

្ិងឯកជ្។ 
− ការអភបិាលម្លើម្សវាភ្នរោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសាធារណ្ៈ្ិងឯកជ្ម្ដាយតន្រ េ្ីរបស់  

ត.គ្.ច ម្ៅព្គ្បម់្សវាា្ចាប់្ ិងតិ្ ា្ចាបរ់បស់ម្សវាឯកជ្ ម្ដាយតិ្ អ្ុញ្ហា តេិម្អាយ
ា្ការម្ធាើម្តសេ ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅគ្លី្ិកផ្អា ល់។ 

− រព្ងឹងការបញ្េូ ្អនកជំងឺសែយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់រីម្សវាឯកជ្ម្ៅម្សវាសាធារណ្ៈណដ្លម្ៅជិត 
ឬ ម្ៅអនកសម័ព្គ្ភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងករណី្អនកជំងឺឈកំឺរតិព្សាល។ 
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−  

 
 
  

វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសាហរណ្កតមអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិរាបាលជងឺំព្គ្ុ្ចាញ់ 

អនកជងឺំម្ធាើដ្មំ្ណ្ើ រម្ៅរកម្សវាអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិរាបាលជងឺំព្គ្ុ្ចាញ់ 
 

សកតមភ្នរអភិបាលការងារណផ្នកភ្នរោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសាធារណ្ៈ ្ិងឯកជ្(PPM) 
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២.៤.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកប្គរ់ប្គងភាែ ក់ងារចម្លងជំងឺប្គុនចាញ៖់ 
ការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្ម្ផ្អេ តសំខា្ម់្ៅម្លើ ការកាតផ់្អេ ចរ់វាងភ្នន កង់ារ     

ចំលងម្ៅ្ឹងត្ុសែ ោរិម្សសចំម្ពាះតូសណដ្កម្ោលញីណដ្លអាចចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ឧបករណ៍្
ចតបងចាបំាចក់នុងការ ការពារម្្ះា្តុងព្ជលកថ់្នន  ំ តុងអព្ងឹងព្ជលកថ់្នន  ំ ្ិងតម្ធាបាយការពារតិ្ ម្អា
យតូសណដ្កម្ោលញីតករខំា្ដ្នេៗម្េៀត ដូ្ចោថ្នន ោំបណសបក បាញ់ថ្នន មំ្លើជញ្ហជ ំងោម្ដ្ើត។  

តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់  បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ្ិងបាណ្កសាន្រសេ(ត.គ្.ច)  ា្
ម្ោលម្ៅឈា្ម្ ព្ ះ      ម្ៅរកការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ តាតណផ្្ការយុេធសាន្រសេោតិ លុបបំបាតជំ់ងឺ
ព្គុ្្ចាញ់កនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ន្ ២ំ០១១-២០២៥ ដូ្ចម្្ះការការពារតិ្ ម្អាយឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
តាតរយៈបម្ងកើ្្ូវអព្តាព្គ្បដ់្ណ្េ បតុ់ងព្ជលកថ់្នន  ំ ្ ិងម្លើកកំរស់ការម្ព្បើព្បាស់តុងម្អាយបា្ព្តឹតព្តូវ គឺ្
ោកតាេ ចាបំាចបំ់ផុ្ត។   ម្ដ្ើតបធីានាបា្្ូវការព្គ្បដ្ណ្េ បតុ់ងខ្ពស់ ម្យើងបា្ដាកម់្អាយា្ការណចកតុង
ម្ ើងវញិជំ្ួសតុងចាស់  ណចកតុងបណ ា្តម្ព្កាយម្រលយុេធនាការ ្ិងណចកកញ្េបសុ់វតាភ្នរចំម្ពាះ 

ព្បោជ្ចូលនព្រ។  
 
១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖     

 

ល.រ សូចនាករ                                                      ម្ោលម្ៅ ន្  ំ     លេធផ្ល ន្  ំ
១ យុេធនាការណចកតុងព្ជលកថ់្នន េូំទងំព្បម្េសម្រៀងរាល់៣ ន្  ំ    ១ដ្ង/៣ ន្  ំ  ១០០% 

២ ម្ធាើម្តសេតុងព្ជលកថ់្នន  ំ(LLINs) ១២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
៣ ម្ធាើម្តសេថ្នន បំាញ់ម្លើជញ្ហជ ងំ (IRS) ៨ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
៤ ព្តួតរិ្ិតយការណចកតុង្ិងការម្ព្បើព្បាស់តុង          ១២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

កនុង ន្ ២ំ០២១ម្្ះ តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្ក   
សាន្រសេ (ត.គ្.ច) បា្ម្ធាើការព្គ្បដ្ណ្េ បតុ់ងព្ជលកថ់្នន ដំ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ   ្ិងព្បោជ្ចំណាក
ព្សុកកនុងតំប្ម់្ោលម្ៅ ចំ្ួ្១៥ម្ខ្តេបណ ា្តម្េៀតណដ្លព្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េស។ ការ
ណចកម្លើកម្្ះា្ ចំ្ួ្៤៦៦.០៩១ តុងណព្គ្ព្ជលកថ់្នន  ំ ្ិង១៥៨.៩៥០ តុងអព្ងឹងព្ជលកថ់្នន ។ំ ត.គ្.ច 
បា្ណចកជូ្ព្កសួងបរសិាា ្ ៥៥០តុងណព្គ្ ្ិងតុងអព្ងឹង២៣៥០ ព្កសួងការពារោតិ ៤០.០០០តុងណព្គ្ 
ព្កសួងតហានផ្ា ៥៨.០០០តុងណព្គ្ ។ ចំម្ពាះព្បោជ្ចូលនព្រម្យើងា្ណចកោកញ្េបសុ់វតាិភ្នរបា្
ចំ្ួ្១២.៤២៤កញ្េប ់សំរាបម់្ព្បើព្បាស់កនុងនព្រណដ្លកនុងកញ្េបម់្នាះា្អព្ងឹង តុងអព្ងឹងព្ជលកថ់្នន  ំ ្ិង
របស់ម្ព្បើព្បាស់ម្ផ្ែងម្េៀត រតួទងំសារអបរ់ ំសេីរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
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 ម្ធាើការតាតដា្ព្បសិេធភ្នរតុងព្ជលកថ់្នន ចំំ្ួ្បីព្បម្ភេ   ា្តុង Peumanet@2.0 តុង 
តុងYorkool@  ្ិងតុងInterceptor@ ណដ្លបា្ម្ព្បើព្បាស់កនុងតូលដាឋ ្ចំ្ួ្រម្ខ្តេ។ ម្ដាយសារតិ្ សូវ
ា្ភ្នន កង់ារចំលងកនុងការយកតកម្ធាើម្តសេ ដូ្ចម្្ះា្ណតតុងរីរព្បម្ភេណតប៉ាុម្ណាា ះណដ្លបា្ម្ធាើម្តសេ
ម្រញម្លញ ា្តុង Peumanet@2.0  ្ិងតុងYorkool@ ។  
 លេធផ្លបងាា ញថ្ន តុងព្ជលកថ់្នន ទំងំម្្ះា្ព្បសិេធភ្នរចំម្ពាះភ្នន កង់ារចតលងដូ្ចោតូស
ណដ្កម្ោលព្បម្ភេ An.minimus, An.maculatus and An.jamesie ម្ព្កាយរីម្ព្បើព្បាស់បា្រយៈម្រល
២៤ណខ្។ ណតព្បសិេធភ្នរម្្ះបា្្យចុះ ម្ៅម្ព្កាតកំររិសេងដ់ាររី ១០% ម្ៅ២០% ម្ៅរយៈម្រល ៣៦
ណខ្។ 
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 បា្ម្ធាើការតាតដា្ព្បសិេធភ្នរថ្នន តូំសបាញ់ម្លើជញ្ហជ ំងផ្ាះព្បម្ភេ Deltamethrin ០.៥% 
បា្ចំ្ួ្រីរម្ខ្តេ កនុងម្នាះា្ម្ខ្តេម្ពាធិ៍សាត ់ ្ិងម្ខ្តេព្កម្ចះ ។ លេធផ្លបងាា ញថ្នព្បសិេធភ្នរថ្នន ំ
ព្បម្ភេណដ្លតាម្តព្េី្ម្្ះ ា្ព្បសិេធភ្នរសំោបភ់្នន កង់ារចំលងព្បម្ភេ An.minimus,  
An. Maculatus and An.jamsie កនុងរយៈម្រល ៤ណខ្។ ព្បសិេធភ្នររបស់វាបា្្យចុះម្ៅម្ព្កាតកំរតិ
សេងដ់ារម្ព្កាយរយៈម្រល ៤ណខ្។ 

 
 

                          បា្ចុះអភបិាលការងារណបងណចកតុង ្ិងការម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន ពំ្បសិេធភ្នរយូរបា្  
ចំ្ួ្១១ម្ខ្តេ  ា្ម្ខ្តេម្កាះកុង ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ម្ខ្តេរត្គី្រ ី ម្ខ្តេសាឹងណព្តង ម្ខ្តេព្កម្ចះ ម្ខ្តេព្រះវហិារ 
ម្ខ្តេកំរងធំ់  ម្ខ្តេឧតេរា្ជយ័  ម្ខ្តេបាតដំ់្បង   ម្ខ្តេម្ពាធិ៍សាត ់្ិងនប៉ាលិ្ ។    លេធផ្លបងាា ញថ្ន៖ 
ម្ខ្តេព្កម្ចះ  ព្បោជ្ម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន  ំ ោតធយតបា្ ៨៥,៤៥%។ ម្ខ្តេរត្ៈគី្រ ីម្ខ្តេសាឹងណព្តង 
ម្ខ្តេព្រះវហិារ ម្ខ្តេកំរងធំ់ ្ិងម្ខ្តេឧតេរា្ជយ័ ព្បោជ្ម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន ោំតធយត ៨៨,៦១%
។ ម្ដាយណ កម្ខ្តេកំរងស់ពឺព្បោជ្ម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន ខំ្ពស់ោងម្គ្   ៩៣,៧៥% ។  សរុបតក 

ព្បោជ្ ម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន បំា្ោតធយត ៨៩,២៧%។ 

 បណ ា្តម្លើម្្ះ ព្កុតការងារណផ្នកេបស់ាក តភ់្នន កង់ារចតលង បា្សំម្រចការងារតយួចំ្ួ្ម្េៀត៖  
− បា្ម្ផ្ាៀងផ្អា តក់ារសរម្សរម្សៀវម្ៅណចកតុង្ិងចំ្ួ្តុងណដ្លព្តូវបា្ម្ៅតាតព្គួ្សារ

្ីតយួៗ ម្អាយព្តឹតព្តូវម្ៅតាតម្ោលការណ៍្ថ្នន កោ់តិដាកម់្អាយ។ 

− រិ្ិតយម្តើលឥរយិាប្ន្ការម្ព្បើព្បាសតុងរបស់ព្បោជ្ ម្ដ្ើតបណីសាងយល់រកចំណុ្ចលអ ្ិង
ចំណុ្ចអាព្កក ់ រចួម្ហើយព្កុតការងារម្យើងអបរ់បំណ ា្តអំរីការម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន មំ្អាយ
ព្តូវម្ៅតាតេិសម្ៅណដ្លថ្នន កោ់តិចងប់ា្។ 
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− ព្តួតរិ្ិតយម្តើលការណចកតុងប េ្ណដ្លា្សេុកម្ៅផ្ាះអនកសម័ព្គ្ចិតេ(VMWs)ម្យើង ម្ដាយឈរ
ម្លើម្ោលការណ៍្ថ្នន កោ់តិដាកឲ់្យ។ 

 
២.រញ្ហា ប្រឈម្៖                                                                                                                                   

− ម្យើងម្ឃើញថ្នម្ទះបីោអព្តាព្គ្បដ្ណ្េ បតុ់ងព្ជលកថ់្នន ាំ្អព្តាខ្ពស់សតព្សបម្ៅ្ឹងសូច
នាករកម៏្ដាយ ណតអព្តាម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន (ំម្ដ្កកនុងតុង)ចំម្ពាះព្បោជ្ម្ៅតាតភូតណិដ្ល
ា្តុងព្ជលកថ់្នន ាំ្ចំ្ួ្៨៤.៣% ្ិងចំម្ពាះព្បោជ្ចល័តចូលនព្រា្ណត៤២%  ម្បើ
ម្យាងម្ៅតាតការម្ធាើអម្ងកតរហ័សម្ព្កាយការណចកតុងបា្រយៈម្រល ១ណខ្។ 

 

៣.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
− ម្ធាើការព្គ្បដ្ណ្េ បតុ់ងបណ ា្តដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅចំ្ួ្ ១៥ម្ខ្តេ្ិងដ្ល់ព្បោជ្ចល័ត  

េូទងំព្បម្េស ម្ដាយម្ព្បើយុេធសាន្រសេរីរ (១)យុេធសាន្រសេណចកតុងដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ្ិង                 
(២)យុេធសាន្រសេណចកតុងោព្បចាដំ្ល់ព្បោជ្ចល័ត ្ិងចូលនព្រ។ 

− ជំរុញការម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន តំាតរយៈការចុះអភបិាលអបរ់មំ្អាយដ្ល់៩៥%។ 

− ព្តួតរិ្ិតយព្បោជ្ចូលនព្រម្ដ្ើតបណីចកជូ្កញ្េបសុ់វតាិភ្នរ។ 

− ប េ្តាតដា្ការណចកតុង ្ិងការម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន ដំ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ។ 

− ប េ្តាតដា្ព្បសិេធភ្នរតុងព្ជលកថ់្នន  ំម្ព្កាយការម្ព្បើព្បាស់ោកណ់សេងម្ៅតូលដាឋ ្។ 

− ប េ្តាតដា្ព្បសិេធភ្នរថ្នន បំាណ្កឃាត ចំម្ពាះការបាញ់ថ្នន កំនុងផ្ាះ(IRS)។ 

− ម្ធាើចំណាតថ់្នន កភូ់តពិ្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់សំរាបម់្ោលម្ៅការពារ ្ិងម្សវារាបាល។ 
 

សកតមភ្នរម្ធាើម្តសេថ្នន បំាញ់ម្លើជញ្ហជ ំង(IRS) ម្ៅឃុំអ ល្ងរ់ាប ព្សុកវាលណវង ម្ខ្តេម្ពាធិ៍សាត ់ 
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២.៥.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកបាណ្កសាស្រែត៖ 
 ណផ្នកបាណ្កសាន្រសេា្ភ្នរកិចេសហការោតយួ្ិងណផ្នកម្ផ្ែងៗម្ៅ ត.គ្.ច កនុងម្ោលបំណ្ង
ម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជ់តៃពឺ្គុ្្ចាញ់នា ន្ ២ំ០២៥។ ការងារចំបងរបស់ណផ្នកា្ដូ្ចោ៖ (i)ការតាតដា្
រត័ា៌្របស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់ (ii)ការតាតដា្ភ្នរសំុារបស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ្ឹងថ្នំន    
បាណ្កឃាត (iii)ការផ្េល់រត័ា៌្ទកេ់ង្ឹងភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ណផ្នកព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចំលង 
្ិងអនកព្គ្បព់្គ្ងរបស់តជឈតណ្ឌ លោតិសំរាបម់្ធាើណផ្្ការអំរីការងារព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចំលង  (iv)ព្បតិបតេិ
ការព្សាវព្ោវម្ដាយសហការោតយួ្ឹងណផ្នកម្ផ្ែងៗម្ៅ ត.គ្.ច្ិងព្កសួងសុខាភបិាលកដូ៏្ចោនដ្គូ្ស
ហការម្ផ្ែងម្េៀតទងំម្ៅកនុង្ិងម្ព្ៅព្បម្េស  (v)ចូលរតួអម្ងកតម្ៅម្រលណដ្លា្ករណី្ផ្ាុះជំងឺឆ្លង
ម្ដាយភ្នន កង់ារចំលងម្រលា្ការម្សនើសំុ (v)ការព្គ្បព់្គ្ងកណ ល្ងចិញ្េ ឹតតូសម្ដាយការណ្រការូជតូស
ណដ្លា្ព្សាបម់្អាយា្ោបោ់ព្បចា ំ ្ិងធានាផ្េល់្ូវចំ្ួ្កំ្តណ់ាតយួម្ៅម្រលព្តូវការសំរាបម់្ធាើ
រិម្សាធ្ម៍្ដ្ើតបមី្ធាើការសិកាអំរីភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់្ិងព្គុ្្ឈាតម្ៅកតពុោ។ សកតមភ្នរសំខា្់ៗ
ណដ្លណផ្នកកំរុងម្ធាើា្ដូ្ចោ ១.ការតាតដា្រត័ា៌្របស់ភ្នន កង់ារចំលងម្ៅកនុងតំប្ព់្គុ្្ចាញ់្ិង
តំប្ត់ិ្ ណត្ោសំបុកចតលងសកតម ២.ការតាតដា្ភ្នរសំុារបស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ្ឹងថ្នំន បាណ្
កឃាត ៣.ការកំ្តអំ់រីសកាេ ្ុរល ចតលងរបស់សំបុកចតលង ៤.ការព្គ្បព់្គ្ងកណ ល្ងចិញ្េ ឹតតូសម្ដាយធានាម្អា
យា្ោព្បចាមំ្ៅរូជតូសណដ្លា្្ិងផ្េល់តូសតាតការម្សនើសំុសំរាបក់ាររិម្សាធ្ ៍ ៥.ព្បតិបតេិការ
ព្សាវព្ោវោតយួនដ្គូ្សហការកនុង ្ិងម្ព្ៅព្បម្េស។  
 
១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖  

 

សូចនាករ 
ម្ោលម្ៅ
ព្បចាំ្ ន  ំ

លេធផ្ល១២ណខ្ 

ការសិកាបាណ្កសាន្រសេម្ៅម្លើភ្នន កង់ារចំលងព្គ្ុ្ចាញ់ម្ៅកនុងតំប្ព់្គ្ុ្ចាញ់ 
(៨ដ្ង/ ន្ )ំ្វកិាRAI3E 

៨ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៨/៨) 

ការតាតដា្ភ្នរសំុារបស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គ្ុ្ចាញ់ោតយួ្ឹងថ្នំន បាណ្កឃាត  
(១២ដ្ង/ ន្ )ំ្វកិាRAI3E          

១២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(១២/១២) 

ការសិកាបាណ្កសាន្រសេម្ៅម្លើភ្នន កង់ារចំលងព្គ្ុ្ចាញ់កនុងតំប្ត់ិ្ ណត្ោ
សំបុកចតលងសកតម (៦ដ្ង/ ន្ )ំ្វកិាRAI3E 

៦ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៦/៦) 

ការម្តើលតូសម្ៅកនុងសំបុកចតលងម្ដាយណផ្នកបាណ្កសាន្រសេន្ត.គ្.ច(ចំ្ួ្ភូតិ
ណដ្លម្ខ្តេបា្ម្ផ្ញើតូសតកត.គ្.ច / ន្ )ំ្វកិាRAI3E          

៥៤/ ន្  ំ ១០០%(៥៤/៥៤) 
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− លេធផ្លរីការតាតដា្រត័ា៌្របស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងភូតិ្ មី ឃុំតាសាល ព្សុក 
ឱរា៉ា ល់ ម្ខ្តេកំរងស់ពឺសិាតម្ព្កាតការព្គ្បដ្ណ្េ បត់ណ្ឌ លសុខ្ភ្នរឱរា៉ា ល់ ព្សុកព្បតិបតេិកំរងស់ពឺ 
ណដ្លា្កូអរ័ម្ដាម្្ ១១.៧៣៧០, ១០៣.៩០៦៥។ បា្បងាា ញរីសកាេ ្ុរលន្ការចំលង
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅណតា្កនុងភូតតិយួម្្ះ (ណដ្លា្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់្យចុះយា៉ា ងម្ព្ចើ្ ្ិង
ា្ករណី្L1-PF/mix ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២០) ម្ដាយសារណតម្ៅណតា្វតេា្ភ្នន កង់ារចំលង
ព្គុ្្ចាញ់សំខា្ ់An. dirus s.s.                  An. Minimus,   An. maculatus s.l. ្ិង
ព្បម្ភេតូសណដ្កម្ោលដ្នេម្េៀតោម្ព្ចើ្។  

− លេធផ្លការអម្ងកតម្ៅកនុងតារាងតូសសរុប បងាា ញថ្នតូសណដ្កម្ោលណដ្លចាបប់ា្គឺ្ា្
ចំ្ួ្ ៤៥១០្ិង២១ព្បម្ភេណដ្លបា្ចាបក់នុងរយះម្រល៨ណខ្។ ភ្នន កង់ារចំលងសំខា្ ់ 
An. dirus s.s. បា្ចំ្ួ្ណត៤ម្េ ណដ្ល៧៥% ចាបប់ា្ម្ៅម្លើត្ុសែ។ An. minimus ចាប់
បា្ម្ព្ចើ្ម្ៅម្លើអនាា កច់ម្ងកៀងម្ភលើង(ដាកណ់កបរត្ុសែម្ដ្ក) ម្ដាយចំ្ួ្៧៧(៣៨%) បនាា ប់
តកគឺ្ចាបប់ា្ម្លើត្ុសែចំ្ួ្៦៥(៣២%) ្ិងចំ្ួ្៦១(៣០%) គឺ្ចាបប់ា្ម្លើម្ោ។ 
ចំម្ពាះ An. maculatus s.l. ចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ម្ៅម្លើម្ោម្ដាយចំ្ួ្១១៣(៨៦%) ម្លើ
ត្ុសែបា្ចំ្ួ្១២(៩%) ្ិងចំ្ួ្៧(៥%) គឺ្ចាបក់នុងចម្ងកៀងម្ភលើង។ ចំណណ្កឯ           
An. barbirotris s.l. ចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ម្ៅម្លើម្ោម្ដាយចំ្ួ្៦៩(៦៨%) បនាា បត់កគឺ្
ចាបប់ា្កនុងចម្ងកៀងម្ភលើងចំ្ួ្២០(២០%) ្ិងចំ្ួ្១៣(១២%)ចាបប់ា្ម្លើត្ុសែ។  
ចំម្ពាះរបាយតូសណដ្កម្ោលតាតរដូ្វវញិ គឺ្ោេូម្ៅតូសចាបប់ា្ម្ព្ចើ្នារដូ្វវសា (តិ្ ុនា 
-វចិឆិកា) ោងរដូ្វព្បាងំ (ធនូ-ឧសភ្ន)។ ប៉ាុណ ដ្ចំម្ពាះរបាយព្បម្ភេតូស្ីតយួៗគឺ្តិ្ ដូ្ចោន ម្េដូ្ច
ោ An. dirus s.s.  សតបូរនារដូ្វវសា ្ិងចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ម្ៅណខ្តុោ។ ចំម្ពាះ An. 
minimus គឺ្ចាបប់ា្ម្ព្ចើ្បំផុ្តម្ៅកនុងណខ្វចិឆិកា ្ិងោេូម្ៅ        An. minimus គឺ្សំបូរម្ៅ
ចុងរដូ្វវសា ្ិងម្ដ្ើតរដូ្វព្បាងំម្ៅម្រលណដ្លា្តិ្ ា្េឹកម្ោគ្ោ។ំ ចំណណ្កឯ  
An. maculatus s.l. គឺ្សតបូរម្ៅរដូ្វព្បាងំ ្ិងចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្នាណខ្កុតភៈ ្ិងAn. 
barbirotris s.l. ចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ម្ៅណខ្វចិឆិកា។ ម្ដាយសារណតបញ្ហា កូវដី្១៩ម្ធាើម្អាយម្យើង
រ្ាការចាបតូ់សកនុងរដូ្វព្បាងំ ្ ិងរដូ្វវសា ន្ មំ្្ះា្ម្ភលៀងធាល កយ់ា៉ា ងខាល ងំ្ិងោរិម្សសកនុង
ណខ្វចិឆិកា-ធនូា្ខ្យល់ខាល ងំកនុងកនុងកំ ុងម្រល ចាបតូ់សណដ្លនាមំ្អាយប៉ាះពាល់ដ្ល់ការចាប់
តូសោរិម្សសការចាបតូ់សម្លើត្ុសែ ណដ្លនាមំ្អាយម្យើងតិ្ ា្េិ ន្្យ័ព្គ្បព់្ោ្សំ់រាប់
រដូ្វព្បាងំ្ិងរដូ្វរមំ្ហើយ។ សូតម្តើលតារាង្ិងរូបភ្នរខាងម្ព្កាតសំរាបរ់ត័ា៌្លំអិត។  
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តារាងសរុបតូសណដ្កម្ោលណដ្លចាបប់ា្ណបងណចកតាតព្បម្ភេតូស ្ិង្ុយ ម្ៅភូតិ្ មី ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ន្ ២ំ០២១ 

ល.រ ព្បម្ភេតូស ចម្ងកៀងម្ភលើង ្ុយម្ោ ្ុយត្ុសែ សរុប %តូសម្ធៀបតូសសរុប 

១ An. aconitus ១៥៩ ៣៤៨ ៨៤ ៥៩១ ១៣.១០ 
២ An. annularis ០ ១ ០ ១ ០.០២ 
៣ An. argyropus ១០ ២៨ ០ ៣៨ ០.៨៤ 
៤ An. barbirostris ២០ ៦៩ ១៣ ១០២ ២.២៦ 
៥ An. campestris ០ ២១ ២៨ ៤៩ ១.០៩ 
៦ An. dirus ១ ០ ៣ ៤ ០.០៩ 
៧ An. hyrcanus grp ១ ១២ ០ ១៣ ០.២៩ 
៨ An. jamesii ០ ១ ១ ២ ០.០៤ 
៩ An. karwari ៦ ៨៣ ៤ ៩៣ ២.០៦ 
១០ An. kochi ២៤ ១៦១ ៤ ១៨៩ ៤.១៩ 
១១ An. maculatus ៧ ១១៣ ១២ ១៣២ ២.៩៣ 
១២ An. minimus ៧៧ ៦១ ៦៥ ២០៣ ៤.៥០ 
១៣ An. nigerrimus ៣ ៥ ១ ៩ ០.២០ 
១៤ An. nitidus ០ ១ ០ ១ ០.០២ 
១៥ An. nivipes ០ ១ ១ ២ ០.០៤ 
១៦ An. peditaeniatus ២ ១៣ ០ ១៥ ០.៣៣ 
១៧ An. philippinensis ៤៥ ១៥០៤ ៧៥ ១៦២៤ ៣៦.០១ 
១៨ An. tessellatus ៥ ៨ ០ ១៣ ០.២០ 
១៩ An. vagus ១៤ ១៣៥២ ២២ ១៣៨៨ ០.២៩ 
២០ An. varuna ៥ ១៩ ៨ ៣២ ៣០.៧៨ 
២១ Anopheles species ០ ៩ ០ ៩ ០.៧១ 

 តូសសរុប 
៣៧៩

(៨.៤០%) 
៣៨១០

(៨៤.៤៨%) 
៣២១

(៧.១២%) 
៤៥១០ ១០០.០០ 
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− ការតាតដា្ភ្នរសំុារបស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត deltamethrin
០.០៥% ្ិងpermethrin០.៧៥% តាត្ិយាតព្បតិបតេិរបស់អងគការសុខ្ភ្នររិភរ
ម្ោក(WHO) ម្ដាយម្ព្បើបម្ចេកម្េស WHO bioassay tested tube។ តាតលេធផ្លម្តសេ
បងាា ញថ្នAn. dirus s.s. ម្ៅកនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគិ្រ ី ្ិងAn. minimus s.l. ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ
តិ្ ទ្ា់្ភ្នរសំុាោតយួ្ឹងថ្នន  ំdeltamethrin០.០៥%ម្ៅម្ ើយម្េ។ ចំម្ពាះ 
An. maculatus s.l. ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ្ិងតណ្ឌ លគិ្រកីត៏ិ្ ទ្ា់្ភ្នរសំុាោតយួ្ឹង
ថ្នន dំeltamethrin០.០៥% ្ិងpermethrin០.៧៥%ណដ្រ។ ប៉ាុណ េ្An. epiroticus ភ្នន កង់ារចំលង 
ម្ៅតំប្ា់តស់តុព្េអាចឈា្ម្ៅរកភ្នរសំុាោតយួ្ឹងថ្នន dំeltamethrin០.០៥%។ 
ចំម្ពាះAn.dirus s.s. ម្ៅកណ ល្ងចិញ្េ ឹតតូសន្ត.គ្.ច តិ្ ទ្ា់្ភ្នរសំុាោតយួ្ឹង 
ថ្នន បំាណ្កឃាត deltamethrin០.០៥% ្ិងpermethri០.៧៥%ម្ៅម្ ើយម្េ។ សូតម្តើល
លេធផ្លលំអិតសាា ្ភ្នរសំុារបស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងតារាង៖ 

 
លេធផ្លសាា ្ភ្នរសំុារបស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គ្ុ្ចាញ់ោតយួ្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត ន្ ២ំ០២១ 

ព្បម្ភេតូស/ េីកណ ល្ង 
% អព្តាសាល ប២់៤ត៉ា (ចំ្ួ្តូសម្តសេ) 

ចំ្ួ្សរុបតូសម្តសេ 
deltamethrin ០.០៥% permethrin ០.៧៥% permethrin ៣.៧៥% 

An. dirus     

ត.គ្.ច ១០០(១០០) ១០០(១០០) NA ២០០ 
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កំរងស់ពឺ ១០០(១៥) NA NA ១៥ 

តណ្ឌ លគិ្រ ី ១០០(៦៣) NA NA ៦៣ 

An. minimus     

កំរងស់ពឺ ១០០(៧៥) NA NA ៧៥ 

An.maculatus     

កំរងស់ពឺ ១០០(១៩៨) ១០០(៨៥) NA ២៨៣ 

តណ្ឌ លគិ្រ ី ១០០(១៥៥) ៩៨(១៧៧) NA ៣៣២ 

An. barbirostris     

កំរងស់ពឺ ៩២(៤៥) NA NA ៤៥ 

An. epiroticus     

ម្កាះកុង ៩៦(៨៧) NA NA ៨៧ 

An. aconitus     

កំរងស់ពឺ NA ១០០(៧៨) NA ៧៨ 

An. jamesii     

កំរងស់ពឺ NA ៩៧(១៥២) NA ១៥២ 

An. umbrosis     

ម្កាះកុង ១០០(១១៩) ១០០(៦៥) NA ១៨៤ 

An. kochi     

កំរងស់ពឺ ៩៤(១៧) NA NA ១៧ 

An. philippinensis     

កំរងស់ពឺ ៩៨(១១៣) ៤៨(១៩០) ៨៩(១៥៨) ៤៦១ 

កំរង់្ ន ងំ ១០០(១០០) ៣២(១០០) NA ២០០ 
An. vagus     

កំរងស់ពឺ ៤០(១៣៨) NA ៨១(៨៧) ២២៥ 

កំរង់្ ន ងំ ៤៨(១០០) ២១(៨០) ៨៩(១០០) ២៨០ 

ND= តិ្ បា្ម្ធាើ 

Ref.WHO Test procedures for insecticide resistance monitoring in malaria vector mosquitoes 2016: % of 24h 
mortality: ១០០%-៩៨% = តិ្ ទ្សំុ់ា(S), ៩៧%-៩០% =ឈា្រកភ្នរសំុា (PS), < ៩០% = សំុា (R) 
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− លេធផ្លរីការតាតដា្រត័ា៌្របស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់កនុងតំប្ត់ិ្ ណត្ោសំបុកចតលង
សកតម ម្ៅភូតអូិរម្សលវ (ភូតរិណ្បរបស់ភូតភិនដំំ្បង) ឃុំអូរតាម្ ៉ា ព្សុកនប៉ាលិ្ ម្ខ្តេនប៉ាលិ្ សិាត
ម្ព្កាតការព្គ្បដ្ណ្េ បត់ណ្ឌ លសុខ្ភ្នរព្កចាប ់ព្សុកព្បតិបតេិសុខាភបិាលនប៉ាលិ្។ ណដ្លា្
កូអរ័ម្ដាម្្រ៖ ១២.៦៩៦៩៦១ ១០២.៧០៣៧៨៩។ ម្ោលបំណ្ងន្ការតាតដា្គឺ្ម្ធាើ
បចេុបប ន្ភ្នររបស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់កនុងតំប្ណ់ដ្លតិ្ ា្ករណី្ L1-PF/mix ណដ្ល
អាចងាយព្សួលម្អាយម្យើងអាចម្ព្ជើសម្រ ើសវធីិសាន្រសេសតព្សបកនុងការបងាក រភ្នន កង់ារចំលង
ព្គុ្្ចាញ់ម្អាយា្ព្បសិេធភ្នរ កនុងការេបស់ាេ តក់ារចំលងសារោ ម្ីម្ៅេំរងម់្តម្រាគ្ 
ព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេម្ៅកតពុោ។ តាតលេធផ្លរីការសិកាបា្បងាា ញរីសកាេ ្ុរលន្ការ 
ចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅណតា្តាតភូតណិដ្លតិ្ ា្ករណី្L1-PF/mix ប៉ានុាម ្ ន្ មំ្ហើយណត
ម្ៅណតា្វតេា្ភ្នន កង់ារ      ចំលងព្គុ្្ចាញ់សំខា្ ់An. dirus s.s. An. Minimus  
An. maculatus s.l.។ លេធផ្លម្ៅកនុងតារាងគឺ្ោការចាបតូ់សម្ៅកនុងណខ្ កកកដា-ធនូ ណដ្ល
បងាា ញរីវតេា្របស់ភ្នន កង់ារចំលងសំខា្ ់្ិងព្បម្ភេតូសដ្នេម្េៀតោម្ព្ចើ្។ ចំម្ពាះ  
An. dirus គឺ្៨០%ខាមំ្លើត្ុសែ ចំណណ្កឯAn. minimus គឺ្ា្េំម្នាខាកំនុងរបាយព្បហាក់
ព្បណហលោន ម្លើត្ុសែ ៤៩% ្ិងសតាម្ោ៤៥% ។  An. maculatus s.l. គឺ្ចាបប់ា្ម្ព្ចើ្
ម្ៅម្លើម្ោ៩០%។ ចំម្ពាះព្បម្ភេតូសណដ្កម្ោលដ្នេម្េៀតណដ្លតិ្ ណត្ោភ្នន កង់ារចំលង
សំខា្៨់៦%គឺ្ចាបប់ា្ម្ៅម្លើម្ោ។ សូតម្តើលតារាងសំរាបរ់ត័ា៌្លំអិត៖  

តារាងសរុបតូសណដ្កម្ោលណដ្លចាបប់ា្ណបងណចកតាតព្បម្ភេតូស ្ិង្ុយ ម្ៅភូតអិូម្សលវ ម្ខ្តេនប៉ាលិ្ ន្ ២ំ០២១ 

  ចំ្ួ្តូស(%)   

ព្បម្ភេតូស/្ុយ ចម្ងកៀងម្ភលើង ្ុយម្ោ ្ុយត្ុសែ សរុប 

An. dirus ០(០) ១៥(២០) ៦០(៨០) ៧៥ 

An. minimus ១៧(៦) ១៣០(៤៥) ១៤២(៤៩) ២៨៩ 

An. maculatus s.l. ៧(២) ៣៣៣(៩០) ២៨(៨) ៣៦៨ 

An. barbirostris s.l. ៣(៤) ២២(២៨) ៥៤(៦៨) ៧៩ 

ព្បម្ភេតូសណដ្កម្ោលម្ផ្ែងៗ ៧០(៦) ៩៤៤(៨៦) ៨២(៧) ១០៩៦ 

សរុបរតួ ៩៧(៥) ១៤៤៦(៧៦) ៣៦៤(១៩) ១៩០៧ 

 
− ការកំ្តស់កាេ ្ុរលកនុងសំបុកចតលង៖ ព្កុតការងារបាណ្កសាន្រសេន្តជឈតណ្ឌ លោតិបា្

ម្ធាើ  អតេសញ្ហា ណ្តូសណដ្លបា្ចាបម់្ដាយតន្រ េ្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេម្ៅកនុងភូតណិដ្លា្ករណី្ 
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PF-L1/Mix កនុងការកំ្តស់កាេ ្ុរលកនុងសំបុកចតលងបា្ចំ្ួ្៥៤ភូតនិ្៧ម្ខ្តេ។ សូតម្តើល
រូបភ្នរសំរាបល់េធផ្លន្  សកាេ ្ុរលសំបុកចតលងកនុងម្ខ្តេ្ិតយួៗ៖ 

 

 
 

− សំរាបស់កតមភ្នរម្ៅប ា្បចិ់ញ្េ ឹតតូសរបស់តជឈតណ្ឌ លោតិ ា្ដូ្ចោការរកាេុកម្ៅរូជ
តូស An. dirus s.s. ចំ្ួ្ព្បណហល២០០០តូសម្អាយា្ោព្បចា ំ្ិងបា្ម្ធាើម្តសេោតយួ
ថ្នន បំាណ្កឃាត deltamethrin០.០៥% ្ិងpermethrin០.៧៥%សំរាបក់ារតាតដា្ 
សាា ្ភ្នរសំុាោម្រៀងរាល់ ន្ ផំ្ងណដ្រ។ បា្ផ្េតផ់្គងតូ់សAe. Aegypti តករីម្ខ្តេកំរងស់ពឺរី
ចំ្ួ្៥០០-១០០០តូសោម្រៀងរាល់ណខ្ដ្ល់នដ្គូ្សហការ NIAID/NIH ម្ៅកតពុោសំរាបក់ារ
រិម្សាធ្រ៍កព្បូម្តអីុ្ម្ផ្ែងៗម្ៅកនុងព្កម្រញេឹកាតរ់បស់តូស។ បណ ា្តម្លើម្្ះកា៏្ការផ្េត់
ផ្គងតូ់ស Ae. Aegypti  ្ិងAe. Albopictus តករីតាណកវ  ឧតេរា្ជយ័ បនាា យា្ជយ័  
ព្រះវហិារ រត្គិ្រ ី តណ្ឌ លគិ្រ ី ព្កម្ចះ ្ិងកំរងម់្សាត(រាត) ចំ្ួ្ព្បណហល១៥០០តូសន្
ព្បម្ភេតូស្ីតយួៗ ្ិងដ្ងកូវេឹករបស់វាចំ្ួ្ព្បណហល១.៥០០ដ្ងកូវេឹកដ្ល់នដ្គូ្សហការ 
NAMRU-2 ម្ៅកតពុោោម្រៀងរាល់៣ណខ្តេងផ្ងណដ្រសំរាបក់ាររិម្សាធ្រ៍កភ្នរសំុារបស់
ភ្នន កង់ារចំលងជំងឺព្គុ្្ឈាតោតយួ្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត។  

− ព្បតិបតេិការព្សាវព្ោវអំរីការសិការីភ្នន កង់ារចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងភ្នន កង់ារចំលងម្ផ្ែង
ម្េៀតម្ៅកនុងតំប្ព់្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ម្ពាធិសាត ់ ្ិងកំរង់្ ន ងំម្ដាយសហការ
ោតយួ្ឹងវេិាសាា ្ព្សាវព្ោវជំងឺព្តូរិកអងណ់វ   ព្បម្េសណបលសែកិ(ITM) នា ន្ េីំ២(សីហា-ធនូ 
២០២១) បា្បញ្េបក់ារព្បតូលេិ ន្្យ័ម្ៅកនុងភូត ិ ្ិងលេធផ្លលំអិតរីការសិកាម្្ះ្ឹង
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ផ្ែរាផ្ាយម្រលម្ព្កាយ។ ោតយួោន ផ្ងណដ្រការអម្ងកតបាណ្កសាន្រសេោម្រៀងរាល់ណខ្រយៈ
ម្រល១០ណខ្(តុោ២០២០ ដ្ល់ វចិឆិកា២០២១) កនុងម្ខ្តេ   សាឹងណព្តង ្ិងតណ្ឌ លគិ្រ ីកនុង 
គំ្ម្រាង VectorLink ណដ្លឧបតាតភ្វកិាម្ដាយ USAID/PMI កប៏ា្បញ្េបក់ារព្បតូលេិ ន្្យ័
ម្ៅកនុងភូតណិដ្រ។ ចំម្ពាះលេធផ្លលំអិតរីការសិកាម្្ះសូតម្តើលណផ្នកគំ្ម្រាងVectorLink។    

 
២.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 

− ចំ្ួ្តូសណដ្កម្ោលា្តិចកនុងការម្ធាើម្តសេ សំរាបក់ារតាតដា្ភ្នរសំុារបស់ភ្នន កង់ារចំលង
ព្គុ្្ចាញ់ោតយួ្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតោរិម្សស An. dirus s.s.  An.barbirotris s.l. ។ 

− សុវតេិភ្នររបស់ព្កុតការងារកនុងការបំម្រញការងារកនុងតំប្ន់ព្ររីសតាអសិររិស ្ិងត្ុសែ។ 
− ការព្បឈត្ឹងព្កតសីលធតចំ៌ម្ពាះការចាបតូ់សម្ដាយម្ព្បើត្ុសែោ្ុយ។ 
− បញ្ហា កងាះបុគ្គលិកជំនាញកនុងណផ្នកបាណ្កសាន្រសេម្ដាយសារបុគ្គលិកចូល្ិវតេ្។៍  
− ្វកិា RAI3Eណដ្លបា្អ្ុតត័ តិ្ អាចម្អាយម្យើងសិការីភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់ោម្រៀង

រាល់ណខ្បា្ម្េ។  
 

៣.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
− ការតាតដា្បាណ្កសាន្រសេបឋតកនុងតំប្ព់្គុ្្ចាញ់ ្ិងតំប្ត់ិ្ ណត្ោសំបុកចតលងសកតម។ 
− ការសិការតាតដា្ភ្នរសំុារបស់ភ្នន កង់ារចំលងព្គុ្្ចាញ់ ោតយួ្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតកំរុង

ម្ព្បើព្បាស់សំរាបជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
− ប េ្ការអម្ងកតបាណ្កសាន្រសេ ន្ េីំ២កនុងម្ខ្តេសាឹងណព្តង ្ិងតណ្ឌ លគិ្រកីនុងគំ្ម្រាង VectorLink

ណដ្លឧបតាតភ្វកិាម្ដាយ USAID/PMI ។ 
− ការសិកាព្សាវព្ោវរកវធីិសាន្រសេ ម្ីៗសំរាបជំ់្ួសការចាបតូ់សម្ដាយម្ព្បើត្ុសែោ្ុយ។ 
− ប េ្ការសហការោតយួNIAID/NIHម្ៅកតពុោសំរាបក់ារផ្េល់តូសAe. Aegypti  ្ិង    

Ae. albopictus សំរាបក់ាររិម្សាធ្។៍  
− ណសាងរកជំ្ួយម្អាយកា្ណ់តម្ព្ចើ្សំរាបក់ណ ល្ងចិញ្េ ឹតតូសម្ៅតជឈតណ្ឌ លោតិ ណដ្លោ

កណ ល្ង  ផ្េល់តូសសំរាបក់ាររិម្សាធ្ព៍្សាវព្ោវន្ភ្នន កង់ារចំលងជំងឺ។ 
− ព្បតិបតេិ ELISA ម្តសេម្ៅម្លើតូសចាបប់ា្កនុង ន្ ២ំ០២១ សំរាបរ់កម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ    

ត ា្ីររិម្សាធ្ប៍ាណ្កសាន្រសេន្តជឈតណ្ឌ លោតិ។ 
− ម្សនើសំុបណ ា្តបុគ្គលិកសំរាបបំ់ម្រ ើការងារម្ៅកនុងណផ្នកបាណ្កសាន្រសេន្តជឈតណ្ឌ លោតិ។ 
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− ចូលរតួព្បជំុ ្ិងប េ្ការសិកាបណ ា្តអំរីភ្នន កង់ារចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់្ិងជំងឺម្ផ្ែងៗម្េៀតទងំ
ម្ៅកនុងព្បម្េស្ិងម្ព្ៅព្បម្េស។  
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២.៦.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកអរ់រែំ ៊ុខភាព៖ 
 សាា ្ភ្នរន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោនាប៉ាុនាម ្ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ បា្កាតប់ ា្យអព្តា
ឈ ឺ្ិងសាល ប ់ម្ដាយសារជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្យា៉ា ងម្ព្ចើ្ ោរិម្សសតិ្ ា្ករណី្សាល បម់្ដាយសារ 
ព្គុ្្ចាញ់៣ ន្ តុំ្ម្ោលម្ៅកំណ្តម់្ៅ ន្ ២ំ០២០។ ចកេុវស័ិយរបស់កតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ
ព្បម្េសកតពុោ គឺ្ ោម ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្តឹត២០២៥ ដូ្ចណដ្លបា្បញ្ហជ កយ់ា៉ា ងចាស់ោស់ម្ៅកនុងណផ្្ការ
យុេធសាន្រសេោតិសព្ាបលុ់បបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ន្ ២ំ០១១-២០២៥ ។ 
យុេធសាន្រសេរីរព្តូវបា្ដាកម់្ចញម្ដ្ើតបសីម្ព្តចបា្ម្ោលបំណ្ងម្្ះ។ យុេធសាន្រសេផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្
តាតរយៈការព្បាព្ស័យទកេ់ង (BCC)ា្រីរយុេធសាន្រសេ។ យុេធសាន្រសេេីតយួគឺ្ ណកលតអគុ្ណ្ភ្នរ ្ិង
ផ្ែរាផ្ាយសារអបរ់សុំខ្ភ្នរ (IEC/BCC) សព្ាបលុ់បបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ យុេធសាន្រសេេីរីរគឺ្ រព្ងឹង
ការម្កៀងគ្រសហគ្ត្ម៍្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ការេេួលយកអ េ្រាគ្ត្ជំ៍ងឺព្គុ្្ចាញ់។ កតមវធីិជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុង
ព្បម្េសកតពុោ ផ្េល់អាេិភ្នរខ្ពស់ម្ៅម្លើការអ្ុវតេយុេធសាន្រសេផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្តាតរយៈការព្បាព្ស័យ
ទកេ់ង (BCC) ្ិងណសាងរកការោពំ្េសព្ាបក់ារម្ព្បើព្បាស់សារឱយចំម្ោលម្ៅ ្ិងយុេធវធីិសតព្សប
ម្ដ្ើតបមី្លើកកតពស់ឥរយិាប្ព្បកបម្ដាយ ផ្អសុកភ្នរ ្ិងកាតប់ ា្យឥរយិាប្ព្បកបម្ដាយម្ព្ោះថ្នន ក។់  

តួនាេីរបស់ ណផ្នកអបរ់សុំខ្ភ្នរ ម្ៅកនុងការព្បយុេធព្ប្ងំ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ គឺ្ការតាត
ដា្្ិងវាយតំនលម្ៅម្លើ ការផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្ ្ិងសងគតតាតរយៈការព្បាព្ស័យទកេ់ង (SBCC) រតួ
ា្ការព្បាព្ស័យទកេ់ងអ េ្របុគ្គល ការម្កៀងគ្រសហគ្ត្ ៍ ម្ហើយបា្វវិតេម្ចញរីរត័ា៌្ ការផ្លិត 
សារ/សាភ រៈអបរ់ ំ ្ិងការព្បាព្ស័យទកេ់ង (IEC) ្ិងយុេធវធីិអបរ់សុំខ្ភ្នរ (HE) ោតយួ្ឹងយុេធវធីិ
ម្ោលម្ៅោយុេធសាន្រសេ BCC ម្ផ្អេ តោចតបងម្ៅម្លើបុគ្គល ព្គួ្សារ ឬសហគ្ត្ោ៍កោ់ក ់ម្ដ្ើតបេីេួល
បា្ផ្ល ោអតិបរារីអ េ្រាគ្ត្ណ៍ផ្នកអបរ់សុំខ្ភ្នរ។  
 
១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖  
 
ល
.រ 

សូចនាករ ម្ោលម្ៅ
ន្  ំ

លេធផ្ល
ន្  ំ

១ ចលនាសហគ្ត្ម៍្ដ្ើតបអីបរ់សុំខ្ភ្នរជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់តាតភូតបិា្ម្ព្ជើសម្រ ើស ១០/២ 
ព្តីាស 

៨០%  
(៨/១០) 

២ ចុះអភបិាលការងារអបរ់សុំខ្ភ្នរ តាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ១៨ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%
(១៨/១៨ 

៣ កិចេព្បជុំរិភ្នកាោតយួអងគការនដ្គូ្ ១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%  
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៤ ការងារអភបិាលអងគការនដ្គូ្ព្បចាឆំ្ាស ២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(២/២) 

៥ ការងាររិភ្នកាតាតតូលដាឋ ្សំរាបប់ម្ងកើតបណ្ាតម្ោលការណ៏្យុេធអបរ់ ំ ២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(២/២) 

៦ ចូលរតួ្ិងម្រៀបចំេិវាោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ ១ដ្ង/ ន្  ំ ០%  
 

− ចលនាសហគ្ត្ម៍្ដ្ើតបអីបរ់សុំខ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតភូតបិា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ៅម្ខ្តេកំរងស់ពឺ, 
ម្ខ្តេរត្ៈគី្រ,ីតណ្ឌ លគី្រ,ី កំរងធំ់,កំរង់្ ន ងំ្ិងព្កម្ចះា្តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរទងំអស់ ចំ្ួ្
៦ ្ិងភូត ិ ចំ្ួ្១២ ណដ្លា្អនកចូលរតួ ចំ្ួ្៤៣៧រូប ា្ន្រសេី១៩០រូប(៤៣%) ការ
យល់ដឹ្ងភ្នគ្ម្ព្ចើ្ា្ម្លើន្រសេីម្ព្ចើ្ោងបុរស។ 

− ចុះអភបិាលការងារអបរ់សុំខ្ភ្នរ តាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ចំ្ួ្៣ម្ខ្តេ, ៩ព្សុកព្បតេិបតេិ ្ិង 
៥១តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ។ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរបា្ម្ធាើម្តសេឈាត ចំ្ួ្៥.៩៤៩ វជិជា្ម្តម្រាគ្
ព្បម្ភេវុវីា៉ា ក៥់២ ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតមិ្ធាើម្តសេឈាតម្ៅសហគ្ត្ ៏ ចំ្ួ្២២.៩២៦ វជិជា្
ម្តម្រាគ្ព្បម្ភេវុវីា៉ា ក២់៩៨ ្ិងព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត៤។ ទងំតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ្ិងអនកសម័ព្គ្
ចិតេភូតបិា្អបរ់សុំខ្ភ្នរព្បោជ្ ចំ្ួ្៨៩.០២៤នាក,់ ា្ន្រសេី ចំ្ួ្៥៣.២១០នាក ់ម្សមើ
្ិង ៥៩% (៤៨.០២៣ដ្ង)។ 

− កិចេព្បជំុរិភ្នកាោតយួអងគការនដ្គូ្អនកចូលរតួា្ ចំ្ួ្២៧នាក ់(ន្រសេី៨នាក)់ បា្រិភ្នកា 
រកសារសំរាបអ់បរ់សុំខ្ភ្នរា្ខ្លឹតសារជព្តុញអនកចូលនព្រឲ្យតកម្ោះឈាតម្ព្កាយរី
ព្តលបត់ករីនព្រម្ទះា្ម្រាគ្សញ្ហា  ឬោម ្, សារតយួម្េៀតទកេ់ងម្ៅ្ិងការរាបាលផ្អេ ច់
ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក។់ 

− កិចេព្បជំុរិភ្នកាោតយួអងគការនដ្គូ្អនកចូលរតួា្ ចំ្ួ្២៧នាក ់(ន្រសេី៨នាក)់ បា្រិភ្នកា 
រកសារសំរាបអ់បរ់សុំខ្ភ្នរា្ខ្លឹតសារជព្តុញអនកចូលនព្រឲ្យតកម្ោះឈាតម្ព្កាយរី
ព្តលបត់ករីនព្រម្ទះា្ម្រាគ្សញ្ហា  ឬោម ្, សារតយួម្េៀតទកេ់ងម្ៅ្ិងការរាបាលផ្អេ ច់
ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក។់ 

− ការងារចុះរិភ្នកាម្ៅតាតតូលដាឋ ្សំរាបក់ារបម្ងកើតបណ ា្តម្ោលការណ៍្ន្យុេធសាន្រសេអបរ់ ំ
សុខ្ភ្នរសំរាបក់ារអ្ុវតេ្ព៍្កុតការងារបា្ចុះជួបតន្រ េ្ីម្ៅម្ខ្តេ ចំ្ួ្២ គឺ្ម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ្ិង
ម្ខ្តេកំរត ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិ ចំ្ួ្៤ (ព្សុកព្បតិបតេិកំរង់្ ន ងំ, ព្សុកព្បតិបតេិបរបូិរណ៍្, ព្សុក
ព្បតិបតេិកំរត ្ិងព្សុកព្បតិបតេិឈូក) ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ចំ្ួ្៨តណ្ឌ ល។ ោលេធផ្ល
ឆ្លងតាតការរិភ្នកាព្កុតការងារបា្រកម្ឃើញ២ចំណុ្ចៈ 
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▪ ១. រិភ្នកាម្លើសកតមភ្នរអបរ់កំ ល្ងតកា្ព្បសិេធភ្នរណតម្ៅា្ចម្នាល ះ
ខ្ាះខាត 

▪ ២.យុេធសាន្រសេ ឬវធីិណកលំអម្ៅម្លើចំណុ្ចខ្ាះខាតនាម្រលក ល្ងតកព្តូវៈ 
▪ បម្ងកើតេំនាកេំ់្ងយា៉ា ងជិតសនិេធោតយួម្តព្កុត្ិតយួៗរួកោត់្ ិងផ្េល់

ការអបរ់រួំម្ៅរួកោត ់តុ្ម្រលចូលម្ៅកនុងនព្រ 
▪ ភូតចំិណុ្ចម្ៅេ ព្តូវម្អាយព្សងចំ់្ួ្ព្គួ្សារណដ្លបា្ចូលនព្រឲ្យបា្ោ

ព្បចា ំ
▪ បម្ងកើ្កិចេសហការោតយួោន រវាងអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិអាោញ ធរ(ម្តភូត)ិ្ិង

ឧេា្ុរកែ 
▪ បម្ងកើ្ការផ្ែរាផ្ាយម្ៅដ្ល់សហគ្ត្ ៍ព្បចាឆំ្ាសឬព្បចាពំ្តីាសម្ៅ

ោការម្ធាើរីរណខ្តេង 
− បា្ចុះអភបិាលអនកសម័ព្គ្ចិតេចល័ត( MMW)គ្ម្ព្ាង អងគការ MC ម្ៅម្ខ្តេសាឹងណព្តង។ ព្កុត 

ការងារបា្ចុះអភបិាលការងារអនកសម័ព្គ្ចិតេចល័ត ម្ៅេីតាងំ ភូត ិចា្េិ់   ភូត ិអូរខាផំ្អ   ប៉ាុសេិ៍
ម្ោះឈាត វរៈ១០២ ្ិង ប៉ាុសេិ៍អូរគុ្ហ៍ សាិតម្ៅកនុងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ម្សៀត បា៉ា ង អនកសម័ព្គ្
ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័ត ណដ្លសាិតម្ៅេីតាងំ ទងំ៤ខាងម្លើបា្ម្ធាើការម្ោះឈាត្ិង 
ម្ធាើសកតមភ្នរអបរ់សុំភ្នរ រយ:ម្រល ៣ណខ្ចុងម្ព្កាយ បា្ម្ធាើម្តសេឈាតចំ្ួ្សរុប ១.២០៦ 
វជិជា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ ចំ្ួ្១៦ករណី្។ ចំ្ួ្អនកបា្េេួលការអបរ់សុំខ្ភ្នរ
ា្ចំ្ួ្ ១.២៨៨ នាក ់/ ព្សី៥០៩(៣៩%) ម្សមើ្ឹង ៨៦៥ដ្ង ។ 

− ចូលរតួព្បតេិបតេិការងារអភបិាលការព្បជំុព្បចាណំខ្របស់អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតិ
បា្ចំ្ួ្៥ម្ខ្តេ គឺ្ម្ខ្តេកំរងធំ់ កំរងស់ពឺ ព្កម្ចះ កំរងច់ាត ្ិងព្រះវហិារ ្ិងព្សុកព្បតេិបតេិ
ចំ្ួ្៦។ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ធាើម្តសេឈាតបា្១.៩៣២ករណី្ វជិជា្ម្តម្រាគ្ព្បម្ភេវវីា៉ា ក់
៨១ករណី្ ្ិងព្បម្ភេហាា ល់សីុរ ៉ាូត ចំ្ួ្២២ករណី្។ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតមិ្ធាើម្តសេឈាតបា្
៣១.៣១៩ករណី្ វជិជា្ម្តម្រាគ្ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ ចំ្ួ្៣៥០ករណី្ ្ិងព្បម្ភេហាា ល់សីុរ ៉ាូត 
ចំ្ួ្៤២ករណី្។ បា្អបរ់សុំខ្ភ្នរតាតសហគ្ត្ ៍ ចំ្ួ្៤៤.៩១៤នាក ់ (ន្រសេី ២០.៤៨៨
នាកម់្សមើ្ិង ៤៦% បា្ចំ្ួ្១៦.០១៥ដ្ង។ 

− ចូលរតួការងារអភបិាលអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតពិ្បចាឆំ្ាសោតយួណផ្នកអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត។ិ 
តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរអបរ់សុំខ្ភ្នរម្ធាើម្តសេឈាតបា្ ចំ្ួ្២.១៨៤ករណី្ វជិជា្ម្តម្រាគ្
ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ ចំ្ួ្៩០ករណី្ ្ិងព្បម្ភេហាា ល់សីុរ ៉ាូត ចំ្ួ្២២ករណី្។ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតមិ្ធាើ
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ម្តសេឈាតបា្ ២៨.៤៦៥ករណី្ វជិជា្ម្តម្រាគ្ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ចំ្ួ្៣៥៤ករណី្ ្ិងព្បម្ភេ
ហាា ល់សីុរ ៉ាូត ចំ្ួ្៤២ករណី្។ បា្អបរ់សុំខ្ភ្នរតាតសហគ្ត្ប៏ា្ ចំ្ួ្៤៧,៦១៣នាក់
(ន្រសេីចំ្ួ្២១.៩៤៩រូប ៤៦%) ចំ្ួ្១៨.៤០១ដ្ង។ 

− បា្ចូលរតួ វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លជំហា្ ចុងម្ព្កាយ (Last Mile) ណដ្លា្អនកចូលរតួតករី 
តជឈតណ្ឌ លោតិ ត ា្ីរសុខាភបិាល ព្សុកព្បតេិបតេិ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ សតជិកភូតឃុិំ ្ិងអនក
សម័ព្គ្ចិតេ។ 

− ចុះអភបិាលសកតមភ្នរចូលរតួរបស់សហគ្ត្ ៍(CE) ម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ កំរងស់ពឺ រត្គី្រ ី
តណ្ឌ លគី្រ ី ្ិងសាឹងណព្តង។ សកតមភ្នរម្្ះតិ្ សូវា្ភ្នររលូ្ម្ដាយសារណតតិ្ អាច
ព្បតូលផ្េុ ំព្បោជ្តកម្ធាើការអបរ់បំា្គឺ្ម្យើងអបរ់ោំតត់ាតផ្ាះ ម្ដាយសារណតា្ការរាតតាត
ម្ដាយជំងឺកូវុតី១៩។  

− ព្បជំុោតយួគ្ណ្ៈកតមការរិម្សសលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្រៀងរាល់ព្តីាសម្ៅម្ខ្តេ  
ម្ពាធិ៍សាតប់ា្ ចំ្ួ្១ដ្ង។ ា្ការោពំ្េរីសំណាកព់្បធា្គ្ណ្ៈកតមការលុបបំបាតជំ់ងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ្ិងេេួលបា្លេធផ្លោេីោបចិ់តេម្ដាយម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត 
បា្្យចុះគួ្រម្អាយកតសំ់ោល់។ 

− ចូលរតួោព្គូ្ឧម្េាសវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លរលឹំកសេីរីការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងវគ្គព្គ្បព់្គ្ង 

ជំងឺព្គុ្្ចាញ់សំរាបអ់នកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ ជូ្ដ្ល់តន្រ េ្ីកតមវធីីព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតេិបតេិ
ទងំ២១ម្ខ្តេ។ ម្ធាើការបណ្េុ ះបណាេ លម្ៅ ម្ខ្តេកំរងច់ាត ា្អនកចូលរតួសរុប៤០នាក ់(ន្រសេី
៥នាក)់ រិ ា្ុតុ្្ិងម្ព្កាយការសិកា៥៩%-៦៧% វគ្គអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត៨ិ០%-៩២%។ ម្ខ្តេ
ម្សៀតរាបា្អនកចូលរតួ ចំ្ួ្៣៥នាក ់ (ន្រសេី៩នាក)់។ រិ ា្ុតុ្្ិងម្ព្កាយការសិកា ៥៩%
៦៧% វគ្គអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ៨០%-៩២% (ា្៣ម្ខ្តេោម្ខ្តេព្គ្បព់្គ្ងម្ដាយគំ្ម្រាងCMEP2 
បម្ព្ងៀ្ម្ៅម្ខ្តេម្ពាធិសាតា់្អនកចូលរតួ ចំ្ួ្២៥នាក ់តករីម្ខ្តេបាតតំ់បង នប៉ាលិ្ ្ិង
ម្ពាធិសាតោ់លេធផ្ល ៥៨%-៧០% វគ្គេី២ ៧៦%-៨៨% សំរាបម់្ខ្តេបីម្េៀតម្កាះកុង កំរត
្ិងណកប ម្ព្ោង្ឹងបណ្េុ ះបណាេ លម្ៅណខ្តករា ន្ ២ំ០២២)។ 

− បា្ចូលរតួោព្គូ្ឧម្េាសសំរាបវ់គ្គសាហរណ្កតមអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតោិតយួ ជំងឺព្គុ្្ឈាត
ព្គុ្្ឈកិ ្ិងដ្ងកូវព្រូ្សំរាប១់៦ម្ខ្តេ។ ្ិងវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសំរាបគំ់្ម្រាងCMEP2 ៦ម្ខ្តេ
បា្ម្ធាើម្ៅម្ខ្តេកំរត។ រយៈម្រលបណ្េុ ះបណាេ លន្វគ្គសតហរណ្កតម ចំ្ួ្២ន ៃ្។ 

− បា្ចុះតាតដា្វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលណដ្លម្រៀបចំ ្ិងបម្ព្ងៀ្ម្ដាយព្សុក
ព្បតេិបតេិគ្ងរីសី ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ។  
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− បា្ផ្លិតសំភ្នរៈអបរ់សុំខ្ភ្នរដូ្ចោ៖ សំរាបគំ់្ម្រាង Last Mile ា្ដូ្ចោសារ សម្តលងោ
៥ ភ្នសារជ្ោតិភ្នគ្តិច ឧបករណ៍្បំរងសម្តលង បដា ផ្អា ងំរូបភ្នរ ្ិងអាវយឺត (អាវយឺត 
ចំ្ួ្១៥.០០០អាវ) សំរាបណ់ចកជូ្អនកសម័ព្គ្ចិតេ។  

− សំរាបគំ់្ម្រាងRAI3E  បា្ផ្លិតអាវយឺត អាវម្ភលៀង បដា សំរាបេិ់វាោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ ្ិងបា្ផ្ែរាផ្ាយសារអបអរសារេរេិវាោតិព្បយុេធ្ឹងជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់របស់                             
សម្តេចនាយករដ្ឋតន្រ្េី សរបញ្ហជ ករី់ការយកចិតេេុកដាក់្ ិងផ្េល់ភ្នរកកម់្ៅេ ជូ្ដ្ល់       
ព្បោរលរដ្ឋ ព្រតទងំបា្ផ្លិតសពុតវមី្ដ្អូ ្ិងវេិយុា្ខ្លឹតសារពាករ់័្ ធការរាបាលផ្អេ ចន់្ 
ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក។់ 

 
២.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 

− តិ្ បា្ម្រៀបចំេិវាោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដាយសារបញ្ហា កូវដី្-១៩។  
− ការម្ធាើចលនាសហគ្ត្ ៍កនុងការអបរ់សុំខ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតភូតណិដ្លបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសតិ្

សូវបា្រលូ្ម្ដាយសារណតា្ភូតពិ្តូវបិេខ្ាប ់ ្ិងព្បោជ្ា្ការខាល ចរអារម្ដាយសារណត
បញ្ហា កូវដី្-១៩។  

− ចលនាសហគ្ត្គំ៏្ម្រាង Last mile បណងាររីការព្បតូលផ្េុ ំព្បោោជ្ម្ៅោការអបរ់តំាតផ្ាះរី 
ផ្ាះតយួម្ៅផ្ាះតយួ តិ្ សូវា្ព្បសិេធភ្នរ។ 

− ការចុះអភបិាលអងគការនដ្គូ្របា្អ្ុវតេណតតិ្ បា្ម្រញម្លញ។ 
 
៣.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 

− ការងារចុះអភបិាលអងគការនដ្គូ្ព្បចាឆំ្ាស្ឹងអ្ុវតេម្ដាយា្ការណាតជួ់បោតុ្ោតយួ 
អនកកា្គំ់្ម្រាង។ 

− ព្បាររធេិវាោតិ ្ិងរិភរម្ោកព្បយុេធ្ឹងជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ ន្ ២ំ០២២ កនុងករណី្ជំងឺកូវដី្-១៩ 
ណលងា្ោបញ្ហា ។ 

− រព្ងឹងការអភបិាលការងារអបរ់សុំខ្ភ្នរម្ៅម្លើ សហគ្ត្ ៍ អងគការនដ្គូ្។ 
− ប េ្សហការោតយួអងគការនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍ណផ្នកកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ដ្ើតប៖ី ផ្លិតសំភ្នរៈអបរ់ ំ

សុខ្ភ្នរ ព្បកបម្ដាយគុ្ណ្ភ្នរ ម្ដ្ើតបផី្ែរាផ្ាយជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ ដ្ល់ម្ោលម្ៅអាេិភ្នរ (អនក
ចំណាកព្សុក ព្បោជ្ចល័ត អនកចូលនព្រ)។ 

− រព្ងឹងសកតមភ្នរអបរ់សុំខ្ភ្នរសំម្ៅម្ធាើយា៉ា ងណាឲ្យសារអបរ់សុំខ្ភ្នរ សំភ្នរៈសំរាបប់ងាក រ 



79 
 

បា្ដ្ល់ព្កុតចំណាកព្សុក អនកចូលនព្រ្ិងព្បោជ្ណដ្លរស់ម្ៅតំប្ព់្គុ្្ចាញ់។ 
− ផ្លិតសំភ្នរៈអបសុ់ខ្ភ្នរដូ្ចោម្សៀវម្ៅស ល្ឹកផ្អា ត ់ខិ្តបណ័្ា  ។ល។ 

 
 
  

សកតមភ្នរម្គ្ៀងគ្រសហគ្ត្ ៏
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២.៧.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកសអពីសដ្ម្ីសាស្រែត៖ 

ម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេោណផ្នកតយួន្តឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ណដ្លា្តួនាេីចំបង
ជួយ រព្ងឹងព្បរ័្ ធេិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្គ្បតូ់លដាឋ ្សុខាភបិាលសាធារណ្ៈរបស់ព្កសួងសុខាភបិាល 
្ិងបា្ជួយ វភិ្នគ្េិ ន្្យ័ វាយតំនលរីសាា ្ភ្នរេូម្ៅន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅេូទងំព្បម្េស ម្ដ្ើតបផី្េល់       
រតា៌្ោព្គឹ្ះសំរាបត់ជឈតណ្ឌ លោតិកនុងការម្ព្បើព្បាស់សំរាបម់្ធាើម្ោល្ម្យាបាយ ្ិងអ េ្រាគ្ត្េ៍ប់
សាក ត ់ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ ណផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេកា៏្តួនាេីសំខា្ម់្លើការជួយ បណ្េុ ះ            
បណាេ លអំរីការងារអ្ុវតេព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ថ្នន កម់្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងតណ្ឌ ល
សុខ្ភ្នរម្ៅកនុងដំ្ណាកក់ាលលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់របស់ព្កសួងសុខាភបិាលម្ៅ ន្ ២ំ០២៥។  ម្ៅ
កនុងរយៈម្រល១២ណខ្ ន្ ២ំ០២១ម្្ះ ណផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេបា្អ្ុវតេការងារ ្ិងសំម្រចលេធផ្លបា្ដូ្ច
ខាងម្ព្កាត៖ 
 
១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
  
ល.រ សូចនាករ ម្ោលម្ៅ ន្  ំ លេធផ្ល១២ណខ្ 
១ ចុះអភបិាលការងារេបស់ាក តក់ាររាតតាតន្ជំងឺ     

ព្គ្ុ្ចាញ់តាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ព្បើព្បាស់្វកិា GF  
៤ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៤/៤) 

២ ចុះអភបិាលការងារម្ផ្ាៀងផ្អា តគុ់្ណ្ភ្នរេិ្ន្យ័     
ព្គ្ុ្ចាញ់តាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ព្បើព្បាស់្វកិា GF  

៤ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៤/៤) 

៣ ចុះអភបិាលការងាររព្ងឹងគុ្ណ្ភ្នរេិ្ ន្យ័ព្គ្ុ្ចាញ់
ម្ៅ៣ម្ខ្តេម្ព្កាតគ្ំម្រាង CMEP   

២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(២/២) 

 
ណផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេបា្សហការោតយួអងគការនដ្គូ្្ិងណផ្នកម្ផ្ែងៗ ន្តជឈតណ្ឌ លោតិបា្ 

អ្ុវតេណផ្្ការសកតមភ្នរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្អាយ 
សតព្សតម្ៅតាតម្ោលបំណ្ងន្យុេធសាន្រសេោតិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ន្ ២ំ០១១-២០២៥។ 

− ចុះអភបិាលការងារេបស់ាក តក់ាររាតតាតព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ខ្តេណដ្លា្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ម្កើ្ 
ម្ ើងខ្ពស់ម្ព្កាតគំ្ម្រាង្វកិា GF តាតណផ្្ការព្បចាំ្ ន ២ំ០២១។  

− ចុះអភបិាលការងារម្ផ្ាៀងផ្អា តរ់ព្ងឹងគុ្ណ្ភ្នរេិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់សហការោតយួណផ្នកតាត
ដា្្ិងវាយតំនល។ 
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− ចុះអភបិាលរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងព្បរ ធ្េិ័ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ខ្តេបាតដំ់្បង នប៉ាលិ្ ្ិង 
ម្ពាធិ៍សាតម់្ព្កាត្វកិា CMEP តាតណផ្្ការព្បចាំ្ ន ។ំ 

− បា្វភិ្នគ្្ិងវាយតំនលសាា ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅេូទងំព្បម្េសរយៈម្រល១២ណខ្ ន្  ំ
២០២១ម្ដាយបា្ណកសំរលួ្ូវេិ ន្្យ័ណដ្លលំម្អៀងម្ដាយកំហុសឆ្គងកនុងការបញ្េូ លម្ៅកនុង
ព្បរ ធ្កំុ័រយូេរ័ របស់ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ។  

− ចំ្ួ្ករណី្សាល បម់្ដាយសារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ា្ការ្យចុះយា៉ា ងខាល ងំកនុងរយៈម្រល១០ ន្ ចុំង 
ម្ព្កាយម្្ះរី២១៩នាកក់នុង ន្ ២ំ០០៩ តកម្ៅ០នាកក់នុង ន្ ២ំ០១៨។ ោកណ់សេង ចំ្ួ្ករណី្
សាល ប ់ ម្ដាយជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុង១២ណខ្ ន្ ២ំ០២១ម្្ះតិ្ ា្ម្េ។ ម្ខ្តេតយួចំ្ួ្ធំា្ការ
្យចុះករណី្ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងរយៈម្រល៩ណខ្ ន្ ២ំ០២១ម្្ះម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប ន្ ២ំ០២០ណដ្ល
អាចឆ្លុះបញ្ហេ ំងបញ្ហជ កម់្អាយម្ឃើញថ្នការងារសកតមភ្នរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុង
ព្បម្េសកតពុោា្ព្បសិេធភ្នរ ្ិងេេួលបា្ម្ោគ្ជយ័តាតសូចនាកររបស់ថ្នន កោ់តិណដ្ល
បា្ម្ព្ោងេុក។ 

− ចូលរតួការងារោតយួណផ្នកតាតដា្វាយតំនលកនុងការរាបាលដាចន់្ករណី្វវីា៉ា កម់្ៅម្ខ្តេ 
ណដ្លកំរុងដាកម់្អាយអ្ុវតេការរាបាលព្រីា៉ា គី្្១៤ន ៃ្បា្ចំ្ួ្៣ដ្ង។ 

− ចូលរតួអភបិាលការងារោតយួណផ្នកតាតដា្្ិងវាយតំនលម្លើការងាររាបាល្ិងព្គ្បព់្គ្ង 
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា កប់ា្ចំ្ួ្៣ដ្ងកនុង ន្ ២ំ០២១។ 

 
២.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 

− ការអម្ងកត ្ិងម្ឆ្លើយតបករណី្ព្គុ្្ចាញ់តិ្ បា្អ្ុវតេ១០០%ព្គ្បក់រណី្ម្ៅម្ ើយម្ៅ 
តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ដាយសារបុគ្គលិកា្ចំ្ួ្តិ្ ព្គ្បរិ់ម្សសម្រលា្កូវដី្១៩រាតតាត។ 

− េិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតិ្ ទ្ព់្តូវោន ១០០% រវាងត ា្ីររិម្សាធ្៍្ ិងម្សវារាបាលជំងឺម្ៅ 
តាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នររិម្សសោតយួេិ ន្្យ័កនុងកំុរយូេរ័្ិងេំរងស់រម្សរកនុងព្កដាស។ 

− ការរាយការណ៍្ករណី្្ីតយួៗម្ៅន ៃ្ដំ្បូងម្ៅា្បញ្ហា ខ្លះៗម្ដាយសារម្សវាព្បរ ធ្អិុ័្េរ័ 
ណ្តម្ៅតំប្ខ់្លះយឺតរិបាកបញ្ជូ ្ភ្នល តៗម្រលរកម្ឃើញករណី្វជិជា្។ 

− ការអ្ុវតេវធីិសាន្រសេអម្ងកតតាតដា្សេងដ់ាររបស់ថ្នន កោ់តិតិ្ ទ្អ់្ុវតេម្អាយបា្លអដូ្ចោន  
ម្ៅម្ ើយរវាងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ។ 

− ការអម្ងកតតាតដា្្ិងម្ឆ្លើយតបម្ៅ្ឹងសំបុកចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់តិ្ ទ្ប់ា្អ្ុវតេម្អាយ 
បា្េូលំេូោយម្ៅម្ ើយម្ៅតាតព្សុកព្បតិបតេិ។ 
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− ការបញ្ជូ ្េិ ន្្យ័តាតព្បរ័្ ធថ្នម្បលត្ិងេូរសរាា័្បញ្ហា ខ្លះៗម្ៅតាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ 
ម្ដាយសារ ថ្នម្បលតតិ្ សាក ម្ម្ហើយម្សវាអិុ្ណេណ្តម្ៅា្កំរតិ។ 
 

៣.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
− រព្ងឹងគុ្ណ្ភ្នរន្ការព្បតូលេិ ន្្យ័ ្ិងម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ម្ៅតាតព្គឹ្ះសាា ្សុខាភបិាល 

េូទងំព្បម្េសតាតរយៈការចុះអភបិាលការងាររបស់ណផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេ។ 
− ប េ្សហការោតយួណផ្នកម្ផ្ែងៗន្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុង

សកតមភ្នរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់រិម្សសម្លើព្បរ ធ្អ័ម្ងកតតាតដា្លុបបំបាតជំ់ងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់។ 

− ប េ្ការវភិ្នគ្្ិងតាតដា្សាា ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២២ម្ៅព្គ្បតូ់លដាឋ ្ 
សុខាភបិាលទងំអស់ម្អាយបា្ម្រញម្លញ។ 

− ចូលរតួព្បតិបតេិការងារលុបបំបាតសំ់បុកចំលងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្គ្បម់្ខ្តេទងំអស់។ 
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២.៨.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកប្រពន័ធព័ត៌មានវិទាជំងបឺ្គុនចាញ៖់ 
ព្បរ័្ ធរត័ា៌្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Malaria Information System) គឺ្ោព្បរ័្ ធរត័ា៌្ សព្ាបម់្ព្បើ

ព្បាស់ព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោ ណដ្លព្តូវបា្បម្ងកើតម្ ើងកនុងកំ ុង ន្ ២ំ០១០ 
ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់កតមវធីិ Microsoft Access (Standalone Desktop Application) ណដ្លា្ 
តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ (ត.គ្.ច) ម្ព្កាតកិចេសហ
ការោតយួនដ្គូ្បម្ចេកម្េសរីអងគការ Malaria Consortium (MC)។ ម្រលម្នាះព្បរ័្ ធម្្ះព្តូវបា្ម្ព្បើ
ព្បាស់ម្ៅ ៤៥ព្សុកព្បតិបតេិ ណដ្លោតំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឹព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េស ម្ដាយា្បុគ្គលិក
ព្សុកព្បតិបតិដោអនកេេួលប ា្ុកបញ្េូ លេិ ន្្យ័ ណដ្លបា្ព្បតូលរីតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេ
ភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ោម្រៀងរាល់ណខ្។ េិ ន្្យ័សំខា្់ៗ ទងំម្នាះរតួា្៖ េិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ណដ្ល
រកម្ឃើញរី ម្សវាសុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈ រីអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ រីម្សវាឯកជ្ ្ិង 
េិ ន្្យ័តុងណដ្លបា្ណចកម្ៅជូ្ព្បោជ្ណដ្លព្បឈតខ្ពស់កនុងការឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ម្ៅ ន្ ២ំ០១៥ 
ត.គ្.ច សហការោតយួអងគការ MC បា្ម្ធាើម្អាយកា្ណ់តព្បម្សើរម្ ើង្ូវព្បរ័្ ធ MIS ម្ដាយម្ធាើការ 
អភវិឌ្ឈ្រី៍ការម្ព្បើព្បាស់តាត Desktop Application ម្ៅោ Web Application ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់កតមវធីិ 
Microsoft SQL Server (Back End) ្ិង PHP (Front End) ណដ្លព្គ្បដ្ណ្ដ បចំ់្ួ្ ៥៥ ព្សុក 
ព្បតិបតិដ ណដ្លព្បឈត្ឹងជំងឹព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េស (សូតបញ្ហជ កថ់្ន ១០ព្សុកព្បតិបតេិបណ ា្ត បា្
បំណបកម្ចញរី ៤៥ព្សុកព្បតិបតេិ)។  

ម្ៅចុង ន្ ២ំ០១៧ ត.គ្.ច បា្ម្ធាើការអភវិឌ្ឈ MIS ម្ដាយបម្ងកើត Malaria Mobile Surveillance 
Application ដំ្ម្ ើងកនុង Smartphone ្ ិង Tablet ម្ដាយខ្លួ្ឯង ម្ដ្ើតបបីងកភ្នរងាយព្សលួដ្ល់បុគ្គលិក
តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតមិ្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិទងំ៥៥  ណដ្លអាច
អ្ុញ្ហា តម្អាយរួកោតរ់ាយការណ៍្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់រីតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងភូតបិា្ទ្ម់្រលម្វោ 
(Real Time) ចូលកនុងព្បរ័្ ធMIS។  

ម្ដាយសារ Malaria Mobile Surveillance Application អាចម្អាយថ្នន កោ់តិេេួលរត័ា៌្
ទ្ម់្រលរីថ្នន កតូ់លដាឋ ្ Malaria Mobile Surveillance Application ម្្ះោណផ្នកតយួដ្សំ៏ខា្់
សព្ាបព់្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Malaria Surveillance) កនុងការតាតដា្សាា ្ភ្នរជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់, ងាយព្សលួកនុងការម្រៀបចំណផ្្ការសកតមភ្នរ ្ិង ម្ឆ្លើយតបបា្្បរ់ហ័ស ម្ដ្ើតបធីានាបា្
គុ្ណ្ភ្នរ ្ិងព្បសិេធភ្នរកនុងការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េសកតពុោម្ៅ ន្ ២ំ០២៥។ 
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១. ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
− បម្ងកើតព្បរ័្ ធតាតដា្ ម្ី (Supervision Checklist Application) សំរាបត់ន្រ ដ្ី ត.គ្.ច ម្ដ្ើតបី

ងាយព្សលួព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័ វាយតំនលការងារថ្នន កតូ់លដាឋ ្  ្ិងម្ដ្ើតបងីាយព្សួលដ្ល់ថ្នន ក់
ដឹ្កនាតំាតដា្ ការណកសំរលួរាល់បញ្ហា ណដ្លបា្រកម្ឃើញម្ៅម្រលចុះអភបិាល។ 

− បម្ងកើតព្បរ័្ ធវាយតំនលគុ្ណ្ភ្នរ (VMW QA Application) ដ្ល់ថ្នន កោ់តិ ថ្នន កម់្ខ្តេ ថ្នន ក់
ព្សុកព្បតេិបតេ ្ិងអងគការនដ្គូ្ ោរិម្សសតន្រ េ្ីតូលដាឋ ្សុខាភបិាលទងំអស់ណដ្លម្ៅកនុង
តំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបពី្តួតរិ្ិតយគុ្ណ្ភ្នរេិ ន្្យ័ម្អាយបា្សាា តជំ់នាញ 
្ិងរព្ងឹងសតតាភ្នរអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ។ 

− បម្ងកើតព្បរ័្ ធតាតដា្ការរាបាលផ្អេ ចព់្បម្ភេម្តម្រាគ្វវីា៉ា ក ់ (Radical Cure) ្ិងអ េ្រាគ្ត្៍
ខាល ងំកាល (Last Mile) ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ្ិងតន្រ េ្ីតូលដាឋ ្ 

សុខាភបិាល។ 

− ព្បតូលេិ ន្្យ័ េីតាងំភូតសិាន្រសេ (Coordinates) របស់ភូត ិ ្ិងតូលដាឋ ្ព្គឹ្ះសុខាភបិាល
ទងំអស់កនុងតំប្ណ់ដ្លព្បឈតតុខ្្ឹងជំងឺព្គុ្្ចំ្ួ្១០៥៣៦ភូត ិ្ិង ៨២០ តូលដាឋ ្ 
សុខាភបិាល (ណដ្លម្សមើ្ឹង៨០%ន្ចំ្ួ្ភូត ិ ្ិងតូលដាឋ ្សុខាភបិាលេូរទងំព្បម្េស)
ម្ដាយម្ព្បើវធីិសាន្រសេ ម្ីតាតរយៈ Google map ណដ្លវធីិសាន្រសេម្្ះវាា្សុព្កឹតភ្នរ 
ចំម្ណ្ញម្រល ្ិង្វកិា។ ម្្ះោម្ាេ្ភ្នរសំរាប ់ត.គ្.ច ណដ្លា្េិ ន្្យ័ម្្ះតុ្ម្គ្ 
កនុងការវភិ្នគ្្ិងម្ធាើណផ្្ការម្ដាយសុព្កិតភ្នរោងតុ្ម្ហើយ្ឹងណចករណំលកបេរិម្សាធ្៍្ ិង
េិ ន្្យ័ម្្ះម្ៅកា្ស់ាា ប័្  ្ិងអងគការម្ផ្ែងៗម្ដ្ើតបមី្ព្បើព្បាស់។ 
 

២.លទធនលរសំលច៖ 
− ម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរតារាង្ិងណផ្្េីចំណាតថ់្នន កភូ់តណិដ្លព្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ណដ្លោ

េិ ន្្យ័ម្ោលកនុងការកំណ្តម់្ោលម្ៅោយុេធសាន្រសេណផ្្ការកនុងការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្
ចាញ់សំរាប ់ ន្ ២ំ០២១-២០២៣។  តារាងចំណាតថ់្នន កភូ់តខិាងម្លើកោ៏តូលដាឋ ្ព្គឹ្ះកនុងការ
កំណ្តភូ់តណិដ្លព្តូវណចកតុង ្ិងការម្ព្ជើសម្រ ើសអនករាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតផិ្ងណដ្រ។ 
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សកតមភ្នរកនុ ងការព្បតូលេិ្ន្យ័តាងំភូតិសាន្រសេ (Coordinates)របស់ភូតិ ្ិងតូលដាឋ ្ព្គឹ្ះសុខាភិបាល 
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− ត.គ្.ច បា្ផ្អល ស់បេូរណ្បណបលត ម្ីជូ្៨៥៣ តូលដាឋ ្សុខាភបិាល  ្ិងសាម តហាូ្ ម្ីជូ្

៣.២២០ភូត ិណដ្លា្អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
− ត.គ្.ច បា្ម្ធាើេំម្ ើ្បកតម ព្បរ័្ ធតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់សំរាប ់តូលដាឋ ្សុខាភបិាល  ្ិង អនក

សម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ោតយួ្ឹងឧបករណ៍្ណសក្ម្តនដ្ (Fingerprint) ណដ្ល 
អ្ុញ្ហា តិម្អាយរួកោតចំ់ម្ណ្ញម្រលម្វោ កនុងរាបាលផ្អេ ចព់្បម្ភេម្តម្រាគ្វវីា៉ា ក ់ ម្ដាយរួក
ោតត់ិ្ ចាបំាចម់្ធាើម្តស្G៍6PD តេងម្េៀតសំរាបអ់នកជំងឺណដ្លធាល បប់ា្ចុះម្ឈាម ះកនុងព្បរ័្ ធ
តេងរចួម្ហើយ។ ម្លើសរីម្្ះម្េៀតការម្ធាើេំម្ ើ្បកតមម្្ះបា្ជួយ សំរលួម្អាយម្យើងដឹ្ងចំ្ួ្
ត្ុសែណដ្លា្ជំងឺ តិ្ ណត្ចំ្ួ្ករណី្ជំងឺផ្ងណដ្រ។ 

ណផ្្េីចំណាតថ់្នន កភ់ូតិណដ្លព្បឈត្ឹងជងឺំព្គ្ុ្ចាញ់ 
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៣.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 

ម្ដាយាសាា ្ភ្នរជំងឺកូវដី្១៩ ត.គ្.ច បា្អាកខ់ា្កនុងការម្ធាើការបណ្េុ ះបណាេ លរលឹំកដ្ល់
តន្រ េ្ីតូលដាឋ ្សុខាភបិាល ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតកិនុងការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័្ ធ (MIS)  
ម្អាយបា្ព្តឹតព្តូវ១០០% ម្ៅម្ ើយ។  
 
៤.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 

− រព្ងឹងសតតាភ្នរតន្រ េ្ី ថ្នន កម់្ខ្តេ ថ្នន កព់្សុកព្បតេិបតេិ តន្រ េ្ីតូលដាឋ ្សុខាភបិាល អនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ ទងំអស់ណដ្លម្ៅកនុងតំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបពី្តួត
រិ្ិតយគុ្ណ្ភ្នរេិ ន្្យ័ ្ិងម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ម្អាយបា្សាា តជំ់នាញ ្ិងា្ព្បសិេធភ្នរ
ខ្ពស់។ 

− ដាកម់្អាយម្ព្បើព្បាស់សាកលបង Patient ID កនុង Mobile App សំរាប ់VMW ្ិង  HC ម្ដ្ើត
ព្តីាសេី១ ន្ ២ំ០២២។ 

− ម្បើកវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លរលឹំកដ្ល់តន្រ េ្ី ព្សុកព្បិតបតេិ ្ិងម្ខ្តេកនុងការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័្ ធ MIS 
កនុងពាកក់ណាេ លព្តីាសេី១ ន្ ២ំ០២២។ 

 

ឧបករណ៍្ម្សក្ព្កម្ ៉ា នដ្ណដ្លភ្នជ បោ់តយួេូរស័រានដ្ ្ិង តាបណបលត របស់ VMW ្ិង HC 
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− ម្បើកវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លរលឹំកដ្ល់បុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរកនុងការម្ព្បើព្បាស់ Mobile App 
កនុងចុងព្តីាសេី១ ន្ ២ំ០២២។ 

− អភវិឌ្ឍ្ក៍តមវធីិបណ្េុ ះបណាេ ល្ិតតិេសំរាប ់ត.គ្.ច ម្ៅព្តីាសេី១ ន្ ២ំ០២២ 
− បំពាក ់Fingerprint ្ ិងដាកម់្អាយម្ព្បើព្បាស់Patient ID កនុង Mobile App សំរាប ់VMW ្ ិង  

HC ម្ៅព្តីាសេី៣ ន្ ២ំ០២២។ 
− ម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរកតមវធីិកំណ្តតំ់ប្ព់្បឈតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Village risk malaria 

stratification) កនុងព្បរ័្ ធ MIS ្ិងដាកម់្អាយម្ព្បើព្បាស់េូម្ៅ ម្ៅព្តីាសេី៤ ន្ ២ំ០២២ 
− បញ្េូ លកតមវធីិរាករណ៍្ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Mathematical modelling) កនុងព្បរ័្ ធ MIS 

ម្ៅព្តីាសេី៤ ន្ ២ំ០២២ 
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២.៩.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកម្នាីរពិសសាធន៍ជំងឺប្គុនចាញ៖់ 
ណផ្នកត ា្ីររិម្សាធ្គឺ៍្ោណផ្នកតយួយា៉ា ងសំខា្ក់នុងការចូលរតួម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ រុករកម្តម្រាគ្ជំងឺ

ព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈការម្ព្បើព្បាស់ម្តសេរហ័ស(RDT) តពី្កូេសែ្ ៍ ្ិងការវភិ្នគ្ម្តម្រាគ្ម្ដាយា៉ា សីុ្
ព្បតិកតមណខ្ែសងាា កបំ់ភលលឺតអតិ (Polymerase Chain Reaction) ម្ដ្ើតបឲី្យម្សវាសាធារណ្ៈរាបាលបា្
ទ្ម់្រលម្វោ ្ិងា្ព្បសិេឋភ្នរខ្ពស់ កនុងការកាតប់ ា្យ្ូវអព្តាឈ ឺ ្ិងអព្តាសាល បម់្ដាយសារជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់។ 

បចេុបប ន្ម្្ះតពី្កូេសែ្ម៍្ៅណតោឧបករណ៍្តយួព្បម្ភេណដ្លា្ា្តុខ្ងារសំខា្ ់ កនុងការ
រុករកម្តម្រាគ្ ការកំណ្តព់្បម្ភេម្តម្រាគ្ ្ ិងរកបរាិណ្ន្បា៉ា រា៉ា សីុតជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតរយ:ការបំពាករ់ណ៌្
ម្លើនផ្ាឈាតព្កាស់ ្ិងនផ្ាឈាតម្សេើងណដ្លព្តូវបា្េេួលសាគ ល់ថ្ន ោម្តសេណដ្លា្កំរតិសេងដ់ារខ្ពស់
កនុងការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័រុករកម្តម្រាគ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Gold Standard) តុ្្ឹងឈា្ចូលដ្ល់ការរុករក
ម្ដាយា៉ា សីុ្ព្បតិកតមណខ្ែសងាា កបំ់ភលលឺតអតិ (PCR )។ 

ម្លើសរីម្្ះម្ៅម្េៀតណផ្នកត ា្ីររិម្សាធ្ក៍ម៍្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ ់្ិងចូលរតួម្ឆ្លើយតបចំម្ពាះករណី្
ណដ្លបា្រកម្ឃើញសព្ាបអ់្ុវតេ្ក៍ារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ផ្ងណដ្រ។ 

 
១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 

− ការចុះអភបិាលោព្បចាមំ្ៅតាតព្គឹ្ះសាា ្សុខាភបិាល ដូ្ចោត ា្ីរម្រេយម្ខ្តេ ត ា្ីរម្រេយបណងអក 
្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរផ្ងណដ្រកនុងម្ោលបំណ្ងម្ដ្ើតបធីានាគុ្ណ្ភ្នរណផ្នកត ា្ីររិម្សាធ្ ៍ ្ិង
ការព្តួតរិ្ិតយកញ្េកឈ់ាតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ ៍្ិងម្តសេរហ័ស។ 

− ម្រៀបចំ្ូវវគ្គបណ្េុ ះបណាេ ល ្ិងវគ្គរលឹំកបម្ចេកម្េសកនុងការម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ ៍ ្ិងវគ្គ 
វាយតនតលរព្ងឹងសតតាភ្នរម្លើការម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្រ៍បស់តន្រ េ្ីត ា្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅតាតត ា្ីរ
ម្រេយម្ខ្តេ ្ិងត ា្ីរម្រេយបណងអក ម្ដ្ើតបកំីណ្ត់្ ូវព្បម្ភេបា៉ា រា៉ា សីុតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ឲ្យកា្ណ់តា្ 
ព្បសិេធភ្នរខ្ពស់ ្ិងម្ដ្ើតបបីញ្ហជ កប់ណ ា្តម្លើលេធផ្លន្ការរិ្ិតយម្ដាយម្តសេរហ័សផ្ងណដ្រ។ 

− ចូលរមួជាគ្រូសគ្មបសគ្មួលគ្របវ់រគបណ្ត ុះបណ្្តលស្ីពីការបគ្បើគ្ាស់មគី្រូទសសនក៍ាបមរា 
ដែលបរៀបចំបោយរបគ្ោង ADB សហការជាមយួមនទីរសតខាភាិលបេត្្។ 

− ដនែរមនទីរពិបោធនា៍នជួយ ន្ល់គ្បឹរាែល់មន្រនី្ដនែរមនទីរពិបោធនប៍ៅតាមមនទីរបពទយបេត្្ 
និងមនទីរបពទយបដងែរ តាមរយៈព្កុតបត្បេគ្កាមបលើរូបភាពបមបរារដែលមន្រនី្មនទីរពិបោធនប៍ៅ 
តាមបណ្្តបេត្្ោនការសងសយ័ ឬមនិចាស់ពីគ្បបភទបមបរារ។ 
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− ចូលរមួជាគ្រូសគ្មបសគ្មួល និងអភាិលការងារជាគ្បចជំាមយួដនែរតាមោន និងវាយត្ម្មៃ 
ដនែរអបរ់សំតេភាព ដនែរបអពីបែមោីន្រស្ និងដនែរអែរសម័គ្រចិត្្ភូម ិ បលើការងារពាាលផ្្តច់
បោយឱសថគ្ពីោ៉ា រីនចំប ុះាៃ សមូែយូមវវីា៉ា រប់ៅតាមមណឌ លសតេភាព។ 

− ចូលរតួ ្ិងសហព្បតិបតេិការោតយួនាយកដាឋ ្សុខាភបិាលព្កសួងការពារោតិកនុងការ ចូល
រតួម្ោះឈាតទហា្រកាស េ្ិភ្នរអងគការសហព្បោោតិណដ្លព្តូវម្ចញម្ៅបំម្រញ 
ម្បសកកតម ្ិងការម្ធាើាតុភូតិ្ ិវតេ្ព៍្ត បត់កាតុព្បម្េសវញិ កនុងម្ោលបំណ្ងម្ដ្ើតប ី
ព្សាវព្ោវរកករណី្សំុាថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់ផ្ង ្ិងម្ដ្ើតបចីងដឹ់្ងរីករណី្ណដ្លា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ នាំ
ចូលតករីម្ព្ៅព្បម្េសផ្ងណដ្រ។ 

− អ្ុវតេ្៍្ ូវការម្ធាើម្តសេរកម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈា៉ា សីុ្ព្បតិកតមណខ្ែសងាា កបំ់ភលលឺតអតិ 
(PCR) ម្ដ្ើតបកំីណ្ត់្ ូវព្បម្ភេម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ឲ្យបា្ចាស់ម្លើការរិ្ិតយម្ដាយ                
តពី្កូេសែ្ ៍ម្ដ្ើតបបីញ្ហជ កឲ់្យបា្ចាស់ផ្ងណដ្រថ្នរិតោអស់ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េស 
កតពុោ។ 

− ការម្ព្បើព្បាស់ា៉ា សីុ្ G6PD សព្ាបក់ារព្សាវព្ោវរកបញ្ហា ណបកព្ោបឈ់ាតព្កហត ចំម្ពាះ
ការរាបាលម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា កម់្ដាយឱស្ព្រីា៉ា គី្្ ម្ហើយកផ៍្េល់្ូវលេធផ្ល 
បញ្ជា រចំ់ប ុះBiosensor test G6PD ផ្ងណដ្រ។ 

− ម្រៀបចំយកសំណាកកូវដី្១៩ជូ្ដ្ល់តន្រ េ្ីរាជការ បុគ្គលិក កតមករ កនុងតជឈតណ្ឌ លោតិ
ព្បយុេធ ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេោម្េៀងទតម់្រៀងរាល់សបាេ ហ៍  
 
 

ល.រ ែចូនាករ សោលសៅឆែ  ំ
 

លទឋនល១២សខ 
 

 
1 
 

តន្រ្េីថ្នន កោ់តិចុះអភបិាលការងារណផ្នកត្ាីររិម្សាធ្រ៍ព្ងឹងគុ្ណ្ភ្នរ 
ម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ ៍ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់្វកិាគ្ម្ព្ាងៈ 

• (Rai3E 38.001) CNM 
• (Rai3E 38.056) CNM 
• (CMEP/URC) 
• WHO 

 
 
១០ដ្ង/ ន្  ំ
៣៤ដ្ង/ ន្  ំ
១៨ដ្ង/ ន្  ំ 
N/A                                 

 
 
៧០%(៧/១០) 
១០០%(៣៤/៣៤) 
១០០%(១៨/១៨) 
៦បេត្្ 
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2 
 

តន្រ្េីថ្នន កោ់តិបា្ចូលរតួចុះអភបិាលការរាបាលផ្អេ ចជ់ំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ 
ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់្ិងការម្ព្បើព្បាស់ា៉ា សីុ្ Biocensor test G6PD        
ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់្វកិាគ្ម្ព្ាងៈ 

• (Rai3E 38.025) CNM 

 
 
 
N/A 

 
 
 
៤ែង/ឆ្ែ  ំ

 
3 

តន្រ្េីថ្នន កោ់តិចូលរមួវរគវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីរីការព្គ្បព់្គ្ង្ិង 
ការរាបាលជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ព្សាលសព្ាបត់្ាីរម្រេយបណងអកម្ដាយ ម្ព្បើព្បាស់
្វកិាគ្ម្ព្ាងៈ 

• (Rai3E 38.030) CNM 

 
 
 
N/A 

 
 
 
២ែង/ឆ្ែ  ំ

 
4 

តន្រ្េីថ្នន កោ់តិបា្ចូលរតួវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីរីការព្គ្បព់្គ្ង្ិង 
ការរាបាលជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ព្សាលសព្ាបក់តមវធិីព្គ្ុ្ចាញ់ម្ខ្តេ/ការយិាល័យ
សុខាភបិាល 
ព្សុកព្បតិបតេិអនកសមគ្ច័ិតេ្ិងដ្ល់តន្រ្េីសុខាភបិាលន្ព្កសូងការពារោតិ
ម្ដាយ 
ម្ព្បើព្បាស់្វកិាគ្ម្ព្ាងៈ 

• (Rai3E 38.014) CNM 

 
 
 
 
N/A 

 
 
 
 
២ែង/ឆ្ែ  ំ

 
5 

តន្រ្េីថ្នន កោ់តិបា្ម្រៀបចំវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លរលឹំកតពី្កូេសែ្ ៍
និងមគី្រូទសសនក៍ាបមរាម្ដាយម្ព្បើព្បាស់្វកិាគ្ម្ព្ាងៈ 

• WHO 
• ADB 
• (Rai3E 38.022) CNM 
• (Rai3E 38.194) CRS 

 
 
N/A 
N/A 
៣ែង/ ន្  ំ
១ែង/ឆ្ែ  ំ

 
 
៣ែង 
៥ែង 
០% 
១០០%(១/១) 

 
6 

តន្រ្េីថ្នន កោ់តិចូលរមួវរគវាយត្ម្មៃសតតាភ្នរជំនាញម្ព្បើព្បាស់ តពី្កូេសែ្៍
ព្គ្ុ្ចាញ់(NCAMM)ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់្វកិាគ្ម្ព្ាងៈ 

• WHO 

 
 
N/A 

 
 
២ែង 

 
7 

តន្រ្េីថ្នន កោ់តិម្រៀបចំវាយត្ម្មៃបលើរតណភាពជំនាញម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ ៍
ព្គ្ុ្ចាញ់ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់្វកិាគ្ម្ព្ាងៈ 

• (Rai3E 38.061) CNM 

 
 
១ែង/ ន្  ំ

 
 
០% 

 
8 

តន្រ្េីថ្នន កោ់តិបា្ចូលរតួម្ោះឈាតទហា្រកាស្េិភ្នរ អ.ស.ប ព្បាស់
្វកិាតូល្ិធិសកល 

• (Rai3E 38.103) CNM 

 
 
១២០០/ឆ្ែ  ំ

 
 
៦២.៥(៧៥០/១២០០) 
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តារាងេី១៖ អភបិាលម្ដ្ើតបធីានាគុ្ណ្ភ្នរ្ិងព្តួតរិ្ិតយកញ្េកឈ់ាត (គុ្ណ្ភ្នរន្គំ្នាស 
ឈាត ្ិងការបំពាករ់ណ៌្កញ្េកឈ់ាត) 

ម្សវាសុខ្ភ្នរ 
សាធារណ្ៈ 
(RH/HC) 

ការធានា 
គុ្ណ្ភ្នរ 

(QA) 

កញ្េក ់
ឈាត
ព្បតូល
បា្ 

គ្ំនាសឈាត 
ម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ម្ដាយ 

ព្កាស់ ម្សដើង រណ៌្ហែុតីសា 

លអ តិ្ លអ លអ តិ្ លអ លអ តិ្ លអ តពី្កូេសែ្ ៍ ម្តសេរហ័ស 

៣៧PRHs ត.គ្.ច  ៥៣៧ ៦២% ៣៨% ៥៦% ៤៤% ៦៣% ៣៦% ៧៨% ៣២% 

៨៨ RHs ត.គ្.ច  ៨៧៦ ៦៥% ៣៥% ៦៥% ៣៥% ៦៩% ២១ % ៨០% ២០% 

៥១ HC ត.គ្.ច  ៧៨ ៥៧% ៤៣% ៥១% ៤៩% ៧០% ៣០ % ៥% ៩៥% 

 
 
តារាងេី២៖ ព្បម្ភេតិ្ ព្តូវោន ន្ការរុករក ្ិងការកំណ្តអ់តេសញ្ហា ណ្បា៉ា រា៉ា សីុត 

 

ម្សវាសុខ្ភ្នរ 
សាធារណ្ៈ 

(PRH/RH/HC) 

ការធានា 
គុ្ណ្ភ្នរ 
(QA) 

កញ្េក ់
ឈាត 
ព្បតូល 
បា្ 

កញ្េក ់
ឈាត 
វជិជា្ 

ការកំណ្តព់្បម្ភេបា៉ា រា៉ា សីុត 
ខុ្សោតធយតភ្នគ្ 

False (%) 
 
 

បា្រាប់ 
ចំ្ួ្ 

 បា៉ា រា៉ា សីុត/µl 

 
ហាា ល់ 
សីុបា៉ា រ ៉ាូត  

វវីា៉ា ក ់ 

 
ា៉ា ឡា 
រមី្យ 

 
ណូ្ម្  
សីុ 

ចំរុះ អវជិជា្ វជិជា្ អវជិជា្ ព្បម្ភេ 

៣៧PRHs ត.គ្.ច ៥៣៧ ៣៤ ២ ៣២   ០   ០ ០ ៥០៣ ២០% ០% ០%      ៧១ % 

៨៨RHs ម.រ.ច ៨៧៦ ៧០ ៣ ៦៧ ០ ០ ០ ៨០៦ ៣៣% ០% ០% ៧៦% 

៥១HCs ត.គ្.ច ៧៨ ២៩ ០ ២៨   ០   ១ ០ ៤៩ ០% ២៥% ០%   ៥០ % 
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តារាងេី៣៖ការចុះអភបិាលម្ៅតាតព្គឹ្ះសាា ្សុខាភបិាលម្លើការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់
្ិងការម្ព្បើព្បាស់ា៉ា សីុ្Biosensor test G6PD  ម្ៅតាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ន្ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ 
កំរងស់ពឺ សាឹងណព្តង រត្គិ្រ ីកំរងធំ់ ព្កម្ចះ តបូងឃមុ ំ កំរងច់ាត តាណកវ កំរង់្ ន ងំ ្ិងម្ខ្តេព្រះសីហ្ុ 

ម្សវាសុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈ 
(PRH/RH/HC) 

ការបញ្េូ លទិនែនយ័ 
(%) 

ភ្នរព្តឹតព្តូវន្ការម្ព្បើព្បាស់ា៉ា សីុ្ 
G6PD ្ិងការអ្ុវតេម្ធាើម្តសេ (%) 

១៦HCs ៤៣% ៦០% 
 

តារាងេី៤៖លេធផ្លន្វគ្គសិការលឹំកសេីរីបម្ចេកម្េសម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ ៍ 
ណដ្លឧបតាតភម្ដាយ្វកិា(WHO) & CRS(Rai3E 38.194) 

េីកណ្លងបណ្េុ ះបណាេ ល ចំ្ួ្សិកាេ កាតចូលរតួ ការវាយតំនលការសិកា ភ្នគ្រយ 

ម្ខ្តេម្សៀតរាប(WHO) 
១១ នាក ់  
(ព្សីៈ៥) 

 តធយតភ្នគ្តុ្ការសិកា ៥៥% 

 តធយតភ្នគ្ម្ព្កាយការសិកា ៩៥% 

ម្ខ្តេម្សៀតរាប(WHO) 
១៦ នាក ់ 
 (ព្សីៈ៨) 

 តធយតភ្នគ្តុ្ការសិកា ៦០% 

 តធយតភ្នគ្ម្ព្កាយការសិកា ៨៣% 

ម្ខ្តេម្សៀតរាប(WHO) 
១0 នាក ់
(ព្សីៈ២) 

 តធយតភ្នគ្តុ្ការសិកា  ៦៣,៥% 

 តធយតភ្នគ្ម្ព្កាយការសិកា  ៨៤,៥% 

ម្ខ្តេរត្គ្ិរ ី            (Rai3E 
38.194) CRS 

 ០៦ នាក ់
(ព្សីៈ០២)  

 តធយតភ្នគ្តុ្ការសិកា ៦៩% 

 តធយតភ្នគ្ម្ព្កាយការសិកា ៨៧% 
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តារាងេី៥៖លេធផ្លន្វគ្គវាយតនតលសតតាភ្នរជំនាញម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ព៍្គុ្្ចាញ់
(NCAMM)ម្ដាយថ្នន កោ់តិ(WHO)ណដ្លា្សិកាេ កាតតករីត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេៈ កំរងស់ពឺ 
ព្កម្ចះ ឧតេរា្ជយ័ ព្រះវហិារ សាឹងណព្តង រត្គិ្រ ី្ិងម្ខ្តេតណ្ឌ លគិ្រ ី

េីកណ្លងបណ្េុ ះបណាេ ល ចំ្ួ្សិកាេ កាតចូលរតួ ការវាយតនតលកព្តតិសិកា ចំ្ួ្ 

ម្ខ្តេម្សៀតរាប 
 

១១នាក ់(ព្សីៈ៤) 

កព្តតិ១(Level A) ៣ 

កព្តតិ២(Level B) ៥ 

  
កព្តតិ៣(Level C) ២ 

កព្តតិ៤(Level D) ១ 

ម្ខ្តេម្សៀតរាប ០៧នាក(់ព្សីៈ៣) 

កព្តតិ១(Level A) ៦ 

កព្តតិ២(Level B) ០ 

កព្តតិ៣(Level C) ១ 

កព្តតិ៤(Level D) ០ 

 
តារាងេី៦៖លេធផ្លន្វគ្គសិការលឹំកសេីរីបម្ចេកម្េសម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ក៍ាម្តរា(ADB) 
ណដ្លា្សិកាេ កាតតករីត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេព្រះវហិារ ព្កម្ចះ ម្ខ្តេតណ្ឌ លគិ្រ ី
និងបេត្្សទឹងដគ្ត្ង 

េីកណ្លង/ កាល
បរមិ្ចឆេ 

ចំ្ួ្សិកាេ កាត 
ចូលរតួ 

ការវាយតនតលការ
សិកា 

ការអ្ុវតេ ព្េឹសេី 
(%) 

ការអ្ុវតេរិ្ិ
តយកញ្េក ់ឈាត 
(%) 

ម្ខ្តេគ្ពុះវហិារ 
(23-27/3/2021) 

១៥ នាក ់  
(ព្សីៈ៣នាក)់ 

តធយតភ្នគ្តុ្ការ
សិកា ៥១ ៣៧ 

តធយតភ្នគ្ម្ព្កាយ
ការសិកា ៨៣ ៦៥ 

ម្ខ្តេព្កម្ចះ 
(24-29/5/2021) 

៩ នាក ់ 
 (ព្សីៈ១នាក)់ 

តធយតភ្នគ្តុ្ការ
សិកា ៥០ ៦៤ 

តធយតភ្នគ្ម្ព្កាយ
ការសិរា ៨៨ ៧៦ 

ម្ខ្តេតណ្ឌ លគ្ិរ ី
(21-26/3/2021) 

១៣ នាក ់ 
 (ព្សីៈ៦នាក)់ 

តធយតភ្នគ្តុ្ការ
សិកា ៥៤ ៣៥ 
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តធយតភ្នគ្ម្ព្កាយ
ការសិកា ៧៣ ៨៦ 

ម្ខ្តេព្រះវហិារ 
(21-25/12/2021) 

១៥ នាក ់ 
 (ព្សីៈ៦នាក)់ 

តធយតភ្នគ្តុ្ការ
សិកា ៤០ ៧៦ 

តធយតភ្នគ្ម្ព្កាយ
ការសិកា ៥១ ៧៦ 

ម្ខ្តេសាឹងណព្តង 
(21-24/12/2021) 

 ២៥ នាក ់
(គ្សីៈ១១នារ)់  

តធយតភ្នគ្តុ្ការ
សិកា ៤៦ ៩១ 

តធយតភ្នគ្ម្ព្កាយ
ការសិកា ២៨ ៨៤ 

 
 
 
តារាងេី៧៖លេធផ្លន្ការម្ោះឈាតព្សាវព្ោវរកម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ចំម្ពាះទហា្   

រកាស េ្ិភ្នរណដ្លបំម្រញម្បសកកតម ្ិងព្ត បត់កាតុព្បម្េសវញិ 

កាលបរមិ្ចឆេ ម្ោលបំណ្ង ព្បម្េស ចំ្ួ្សរុប 
លេធផ្លម្តសេព្គ្ុ្ចាញ់ 

ម្ផ្ែងៗ 
RDT Micro scope PCR 

២០ ណខ្តករា  ម្បសកកតម លីបង ់ ៨៩(ព្សីៈ១៥) អវជិជា្ អវជិជា្ 1PF ចត្ាេីស័រ១៤ម្ថៃ 

១២ ណខ្កុតភៈ  ម្បសកកតម 
អាន្រហាិកក
ណាេ ល 

១២៦(ព្សីៈ៩) អវជិជា្ អវជិជា្ អវជិជា្ ចត្ាេីស័រ១៤ម្ថៃ 

១៧ ណខ្កុតភៈ  ព្ត បត់កវញិ លីបង ់ ៨១(គ្សីៈ៧) អវជិជា្ អវជិជា្ អវជិជា្ ចត្ាេីស័រ១៤ម្ថៃ 

២៦ ណខ្តនិា  ព្ត បត់កវញិ 
អាន្រហាិកក
ណាេ ល 

១១៨(ព្សីៈ៣) អវជិជា្ អវជិជា្ 1PF ចត្ាេីស័រ១៤ម្ថៃ 

០៨ ណខ្តិ្ ុនា  ម្បសកកតម ោ៉ា លី ១៥៤(ព្សីៈ៩) អវជិជា្ អវជិជា្ 1PF ចត្ាេីស័រ១៤ម្ថៃ 

២២ ណខ្តុោ  ម្បសកកតម ោ៉ា លី ១៥១(ព្សីៈ២៩) អវជិជា្ អវជិជា្ អវជិជា្ ចត្ាេីស័រ១៤ម្ថៃ 

២១ ណខ្វចិឆិកា  ព្ត បត់កវញិ 
ស ូែង ់
ខាងត្បូង 

៣១(ព្សីៈ៩) អវជិជា្ អវជិជា្ អវជិជា្ ចត្ាេីស័រ១៤ម្ថៃ 
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តារាងេី៨៖លេធផ្លន្ការព្សាវព្ោវរកម្តម្រាគ្កូវតី១៩ម្ដាយម្ព្បើម្តសេរហ័សចាបត់ាងំ    រីន ៃ្េី 
១៦ ណខ្ កកកដា រហូតដ្ល់ន ៃ្េី២៧ ណខ្ ធនូ ន្ ២ំ០២១ 

 
២.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 

− ភារបគ្ចើនមន្រនី្ដនែរមនទីរពិបោធនប៍ៅតាមមនទីរបពទយោនការងារមោរញឹរបគ្ចើនចំប ុះការ 
ចូលរមួរែតងការបងាា រជំងឺរូវតី្១៩ដែលនាឲំ្យោនការធ្លៃ រច់តុះខាៃ ងំរែតងការបធវើរញ្ចរឈ់ាម 
ចំប ុះដនែរ មនទីរពិបោធនម៍្នមនទីរបពទយបដងែរមយួចំនួន។ 

− ដនែរមនទីរពិបោធនព៍តំានចូលរមួរែតងសរមមភាពលតបបំាត្ជំ់ងឺគ្រុនចញ់ជំហា្ចុងបគ្កាយ 
(Last Mild) ម្េ។ 

− មន្រនី្អនតវត្្នក៍ារពាាលផ្្តចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់គ្បបភទវវីា៉ា រ ់ បៅតាមមណឌ លសតេភាពមនិសូវ
យរចិត្្ទតរោររ់ែតងការបធវើបត្ស្ G6PDរគ្មតិ្ទី១ រគ្មតិ្ទី២តាមបោលការណ៍ដណនារំបស់ 
ថ្នែ រជ់ាតិ្(ររណីដែលោម នជំងឺបោុះគ្តូ្វបធវើបត្ស្រតណភាពោ៉ា សតីន Biosensorមយួដេម្ង)។ 

− មណឌ លសតេភាពមយួចំនួនររាទតរបត្ស្ G6PDលាយេំោែ រវាងបត្ស្ដែលហសួកាល 
រំណត្ ់បគ្បើគ្ាស់ជាមយួបត្ស្ដែលមនិទានហ់ួសកាលរំណត្។់ 

− អាព្ស័យម្ដាយសាា ្ភ្នររកីរាលដាលន្ជំងឺកូវដី្១៩កនុងសហគ្ត្(៍ព្រឹតេិការណ៍្២០កុតភៈ) 
ណផ្នកត ា្ីររិម្សាធ្ប៍ា្ម្លើកណផ្្ការបណ្េុ ះបណាេ លរលឹំកសេីរីការម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ម៍្ៅ
ន្ ២ំ០២២។ 

− បចេុបប ន្រិភរម្ោកកំរុងរាតតាតម្ដាយជំងឺកូវដី្១៩ ណដ្លនាឲំ្យទហា្រកាស េ្ិភ្នរតករី 
ម្ព្ៅព្បម្េសតិ្ តាតណផ្្ការកំណ្ត ់ ្ិងខុ្សេីកណ ល្ងណដ្លព្តូវម្ោះឈាត តិ្ តាតណផ្្ការ 
ម្ព្ោងេុក (ព្តូវដាកក់នុងចតាេ  ីស័ក១៤ន ៃ្)។ 

 
៣.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 

− ម្រៀបចំត ា្ីររិម្សាធ្ម៍្អាយម្ៅោត ា្ីររិម្សាធ្កំ៍រតិថ្នន កប់ណងអកោតិទកេ់ង្ឹងការម្ធាើម្តសេ 
G6PD, PCR detection ម្ដាយធានាម្លើការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ព្តឹតព្តូវ ្ិងោកោ់ក។់ 

អែរចូលរមួបធវើបត្ស្គ្ោវគ្ជាវ លទធនលបត្ស្រូវតី្១៩ 
បនសងៗ 

សរុបរតួ តន្រ្េី ត.រ.ច គ្រួោរមន្រន្ី ម.រ.ច វជិាោន អវជិាោន 

១៤២(គ្សីៈ៤៧) ១២៨(គ្សីៈ៣៧) ១៤(គ្សីៈ១០) ០៣(គ្សីៈ០២) ១៣៩ មន្រន្ី ម.រ.ច(+) 
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− រព្ងឹងម្លើគុ្ណ្ភ្នរន្ការចុះអភបិាល ការព្បតូលកញ្េកឈ់ាតម្ដ្ើតបរិី្ិតយ ្ិងវាយតនតល 
(QC/QA)ម្ដ្ើតបធីានាបា្្ូវគុ្ណ្ភ្នរន្ការអ្ុវតេតពី្កូេសែ្ម៍្ៅតាតត ា្ីរម្រេយបណងអក។ 

− ពគ្ងឹងបលើសរមមភាពការងារចតុះអភាិលការពាាលបលើបបចចរបទសមនទីរពិបោធនចំ៍ប ុះ 
ការអនតវត្្បលើការបគ្បើគ្ាស់ោ៉ា សតីន Biosensor G6PD test គ្បរបបោយរតណភាព 
និងគ្បសិទធភាពបៅតាមគ្រឹុះោា នសតេភាពោធ្លរណៈ។ 

− ណផ្នកត ា្ីររិម្សាធ្៍្ ឹងម្រៀបចំវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លរលឹំកសេីរីការម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ក៍នុង ន្  ំ
២០២២ ណដ្លបា្អាកខ់ា្កនុង ន្ ២ំ០២១ ្ិងសកតមភ្នរតយួចចំ្ួ្ម្េៀត ម្ដ្ើតបធីានាបា្
្ូវគុ្ណ្ភ្នរដ្ល់តន្រ េ្ីណផ្នកត ា្ីររិម្សាធ្ត៍ាតត ា្ីរម្រេយបណងអក ្ិងត ា្ីរម្រេយម្ខ្តេ។ 

− ម្រៀបចំវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លម្ធាើសំណាកឈាតគំ្រូសំរាបម់្ធាើPCR ្ិងម្តសេG6PD។ 
− សូមឲ្យដនែរមនទីរពិបោធនា៍នចូលរមួរែតងសរមមភាពលតបបំាត្ជំ់ងឺគ្រុនចញ់ែំណ្តរក់ាល 

ចតងបគ្កាយ (Last Mild) សគ្ោបឆ់្ែ ២ំ០២២។ 
− ណផ្នកត ា្ីររិម្សាធ្៍្ ឹងប េ្អ្ុវតេការងារម្ៅ ន្ ំ្ ីតយួៗណដ្លកំណ្តក់នុងណផ្្ការអភពិ្កត 

ការងារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ន្ ២ំ០២១- ២០២៥។ 
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កម្មវិធីជ្ញតិប្រយ៊ុទធនឹងជងំឺប្គុនឈាម្ 
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១. របាយការណ៍្ែសងេរកម្មវិធីប្គុនឈាម្៖ 

១. ១.សាា នការណ៍្ជំងឺប្គុនឈាម្ និងប្គុនឈកី៖ 
ន្ ២ំ០២១ ជំងឺព្គុ្្ឈាតរាយការណ៍្សរុបចំ្ួ្ ១.៩០៣ ករណី្ (អព្តាអាងំសីុដ្ង ់ ១២,០ 

នាក)់ កនុងចំម្ណាតព្បោជ្១០០ពា្ន់ាក ់ ្ិងសាល បចំ់្ួ្៨ករណី្ (អព្តាសាល ប ់០,៤%)។ ចំ្ួ្ករណី្
ជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្្យចុះ ៩៨,៤% ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹង ន្ ២ំ០២០ា្ចំ្ួ្ ១១.៩៧៧ ករណី្ ដូ្ចោន
ម្្ះណដ្រចំ្ួ្អនកជំងឺព្គុ្្ឈាតសាល បប់ា្្យចុះ ៥០% ម្បើម្ធៀប្ឹង ន្  ំ២០២០ ណដ្លា្ ១៦ ករណី្។ 
ការចំលងជំងឺខ្ពស់ា្ម្ៅភនមំ្រញ កំរង់្ ន ងំ ភនមំ្រញ នប៉ាលិ្  កំរងម់្សាត   សាឹងណព្តង  តបូងឃមុ ំ ្ិងម្ខ្តេ   
កណាេ ល ប៉ាុណ េ្ា្ោលកេណ្ៈរាយបា៉ា យម្ៅតាតភូតតិយួៗចំ្ួ្កនុងបណាេ ម្ខ្តេម្្ះ។  វរុីសន្ជំងឺព្គុ្្
ឈាតរយៈម្រល ៤ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ គឺ្បា្បេូរវរុីសម្សរ ៉ាូេីប DENV-1 តកោ DENV-2 វញិ ម្្ះម្បើ
ម្យាងតាតព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្េិ ន្្យ័ម្សរ ៉ាូ ូហែុនី្ជំងឺព្គុ្្ឈាត។ 
 

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

សតេិធផ្លន្ការ្យចុះជំងឺព្គុ្្ឈាតម្្ះគឺ្ម្ដាយសារសកតមភ្នរភ្នរព្គ្បព់្គ្ងសព្តបសព្តួល
កតមវធីិ ្ិងកិចេការសហព្បតិបតេិការនដ្គូ្ ព្រតទងំការចូលរតួព្គ្បត់ជឈដាឋ ្ ព្តូវបា្អ្ុវតេយា៉ា ងម្រញ
ម្លញ  ា្ការេេួលខុ្សព្តូវខ្ពស់ ទ្ម់្រលម្វោ ម្ព្កាតកិចេោពំ្េយកចិតេេុកដាកខ់្ពស់ ្ិងម្ព្កាតការ
ចងអុលបងាា ញផ្អា ល់រី ឯកឧតតម្សាស្រសាត ចារ ៊ុយ ម្៉ាម្ រ ៊ុនសហង រដ្ឋម្ស្រនតីប្កែងួែ៊ុខា្ិបាលលន
ប្ពះរាជ្ញណ្ណចប្កកម្ព៊ុជ្ញ គឺ្ ណផ្្ការយុេធសាន្រសេោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតកនុងព្រះរាោណាចព្ក

ណផ្្េី១.របាយជំងឺព្គុ្្ឈាត ន្ ២ំ០២០                                                        ណផ្្េី២.របាយជំងឺព្គុ្្ឈាត ន្ ២ំ០២១ 
(ព្បភរៈ កតមវធិីោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ឈាត)                                                                                 (ព្បភរៈ កតមវធិីោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ឈាត) 
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កតពុោ ន្ ២ំ០១១-២០២០ ព្តូវបា្បម្ងកើត ្ិងបា្អ្ុតត័ដាកម់្អាយម្ព្បើព្បាស់ចាបរី់ន ៃ្េី១២ ម្តសា 
២០១៣។ បណ ា្តម្លើសរីម្្ះម្េៀតា្ការចូលរតួយា៉ា ងសកតមរីកាកបាេព្កហតកតពុោ សតព័្ ធយុវជ្
កតពុោ ព្កសួងអបរ់យុំវជ្ ្ ិងកីឡា  ព្កសួងរត័ា៌្ អាោញ ធរតូលដាឋ ្ ្ ិងបណាេ ព្កសួង សាា ប័្  អងគភ្នរ 
្ិងនដ្គូ្ម្ផ្ែងៗម្េៀត កដូ៏្ចោការចូលរតួបណ ា្តទងំបម្ចេកម្េស ្ិង្វកិា រីអងគការសុខ្ភ្នររិភរម្ោក 
គំ្ម្រាងព្បយុេធ្ឹងជំងឺឆ្លង ធនាោរអភវិឌ្ឍ្អ៍ាសីុ គ្ម្ព្ាងសហការកតពុោ-ន្ ោម្ដ្ើត។ ព្សបម្រលោតយួ
ោន ម្នាះណដ្រ សកតមភ្នររព្ងឹងការងារម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័គ្លី្ិក ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ជំងឺ តាតរយៈកិចេ       
សហការអ េ្រនាយកដាឋ ្សុខាភបិាល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

លេធផ្លម្្ះអាចបណាេ លតករីា្ការម្កើ្ម្ ើង្ូវចំ្ួ្ព្បោជ្ ា្ការយល់ដឹ្ងម្ព្ចើ្បា្តក
េេួលម្សវារាបាលម្ៅត ា្ីរម្រេយរដ្ឋ ម្ដាយសារគុ្ណ្ភ្នរម្សវា ្ិងសតតាភ្នរផ្េល់ម្សវារបស់ព្គូ្ម្រេយ
រាបាលម្ៅត ា្ីរម្រេយេូទងំព្បម្េសា្ការម្កើ្ម្ ើងោលំដាបរី់តយួ ន្ មំ្ៅតយួ ន្ ។ំ ម្ដាយណ ក
ករណី្សាល បម់្ដាយសារជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅណតា្ ណដ្លបណាេ លតករីអាណារាបាលអនកជំងឺតកេេួល
ការរាបាលម្ៅត ា្ីរម្រេយរដ្ឋា្ការយឺតយា៉ា វ ម្ដាយបណងអរបងអងេ់េួលរាបាលសាកលបងម្ៅម្សវាឯក
ជ្ (ប ា្បរិ់ម្ព្ោះជំងឺតូចៗ)តយួចំ្ួ្ណដ្លតិ្ ា្សាភ រៈ ្ិងឧបករណ៍្សំរាបក់ាររាបាលជំងឺព្គុ្្
ឈាតព្គ្បព់្ោ្។់ 
 

របាយការណ៏្អាងំសីុដ្ងជ់ំងឺព្គ្ុ្ ឈាតតាតម្ខ្តេ ន្  ំ២០២១   (ព្បភរៈ កតមវធិីោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ ឈាត)                       
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ជំងឺព្គុ្្ឈកីកនុង ន្ ២ំ០២១ ណដ្លា្អនកជំងឺចំ្ួ្១៤០៤ករណី្ កនុងម្នាះព្សីា្ចំ្ួ្៧២៩      
ករណី្។ ចំ្ួ្ករណី្ម្្ះា្ម្ៅកនុងម្ខ្តេរត្គី្រ ីបាតដំ់្បង ព្កម្ចះ តណ្ឌ លគី្រ ីកនុងម្នាះចំ្ួ្៥០%ករណី្
តករីម្ខ្តេរត្គី្រ ី។ ជំងឺព្គុ្្ឈកី ម្កើតម្លើត្ុសែព្គ្បវ់យ័ចាបរី់អាយុ ១ ណខ្ រហូតដ្ល់ោងអាយុ ៨៥ 
ន្  ំណដ្លកនុងម្នាះសាាព្តអនកជំងឺអាយុម្លើសរី ១៥ ន្ ាំ្ចំ្ួ្ោង ៥៩  %កុារអាយុចម្នាល ះ ៥ ម្ៅ 

១៥ ន្  ំា្ ៣០ %្ិងកុារអាយុម្ព្កាត ៥ ន្ ាំ្ ១១%។  កនុងចំម្ណាតត្ុសែធំសាាព្តជំងឺម្ភេ
ព្សីា្ ៥៩ %ម្ព្ចើ្ោងអនកជំងឺ ម្ភេព្បុសណដ្លា្សាាព្ត ៤១%។ 

១.២.សោលសៅ និងយ៊ុទធសាស្រែតកម្មវិធីជ្ញតិ៖ 
ម្ោលម្ៅ 

កាតប់ ា្យប ា្ុកជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បម្ភេធៃ្ម់្អាយម្ៅកនុងកំរតិតយួណដ្លណលងោបញ្ហា ចតបងសំរាប់
សុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈម្ៅព្បម្េសកតពុោ។  

 
ម្ោលបំណ្ង 
− កាតប់្ាយអព្តាសាល បម់្អាយបា្តិចោង៥០%ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ 

− កាតប់ ា្យអព្តាឈជំឺងឺព្គុ្្ឈាតម្អាយបា្២៥%ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ 

− ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ម្ដ្ើតបមី្អាយេេួលបា្េិ ន្្យ័ណដ្លអាចម្ជឿោកប់ា្ 
សព្ាបប់ ា្ុកជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅ ន្  ំ២០១៥ ។ 
 

យុេធសាន្រសេ 
យុេធសាន្រសេរតួា្ ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិងការរាបាល ការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ្ិងការម្ធាើណផ្្ការ 

ការម្រៀបចំបេអ េ្រាគ្ត្ ៍ ព្សាវព្ោវម្សរ ៉ាូ ូជី  ្ិងការម្ឆ្លើយតបម្ៅ្ឹងការផ្ាុះរាតតាត ការព្គ្បព់្គ្ង
ភ្នន កង់ារចតលង ម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ។ 

១.៣.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
សូចនាករ ន្ ២ំ០២១ សំោល់ 

(េីតាងំម្ដ្ើរតួ ឬតិ្ សំម្រចម្ោលម្ៅ) ម្ោលម្ៅ លេធផ្ល 
កាតប់្ាយអព្តាសាល បម់្ដាយជំងឺព្គ្ុ្ឈាតម្អា
យបា្យា៉ា ងតិច៥០%ម្ៅ ន្ ២ំ០២១ ម្បើម្ព្បៀប
ម្ធៀប្ឹង ២០១៣ 

<០,២% ០,៤% ម្ខ្តេណដ្លតិ្ ទ្ប់ា្ម្ោគ្ជយ័រតួា្
ម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ករំងស់ពឺ ព្កម្ចះ ព្រះវហិារ 
្ិងតាណកវ។  
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កាតប់្ាយអព្តាឈកឺនុងចំម្ណាតត្ុសែ  ១០០ 
ពា្ន់ាក ់ម្ដាយជំងឺព្គ្ុ្ឈាតម្អាយបា្យា៉ា ង
តិច២៦%ម្ៅ ន្ ២ំ០២១ ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប
ោតយួ្ឹង ២០១៣ 

២៤៣,៤ ១២.០ ព្គ្បម់្ខ្តេបា្សម្ព្តចសូចនាករទងំ
អស់ 

 

ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិងការរាបាល 
កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត បា្សហការោតយួនដ្គូ្រ បា្ម្បើកវគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លការងារម្ធាើ
ម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័រាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្សម្ព្តចណផ្្ការបា្ ១០០% ម្ដាយកនុងម្នាះព្គូ្ម្រេយរាបាល
ចំ្ួ្ ៧៨០នារក់នុងម្នាះព្សីចូលរតួា្ចំ្ួ្ ៣៨០នាកក់នុងបា្េេួលបា្ការបណ្េុ ះបណាេ ល។   
សិកាេ សាោសម្ព្តៀតសំភ្នរៈបរកិាេ   ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចមៃងជំងឺព្គុ្្ឈាត ព្គុ្្ឈរី កនុងម្រល
ា្ការរាតតាតសម្ព្តចបា្ ១០០% ន្ណផ្្ការម្ដាយកនុងម្នាះបុគ្គលិកសុខាភបិាលចំ្ួ្ ២៨នារក់នុង
ម្នាះព្សីចូលរតួា្ចំ្ួ្០៤នាក។់ ការផ្េល់ម្សរ ៉ាូតសំរាបជំ់្ួយកនុងការរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្
សម្ព្តចណផ្្ការ១០០% ម្ដាយកនុងម្នាះបា្ផ្េល់ម្សរ ៉ាូតបា្ចំ្ួ្ ៦.៩០០ ដ្ប ្ិងតជុលចាកស់រនសណវ្
ចំ្ួ្ ៣០.០០០ ជូ្ដ្ល់២៥ រាជធា្ីម្ខ្តេ ្ិងត ា្ីរបពទយកុារោតិ  ។  
 
ការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ្ិងការម្ធាើណផ្្ការ 
ថ្នន កដឹ់្កនាោំ្ខ់្ពស់ព្កសួងសុខាភបិាលបា្ជំរុញព្បសិេធភ្នរសកតមភ្នរការងារព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្
ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី ម្ដាយា្ការផ្ារភ្នជ បោ់តយួការងារព្បយុេធ្ឹងជំងឺកូវដី្-១៩ ការព្បជំុអ្ុគ្ណ្ៈ
កតមការបា្ ១០០% តាតណផ្្ការកំណ្តត់ាតព្បរ័្ ធហែូត។ កតមវធីិបា្សម្ព្តច ១០០% កនុងការម្រៀបចំ
ណកសព្តួលតគ្គម្េសររ៍ាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងណចកម្ៅដ្ល់ម្ោលម្ៅបា្ ៨៥% ដ្ល់ព្គូ្ម្រេយ
រាបាលេូទងំព្បម្េស ។   

កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតន្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសា
ន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេបា្ម្ធាើការេំនាកេំ់្ង សព្តបសព្តួលរវាងថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ផ្េល់ការ
ជួយ ឧបតាតភ ណផ្នកបម្ចេកម្េសដ្ល់ថ្នន កក់តមវធីិោតិម្ៅរាជធា្ីម្ខ្តេទងំ២៥ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។ ោ
រិម្សសបា្ម្ធាើការេំនាកេំ់្ងោប េ្បនាា បោ់តយួថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ដ្ើតបមី្អាយថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ធាើការ
ម្ព្តៀតសាភ រៈ បរកិាេ បាណ្កឃាត ថ្នន បំាញ់តូស កដូ៍្ចោផ្េល់អ្ុសាស្ ៍ដ្ល់បណាេ ម្ខ្តេណាណដ្លា្
ការ ព្បឈតខ្ពស់្ឹងការរាតតាតជំងឺព្គុ្្ឈាត។ ម្ដ្ើតបធីានាម្អាយា្ការចូលរតួ ម្ដាយេូលំ
េូោយរីសំណាកអ់ងគការនដ្គូ្ អភវិឌ្ឍ្ក៍នុងការចូលរតួព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅកនុងព្រះរាោណា
ចព្កកតពុោ កតមវធីិោតិបា្សហការ ្ិងសព្តបសព្តួលការងារោតយួ អងគការសំខា្់ៗ រតួា្៖ អងគការ
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សុខ្ភ្នររិភរម្ោក ADB វេិាសាា ្បា៉ា សា័រ កតពុោសំរាបក់ារងារអម្ងកតម្សរ ៉ាូ ូជីជំងឺព្គុ្្ឈាត គ្ម្ព្ាង
្ិងវេិាសាា ្ោតិសុខាភបិាលសហរដ្ឋអាម្តរកិ(NIH)។  

ម្ព្កាតការចងអុលបងាា ញ ្ិងការយកចិតេេុកដាកខ់្ពស់រីថ្នន កដឹ់្កនានំ្ព្កសួងសុខាភបិាលព្សបោន
ោតយួ្ឹងការខិ្តខំ្ព្បឹងណព្បងអស់រីលេធភ្នររបស់ថ្នន កដឹ់្កនានំ្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្
ឈាតកតមវធីិបា្រព្ងីក កិចេសហព្បតិបតេិការ ោតយួវេិាសាា ្យូណា្ ់ន្សាធារណ្រដ្ឋព្បោា្ិតចិ្ 
សំរាបក់ារងារអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅសាឹងណព្តង។ 
 
ការអម្ងកតតាតដា្  ម្សរ ៉ាូ ូជី ្ិងម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេជំងឺព្គ្ុ្ឈាត 

ការរព្ងីកព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ម្សរ ៉ាូ ូជីជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្សម្ព្តចណផ្្ការ ១០០% ម្ដាយបា្រព្ងីក
បណ ា្តម្ ើងម្ៅ ន្  ំ២០២១ ចំ្ួ្១០ម្ខ្តេម្េៀត ក ល្ងតក ណដ្រម្ដាយ សហការ គ្ម្ព្ាង្ិងវេិាសាា ្ោតិ  
សុខាភបិាលសហរដ្ឋអាម្តរកិ(NIH)។ ព្បរ័្ ធម្្ះម្ព្ជើសម្រ ើសសំណាកឈាត រីកុារណដ្លសងែយ័ថ្នម្កើត
ជំងឺព្គុ្្ឈាត ណដ្លចូលម្ៅេេួលការរាបាលម្ៅត ា្ីរម្រេយ។ ព្បធា្កតមវធីិព្គុ្្ឈាតម្ខ្តេ១នាក ់      
អ្ុព្បធា្ត ា្ីរម្រេយម្ខ្តេចំ្ួ្១នាក ់ ព្បធា្ណផ្នករាបាលកុារម្ៅត ា្ីម្រេយម្ខ្តេចំ្ួ្១នាក ់ តន្រ េ្ីបំម្រ ើ
ការងារម្ៅនផ្នកកុារកនុងត ា្ីរម្រេយម្ខ្តេចំ្ួ្១នាក ់តន្រ េ្ីបំម្រ ើការងារម្ៅត ា្ីររិម្សាធ្ន៍្ត ា្ីរម្រេយម្ខ្តេ១  
នាក។់ សរុបសិកាេ កាតចូលរតួបណ្េុ ះបណាេ លចំ្ួ្៥០នាក ់ព្សី ចំ្ួ្២១នាក ់ព្តូវចំណាយរយះម្រល១
ន ៃ្កនុងការបណ្េុ ះបណាេ ល។ សរុបម្ខ្តេចូលរតួកនុងការអម្ងកតតាតដា្ម្សរ ៉ាូ ូជីា្ចំ្ួ្ ១៥ម្ខ្តេបូក
ទងំម្ខ្តេម្ព្ជើសម្រ ើសកាលតុ្ ន្ ២ំ០២០ ា្ម្ខ្តេ សាា យម្រៀង នព្រណវង តបូងឃមុ ំ ព្កម្ចះ រត្គី្រ ីព្រះវហិារ 
បនាា យា្ជយ័ កំរងស់ពឺ តំរង់្ ន ងំ តាណកវ កំរត កំរងធំ់ បាតដំ់្បង ម្សៀតរាប ម្ពាធិ៍សាត ់។  
 
ការរម្រៀបចំ ្ិងការម្ឆ្លើយតប្ឹងការផ្ាុះរាតតាត ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលង 

ជំងឺព្គុ្្ឈាតោម ្ថ្នន សំំរាបរ់ាបាលឬថ្នន បំងាក រ ជំងឺម្្ះផ្ងណដ្ររហូតតកដ្ល់ម្រលសរាន ៃ្ម្្ះ
ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យ ប ា្ុកជំងឺ ឬកាតប់ ា្យការចតលងជំងឺ កតមវធីិោតិព្បយុេធ ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិងព្គុ្្ឈកី
ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់្វកិាោតិម្ដ្ើតបផី្គតផ់្គង ់ បាណ្កឃាតកដូ៏្ចោថ្នន សំំរាបប់ាញ់តូស បា្ព្គ្បព់្ោ្សំ់រាប់
ដាកក់នុងពាងឬអាងសេុកេឹកសំរាបម់្ព្បើព្បាស់របស់ព្បោជ្កនុងតំប្ព់្បឈតខ្ពស់កនុង ន្ ២ំ០២១ម្្ះ។ 
ការដាកថ់្នន អំាណបត កតមវធីិតំរូវម្អាយថ្នន ក ់ ម្ព្កាតោតិម្ធាើការដាកម់្្ះ២ជំុកនុងកនុងតយួ ន្ ំៗ  គឺ្តុ្រដូ្វម្ភលៀង 
ធាល កក់នុងណខ្ឧសភ្ន ្ិងតិ្ ុនា ្ិងជំុេី២ម្ៅចុងរដូ្វម្ភលៀងគឺ្ណខ្កញ្ហា  ្ិងតុោ។ ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យភ្នរការ
រកីសាយភ្នយសំុាន្បាណ្កឃាត ណដ្លអាចម្កើតា្ម្ ើងការដាកថ់្នន អំាណបតឬការបាញ់ថ្នន តូំសម្ៅ
សហគ្ត្គឺ៍្អ្ុវតេម្ៅេីកណ ល្ងណដ្លា្ ការព្បឈតខ្ពស់សាា ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកីអាច
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ព្បឈត្ឹងការរាតតាត ឬកនុងករណី្ជំងឺកំរុងរាតតាត។ កតមវធីិោតិបា្សម្ព្តចលេធផ្លដូ្ចខាង
ម្ព្កាត៖ 
− សិកាេ សាោសដីអំរីតួនាេីចូលរតួរបស់សហគ្ត្ ៍ ្ិងេំនាកេំ់្ងហា្ិភយ័តុ្ ្ឹងម្ព្កាយការផ្ាុះ

រាតតាតន្ជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្សម្ព្តចណផ្្ការបា្ ១០០%ម្ដាយកនុងម្នាះកតមវធីិបា្អម្ញ្ជ ើញ
បុគ្គលិកសុខាភបិាលចូលរតួសិកាេ សាោបា្ចំ្ួ្៥៨នាកក់នុងម្នាះព្សីចំ្ួ្១៨នាក។់  

− ការចុះអម្ងកតបាណ្កសាន្រសេបា្សម្ព្តចណផ្្ការ១០០% ណដ្លម្ព្ោងម្ធាើ២ដ្ងកនុង១ ន្ មំ្ៅេីតាងំ
ចំ្ួ្៣គឺ្ភូតេួិលសណងក  សងាក តេួ់លសណងក ខ្ណ្ឋ ឬសែណីកវ ភូតពិ្រះរនាល  សងាក តណ់ព្រកព្បា ខ្ណ្ឌ ចារ
អំម្ៅ ្ិងភូតពិ្តពាងំសាា យ សងាក តភ់នមំ្រញ ម្ី ខ្ណ្ឌ ណស្សុខ្ 

− ការចតុះគ្តួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ម្មៃអគ្តាគ្របែណ្បដ់នការោរថ់្នែ អំាដបត្ បៅតាមបេត្្ានសម្ព្តច
៧៦% ន្ណផ្្ការម្ព្ោងេុក។ ព្កុតការងារបា្ចុះម្ធាើសកតមភ្នរបា្ចំនួន ៤១ែង កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្
១០ ម្ដាយបា្រិ្ិតយការដាកអ់ាណបតោកណ់សេងបា្ចំ្ួ្១៩៦០ខ្នងផ្ាះ ្ិងភ្នជេឹកបា្ចំ្ួ្
៣.៤៧៥ភ្នជេឹក   

− ការផ្េល់អាណបតដ្ល់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិបា្សម្ព្តចណផ្្ការបា្ ១០០% កនុងកតមវធីិបា្ផ្េល់អាណបត 
ចំ្ួ្១៦០ ម្តា្ ្ិងថ្នន បំាញ់តូសចំ្ួ្ ៦.០០០ ជូ្ដ្ល់២៥រាជធា្ីម្ខ្តេ ។ 

 
ការអម្ងកតតាតដា្ ្ិងម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេជំងឺព្គ្ុ្ ឈាត 
ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ឈាតរឹងណផ្អកម្លើព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ចំ្ួ្២គឺ្ ព្បរ័្ ធអកតមណដ្លបម្ងកើត
ចាបត់ាងំរី ន្ ២ំ០០០តក ្ិងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្សងេី់ណណ្លណដ្លកតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្
ឈាតម្ៅពាកក់ណាេ ល ន្ ២ំ០០២។ ម្ៅកនុងម្នាះកតមវធីិបា្សម្ព្តចបា្លេធផ្លដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 

 សិកាេ សាោសេីរីគុ្ណ្ភ្នរេិ ន្្យ័ ្ិងភ្នរទ្ម់្រលម្វោសព្ាបព់្បរ័្ ធតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ឈា
បា្សម្ព្តចណផ្្ការបា្ ១០០% កនុងម្នាះបា្បណ្េុ ះបា្បណាេ លដ្ល់សិកាេ ការតបា្ចំ្ួ្
២៨រូប ន្  ំព្សី០៩រូប 

 ការបណ្េុ ះបណាេ លសេីរីការរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័្ិងការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ជំងឺព្គុ្្
ឈាតោតយួណផ្្េី QGIS បា្សម្ព្តចណផ្្ការ ១០០% កនុងម្នាះា្សិកាេ កាតចូលរតួចំ្ួ្ 
២៨រូប ព្សី០៥រូប 

 សិកាេ សាោសេីរីការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័តាតដា្ជំងឺព្គុ្្ឈាតសព្ាបវ់ាយតនតលការអ្ុវតេកតមវធីិ
របស់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិបា្សម្ព្តចណផ្្ការបា្ ១០០%    ម្ដាយា្សិកាេ កាតចំ្ួ្  ២៨  រូប 
ព្សី០៩រូប 
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 សិកាេ សាោសេីរីការម្ព្តៀតបងាក រជំងឺរាតតាត ្ិងការម្ឆ្លើយតបការផ្ាុះម្ ើងព្ប្ងំ្ឹងជំងឺព្គុ្្
ឈាត ព្គុ្្ឈកី ្ិងជំងឺម្តម្រាគ្ពាករ់័្ ធម្ផ្ែងម្េៀត បា្សម្ព្តចណផ្្ការបា្ ១០០%    ម្ដាយ
ា្សិកាេ កាតចំ្ួ្៥៦រូប ព្សី១៤រូប 

 វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីរីការរព្ងឹងសតតាភ្នរបុគ្គលិកសុខាភបិាលម្ៅថ្នន កម់្ព្កាតោតិ សេីរីការ
រាតតាតតូលដាឋ ្ន្ជំងឺព្គុ្្ឈាត បា្សម្ព្តចណផ្្ការបា្ ១០០%    ម្ដាយា្សិកាេ កាត
សាសភ្នរចំ្ួ្៣០រូប ព្សី៨រូប 

 បា្ចុះអភបិាល ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងតាតដា្សាា ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី តុ្្ិងម្ព្កាយ
ផ្ាុះការរាតតាតព្រតទងំការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យព្បភរភ្នញ កង់ារចតលងម្ៅកនុងសហគ្ត្៍ 
បា្សម្ព្តចណផ្្ការបា្ ៧៥% ន្សកតមភ្នរម្ព្ោងេុក។ 
 

ការអបរ់សុំខ្ភ្នរ 
ណផ្នកអបរ់សុំខ្ភ្នរ ោណផ្នកតយួណដ្លតំរូវម្អាយកតមវធីិោតិទតទរឲ្យា្ការចូលរតួ 

េូលំេូោយរីសហគ្ត្ស៍ាោម្រៀ្វតេអារា៉ា ត ្ិងព្បោជ្ណដ្លរស់ម្ៅកនុងតំប្ព់្បឈតខ្ពស់ដូ្ចោ 
តាតកណ ល្ងណដ្លា្ លំម្ៅដាឋ ្ ម្ព្ចើ្ព្បតូលផ្េុ ំ ្ិងេីព្បជំុជ្។ ម្ព្ៅរីម្នាះការចូលរតួរីព្កសួង អ េ្រ
ព្កសួង កដូ៏្ចោនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ម៍្ៅកនុង ព្បម្េសកតពុោម្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ណ់ាស់ម្ដ្ើតបធីា្ឲ្យា្ការចូល
រតួខ្ពស់រីព្បោជ្កនុងការសំអាតលំម្ៅដាឋ ្ ម្ដាយលុបបំបាតវ់តាុដ្កេឹ់ក សំបកកំប៉ាុង សំបកកងឡ់ា្ 
សំបកកង ់ត៉ាូតូ ព្តម្ឡាកដូ្ង សំបកដ្ប ្ិងវតាុដ្កេឹ់ក ម្ផ្ែងៗ ម្េៀតណដ្លអាចោជព្តកតូសខាល ។ ោេូម្ៅ
ការការពារជំងឺព្គុ្្ឈាតព្តូវម្ផ្េើតម្ចញរីព្គួ្សារ ្ិងសហគ្ត្៍្ ីតយួៗម្ព្កាតការណណ្នា ំ ្ិងជំរុញឲ្យ
អ្ុវតេវធិា្ការការពារ ្ិងការណណ្នាឲំ្យម្ៅរកត ា្ីរម្រេយរដ្ឋម្ដ្ើតបរីាបាល ជំងឺព្គុ្្ឈាតឲ្យបា្ទ្់
ម្រលម្វោ។ កតមវធីិបា្សម្ព្តចលេធផ្លដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 

 សិកាេ សាោសដីអំរីការរិ្ិតយ ្ិងវាយតនតលការអ្ុវតេន្ការគ្ាព្ស័យទកេ់ងា្ហា្ិភយ័ ្ិង
អបរ់សុំខ្ភ្នរម្ៅសហគ្ត្ ៍ ្ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិបា្សម្ព្តច ១០០% ន្ណផ្្ការម្ព្ោងេុក។ 
កនុងម្នាះកតមវធីិបា្បណ្េុ ះបណាេ លបុគ្គលិកសុខាភបិាលបា្ចំ្ួ្៣២៦នាក ់ កនុងម្នាះព្សីចំ្ួ្ 
១២៤នាក ់ 

 បា្ណចកចាយសាភ រៈអបរ់សុំខ្ភ្នរបា្សម្ព្តច១០០% ន្ណផ្្ការម្ព្ោងេុកដ្ល់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ 
 ការចលនាព្បោជ្ម្ៅតាតសហគ្ត្ម៍្ដ្ើតបចូីលរតួអ្ុវតេវធិា្ការពារជំងឺព្គុ្្ឈាត ព្គុ្្ឈកី

ម្្ះបា្សម្ព្តចណផ្្ការចំ្ួ្ ៩០% ន្ណផ្្ការម្ព្ោងេុក។ ព្កុតការងារបា្ចុះម្ធាើសកតមភ្នរ
ការងារបា្ចំ្ួ្៧៥ដ្ង កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្២៥ រាជធា្ីម្ខ្តេណដ្លព្បឈតខ្ពស់ កនុងម្នាះព្កុត  
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ការងារបា្អបរ់សុំខ្ភ្នរផ្អា ល់ដ្ល់ព្បោជ្ម្ៅតាតតូលដាឋ ្បា្ចំ្ួ្ព្បាណ្ោង ៩.០០០ 
នាក។់ 

១.៤.កតាត សជ្ញគជ័យ៖ 

សតេិធផ្លណដ្លកតមវធីិោតិសំម្រចបា្កនុងរយៈម្រល៥ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះគឺ្ម្ដាយសារព្បម្េសម្យើង
ា្ស ដ្ិភ្នរ ម្សារភ្នរ្ម្យាបាយ ការអភវិឌ្ឍ្ម៍្សដ្ឋកិចេ ្ិងការរកីចំម្រ ើ្ ខាងម្ហដាឋ រចនាសតព័្ ម្ៅ 
េូទងំព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ កតមវធីិោតិា្ណផ្្ការយុេធសាន្រសេ ្ិងណផ្្ការលំអិតចាស់ោស់កនុង
ការអ្ុវតេ្ ៍ ការងារព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរ ្ិងេេួលបា្្ូវការយកចិតេ
េុកដាកខ់្ពស់បំផុ្តរីថ្នន កដឹ់្កនាពំ្គ្បលំ់ដាបថ់្នន ក។់ ត៉ាាងវញិម្េៀត កតមវធីិេេួលបា្្ូវកិចេសហការ ្ិង
សហព្បតិបតេការោតិ អ េ្រោតិ ្ិងនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍តយួចំ្ួ្ណដ្លបា្ចូលរតួោពំ្េកនុងការព្បយុេធ្ឹងជំងឺ
ព្គុ្្ឈាតម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។  

១.៥. រញ្ហា ប្រឈម្៖ 

កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតា្ការលំបាកកនុងការអ្ុវតេ្ក៍នុង ន្ ២ំ០២១ដូ្ចោ៖ 
 ភ្នរសំុា្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត ម្ធាើម្អាយព្បសិេធភ្នរសំោបដ់្ងកូវេឹក ឬ តូសា្ការ្យចុះ 

 ម្ដាយសារការប៉ាះពាល់ន្ជំងឺកូវដី្-១៩ម្ធាើម្អាយការអ្ុវតេ្ស៍កតមភ្នរលុបបំបាតជ់តៃពឺ្គុ្្ 

ឈាតបា្រ្ារការអ្ុវតេ្ម៍្ៅម្រលម្ព្កាយម្ដាយោម ្ម្រលកំណ្តច់ាស់ោស់។  ត៉ាាងវញិ
ម្េៀតព្បោជ្តយួចំ្ួ្យល់ដឹ្ងអំរីវធិា្ការការពារតាតរយៈការកាតប់ ា្យព្បភរជព្តកតូស
ខាល ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយ។ 

 ការចូលរតួរីអងគការនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ម៍្ៅតិ្ ទ្ា់្លកេណ្ៈេូលំេូោយកនុងអំ ុងម្រលា្
ការរាតាតជំងឺកូវដី្-១៩ ក្លងតកតម្្ះ។ 

 ការផ្េល់េិ ន្្យ័តកថ្នន កោ់តិសំរាបប់ណាេ ម្ខ្តេតយួចំ្ួ្តូចម្ៅណតា្ការយឺតយា៉ា វ 
ការចូលរតួរីបណាេ ព្កសួងត ា្ីរពាករ់័្ ធនានាកដូ៏្ចោអងគការនដ្គូ្ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយ។  

១.៦ . ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 

 សំរាបក់ារងារបនាា ប់្ ឹងចាបំាចបំ់ផុ្តរបស់កតមវធីិព្គុ្្ឈាត គឺ្ប េ្រព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្
ជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្ដាយរព្ងីកព្បរ័្ ធតាតដា្សងេី់ណណ្ល ្ិងម្សរ ៉ាូ ូជីម្ដាយដាកប់ញ្េូ លត ា្ីរ
ម្រេយរាបាលត្ុសែធំណដ្លរាយការណ៍្ម្ដាយព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្។ 
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 កតមវធីិ្ឹងប េ្ព្បតូលធ្ធា្ម្ដ្ើតបបី េ្រព្ងឹង ្ិងរកា្ូវសតតាភ្នរម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័គ្លី្ិក ្ិង         
បា៉ា រា៉ា គ្លី្ិក កដូ៏្ចោសតតាភ្នរ ្ិងជំនាញរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតដ្ល់ព្គូ្ម្រេយ ម្ៅព្គ្បព់្គឹ្ះសាា ្    
សុខាភបិាល។ 

 ម្ដ្ើតបរីកា្ិងប េ្ការកាតប់ ា្យអព្តាឈ ឺ្ ិងអព្តាសាល បម់្ដាយសារជំងឺព្គុ្្ឈាត ោរិម្សសកនុង
ចំម្ណាតកុារអាយុចម្នាល ះរី ៥ ម្ៅ ១៥ ន្ ។ំ 

 ប េ្ម្ធាើចលនាការចូលរតួរីសំណាកព់្បោជ្ម្ៅតាតសហគ្ត្ ៍ សិសា្ុសិសែតាតសាោម្រៀ្ 
េីព្បជំុជ្ វតេអារា៉ា ត។ 

 ធានាឲ្យា្ការចូលរតួម្អាយបា្កា្ណ់តា្លកេណ្ៈេូលំេូោយរីព្កសួង ត ា្ីរ ្ិងសាា ប័្  
រដ្ឋណដ្លពាករ់័្ ធ្ឹងអនាតយ័បរសិាា ្ សំណ្ង ់ ម្េសចរ ្ិងការអភវិឌ្ឍ្ ៍ ម្ដាយរាបប់ញ្េូ លទងំ
នដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍្ិងអងគការម្ព្ៅរដាឋ ភបិាលណដ្លព្បតិបតេិការម្ៅកនុង ្ិងម្ព្ៅព្រះរាោណាចព្កកតពុោ 

 ប េ្ការម្ព្បើព្បាស់ធ្ធា្ឲ្យអស់លេធភ្នរ ្ិងព្បតូលធ្ធា្បណ ា្តរីសំណាកន់ដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ក៍នុង  
្ិងម្ព្ៅព្បម្េស។ 

 រព្ងឹងសតតាភ្នរណផ្នកព្ោវ ្ិង ណផ្នកវេិាសាន្រសេសុខាភបិាលដូ្ចោ៖ ការសិកាព្សាវព្ោវ           
សុខាភបិាល បាណ្កសាន្រសេ ការអម្ងកតតាតដា្ ្ិងការសិកាបម្ងកើតឧបករណ៍្ម្ផ្ែងៗម្ដ្ើតបយីក
តកម្ព្បើព្បាស់កនុងការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត គឺ្ោកាល ងំចលករ ម្ីបណ ា្តម្លើយុេធសាន្រសេណដ្ល
ា្ព្សាបក់នុងការកាតប់ ា្យ អព្តាឈ ឺ្ិងអព្តាសាល បឲ់្យកា្ណ់តា្ព្បសិេធភ្នរ។ 

២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពលអំិតកម្មវធិីប្គុនឈាម្៖ 

២.១.សាា នភាពទូសៅ៖ 

ជំងឺព្គុ្្ឈាត ឆ្លងតាតរយៈតូសខាល ញីខាពំ្បម្ភេអាអឺណដ្សអាម្អជីបតាយ ឬ អាអឺណដ្ស  
អាល់បូភកីធឺស  ណដ្លា្ផ្ាុកវរូីសព្គុ្្ឈាតម្ៅត្ុសែណដ្លតូសខាល ញីោេូម្ៅខាអំំ ុងម្រលន ៃ្ោ
រិម្សសម្ៅម្រលព្រឹកព្បលឹត ្ិងម្រលព្បលប។់ កកាេ ណដ្លទកទ់ញតូសខាតំ្ុសែម្យើងរតួា្ៈកលិ្
ម្ញើសរបស់ត្ុសែម្យើងណដ្លា្កលិ្អាត៉ាូញាក ់ ្ិងអាសីុតឡាកេិ់ក កលិ្កាម្បា្ឌី្អុកសីុតណដ្លភ្នយ
តាតការដ្កដ្ម្ងាើតរបស់ត្ុសែ រណ៌្ម្មម  ្ិងកតាេ ម្ផ្ែងម្េៀតដូ្ចោេីងងឹតោម្ដ្ើត។វរូីសព្គុ្្ឈាតសាិត
កនុងអំបូរហាា វវីរូីសណដ្លា្៤ព្បម្ភេម្ផ្ែងោន ប៉ាុណ េ្ា្លកេណ្ៈព្សម្ដ្ៀងោន គឺ្ DENV-១, DENV-២, 
DENV-៣  ្ិង DENV-៤ ។ គួ្រកតសំ់ោល់ផ្ងណដ្រថ្នត្ុសែម្យើងម្ព្កាយរីបា្ោសះម្សបើយ
ម្ដាយសារជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បម្ភេណាតយួ ម្ហើយអនកម្នាះ្ឹងា្ព្បរ័្ ធការពារម្លើអនកជំងឺព្គុ្្ឈាត
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ព្បម្ភេម្នាះអស់តយួជិវតិ ប៉ាុណ េ្អនកម្នាះ្ឹងអាចម្កើតជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បម្ភេម្ផ្ែងម្េៀតម្ដាយសារព្បរ័្ ធ
ការពារសំរាបព់្បម្ភេម្ផ្ែងម្េៀតា្លកេខ្ណ្ៈតិ្ ម្រញម្លញ ្ិងា្រយៈម្រលខ្លីប៉ាុម្ណាា ះ។  

ជំងឺព្គុ្្ឈាត ោជំងឺតយួណដ្លោម្គ្តិ្ បា្ចាតចូ់លោព្បម្ភេជំងឺោអាេិភ្នរម្នាះម្េ ប៉ាុណ េ្ជំងឺ
ព្គុ្្ឈាតម្ៅណតោបញ្ហា កងាល់ដ្ល់សុខ្ភ្នរសារធារណ្ៈម្ៅព្បម្េសកតពុោ។ តាតព្បរ័្ ធអម្ងកតតាត
ដា្ជំងឺព្គុ្្ឈាតរបស់កតមវធីិោតិបា្បងាា ញម្អាយម្ឃើញថ្ន ជំងឺព្គុ្្ឈាតា្ចំ្ួ្ោតធយត
១០.០០០ ម្ៅ ១២.០០០ ម្ហើយអាចម្កើ្ដ្ល់៣០.០០០ ម្ៅជិត៧០.០០០ករណី្ម្ហើយា្ករណី្
សាល បច់ាបរី់ ១០០ រហូតដ្ល់ោង ៣០០ករណី្ម្ៅម្រលា្ការរាតតាតតេងៗ។ ព្កុតអាយុណដ្ល
ព្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតខ្ពស់គឺ្ កុារទងំ២ម្ភេណដ្លា្អាយុម្ៅចម្នាល ះរី៥ ន្ មំ្ៅ១៥ ន្ ណំដ្លា្
សាាព្តព្បាណ្ោង៨០ន្ចំ្ួ្ករណី្ព្គុ្្ឈាតសរុប ណដ្លរាយការណ៍្ម្ដាយព្បរ័្ ធអម្ងកតតាត
ដា្របស់កតមវធីិោតិ។ តាតរយៈព្បរ័្ ធតាតដា្ម្្ះបា្បញ្ហជ កម់្អាយបា្ដឹ្ងផ្ងណដ្រថ្នការចំលងជំងឺ
ព្គុ្្ឈាតា្ម្រញតយួ ន្  ំ ម្ហើយម្កើ្ម្ ើងខាល ងំម្ៅរដូ្វម្ភលៀងណដ្លា្ការចំលងខ្ពស់បំផុ្តម្ៅការ
រាតតាតជំងឺព្គុ្្ឈាតអាចម្កើតា្ចម្នាល ះរី៥ ម្ៅ ៦ ន្ តំេង។ 

របាយការណ៍្ម្្ះ្ឹងម្រៀបរាបអំ់រីសាា ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ឈាត ន្ ២ំ០២១ វឌ្ឍ្ភ្នររបស់កតមវធីិោតិ
ព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត ណដ្លសំម្រចបា្តាតសំណំុ្សកតមភ្នរយុេធសាន្រសេព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិកកាេ គ្ ល្ឹះឬ
ចំណុ្ចខាល ងំការលំបាកឬឧបសគ្គណដ្លបា្ជួបព្បេះក ល្ងតក ្ិងការកំណ្តជំ់ហា ្បនាា បណ់ដ្លោ     
អាេិភ្នររបស់កតមវធីិម្ដ្ើតបធីានាម្អាយកតមវធីិប េ្សំម្រចបា្្ូវសូចនាកររបស់ខ្លួ្នាម្រលខាងតុខ្។ 

២.២.សាា នភាពជំងឺប្គនុឈាម្ និងប្គុនឈកី៖ 

ម្យាងតាតព្បរ័្ ធរបាយការណ៍្របស់កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្បងាា ញម្អាយ ម្ឃើញ
ថ្នករណី្ជំងឺព្គុ្្ឈាតា្ចំ្ួ្សរុប ១៩០៣ ករណី្ព្តូវ្ឹងអព្តាអាងំសីុដ្ង ់ ១២,០ កនុងចំម្ណាត
ត្ុសែ១០០ពា្ន់ាក ់្ិងសាល បចំ់្ួ្៨ករណី្ ណដ្លព្តូវ្ឹងអព្តាសាល ប ់០,៤%។ ចំ្ួ្ករណី្ព្គុ្្ឈាត
កនុង ន្  ំ ២០២១ ម្្ះ្យចុះព្បណហល៦ដ្ងម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងចំ្ួ្ករណី្ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ណដ្លា្ចំ្ួ្ 
១១៩៧៧ ករណី្ ម្ខ្តេណដ្លម្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ោ់ងម្គ្ គឺ្កំរង់្ ន ងំ ភនមំ្រញ នប៉ាលិ្  កំរងម់្សាត    
សាឹងណព្តង តបូងឃមុ ំ ្ិងម្ខ្តេកណាេ ល។ ម្យាងតាតព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្េិ ន្្យ័ម្សរ ៉ាូ ូជីន្ជំងឺព្គុ្្
ឈាតម្យើងសម្ងកតម្ឃើញថ្នកនុងរយៈម្រល៤ ន្  ំ ចុងម្ព្កាយម្្ះវរូីសជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្បេូររីការម្ដ្ើរ
សំខា្ន់្វរូីស DENV-១ តក DENV-២ ម្ៅអំ ុងម្រល៤ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ។  
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COMPARISON OF DENGUE INCIDENCE RATE (IR) BY PROVINCE IN CAMBODIA 
2020 (n=11977/16, CFR:0.1%) VS 2021 (n=1903/8 CFR: 0.4%) DURING 52 WEEKS
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កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត បា្សំម្រច្ូវសូចនាកររបស់ខ្លួ្ ណដ្លកំណ្តអ់ព្តាឈមឺ្អាយទប
ោង២៤៣,៤ កនុងចំម្ណាតត្ុសែ១០០ ពា្អ់នកកនុង ន្ ២ំ០២១។ ម្ទះបីោា្ឧបសគ្គកនុងការអ្ុវតេ្៍
យុេធសាន្រសេរបស់កតមវធីិម្ដាយសារការផ្ាុះជំងឺកូវដី្-១៩ណដ្លរាតតាត ណដ្លណតងម្កើតម្ ើងកនុងព្បម្េស
កតពុោ កដូ៏្ចោកនុងរិភរម្ោកផ្ងណដ្រ។ ព្សបតាតយុេធសាន្រសេោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតចាបត់ាងំរី
ន្  ំ២០០៨ កតមវធីិ ម្ៅណតប េ្សកតមភ្នរអ្ុវតេ ការងារតាតណផ្្ការយុេធសាន្រសេណដ្លបា្ កំណ្តម់្ព្កាត

ការចងអុលបងាា ញ្ិងតព្តងេិ់សរីសំណាកថ់្នន កដឹ់្កនានំ្ព្កសួងសុខាភបិាលព្គ្បលំ់ដាបថ់្នន កណ់ដ្លណតង
ណតយក ចិតេេុកដាកខ់្ពស់បំផុ្តកនុងការការពារកដូ៏្ចោការរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្ក
កតពុោ។ 
 

 

 

 

 
 
 
 

រូបភ្នររបាយអាងំសីុដ្ងជ់ំងឺព្គ្ុ្ ឈាតតាតម្ខ្តេ ន្  ំ២០២១   (ព្បភរៈ កតមវធិីោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ ឈាត)                       
 
 

ណផ្្េី១.របាយជំងឺព្គុ្្ឈាត ន្ ២ំ០២០                                                        ណផ្្េី២.របាយជំងឺព្គុ្្ឈាត ន្ ២ំ០២១ 
(ព្បភរៈ កតមវធិីោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ឈាត)                                                                                 (ព្បភរៈ កតមវធិីោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ឈាត) 
 

 



111 
 

 
 
 
 
លេធផ្លម្្ះសម្ព្តចបា្ម្ដាយសារសកតមភ្នរភ្នរព្គ្បព់្គ្ង សព្តបសព្តួលកតមវធីិ ្ិងកិចេការ

សហព្បតិបតេការនដ្គូ្ ព្រតទងំការចូលរតួព្គ្បត់ជឈដាឋ ្ ព្តូវបា្អ្ុវតេយា៉ា ងម្រញម្លញ  ា្ភ្នរ
េេួលខុ្សព្តូវខ្ពស់ ភ្នរទ្ម់្រលម្វោ ម្ព្កាតកិចេោពំ្េ យកចិតេេុកដាកខ់្ពស់ ្ិងចងអុលបងាា ញផ្លូវោ
ព្បចារំបស់ថ្នន កដឹ់្កនាោំ្ខ់្ពស់សុខាភបិាល។  

ម្ដាយណ កម្ទះបីោជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅណតោបញ្ហា សុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈកនុង ន្ ២ំ០២១ ប៉ាុណ េ្ករណី្
សាល បា់្ចំ្ួ្ព្តឹតណត ៨ករណី្ ណដ្លម្ធាើម្អាយអព្តាសាល បតិ់ចោងបណាេ ព្បម្េសសជិតខាងតយួចំ្ួ្។ 
លេធផ្លម្្ះ អាចបណាេ លតករីា្ការម្កើ្ម្ ើង្ូវចំ្ួ្ព្បោជ្ ា្ការយល់ដឹ្ងម្ព្ចើ្ តកេេួល
ម្សវា រាបាលម្ៅត ា្ីរដ្ឋម្រេយរដ្ឋម្ដាយសារគុ្ណ្ភ្នរម្សវា ្ិងសតតាភ្នរផ្េល់ម្សវារបស់ព្គូ្ម្រេយ
រាបាល ម្ៅត ា្ីរម្រេយេូទងំ ព្បម្េសា្ការម្កើ្ម្ ើងោលំដាបរី់តយួ ន្ មំ្ៅតយួ ន្ ។ំ ម្ដាយណ ក
ករណី្សាល បម់្ដាយសារ ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅណតា្ណដ្លបណាេ លតករីអាណារាបាលអនកជំងឺ តកេេួល
ការរាបាលម្ៅត ា្ីរម្រេយរដ្ឋា្ការយឺតយា៉ា វម្ដាយបណងអរបងអងេ់េួលរាបាល សាកលបងម្ៅម្សវាឯក
ជ្តយួចំ្ួ្ណដ្លតិ្ ា្សាភ រៈ ្ិងឧបករណ៍្សំរាបក់ាររាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតព្គ្បព់្ោ្។់ 

 

ជំងឺព្គុ្្ឈកីបណាដ លតករីវរុីស “ឈកី”  តាតអកែរកាតោ់ភ្នសាអងម់្គ្លស CHIKV ណដ្លា្
្យ័ថ្ន Chikungunya Virus។ វរុីសឈកីអាចម្ៅកនុងឈាតត្ុសែ ឬសតាា្ឆ្អឹងខ្នងម្ផ្ែងៗម្េៀតម្ហើយ
ចតលងរីត្ុសែាន ក ់ម្ៅាន កម់្េៀតម្ដាយ តូសខាល ញីខា ំដូ្ចជំងឺព្គុ្្ឈាតណដ្រ ។ ម្ទះបីជំងឺព្គុ្្ឈកីតិ្
បណាដ លឱយសាល ប ់ ប៉ាុណ ដ្ជំងឺម្្ះនាឱំយខាតបងម់្រលម្វោម្រៀ្សូព្ត ឬ ម្រលម្វោព្បកបការងាររកសីុោ
រិម្សស អនកា្វយ័ចំណាស់  ណដ្លរួកោតអ់ាចឈសឺនាល កឆ់្អឹងយូរោងអនកា្វយ័ម្កមង។ 

ជំងឺព្គុ្្ឈកី ព្តូវបា្រាយការណ៍្តករី   បណាដ ព្បម្េសភ្នគ្ខាងតបូង  ឈាងខាងម្កើតន្តំប្់
អាន្រហាិក-អាសីុខាងតបូង ្ិង អាសីុអាម្គ្នយ៍្ ិង ម្ៅ ន្  ំ២០០៧ រីព្បម្េសអីុតាលី  ។  ម្ៅអាសីុអាម្គ្នយ៍
ា្ការរាតតាតម្ៅ ព្បម្េសឥណាឌ -  ឥណ្ឌូ ម្្សីុ- ាល់ឌី្វ- ភូា- សិរលីងាក រ- ន្ ង ់ ។   

តាតឯកសារណដ្លតំកល់េុកម្ៅបណាដ សារត ា្ីរោតិរបស់កតពុោ វេិាសាា ្បា៉ា សា័រ (ម្ព្ោយចងាា រ) 
បា្វភិ្នគ្ម្ឃើញ អនកផ្ាុកម្តរាគ្ឈកីកនុងឈាតម្ៅកតពុោោម្លើកដំ្បូង ន្ ១ំ៩៦១ បនាា បត់កបញ្ហជ កថ់្ន  វរុីស 
ម្នាះា្លកេណ្ៈដូ្ចវរុីសឈកីម្តហាស់៣៥ (TH៣៥) ណដ្លម្គ្ រកម្ឃើញម្ៅ េីព្កុងបាងកក កាលរី ន្  ំ
១៩៥៨ ។ របាយការណ៍្ព្សាវព្ោវអស់រយៈម្រល ១៦ណខ្ សដីរី ព្គុ្្ឈកី បា្បញ្ហជ កថ់្ន  អព្តាម្ព្បវា៉ា េបង់ 
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អនក ឆ្លងវរុីស ម្ៅេីព្កុងភនមំ្រញ ន្  ំ១៩៦២ ា្ោតធយត ៥៧- ៦៣% ម្ហើយអព្តាម្្ះម្កើ្តាតអាយុ 

កនុងម្នាះា្រី ៣០% ចំម្ពាះ កុារអាយុម្ព្កាត ៥ ន្  ំរហូតដ្ល់ ៨១% ចំម្ពាះត្ុសែ ចាស់។ ករណី្អនក
ា្ឈាតផ្ាុកវរុីសម្្ះ ម្ៅប ដ្ា្ោហូរណហរម្ៅកតពុោកនុងេសែវតែេី ៦០ ប៉ាុណ ដ្ម្ព្កាយតក បា្សៃប់
សាៃ តរ់ហូតតក ចំណណ្កការវភិ្នគ្ឈាត កនុង ន្  ំ២០០០-២០១០ កត៏ិ្ ណដ្លរកម្ឃើញឈាតវជិជា្វរុីស
ម្្ះម្ៅកតពុោណដ្រ ខ្ណ្ៈណដ្លព្បម្េសជិតខាងកតពុោខ្លះា្ផ្ាុះការរាតតាតព្គុ្្ឈកីោហូរណហរ។ 

ម្ព្កាយរីសៃបស់ាៃ ត ់ ោង ៤០ ន្  ំ ម្ៅកតពុោវរុិសឈកី ព្តូវបា្រកម្ឃើញម្េបើងវញិកនុងឈាតអនកជំងឺតយួ
ចំ្ួ្ ម្ៅ ន្  ំ២០១១ ម្ហើយម្យាងតាតព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី របស់កតមវធីិ
ោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតបញ្ហជ កថ់្នា្បា្រាតតាតព្េងព់្ទយធំកនុង ន្ ២ំ០២១ណដ្លា្អនកជំងឺ
ចំ្ួ្១.៤០៤ នាក ់គិ្តព្តឹតចម្នាល ះណខ្ តករា ដ្ល់ណខ្ ធនូ ន្ ២ំ០២១។  ចំ្ួ្ករណី្ម្្ះា្ម្ៅកនុងម្ខ្តេ
ម្ខ្តេរត្គី្រ ីបាតដំ់្បង ព្កម្ចះ តណ្ឌ លគី្រ ី។ ជំងឺព្គុ្្ឈកី ម្កើតម្លើត្ុសែព្គ្បវ់យ័ចាបរី់អាយុ ១ ណខ្ 
រហូតដ្ល់ោងអាយុ ៨៥ ន្  ំណដ្លកនុងម្នាះសាាព្តអនកជំងឺអាយុម្លើសរី ១៥ ន្ ាំ្ចំ្ួ្ោង ៥៩%  

កុារអាយុចម្នាល ះ ៥ ម្ៅ ១៥ ន្  ំា្ ៣០% ្ិងកុារអាយុម្ព្កាត៥ ន្ ាំ្ ១១%។  កនុងចំម្ណាត
ត្ុសែធំអនកជំងឺម្ភេព្សីា្ ៥៩% ម្ព្ចើ្ោងអនកជំងឺម្ភេព្បុសា្៤១%។ 

សរាន ៃ្ម្្ះ ម្ៅរំុទ្ា់្ថ្នន រំាបាលជំងឺព្គុ្្ឈកី ្ ិង រំុទ្ា់្វា៉ា កសំ់ាងសំរាបច់ាកក់ារពារជំងឺ
ម្្ះម្ៅម្ ើយម្េ។ “តគ្គុម្េាសកម៍្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈកី” ព្តូវបា្ម្រៀបចំតាតលំនារំបស់  
តគ្គុម្េាសករ៍ាបាលរបស់អងគការសុខ្ភ្នររិភរម្ោកកនុងតំប្អ់ាសីុអាម្គ្នយ ៍្ិងម្ដាយណផ្អកតាត 
សាា ្ភ្នរោកណ់សដងន្ព្បរ័្ ធ្ិងធ្ធា្សុខាភបិាលម្ៅព្គ្បថ់្នន ករ់បស់ព្បម្េសកតពុោ។ ការផ្ែរាផ្ាយ
្ូវតគ្គុម្េាសករ៍ាបាលម្្ះ កនុង្យ័ជួយ ជំរុញដ្ល់តន្រ ដ្ីសុខាភបិាលកនុងការម្ធាើណផ្្ការ ្ិងអ្ុវតដ្ឲ៍្យ
បា្លអ ្ិងព្តឹតព្តូវកនុងការណ្ទអំនកជំងឺព្គុ្្ឈកី ម្ៅតាតលកេណ្ៈោកណ់សដងន្ជំងឺ។ 

 

២.៣. សោលសៅ និងយ៊ុទធសាស្រែតកម្មវិធីជ្ញតិ៖ 
ម្ោលម្ៅ 

កាតប់ ា្យប ា្ុកជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បម្ភេធៃ្ម់្អាយម្ៅកនុងកំរតិតយួណដ្លណលង
ោបញ្ហា ចំបងសំរាបសុ់ខ្ភ្នរសាធារណ្ៈម្ៅព្បម្េសកតពុោ។  

 
ម្ោលបំណ្ង 

 ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យអព្តាសាល បម់្អាយម្ៅយា៉ា ងតិច៥០% ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ 
 ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យអព្តាឈជំឺងឺព្គុ្្ឈាតម្អាយបា្២៥%ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ 
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 ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ម្ដ្ើតបមី្អាយេេួលបា្េិ ន្្យ័ណដ្លអាចម្ជឿោកប់ា្សំ 
រាបប់ ា្ុកជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងជំងឺព្គុ្្ឈកី ម្ៅ ន្ ខំាងតុខ្ៗ 
 
យុេធសាន្រសេ 

ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចម្អាយបា្្ូវម្ោលបំណ្ង ្ិងម្ោលម្ៅរបស់កតមវធីិ កតមវធីិា្យុេធសាន្រសេ រតួ
ា្ៈ ការរាបាល្ិងម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ្ ិងការម្ធាើណផ្្ការ ការម្រៀបចំ ្ ិងការម្ឆ្លើយតប ្ ឹង
ការផ្ាុះរាតតាត ការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលង ្ិងម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ។ 

 ២.៤. ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 

សតេិធផ្ល ្ិងសកតមភ្នរ សូចនាករ ម្ធៀប្ិង ម្ោលម្ៅ របស់កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្
ឈាត រយៈម្រល ១២ណខ្កនុង ន្ ២ំ០២១ ។ 

 

ល.រ 
 

ែចូនាករ 
 

សោលសៅឆែ  ំ
 

លទឋនល១ឆែ  ំ
 

១ សិកាេ សាោសេីអំរីការរព្ងឹងសតតាភ្នរកនុងការណ្ទ ំ ្ិងការព្គ្បព់្គ្ង
ជំងឺព្គ្ុ្ឈាតម្ៅថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិ 

២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(២/២) 

២ សិកាេ សាោសេីរីការម្រៀបចំ ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងការផ្គតផ់្គង ់្ិងឧបករណ៍្
សព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ងវុចិេរ័ព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរសព្ាបជ់ំងឺព្គ្ុ្ឈាត 
ព្គ្ុ្ឈកី ្ិងជំងឺម្តម្រាគ្ពាករ់័្ ធម្ផ្ែងម្េៀត 

១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
 (១/១) 

៣ សិកាេ សាោសេីរីការណកលតអគុ្ណ្ភ្នរេិ្ន្យ័ ្ិងភ្នរទ្ម់្រលម្វោ
សព្ាបព់្បរ័្ ធតាតដា្ជំងឺព្គ្ុ្ឈាត 

១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
 (១/១) 

៤ សិកាេ សាោសេីរីការម្ព្បើព្បាស់េិ្ន្យ័តាតដា្ជំងឺព្គ្ុ្ឈាតសព្ាប់
វាយតនតលការអ្ុវតេកតមវធិីរបស់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ 

១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(១/១) 

៥ វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីរីការរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងេិ្ន្យ័្ិងការម្ព្បើព្បាស់
េិ្ន្យ័ជំងឺព្គ្ុ្ឈាតោតយួណផ្្េី QGIS ម្អាយបា្ ១ដ្ងកនុងតយួ ន្  ំ

១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(១/១) 

៦ សិកាេ សាោសេីរីការម្ព្តៀតបងាក រជំងឺរាតតាត ្ិងការម្ឆ្លើយតបការផ្ាុះ
ម្ ើងព្ប្ងំ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ឈាត Chikungunya ្ិងជំងឺម្តម្រាគ្ពាករ់័្ ធ
ម្ផ្ែងម្េៀត 

 ២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(២/២) 

៧ វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីរីការរព្ងឹងសតតាភ្នរបុគ្គលិកសុខាភបិាលម្ៅ
ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ សេីរីការរាតតាតតូលដាឋ ្ន្ជំងឺព្គ្ុ្ឈាត។ 

១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(១/១) 

៨ បណ្ដុ ះបណាដ លសេីអំរីការព្តួតរិ្ិតយ ្ិងការព្គ្បព់្គ្ង រព្ងឹងការម្ធាើ
ម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ណ្ទ ំ្ិងការរាបាលជំងឺព្គ្ុ្ឈាត តាតរយះ ZOOM  

៤ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(៤/៤) 
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៩ វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លសដីរីការរាបាល ជំងឺព្គ្ុ្ឈាត ជំងឺព្គ្ុ្ឈកី ្ិង 
ជំងឺកូវដី្-១៩ សព្ាបគ់្ិោ្ុបដាឋ ក 

១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(១/១) 

១០ វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លសដីរីការរាបាល ជំងឺព្គ្ុ្ឈាត ជំងឺព្គ្ុ្ឈកី ្ិង 
ជំងឺកូវដី្-១៩ សព្ាបម់្វជជបណ្ឌិ ត   

 ១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(១/១) 

១១ ចុះអភបិាលព្តួតរិ្ិតយ្ិងតាតដា្សាា ្ភ្នរជំងឺព្គ្ុ្ឈាតតុ្្ិង
ម្ព្កាយផ្ាុះការរាតតាតព្រតទងំការអបរ់សុំខ្ភ្នរម្ដ្ើតបកីាតប់្ាយ
ព្បភរភ្នន កង់ារចតលង 

២៧ដ្ង/ ន្  ំ ៥២.២៥% 
(២៧/៤៨) 

១២ ចុះព្តួតរិ្ិតយ ្ិងវាយតនតលអព្តាព្គ្បដ្ណ្ដ ប ់ដាកថ់្នន អំាណបត ២៧ដ្ង/ ន្  ំ ៥២.២៥% 
(៤៨/៥៨) 

 
ការរាបាល ្ិងម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ 

ការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈាតគឺ្ោយុេធសាន្រសេដ្សំ៏ខា្ចូ់លរតួចំណណ្កយា៉ា ងសំខា្ក់នុងការកាត់
ប ា្យអព្តាតរណ្ៈណដ្លោសូចនាកររបស់កតមវធីិោតិ។ អ្ុគ្ណ្ៈកតមការគ្លី្ិក ណដ្លចូលរតួចំណណ្ក
រព្ងឹងគុ្ណ្ភ្នររាបាល ជំងឺព្គុ្្ឈាតណដ្លតិ្ ា្ថ្នន រំាបាលម្ហើយការរាបាលា្លកេណ្ៈ        
សមុគ្សាម ញណដ្លទតទរម្អាយា្ការ រព្ងឹង្ិងរកាសតតាភ្នររាបាលដ្ល់ព្គូ្ម្រេយរាបាលជំងឺព្គុ្្
ឈាតម្ៅតាតត ា្ីរម្រេយោតិ ្ិងត ា្ីម្រេយបណងអកតាតបណាេ ម្ខ្តេ។ ការបណ្េុ ះបណាេ ល្ិងរព្ងឹង      
សតតាភ្នរម្្ះម្ធាើម្ ើងម្ដាយា្ការជួយ ឧបតាតភោពំ្េណផ្នក បម្ចេកម្េសរីសំណាកអ់្ុគ្ណ្ៈកតមការ្ិង
ការសព្តបសព្តួលរីកតមវធីិោតិ។  

   
       សកតមភ្នរបណ្េុ ះបណាេ ល្ិងសិកាេ សាោ ន្ ២ំ០២១ 
កតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត បា្សហការោតយួនដ្គូ្បា្ម្បើកវគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លសេីអំរីការព្តួតរិ្ិតយ 
្ិងការព្គ្បព់្គ្ង រព្ងឹងការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ណ្ទ ំ ្ិងការរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាត តាតរយះ ZOOMា្
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អនកចូលរូតចំ្ួ្២១០ ព្សី៩៨ រូប ន្ ២ំ០២១ ។ វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លសដីរីការរាបាល ជំងឺព្គុ្្ឈាត ជំងឺ
ព្គុ្្ឈកី ្ិង ជំងឺកូវដី្-១៩ សព្ាបម់្វជជបណ្ឌិ ត ា្អនកចូលរូតចំ្ួ្២៨ ព្សី១១ រូប ន្ ២ំ០២១។ 

វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លសដីរីការរាបាល ជំងឺព្គុ្្ឈាត ជំងឺព្គុ្្ឈកី ្ិង ជំងឺកូវដី្-១៩ សព្ាបគិ់្ោ្ុប  
ដាឋ កា្អនកចូលរូតចំ្ួ្២៨ ព្សី១៦ រូប ន្ ២ំ០២១។ សិកាេ សាោសេីអំរីការរព្ងឹងសតតាភ្នរកនុងការ
ណ្ទ ំ ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិា្អនកចូលរូតចំ្ួ្៥៨ ព្សី២៩ 
រូប ន្ ២ំ០២១។ 

កតមវធីិោតិបា្ផ្េល់ម្សរ ៉ាូត ្ិងតជុលចាកស់នសណវ ៉្ា ោម្ព្ចើ្សំរាបោ់ជំ្ួយកនុងការរាបាលជំងឺ
ព្គុ្្ឈាតកនុង ន្  ំ២០២១។  

តារាងណបងណចកម្សរ ៉ាូតដ្ល់រាជធា្ី-ម្ខ្តេ ្ិងត្ាីរម្រេយកុារោតិ 
 

No Province D5%  500ml R/L 500ml 
Dextrose 5% + Ringer 

Lactate 500ml 

1 Phnom Penh 
                                

1,000  

                                
1,500  

                                                     
2,500  

2 Kampong Cham 
                                

1,000  
                                

1,500  
                                                     

2,000  

3 Tboung Khmum 
                                   

800  
                                

1,000  
                                                     

2,100  

4 Kandal 
                                   

500  
                                   

500  
                                                     

2,000  

5 Siem Reap 
                                   

600  
                                

1,000  
                                                     

2,000  

6 B.Meanchey 
                                   

300  
                                   

500  
                                                     

1,000  

7 Battambang 
                                   

300  
                                

1,000  
                                                     

1,500  

8 Paillin 
                                   

100  
                                   

400  
                                                        

900  

9 O.Meanchey 
                                   

100  
                                   

600  
                                                     

1,500  

10 Pursat 
                                   

100  
                                   

500  
                                                        

700  

11 Kg.Chhnang 
                                   

100  
                                   

500  
                                                     

2,000  

12 Kg Thom 
                                   

100  
                                   

500  
                                                     

2,000  

13 PreahVihear 
                                   

100  
                                   

700  
                                                     

2,000  

14 PreyVeng 
                                   

100  
                                   

500  
                                                     

1,500  

15 Kampong Speu 
                                   

200  
                                   

500  
                                                     

1,500  
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16 Prah.Sihaknouk 
                                   

100  
                                   

500  
                                                     

1,000  

17 Koh Kong 
                                   

100  
                                   

500  
                                                        

700  

18 RattanaKiri 
                                   

120  
                                   

500  
                                                     

1,200  

19 MondulKiri 
                                   

110  
                                   

500  
                                                        

700  

20 StungTreng 
                                   

100  

                              
700  

                                                     
1,000  

21 Takeo 
                                   

900  
                                

1,200  
                                                     

2,100  

22 Kampot 
                                   

900  
                                

1,200  
                                                     

2,100  

23 Kep 
                                      

70  
                                   

100  
                                                        

700  

24 Svay Rieng 
                                   

100  
                                   

800  
                                                        

700  

25 Kratie 
                                   

100  
                                   

800  
                                                     

1,100  

26 National Pediatric Hospital 
                                

1,000  
                                

2,000  
                                                     

3,500  

TOTAL 
                                

9,000  
                             

20,000  
                                                  

40,000  
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ការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ្ិងការម្ធាើណផ្្ការ 

កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតន្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ 
្ិងបាណ្កសាន្រសេបា្ម្ធាើការេំនាកេំ់្ង សព្តបសព្តួលរវាងថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ផ្េល់ការជួយ 
ឧបតាតភ ណផ្នកបម្ចេកម្េសដ្ល់ថ្នន កក់តមវធីិោតិម្ៅរាជធា្ីម្ខ្តេទងំ២៥ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។ ោរិម្សស
បា្ម្ធាើ ការេំនាកេំ់្ងោប េ្បនាា បោ់តយួថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ដ្ើតបមី្អាយថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ធាើការម្ព្តៀត      
សាភ រៈ បរកិាេ បាណ្កឃាត ថ្នន បំាញ់តូស កដូ៍្ចោផ្េល់អ្ុសាស្ ៍ ដ្ល់បណាេ ម្ខ្តេណាណដ្លា្ការ 
ព្បឈតខ្ពស់្ឹងការរាតតាតជំងឺព្គុ្្ឈាត។ កតមវធីិបា្ម្ធាើការព្បជំុោតយួថ្នន កម់្ខ្តេម្ដ្ើតបសីព្តប
សព្តួលការងារបា្ចំ្ួ្ ៥ ដ្ង ណដ្លា្សាសភ្នរចូលរតួសរុបចំ្ួ្ ៣៥០ រូបតករី២៥រាជធា្ី 

តារាងណបងណចកតជុលចាកស់នសណវ ៉្ា ម្ៅរាជធា្ី-ម្ខ្តេ ្ិងត្ាីរម្រេយោតិ 
No Province Catheter IV (No22) 

1 Phnom Penh 2100 

2 Kampong Cham 2000 

3 Tboung Khmum 1700 

4 Kandal 1300 

5 Siem Reap 1500 

6 B.Meanchey 800 

7 Battambang 1200 

8 Paillin 600 

9 O.Meanchey 1000 

10 Pursat 600 

11 Kg.Chhnang 1100 

12 Kg Thom 1100 

13 PreahVihear 1200 

14 PreyVeng 900 

15 Kampong Speu 1000 

16 Prah.Sihaknouk 700 

17 Koh Kong 600 

18 RattanaKiri 800 

19 MondulKiri 600 

20 StungTreng 800 

21 Takeo 1800 

22 Kampot 1800 

23 Kep 400 

24 Svay Rieng 700 

25 Kratie 900 

26 National Pediatric Hospital 2800 

TOTAL 
                                                                                     

30,000  
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ម្ខ្តេ។ កតមវធីិោតិបា្ម្រៀបចំព្បជំុោតយួនដ្គូ្ជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្ចំ្ួ្៣ដ្ងម្ដាយា្ការសហការ ្ិង
ោពំ្េរីអងគការសុខ្ភ្នររិភរម្ោក ម្ដាយា្សិកាេ កាតចូលរតួចំ្ួ្ ១៩០រូប។ ម្ដ្ើតបធីានាម្អាយា្ 
ការចូលរតួ ម្ដាយេូលំេូោយរីសំណាកអ់ងគការនដ្គូ្ អភវិឌ្ឍ្ក៍នុងការចូលរតួព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត
ម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ កតមវធីិោតិបា្សហការ្ិងសព្តបសព្តួលការងារោតយួ អងគការ        
សំខា្់ៗ រតួា្៖ អងគការសុខ្ភ្នររិភរម្ោក ADB វេិាសាា ្បា៉ា សា័រ កតពុោសំរាបក់ារងារអម្ងកតម្សរ ៉ាូ   
 ូជីជំងឺព្គុ្្ឈាត  គ្ម្ព្ាង្ិងវេិាសាា ្ោតិសុខាភបិាលសហរដ្ឋអាម្តរកិ(NIH) ។  
 

 
 

 
ម្ព្កាតការចងអុលបងាា ញ ្ិងការយកចិតេេុកដាកខ់្ពស់រីសំណាកថ់្នន កដឹ់្កនានំ្ព្កសួងសុខាភបិាល

ព្សបោន ោតយួ ្ិងការខិ្តខិ្ព្បឹងណព្បងអស់រីលេធភ្នររបស់ថ្នន កដឹ់្កនានំ្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹង
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់កតមវធីិបា្រព្ងីកកិចេសហព្បតិបតេិការោតយួ វេិាសាា ្យូណា្ ់ ន្សាធារណ្រដ្ឋ        
ព្បោា្ិតចិ្ សំរាបក់ារងារអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅម្ខ្តេសាឹងណព្តង។ 

សតេិធផ្លសម្ព្តចបា្សំរាបស់កតមភ្នរយុេធសាន្រសេម្្ះ ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយណដ្លកតមវធីិតំរូវ   
ម្អាយា្ការោពំ្េ ្ិងការចូលរតួម្អាយបា្េូលំេូោយប េ្ណ្តម្េៀតោរិម្សសរីសំណាកព់្កសួង 
ត ា្ីរពាករ់័្ ធ នដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍្ិងអនកផ្េល់ជំ្ួយនានាម្ៅកនុង ្ិងម្ព្ៅព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ 
 
ការម្រៀបចំ ្ិងការម្ឆ្លើយតប្ឹងការផ្ាុះរាតតាត ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលង 

ជំងឺព្គុ្្ឈាតោម ្ថ្នន សំំរាបរ់ាបាល ឬថ្នន បំងាក រជំងឺម្្ះផ្ងណដ្ររហូតតកដ្ល់ម្រលសរាន ៃ្ម្្ះ។ 
ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យ ប ា្ុកជំងឺ ឬកាតប់ ា្យការចតលងជំងឺ កតមវធីិោតិព្បយុេធ ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិងព្គុ្្ឈកី
ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់្វកិាោតិម្ដ្ើតបផី្គតផ់្គង ់ បាណ្កឃាតកដូ៏្ចោថ្នន សំំរាបប់ាញ់តូស បា្ព្គ្បព់្ោ្សំ់រាប់
ដាកក់នុងពាងឬអាងសេុកេឹកសំរាបម់្ព្បើព្បាស់របស់ ព្បោជ្កនុងតំប្ព់្បឈតខ្ពស់កនុង ន្ ២ំ០២១ម្្ះ។ 
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ការដាកថ់្នន អំាណបត ឬ ោេូម្ៅកតមវធីិតំរូវម្អាយថ្នន ក ់ម្ព្កាតោតិម្ធាើការដាកចំ់្ួ្២ជំុកនុងកនុងតយួ ន្ ំៗ  គឺ្តុ្
រដូ្វម្ភលៀង ធាល កក់នុងណខ្ឧសភ្ន ្ិងតិ្ ុនា ្ិងជំុេី២ម្ៅចុងរដូ្វម្ភលៀងគឺ្ណខ្កញ្ហា ្ិងតុោ។ ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យ
ភ្នរការរកីសាយភ្នយសំុាន្បាណ្កឃាត ណដ្លអាចម្កើតា្ម្ ើងការដាកថ់្នន អំាណបតឬការបាញ់ថ្នន តូំស
ម្ៅសហគ្ត្គឺ៍្អ្ុវតេ្ម៍្ៅេីកណ ល្ងណដ្លា្ការព្បឈតខ្ពស់សាា ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិងព្គុ្្ឈកី
អាចព្បឈត្ឹងការរាតតាត ឬកនុងករណី្ជំងឺកំរុងរាតតាត ។ កតមវធីិោតិ បា្ផ្េល់សិកាេ សាោរិម្ព្ោះ
ម្យាបល់ សេីរីការកំណ្តយ់ េ្ការ ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចបា្  ្ូវអព្តាព្គ្បដ្ណ្េ បខ់្ពស់ ការដាកថ់្នន បំាណ្កឃាត
(Abate)ម្ៅថ្នន កម់្ព្កាតោតិបា្ចំ្ួ្៨២ រូបព្សីចំ្ួ្២១រូបកនុង ន្ ២ំ០២០។ 
 

សិកាេ សាោសេីរីការម្រៀបចំ ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងការផ្គតផ់្គង ់ ្ិងឧបករណ៍្សព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ងវុចិេរ័
ព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរសព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្ឈាត ព្គុ្្ឈកី ្ិងជំងឺម្តម្រាគ្ពាករ់័្ ធម្ផ្ែងម្េៀតា្អនក
ចូលរតួចំ្ួ្២៨ រូបព្សីចំ្ួ្០៤រូបកនុង ន្ ២ំ០២១។ ណដ្លា្ចំ្ួ្០៣ម្ខ្តេ ព្កម្ចះ កំរត រត្គី្រ ី 
ព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេតាណកវ។ 
 

ផ្េល់អាណបតបា្ចំ្ួ្ព្បាណ្ោង ១៦០ម្តា្ ្ិងថ្នន សំំរាបប់ាញ់តូសចំ្ួ្ ៦០០០លីព្ត សំរាប ់
ការផ្គតផ់្គងម់្្ះបា្ធានាម្អាយព្បោជ្ ណដ្លព្បឈតខ្ពស់េេួលបា្ការការពារជំងឺ រហូតដ្ល់ោង 
៩០%ោតធយតម្ៅេូទងំព្បម្េសកតពុោកនុង ន្ ២ំ០២១ក ល្ងតកម្្ះ។  
 

តារាងណបងណចកអាណបតសំរាប២់៥រាជធា្ី-ម្ខ្តេ ន្ ២ំ០២១ 
No Province 

Larvicide 

Abate 1%(Kg) 

1 B.Meanchey 
                                                                                                             

10,000  

2 Battambang 
                                                                                                             

15,000  

3 Kg. Cham 
                                                                                                                

5,000  

4 Kg.Chhnang 
                                                                                                                

5,000  

5 Kg. Speu 
                                                                                                                

5,000  

6 Kg Thom 
                                                                                                                

5,000  

7 Kampot 
                                                                                                                

3,000  

8 Kep 
                                                                                                                

2,000  
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9 Koh Kong 
                                                                                                                

3,000  

10 Kratie 
                                                                                                                

5,000  

11 MondulKiri 
                                                                                                                

5,000  

12 O.Meanchey 
                                                                                                                

3,000  

13 Paillin 
                                                                                                                

2,000  

14 Prah.Sihaknouk 
                                                                                                                

3,000  

15 PreahVihear 
                                                                                                                

4,000  

16 PreyVeng 
                                                                                                                

6,000  

17 Pursat 
                                                                                                                

8,000  

18 RattanaKiri 
                                                                                                             

10,000  

19 Siem Reap 
                                                                                                             

20,000  

20 StungTreng 3,000 

21 Svay Rieng 
                                                                                                                

5,000  

22 Takeo 
                                                                                                                

7,000  

23 Tboung Khmum 
                                                                                                             

12,000  

24 Kandal 
                                                                                                                

5,000  

25 Phnom Penh 
                                                                                                                

8,000  

26 NDCP 
                                                                                                                

1,000  

TOTAL 
                                                                                                           

160,000  
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តារាងណបងណចក Spray សំរាប២់៥រាជធា្ី-ម្ខ្តេ ន្ ២ំ០២១ 

No Province 
Insecticide Pray 

Lites 

1 B.Meanchey 
                                                                                                                   

300  

2 Battambang 
                                                                                                                   

300  

3 Kg. Cham 
                                                                                                                   

400  

4 Kg.Chhnang 
                                                                                                                   

200  

5 Kg. Speu 
                                                                                                                   

150  

6 Kg Thom 
                                                                                                                   

200  

7 Kampot 
                                                                                                                   

150  

8 Kandal 
                                                                                                                   

500  

9 Koh Kong 
                                                                                                                   

100  

10 Kratie 
                                                                                                                   

400  

11 MondulKiri 
                                                                                                                      

50  

12 O.Meanchey 
                                                                                                                   

100  

13 Phnom Penh 
                                                                                                                   

900  

14 PreahVihear 
                                                                                                                   

200  

15 Pursat 
                                                                                                                   

100  

16 PreyVeng 
                                                                                                                   

200  

17 RattanaKiri 
                                                                                                                   

100  

18 Siem Reap 
                                                                                                                   

550  

19 Prah.Sihaknouk 
                                                                                                                   

100  

20 StungTreng                                                                                                     100  

21 Svay Rieng 
                                                                                                                   

100  

22 Kep 
                                                                                                                      

50  

23 Paillin 
                                                                                                                      

50  
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24 Tboung Khmum 
                                                                                                                   

100  

25 Takeo 
                                                                                                                   

300  

36 NDCP 
                                                                                                                   

300  

TOTAL 
                                                                                                                

6,000  

 
 
សកតមភ្នរការដាកអ់ាណបតម្ៅសហគ្ត្ ៍
 

 

 
 

 
 

ការតាតដា្ណផ្នកសកតមភ្នររបស់ម្សរ ៉ាូ ូជី 
ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ម្សរ ៉ាូ ូជីជំងឺព្គុ្្ឈាតកប៏ា្បម្ងកើតម្ ើងម្ៅពាកក់ណាេ ល ន្  ំ ២០០២ 

ក ល្ងតកណដ្រម្ដាយសហការ ្ិងម្ព្កាតការជួយ ឧបតាតភរីវេិាសាា ្បា៉ា សា័រកតពុោ។ ព្បរ័្ ធម្្ះម្ព្ជើស
ម្រ ើសសំណាកឈាត រីកុារណដ្លសងែយ័ថ្នម្កើតជំងឺព្គុ្្ឈាតណដ្លចូលេេួលការរាបាលម្ៅត ា្ីរ
ម្រេយ។ សងេី់ណណ្លម្ដាយយកចំ្ួ្៥សំណាកកនុងតយួណខ្ម្ៅតាតត ា្ីរម្រេយ្ីតយួៗ ម្ហើយម្ផ្ញើតក
វេិាសាា ្បា៉ា សា័រម្ដ្ើតបមី្ធាើការវភិ្នគ្រកព្បម្ភេវរូីសព្គុ្្ឈាត កតមវធីីោតិបា្ម្ធាើការម្ព្ជើសម្រ ើសម្ខ្តេ
ចំ្ួ្១០ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២១ម្្ះម្ដ្ើតបមី្ធាើការព្សាវព្ោវ ណផ្នកម្សរ ៉ាូ ូជី ម្ខ្តេទងំម្នាះា្៖ ម្ខ្តេ    
សាា យម្រៀង,ម្ខ្តេនព្រណវង,ម្ខ្តេតបូងឃមុ ំ,ម្ខ្តេព្កម្ចះ,ម្ខ្តេរត្គី្រ,ីម្ខ្តេព្រះវហិារ,ម្ខ្តេបនាា យា្ជយ័,
ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ,ម្ខ្តេកំរងធំ់,ម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ។ម្ព្កាយរីបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ខ្តេរចួអនកណដ្លព្តូវម្ធាើការោតយួ
ណផ្នកម្្ះតាតបណាេ លម្ខ្តេា្ ៖ព្បធា្កតមវធីិព្គុ្្ឈាតម្ខ្តេ១នាក,់អ្ុព្បធា្ត ា្ីរម្រេយម្ខ្តេចំ្ួ្
១នាក,់ព្បធា្ណផ្នករាបាលកុារម្ៅត ា្ីម្រេយម្ខ្តេចំ្ួ្១នាក,់តន្រ េ្ីបំម្រ ើការងារម្ៅនផ្នកកុារកនុងត ា្ីរ
ម្រេយម្ខ្តេចំ្ួ្១នាក,់តន្រ េ្ីបំម្រ ើការងារម្ៅត ា្ីររិម្សាធ្ន៍្ត ា្ីរម្រេយម្ខ្តេ១នាក។់ សរុបសិកាេ កាត
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ចូលរតួបណ្េុ ះបណាេ លចំ្ួ្៥០នាក ់ ព្សី ចំ្ួ្២១នាក ់ ព្តូវចំណាយរយះម្រល១ន ៃ្កនុងការបណ្េុ ះ   
បណាេ លសរុបម្ខ្តេណដ្លបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសចំ្ួ្ ១៥ម្ខ្តេសរុបរតួ កនុងម្នាះា្ម្ខ្តេ ៖ ម្ខ្តេម្សៀតរាប,
ម្ខ្តេតាណកវ,ម្ខ្តេកំរងច់ាត,ម្ខ្តេបាតបំ់បង,ម្ខ្តេកំរត(ម្ខ្តេ៥ម្រ ើសតុ្ ន្ ២ំ០២១)។ 

ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ម្សរ ៉ាូ ូជីជំងឺព្គុ្្ឈាតកប៏ា្បម្ងកើតម្ ើងម្ៅពាកក់ណាេ ល ន្  ំ ២០០២ 
ក ល្ងតក ណដ្រម្ដាយ សហការ្ិងម្ព្កាតការជួយ ឧបតាតភរីវេិាសាា ្បា៉ា សា័រកតពុោ។ ព្បរ័្ ធម្្ះម្ព្ជើសម្រ ើស
សំណាកឈាត រីកុារណដ្លសងែថ័្នម្កើតជំងឺព្គុ្្ឈាតណដ្លចូលេេួលការរាបាលម្ៅត ា្ីរម្រេយ   
សងេី់ណណ្លម្ដាយយកចំ្ួ្៥សំណាកកនុងតយួណខ្ម្ៅតាតត ា្ីរម្រេយ្ីតយួៗ ម្ហើយម្ផ្ញើតកវេិាសាា ្  
បា៉ា សា័រម្ដ្ើតបមី្ធាើការវភិ្នគ្រកព្បម្ភេវរូីសព្គុ្្ ឈាត។ 

 
តារាងបងាា ញសាាព្តព្បម្ភេវរុីសព្គ្ុ្ឈាត ន្ ២ំ០២១ 

ត្ាីរម្រេយ  សំណាក ព្គ្ុ្ឈាត  DNV-1 DNV-2 
DNV-

3 
DNV-

4 

ត្ាីរម្រេយកុារអងគរម្សៀតរាប ៥ ១ ៣ ១ ០ ០ 
ត្ាីរម្រេយបណងអកម្ខ្តេបាតដ់្ំបង ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
ត្ាីរម្រេយកុារោតិព្កុងភនមំ្រញ ១០ ០ ៤ ៥ ០ ០ 
ត្ាីរម្រេយបណងអកម្ខ្តេកំរងចាត ១ ៣ ០ ៣ ០ ០ 
ត្ាីរម្រេយបណងអកម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ១៣ ៤ ០ ១៤ ០ ០ 
Clinical Laboratory - IPC (Phnom 
Penh) 

០ ០ ០ ១ ០ ០ 

ត្ាីរម្រេយបណងអកម្ខ្តេតាណកវ ១២ ៣ ១១ ១ ០ ០ 
សរុប ៤១ ១១ ១៨ ២៥ ០ ០ 
     ៤១.៩% ៥៨.១% ០.០% ០.០% 

 
សកតមភ្នរព្កតុការងារថ្នន កោ់តិចុះបម្ព្ងៀ្ថ្នន កម់្ខ្តេទកេ់ង ្ិងម្សរ ៉ាូ ូជី 

 
ការអម្ងកតតាតដា្ ្ិងម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេជំងឺព្គ្ុ្ ឈាត 
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 សិកាេ សាោសេីរីការណកលតអគុ្ណ្ភ្នរេិ ន្្យ័ ្ិងភ្នរទ្ម់្រលម្វោសព្ាបព់្បរ័្ ធតាតដា្ជំងឺ
ព្គុ្្ឈាត)ា្ចំ្ួ្២៨រូប ព្សី០៩រូប ន្ ២ំ០២១។ 

 វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីរីការរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័្ិងការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ជំងឺព្គុ្្ឈាត
ោតយួណផ្្េី QGIS ា្ចំ្ួ្២៨រូប ព្សី៥រូប ន្ ២ំ០២១។ 

 សិកាេ សាោសេីរីការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ ្ ិងការរាយការណ៍្ទ្ម់្រលម្វោ ព្បរ ធ្អម្ងកតតាតដា្
ជំងឺព្គុ្្ឈាតា្ចំ្ួ្  ២៨  រូបព្សីចំ្ួ្ ០៩រូប ន្ ២ំ០២១។ 
សិកាេ សាោសេីរីការចាតថ់្នន កចំ់ណុ្ចម្ៅេ ន្ព្គុ្្ឈាត ្ិងចូលរតួការម្ឆ្លើយតបភ្នល តៗព្ប្ងំ្ឹង
ជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងា្ចំ្ួ្  ២៨  រូបព្សីចំ្ួ្ ០៣រូប ន្ ២ំ០២១។ 

 សិកាេ សាោសេីរីការម្ព្តៀតបងាក រជំងឺរាតតាត ្ិងការម្ឆ្លើយតបការផ្ាុះម្ ើងព្ប្ងំ្ឹងជំងឺព្គុ្្
ឈាត chikungunya ្ិងជំងឺម្តម្រាគ្ពាករ់័្ ធម្ផ្ែងម្េៀត ្ិងា្ចំ្ួ្  ២៩  រូបព្សីចំ្ួ្ ០៩ 
រូប ន្ ២ំ០២១។ 

 វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីរីការរព្ងឹងសតតាភ្នរបុគ្គលិកសុខាភបិាលម្ៅថ្នន កម់្ព្កាតោតិ សេីរីការ
រាតតាតតូលដាឋ ្ព្គឹ្ះម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេន្ជំងឺព្គុ្្ឈាត    ា្ចំ្ួ្  ៣០  រូបព្សីចំ្ួ្ ០៨រូប 
ន្ ២ំ០២១។ 

បា្ចុះអភបិាលព្តួតរិ្ិតយ ្ិងតាតដា្សាា ្ភ្នរជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី តុ្្ិងម្ព្កាយ
ផ្ាុះការរាតតាតព្រតទងំការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យព្បភរភ្នញ កង់ារចតលងម្ៅកនុងសហគ្ត្ ៍ បា្
ចំ្ួ្២៧ដ្ង ម្លើ៤៨ម្ខ្តេា្ នព្រណវង កណាេ ល បាតដំ់្បង កំរត ព្កម្ចះ សាា យម្រៀង តបូងឃមុ ំ  កណាេ ល 
្ិង  សាា យម្រៀង ។ 

សកតមភ្នរព្កតុការងារថ្នន កោ់តិចុះអភបិាលជំងឺព្គ្ុ្ ឈាតម្ៅតាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ 

 
 
ការអបរ់សុំខ្ភ្នរ 
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ណផ្នកអបរ់សុំខ្ភ្នរ ោណផ្នកតយួណដ្លតំរូវម្អាយកតមវធីិោតិទតទរការម្អាយា្ការចូលរតួ 
េូលំេូោយរីសហគ្ត្ស៍ាោម្រៀ្វតេអារា៉ា ត ្ិងព្បោជ្ណដ្លរស់ម្ៅកនុងតំប្ព់្បឈតខ្ពស់ដូ្ចោ 
តាតកណ ល្ងណដ្លា្ លំម្ៅដាឋ ្ ម្ព្ចើ្ព្បតូលផ្េុ ំ ្ិងេីព្បជំុជ្។ ម្ព្ៅរីម្នាះការចូលរតួរីព្កសួង អ េ្រ
ព្កសួង កដូ៏្ចោនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ម៍្ៅកនុង ព្បម្េសកតពុោម្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ណ់ាស់ម្ដ្ើតបធីានាម្អាយា្ការ
ចូលរតួខ្ពស់រីព្បោជ្កនុងការសំអាតលំម្ៅដាឋ ្ ម្ដាយលុបបំបាតវ់តាុដ្កេឹ់ក សំបកកំប៉ាុង សំបកកងឡ់ា្ 
សំបកកងត់៉ាូតូ ព្តម្ឡាកដូ្ង សំបកដ្ប ្ ិងវតាុដ្កេឹ់ក ម្ផ្ែង ម្េៀតណដ្លអាចោជព្តកតូសខាល ។ ោេូម្ៅការ
ការពារជំងឺព្គុ្្ឈាតព្តូវម្ផ្េើតម្ចញរីព្គួ្សារ ្ិងសហគ្ត្៍្ ីតយួៗ ម្ព្កាតការណណ្នា ំ ្ិងជំរុញម្អាយ
អ្ុវតេវធិា្ការការពារ ្ិងការណណ្នាមំ្អាយម្ៅរកត ា្ីរម្រេយរដ្ឋម្ដ្ើតបរីាបាល ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្អាយបា្
ទ្ម់្រលម្វោ។  

សកតមភ្នរព្កតុការងារថ្នន កោ់តិចុះអបរ់សុំខ្ភ្នរសេីរីជំងឺព្គ្ុ្ ឈាត ្ិងព្គ្ុ្ឈកី 
 

  
 

 
ការចលនាព្បោជ្ម្ៅតាតសហគ្ត្ម៍្ដ្ើតបចូីលរតួអ្ុវតេវធិា្ការពារជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្  

ឈកីម្្ះបា្ម្ធាើម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្២០រាជធា្ីម្ខ្តេណដ្លព្បឈតខ្ពស់។ ោលេធផ្លព្បោជ្ោង ៦៩៣
នាករ់ស់ម្ៅចំ្ួ្៤៦ភូត ិ កតមវធីិោតិបា្បញ្ជូ ្ព្កុតការងារផ្អា ល់ដ្ល់សហគ្ត្ ៍ ណដ្លព្បឈតខ្ពស់រតួ
ទងំសហគ្ត្ណ៍ដ្លា្ករណី្សាល បប់ា្ចំ្ួ្៨នាក ់ ព្រះសងែចំ្ួ្២១អងគកនុងវតេចំ្ួ្៩វតេ ម្ដ្ើតបរិី្ិតយ
វាយតនតលការងារ កដូ៏្ចោការរព្ងឹងការងារចល្សហគ្ត្ចូ៍លរតួកនុងការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត កនុង
ន្ ២ំ០២១ម្្ះ។ 
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២.៥.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី ា្ការលំបាកតយួចំ្ួ្កនុងការអ្ុវតេ្ក៍នុង

ន្ ២ំ០២១ក ល្ងតកម្្ះដូ្ចោថ្នន បំាណ្កឃាត ណដ្លកតមវធីិបា្ម្ព្បើព្បាស់ក ល្ងតកអាចព្បឈត ្ឹងការ
ម្កើតា្ម្ ើងភ្នរសំុាណដ្ល ម្ធាើម្អាយព្បសិេធភ្នរសំោបដ់្ងកូវេឹក ឬ តូសា្ការ្យចុះ។ ត៉ាាងវញិ
ម្េៀតព្បោជ្តយួចំ្ួ្ចូលរតួកនុងការអ្ុវតេ្វ៍ធិា្ការការពារ តាតរយៈការកាតប់ ា្យព្បភរជព្តក
តូសខាល ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយម្ដាយសារការប៉ាះពាល់ន្ជំងឺកូវដី្-១៩ ម្ធាើម្អាយការអ្ុវតេ្ស៍កតមភ្នរ
លបបំ់បាតជ់តៃពឺ្គុ្្ឈាត បា្រ្ារការអ្ុវតេ្ម៍្ៅម្រលម្ព្កាយម្ដាយោម ្ម្រលកំណ្តច់ាស់ោស់។    
បុគ្គលិកសុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិោបត់ាញឹកោតយួការងារព្បយុេធ្ឹងជំងឺកូវដី្-១៩ ណដ្លបណាេ ល
ម្អាយការសហការសំរាបក់ារងារព្គុ្្ឈាត ា្ភ្នរអសកតមតយួចំ្ួ្។ការចូលរតួរីអងគការនដ្គូ្
អភវិឌ្ឍ្ម៍្ៅតិ្ ទ្ា់្លកេណ្ៈេូលំេូោយកនុងអំ ុងម្រលជំងឺរកីរាលដាលកូវដី្-១៩ក ល្ងតកម្្ះ។  

− ការផ្េល់េិ ន្្យ័តកថ្នន កោ់តិសំរាបប់ណាេ ម្ខ្តេតយួចំ្ួ្តូចម្ៅណតា្ការយឺតយា៉ា វ។ 
− ការចូលរតួរីបណាេ ព្កសួងត ា្ីរពាករ់័្ ធនានាកដូ៏្ចោអងគការនដ្គូ្ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយ។  

២.៦.កតាត គនលឹះ 
សកតមភ្នរយុេធសាន្រសេម្្ះបា្េេួលលេធផ្លសម្ព្តចបា្ក ល្ងតកម្្ះ ម្ដាយសារា្កតាេ

គ្ ល្ឹះតយួចំ្ួ្ដូ្ចខាងម្ព្កាតៈ 
− ថ្នន កដឹ់្កនាពំ្គ្បលំ់ដាបថ់្នន កន់្ព្កសួងសុខាភបិាលបា្ផ្េល់ការោពំ្េម្រញេំហឹង ្ិងណតងណតផ្េល់

ការចងអុលបងាា ញេិសម្ៅដ្ល់កតមវធីិោតិក ល្ងតក។ 
− ា្នដ្គូ្សហការប េ្ជួយ ឧបតាតភណផ្នកបម្ចេកម្េស ្ិង្វកិាសំរាបអ់្ុវតេ្ក៍ារងារ។ 
− ថ្នន កដឹ់្កនាកំតមវធីិោតិា្បុគ្គលិកជំនាញ ្ិងា្ឆ្ ា្ៈខ្ពស់កនុងការអ្ុវតេ្ក៍ារងារ។ 
− កតមវធីិោតិា្ណផ្្ការយុេធសាន្រសេសាន នដ្ កដូ៏្ចោបេរិម្សាធ្ក៍ ល្ងតកសំរាបោ់ម្តម្រៀ្សំរាប់

ការអ្ុវតេ្ក៍ារងាររបស់កតមវធីិោតិម្អាយា្ព្បសិេធភ្នរ។ 

២.៧. ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
សំរាបក់ារងារបនាា ប់្ ឹងចាបំាចបំ់ផុ្តរបស់កតមវធីិព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី គឺ្ប េ្រព្ងឹងព្បរ័្ ធ

អម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ឈាតរបស់កតមវធីិោតិម្ដាយរព្ងីកព្បរ័្ ធតាតដា្សងេី់ណណ្លសំរាបជំ់ងឺព្គុ្្
ឈាត ្ិងរព្ងីកតាតបណាេ លម្ខ្តេម្ៅម្សរ ៉ាូ ូហែុមី្ដាយដាកប់ញ្េូ លត ា្ីរម្រេយរាបាលត្ុសែធំ ម្ដ្ើតបី
ម្ធាើម្អាយចំ្ួ្ជំងឺព្គុ្្ឈាតណដ្លរាយការណ៍្ម្ដាយព្បរ័្ ធម្្ះឈា្ម្ៅកា្ណ់តលអព្បម្សើ សំរាបរ់តា៌្
ជំងឺោកណ់សេង្ិងរបាយការណ៍្ ព្បម្ភេវរី ៉ាូសជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។  
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កនុងសាា ្ភ្នរម្្ះ កតមវធីិោតិ្ឹងប េ្ម្គ្ៀងគ្រធ្ធា្ម្ដ្ើតបបី េ្រព្ងឹង ្ិងរកាម្អាយបា្្ូវ       
សតតាភ្នរម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័គ្លី្ិក ្ិងបា៉ា រា៉ា គ្លី្ិក កដូ៏្ចោសតតាភ្នរ ្ិងជំនាញរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិង
ព្គុ្្ឈកី ដ្ល់ព្គូ្ម្រេយរាបាល ជំងឺព្គុ្្ឈាតព្គុ្្ឈកីម្ៅតាត ត ា្ីរម្រេយរដ្ឋម្ៅថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន ក់
ម្ខ្តេម្ដ្ើតបរីកា្ិងប េ្ម្អាយបា្្ូវសតេិធផ្លម្ោគ្ជយ័កនុងការកាតប់ ា្យ អព្តាឈ ឺ ្ិងអព្តាសាល ប់
ម្ដាយសារជំងឺព្គុ្្ឈាតព្គុ្្ឈកី ោរិម្សសកនុងចំម្ណាតកុារអាយុចម្នាល ះរី ៥ម្ៅ១៥ ន្  ំ ម្ៅកនុង   
ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ 

 កតមវធីិ្ឹងប េ្ម្ធាើចលនាការចូលរតួរីសំណាកព់្បោជ្ម្ៅតាតសហគ្ត្ ៍ សិសា្ុសិសែតាត
សាោម្រៀ្ េីព្បជំុជ្ វតេអារា៉ា ត ្ិងធានាម្អាយា្ការចូលរតួម្អាយបា្កា្ណ់តា្លកេណ្ៈ 
េូលំេូោយរីព្កសួង ត ា្ីរ ្ិងសាា ប័្ រដ្ឋណដ្លពាករ់័្ ធ្ិងអនាតយ័ បរសិាា ្ សំណ្ង ់ម្េសចរណ៍្ ្ិង 
ការអភវិឌ្ឍ្ ៍ម្ដាយរាបប់ញ្េូ លទងំនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍្ិងអងគការម្ព្ៅរដាឋ ភបិាលណដ្លព្បតិបតេិការម្ៅកនុង ្ិង
ម្ព្ៅព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។  

កតមវធីិ្ឹងប េ្ម្ព្បើព្បាស់ធ្ធា្ណដ្លបា្ផ្េល់ម្ដាយរាជរដាឋ ភបិាលម្អាយអស់លេធភ្នរ ្ិងម្គ្ៀង
គ្រធ្ធា្បណ ា្តរីសំណាកន់ដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ក៍នុង ្ិងម្ព្ៅព្បម្េសម្ដ្ើតបរីព្ងឹង ្ិងរព្ងីកសតតាភ្នរណផ្នក
ព្សាវព្ោវ្ិងអភវិឌ្ឍ្ណ៍ផ្នកវេិាសាន្រសេសុខាភបិាលដូ្ចោការសិកាព្សាវព្ោវសុខាភបិាលបាណ្ក    
សាន្រសេអម្ងកតតាតដា្ ្ិងការសិកាម្ដ្ើតបបីម្ងកើតឧបករណ៍្ម្ផ្ែងៗម្ដ្ើតបយីកតកម្ព្បើព្បាស់កនុងការព្បយុេធ
្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី ម្ដ្ើតបោីកាល ងំ ចលករ ម្ីបណ ា្តម្លើយុេធសាន្រសេណដ្លា្ព្សាបម់្ដ្ើតបី
ចូលរតួកនុងការកាតប់ ា្យអព្តាឈ ឺ ្ិងអព្តាសាល បម់្ដាយសារជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅកតពុោម្អាយកា្ណ់តា្
ព្បសិេធភ្នរោងតុ្។ 

ប េ្េំនាកេំ់្ងលអ ្ិងណសាងរកធ្ធា្ម្ដ្ើតបមី្លើកេឹកចិតេ ដ្ល់អនកព្គ្បព់្គ្ងថ្នន កម់្ខ្តេម្ដ្ើតបមី្ធាើ  
ម្អាយេិ ន្្យ័បា្កា្ណ់តម្រញម្លញ ្ិងបា្ម្ផ្ញើតកទ្ម់្រលម្វោ។  

ប េ្ព្បតូលធ្ធា្រីសំណាកន់ដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍ ម្ដ្ើតបសំីរលួដ្ល់ការចុះម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ ៍ សំរាប់
សកតមភ្នរបនាា ្ត់យួចំ្ួ្រីថ្នន កោ់តិ ម្ៅថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ម្អាយបា្្បរ់ហ័សោងតុ្។  

ប េ្ណសាងរកធ្ធា្ម្ដ្ើតបមី្ធាើការព្បជំុផ្ែរាផ្ាយណផ្្ការយុេធសាន្រសេោតិ ្ិងតួនាេីកដូ៏្ចោការ
ពាករ់័្ ធរបស់ព្កសួង ត ា្ីរ ្ិងអងគការនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍ សំរាបក់ារចូលរតួកនុងព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅ
ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។  
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កម្មវិធីជ្ញតិប្រយ៊ុទធនឹងជងំដឺ្ងេូវប្ពនូ 
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១.ែម្ិទឋនល និងែកម្មភាពែសងេរ៖ 

កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្ ្ិងកំរុងម្ធាើការព្បយុេធ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺដ្ងកូវព្រូ្តយួ
ចំ្ួ្ា្៖ (១) ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ (Soil-Transmitted Helminth)៖ ម្កើតា្េូទងំ
ព្បម្េស ោរិម្សសគឺ្កុារម្ព្តៀតចូលសាោម្រៀ្ កុារសាិតកនុងវយ័សិកា ្ិងន្រសេីសាិតកនុងវយ័ប េ្រូជ 
ណដ្លសរាន ៃ្ា្ព្បោជ្ព្បឈតោង៧.៥ោ្នាក។់ (២) ជំងឺធំម្ពាះ ឬជំងឺព្រូ្សីុសេូ 
(Schistosomiasis mekongi) បា្ ្ិងកំរុងចតលងដ្ល់ព្បោជ្សរុបព្បាណ្១០តុឺ្ នាក ់ ណដ្លរស់
ម្ៅកនុងភូតចំិ្ួ្១១៤ តាតដ្ង ្ិងនដ្េម្ ល្ម្តគ្ងគ កនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង។ (៣) ជំងឺព្រូ្
អំម្បាះ ឬជំងឺម្ជើងដំ្រ ី (Lymphatic filariasis) ម្កើត ្ិងចតលងដ្ល់ព្បោជ្ណដ្លរស់ម្ៅកនុងម្ខ្តេរត្គី្រ ី
(ព្សុកទងំ៩) ម្ខ្តេសាឹងណព្តង (ព្សុកទងំ៥) ម្ខ្តេម្សៀតរាប (ព្សុកវា៉ា រ ិ្  ម្សៀតរាប ្ិងអងគរជំុ) ្ិងម្ខ្តេ 
ព្រះវហិារ (ព្សុករម្វៀង) សរុបព្បាណ្៥ណស្នាក។់ នាចុង ន្ ២ំ០១៦ ព្បម្េសកតពុោព្តូវបា្ អងគការ
សុខ្ភ្នររិភរម្ោក ព្បកាសេេួលសាគ ល់ោផ្លូវការ ថ្នជំងឺព្រូ្អំម្បាះ ព្តូវបា្លុបបំបាតណ់លងោបញ្ហា
សុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈ ម្ៅកតពុោម្េៀតម្ហើយ។ េ ា្ឹត្ឹង ការព្បយុេធ្ឹងជំងឹព្រូ្ខាងម្លើ កតមវធីិោតិ បា្ 
្ិងកំរុងសិកាព្សាវព្ោវម្លើ (១) ជំងឺព្រូ្សរនស ឬព្រូ្អងគីលីល (Strongyloidiasis stercoralis) 
ណដ្លោព្បម្ភេព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ្ិងម្កើតា្េូទងំព្បម្េស។ (២) ព្រូ្ម្ ល្ើត (Opisthorchiasis viverrini) 
្ិងព្រូ្ម្តញា៉ា /សីុសាីណសកកូសីុស (Taenia/Cysticercosis) ណដ្លម្កើតម្លើព្បោជ្េំោបហូ់បព្តីម្ៅ ឬ
សាចចំ់អិ្តិ្ បា្ឆ្អិ្លអ។ 

កនុងេិសម្ៅចូលរតួសំម្រច្ូវសូចនាករតយួចំ្ួ្ ន្ម្ោលម្ៅអភវិឌ្ឍ្ម៍្ដាយចិរភ្នរ ណដ្លកនុងម្នាះ
ា្ អាហារូបតាតភ អព្តាសាល បរ់បស់កុារ ្ិងាតា តាតរយៈ ការផ្េល់ថ្នន ោំសតូហភ្នរដ្ល់ព្កុតព្បឈត 
ការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ្ិងការម្លើកកំរស់អនាតយ័ ្ិងេឹកសាអ ត កតមវធីិោតិា្ម្ោលម្ៅចតបង ១)- 
សម្ព្តចបា្ ្ិង/ឬ ធានាឲ្យបា្្ូវ ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្រូ្អំម្បាះ ្ិងជំងឺព្រូ្សីុសេូសូតញីា៉ា សីុស 
ព្បកបម្ដាយចិរភ្នរ ្ិង ២)- សម្ព្តចបា្ ្ិងធានាឲ្យបា្្ូវ ការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ជំងឺព្រូ្
ឆ្លងតាតការបរមិ្ភ្នគ្ចំណី្អាហារម្ៅ ឬតិ្ ឆ្អិ្លអ ជំងឺព្រូ្ម្តញា៉ា /សីុសាីណសកូសីុស ជំងឺព្រូ្សរនស ឬព្រូ្
អងគីលីល ព្បកបម្ដាយ្ិរ េ្រភ្នរ ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ តាតរយៈការរតួបញ្េូ លយុេធសាន្រសេព្បយុេធ្ឹងជំងឺ 
ម្ដាយម្ធាើការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបងាក រ រតួោតយួ្ឹងសារអបរ់សុំខ្ភ្នរ ្ិងការម្លើកកតពស់ការផ្គតផ់្គងេឹ់ក
សាអ ត ្ ិងអនាតយ័ ព្រតទងំការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ម៍្លើសុខ្ភ្នរបសុសតាសាធារណ្ៈ ម្ៅតំប្ណ់ាណដ្លចាបំាច។់ 

ម្ដាយសារការរកីរាលដាលន្ជំងឺកូវដី្១៩ សកតមភ្នរការងារចតបងៗតយួចំ្ួ្ ណដ្លកតមវធីិោតិ
បា្ម្រៀបចំអ្ុវតេសកតមភ្នរការងារ កនុង ន្ ២ំ០២១ កតលងតកម្្ះ ព្តូវបា្ម្លើកម្រល ឬលុបម្ចាល។ ណត
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ម្បើម្ទះោយា៉ា ងម្្ះកេ ី កម៏្ៅ ន្ ២ំ០២១ម្្ះ ម្ដាយបា្ការសហការោតយួនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍ អងគការោតិ 
អ េ្រោតិ ្ិងអោញ ធរថ្នន កម់្ព្កាតោតិ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្អ្ុវតេសកតមភ្នរការងារ
របស់ខ្លួ្ តយួចំ្ួ្ ា្ដូ្ចោ ការបណ្េុ ះបណាេ លព្គូ្បម្ងាគ ល ណដ្លោតន្រ េ្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ ្ិងព្សុក
ព្បតិបតេ ិ តករីម្ខ្តេចំ្ួ្២០ សេីរីការម្ធាើសាហរណ្រតមជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ព្រតទងំបា្ណចករណំលកចំម្ណ្ះដឹ្ងរីជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ កនុងសិកាេ សាោបណ្េុ ះបណាេ ល តាតរយះ
ព្បរ័្ ធ្ិតមតិ ដ្ល់គ្ណ្ៈកតមការសហគ្ត្តំ៍ប្ក់ារពារធតមោតិ របស់ព្កសួងបរដិាឋ ្។ ការផ្េល់ថ្នន េំាល ក់
ព្រូ្ោសតូហភ្នរដ្ល់ព្កុតម្ោលម្ៅ ម្ៅតាតសាោម្រៀ្ ្ិងសហគ្ត្ ៍ ម្ដាយថ្នន Mំebendazole ឬ 
Albendazole របស់តន្រ េ្ីសុខាភបិាល ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ណដ្លបា្រាយការណ៍្ចូលកនុងព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ង
េិ ន្្យ័សុខាភបិាល របស់ព្កសួងសុខាភបិាល បា្សរុប ៣’៨៨៣’៥៧៦នាក។់ ចំណណ្កឯការសិការី
ព្បសិេធភ្នរថ្នន ពំ្រូ្ព្បម្ភេ Albendazole កនុងការរយបាលព្រូ្េតពកម់្ៅម្លើព្បោជ្េូម្ៅ កនុងម្ខ្តេកំរង់
ន្ ងំ បា្បងាា ញថ្ន តាតបម្ចេកម្េសរិ្ិតយោតក Kato-Katz ព្បាណ្ោ ២២.៥% (៧៦/៣៣៨) ន្

អនកម្កើតព្រូ្េតពក ់ ម្ៅណតា្ផ្ាុករងព្រូ្េតពក ់ ម្ព្កាយម្រលបា្ម្លបថ្នន ពំ្រូ្បា្បីសបាេ ហ៍រចួម្ហើយ។ 
ម្ដាយណ ក ម្បើតាតលេធផ្ល ន្ការរិ្ិតយសំណាកោតក ម្លើព្កុតម្ោលម្ៅរស់ម្ៅកនុង១៨ភូត ិា្ការ
ចតលងជំងឺព្រូ្សីុសេូ ឬជំងឺព្រូ្ធំម្ពាះ ម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសាឹងណព្តង បា្បងាា ញថ្ន កនុងចំម្ណាត
សំណាកោតក១០៤៩ រងព្រូ្សីុសេូា្ ០.២% (២នាក)់ ណដ្លរស់ម្ៅកនុងភូតតិាតដា្ោព្បចាកំនុង
ម្ខ្តេព្កម្ចះ។ េ ា្ឹតោន ម្្ះណដ្រ ា្ព្បោជ្ចំ្ួ្ ១២៣៥៤នាក ់(៤៨.៤% ោន្រសេី) កនុង១៨ភូត ិា្ការ
ចតលងជំងឺព្រូ្សីុសេូ បា្េេួលថ្នន េំាល កព់្រូ្សីុសេូោសតូហភ្នរ ្ិងអបរ់សុំខ្ភ្នរ។ 

ម្បើម្ទះបីោសកតមភ្នរតយួចំ្ួ្របស់ខ្លួ្ ព្តូវបា្រ្ាម្រល ឬលុបម្ចាល ម្ដាយសារការរាតតាត
ន្ជំងឺកូវដិ្១៩ ្ិងកងាះខាតធ្ធា្ត្ុសែ ្វកិា ្ិងសាភ រះ កម៏្ដាយ កក៏តមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវ
ព្រូ្ បា្សហការអ្ុវតេការងារ ោតយួនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍ ្ិងអងគការោតិ អ េ្រោតិ ្ិងអាោញ ធរតូលដាឋ ្ 
ម្ដាយសម្ព្តចបា្្ូវលេធផ្លការងារតយួចំ្ួ្ ដូ្ចោ ការបណ្េុ ះបណាេ ល ការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ការផ្េល់ថ្នន ំ
ោសតូហភ្នរ ការអម្ងគតវាយតនតលរីសាា ្ភ្នរជំងឺ ្ិងការសិកាព្សាវព្ោវោម្ដ្ើត។ ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចឲ្យវា
តាតម្ោលម្ៅរបស់ខ្លួ្ កតមវធីិោតិ ្ឹងប េ្អ្ុវតេការងារ ម្ដាយខិ្តខំ្រព្ងឹងសតតេភ្នរតន្រ េ្ីពាករ់័្ ធ តាត
រយះការបណ្េុ ះបណាេ ល ការអភបិាល ្ិងការសិកាព្សាវព្ោវ ព្រតទងំរព្ងីកកិចេសហការោតយួគូ្
អភវិឌ្ឍ្ ៍្ិងអងគការោតិ ្ិងអ េ្រោតិនានា។ 
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២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពលអំិត៖ 

១.សាា នការណ៍្ទូសៅ៖ 

កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្ ្ ិងកំរុងម្ធាើការព្បយុេធ ្ ិងលុបបំបាតម់្លើជំងឺព្រូ្ តយួចំ្ួ្
ា្៖ ១-ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ (Soil-Transmitted Helminthiasis) ២-ជំងឺព្រូ្ ធំម្ពាះ ឬជំងឺព្រូ្ សីុសេូ 
(Schistosomiasis mekongi) ្ិង ៣-ជំងឺព្រូ្ អំម្បាះ ឬជំងឺម្ជើងដំ្រ ី(Lymphatic filariasis)។ េ ា្ឹត្ឹង
ការព្បយុេធ្ឹងជំងឹព្រូ្ខាងម្លើ កតមវធីិោតិ បា្ ្ិងកំរុងសិកាព្សាវព្ោវម្លើ ១-ជំងឺព្រូ្ម្ ល្ើត ោ
រិម្សសព្រូ្ Opisthorchis viverrini ២-ជំងឺព្រូ្ ម្តញា៉ា /សីុសាីណសកូសីុស (Taeniasis/ Cysticercosis) 
្ិង ៣-ជំងឺព្រូ្អងគីលីល (Strongyloides stercoralis) ណដ្លោព្រូ្ឆ្លងតាតដី្។ 

១.១.ជំងឺប្ពូនឆ្លងតាម្ដ្ី (Soil-Transmitted Helminthiasis) 

ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ណដ្លា្ដូ្ចោ ព្រូ្ចងកឹះ (Ascariasis) ព្រូ្រពំាតម់្សះ (Trichuriasis) ្ិងព្រូ្
េតពក ់ (Hookworms) ម្កើតា្ម្ៅេូទងំព្បម្េសកតពុោ។ ព្រូ្ម្្ះឆ្លងតាតរយៈ កងាះអនាតយ័ ដូ្ចោ
ការបរមិ្ភ្នគ្ចំណី្ចំណី្អាហារ េឹក បណ ល្ណផ្លម្ឈើ ណដ្លបា្ោងសាអ តលអ ្ិងការណលង ឬម្ដ្ើរម្ដាយម្ជើង
េម្េរ ោម្ដ្ើត។ ព្កុតងាយរងម្ព្ោះម្កើតជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ម្ហើយផ្េល់ផ្លលំបាកដ្ល់សុខ្ភ្នរោងម្គ្ គឺ្
កុារម្ព្តៀតចូលសាោម្រៀ្ (១២-៥៩ណខ្) កុារសាិតកនុងវយ័សិកា (៦-១៤ ន្ )ំ ្ិងន្រសេីសាិតកនុងវយ័ប េ្
រូជ (១៥-៤៩ ន្ )ំ ណដ្លសរាន ៃ្ា្ព្បោជ្ព្បឈតោង៧.៥ោ្នាក។់ ការអបរ់សុំខ្ភ្នរ (Health 
Education) ម្លើបញ្ហា អនាតយ័ផ្អា ល់ខ្លួ្ ា្ដូ្ចោការម្ព្បើព្បាស់បងគ្ ់ បរមិ្ភ្នគ្េឹកសាអ ត ការោង
សាអ តនដ្ (Water, Sanitation and Hygiene) ្ិង ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ព្បម្ភេ Mebendazole ឬ 
Albendazole ោសតូហភ្នរ ដ្ល់ព្បោជ្ចំណុ្ច ចំ្ួ្២ដ្ង កនុង១ ន្  ំ(ណខ្ឧសភ្ន ្ិងណខ្វចិិឆកា) គឺ្ោ
យុេធសាន្រសេចតបងកនុងការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ម្្ះ។ ចាបត់ាងំរី ២០១៦ តកកតមវធីិោតិព្បយុេធ
្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្េេួលជំ្ួយថ្នន មំ្តបងដ់ាសយូល (Mebendazole) ចំ្ួ្១០ោ្ព្ោប ់ោម្រៀងរាល់
ន្  ំរីព្កុតហ ុ្ Johnson&Johnson តាតរយៈអងគការ Children Without Worm (CWW) ្ិងអងគការ

សុខ្ភ្នររិភរម្ោក (WHO)។ បចេុបប ន្ម្្ះ អព្តាព្គ្បដ្ណ្េ បន់្ការផ្េល់ថ្នន ពំ្រូ្ ដ្ល់កុារសិសែ
សាោបឋតសិកាេូទងំព្បម្េសោង៩០% បា្េេួលថ្នន េំាល កព់្រូ្ យា៉ា ងតិចតេងកនុង ១ ន្ ។ំ 

ការសិកាព្សាវព្ោវ ម្ធាើម្េបើងរី ន្ ២ំ០១៨ ដ្ល់ ន្ ២ំ០២០ ម្លើសំណាកោតក កុារសិសែសាោ
បឋតសិកា ចំ្ួ្២៣១០នាក ់ តាតរយៈបម្ចេកម្េស Kato-Katz បា្បងាា ញថ្ន អព្តាម្ព្បវា៉ា េបងន់្
ព្បម្ភេជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ សរុបា្ ១៤.១%។ ម្ដាយណ ក អព្តាម្ព្បវា៉ា េបងន់្ព្រូ្ចងកឹះ ្ិងព្រូ្រពំាត់
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ម្សះ ា្ការ្យចុះយា៉ា ងខាល ងំ ម្ព្កាត១%។ ណត អព្តាម្ព្បវា៉ា េបងន់្ជំងឺព្រូ្េតពក ់ម្ៅណតា្កំរតិខ្ពស់ម្ៅ
ម្ ើយ (១៣.២%) ណដ្លម្្ះ ម្ៅោចំណុ្ចម្ធាើឲ្យា្ការបារតភណ៍្។ ម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ណកប តណ្ឌ លគី្រ ី
ម្កាះកុង ្ិងកំរងស់ពឺ ា្អព្តាម្ព្បវា៉ា ងជំ់ងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ម្លើសរី២០%។ 

 

 
អព្តាម្ព្បវា៉ា ងព់្រូ្ ឆ្លងតាតដ្ី ម្លើសិសែសាោបឋតសិកា ម្ៅតាតម្ខ្តេ ន្ ២ំ០១៨-២០២០ 

 

១.២.ជំងឺធំស ះ ឬជំងឺប្ពូនែ៊ុែី ត ូ(Schistosomiasis mekongi) 

ជំងឺធំម្ពាះ ឬជំងឺព្រូ្សីុសេូ បា្ ្ិងកំរុងចតលងដ្ល់ព្បោជ្សរុបព្បាណ្១០តុឺ្ នាក ់ណដ្លរស់ម្ៅ
កនុងភូតចំិ្ួ្១១៤ តាតដ្ង ្ិងនដ្េម្ ល្ម្តគ្ងគន្ម្ខ្តេព្កម្ចះ (៥៦ ភូត)ិ ្ិងសាឹងណព្តង (៥៨ ភូត)ិ។ ជំងឺ
ព្រូ្ម្្ះ ឆ្លងតាតរយៈការប៉ាះពាល់ផ្អា ល់្ឹងេឹកេម្ ល្ម្តគ្ងគ ដូ្ចោ ណហលេឹក ម្បាកគ្ក ់្ិងម្្សាេព្តីោ
ម្ដ្ើត ម្ដាយការម្ព្ជៀតចូលតាតណសបក ន្កូ្ដ្ងកូវព្រូ្ (Cercariae) ណដ្លម្ចញរីសតាខ្យងខាល  
(Neotricula Aperta) ។ ម្ព្កាតការព្គ្បព់្គ្ង ដ្ហ៏មតច់ត ់(ការផ្េល់ថ្នន ោំសតូហភ្នរ ការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ្ិង
ការម្លើកកំរស់អនាតយ័) អស់រយៈម្រល២៥ ន្ តំកម្្ះ អព្តាម្ព្បវា៉ា ងន់្ជំងឺសីុសេូម្ៅកនុងភូតចិតលង ោ
រិម្សសម្ៅកនុងភូតណិដ្លតាតដា្ោព្បចាមំ្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ បា្ធាល កចុ់ះយា៉ា ងគំ្ហុករី ៧២% នា ន្ ំ
១៩៩៥ តកម្ៅម្ព្កាត ២% នា ន្ ២ំ០២០។ 
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ណផ្្េីតំប្ច់តលងជងំឺព្រូ្ ធំម្ពាះ ឬព្រូ្ សីុសេូម្ៅព្បម្េសកតពុោ 

 

ម្ៅ ន្  ំ ២០១៦ អនកវាយតនតលឯករាជយ របស់អងគការសុខ្ភ្នររិភរម្ោក បា្ម្ធាើការវាយតនតលរីការ
ព្បយុេធ្ឹងជំងឺសីុសេូសូតញីា៉ា សីុស ម្ៅព្បម្េសកតពុោ តាតរយៈការរិ្ិតយោតកម្ដាយបម្ចេកម្េស 
Formalin-detergent (បម្ចេកម្េសម្្ះ ា្ព្បសិេធភ្នរខ្ពស់ោងបម្ចេកម្េស Kato-Katz) ្ិងបា្
ស ន្ិដាឋ ្ថ្ន ការផ្េល់ថ្នន រំាបាលោសតូហភ្នរព្បចាំ្ ន  ំ ដ្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅទងំអស់ ណដ្លរស់ម្ៅ
តំប្ព់្បឈត្ឹងការឆ្លងជំងឺម្្ះ ណដ្លា្អាយុម្លើសរី ៥ ន្  ំចាបត់ាងំរី ន្ ១ំ៩៩៥តក បា្ម្ោគ្ជយ័ 
ម្ព្ពាះការចតលង ន្ជំងឺសីុសេូសូតញីា៉ា សីុសម្តគ្គី ា្ការ្យចុះ ម្ហើយបា្េេួលសាគ ល់ថ្ន ជំងឺសីុសេូសូតី
ញា៉ា សីុស បា្លុបបំបាតម់្ចញរីបញ្ហា សុខ្ភ្នរោសាធារណ្ៈម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។ 

 

 
ម្ព្បវា៉ា ងន់្ជងំឺព្រូ្ សីុសេូសូតញីា៉ា សីុស ម្ៅកនុងភតូតិាតដា្ោព្បចាកំនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ន្ ១ំ៩៩៥-២០២០ 
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១.៣. ជំងឺប្ពូនអំសបាះ ឬជំងឺសជើងដ្ំរ ី(Lymphatic filariasis) 

ជំងឺព្រូ្អំម្បាះ ឬជំងឺម្ជើងដំ្រ ី ោជំងឺបងកម្ដាយដ្ងកូវ Wucheraria bancrofti តាតរយៈតូស 
Anopheles បា្ម្កើត ្ិងចតលងដ្ល់ព្បោជ្ណដ្លរស់ម្ៅកនុង ម្ខ្តេរត្ៈគី្រ ី (ព្សុកទងំ៩) ម្ខ្តេសាឹង
ណព្តង (ព្សុកទងំ៥) ម្ខ្តេម្សៀតរាប (ព្សុកវា៉ា រ ិ្  ម្សៀតរាប ្ិងអងគរជំុ) ្ិងម្ខ្តេព្រះវហិារ (ព្សុករម្វៀង) 
សរុបព្បាណ្៥ណស្នាក។់ ការគូ្សណផ្្េីកំណ្តតំ់ប្ច់តលងជំងឺ ព្តូវបា្បញ្េបន់ា ន្ ២ំ០០៤ ចំណណ្ក
ឯការផ្េល់ថ្នន ោំសតូហភ្នរ Albendazole + Diethylcarbamazine រយៈម្រល៥ជំុ បា្បញ្េបម់្ៅ ន្ ំ
២០០៩។ ការសិកាវាយតនតលម្លើការចតលងជំងឺព្រូ្អំម្បាះ ឬជំងឺម្ជើងដំ្រ ី (Transmission Assessment 
Survey) ម្លើកុារសិសែសាោអាយុរី៦ម្ៅ៧ ន្  ំ កនុងម្ខ្តេ៤ ម្ដាយម្ព្បើម្តសេរហ័ស (ICT Card) ៣
ម្លើក ព្តូវបា្បញ្េបន់ា ន្ ២ំ០១៥។ ម្ៅចុង ន្ ២ំ០១៦ ព្បម្េសកតពុោព្តូវបា្អងគការសុខ្ភ្នររិភរ
ម្ោក ព្បកាសេេួលសាគ ល់ោផ្លូវការថ្ន ជំងឺព្រូ្អំម្បាះព្តូវ បា្លុបបំបាតណ់លងោបញ្ហា សុខ្ភ្នរ       
សាធារណ្ៈម្ៅព្បម្េសកតពុោម្េៀតម្ហើយ។ 

 

 

 
តំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្ អំម្បាះម្ៅព្បម្េសកតពុោ 
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១.៤.ជំងឺប្ពូនែរលែ ឬអងគីលលី (Strongyloidiasis stercoralis) 

ព្រូ្ព្រូ្សរនស គឺ្ោព្បម្ភេព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ណតតយួគ្ត ់ ណដ្លអាចម្ធាើការបងកកូ្ម្ៅម្ៅកនុងខ្លួ្ត្ុសែ
ម្ដាយខ្លួ្ឯង (Auto-Infection) ម្ហើយរស់ម្ៅយូរអណងាងកនុងខ្លួ្ត្ុសែ ព្រតទងំអាចបងកម្ព្ោះថ្នន កដ់្ល់
អាយុជីវតិត្ុសែម្េៀតផ្ង។ ជំងឺព្រូ្ម្្ះ កំរុងម្កើត ្ិងចតលងម្ៅេូទងំព្បម្េសកតពុោម្យើង ម្ហើយ កប៏ងក
ោបញ្ហា សុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈចតបងតយួណដ្រ។ តាតរយះះ ការវភិ្នគ្សំណាកេឹកម្នាតសរុបចំ្ួ្ 
៧២៧៩នាក ់ ម្ដាយម្ព្បើបម្ចេកម្េសELISA នា ន្ ២ំ០១៦ បា្រកម្ឃើញថ្ន ោតធយតអព្តាម្ព្បវា៉ា ង់
របស់ព្រូ្អងគីលីលេូទងំព្បម្េស គឺ្៣០.៧% ណដ្លម្ខ្តេនព្រណវង ា្អព្តាព្បវា៉ា ង ់ ទបោងម្គ្ 
(១១.១%) ចំនណ្កឯម្ខ្តេម្កាះកុង ា្អព្តាព្បវា៉ា ងខ់្ពស់ោងម្គ្ (៤៨.២%)។ យុេធសាន្រសេ កនុងការចាប់
ម្ផ្េើតព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្សរនសម្ៅព្បម្េសកតពុោ គួ្រណតអ្ុវតេសាកលបង ម្ដាយការផ្េល់ថ្នន រំាបាល
បងាក រ ម្ដាយម្ព្បើថ្នន  ំivermectin ការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ្ិងការម្លើកកំរស់អនាតយ័ រតួោតយួការផ្េល់ថ្នន ពំ្រូ្
ម្ផ្ែងៗម្េៀត ម្ៅកនុងតំប្ណ់ដ្លដឹ្ងថ្នា្ម្កើតជំងឺ។ 

 
 

 
ម្ព្បវា៉ា ងន់្ជងំឺព្រូ្ សរនសម្ៅព្បម្េសកតពុោ នា ន្ ២ំ០១៦ 
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១.៥.ជំងឺប្ពូនស្លើម្ (Opisthorchiasis viverrini) 

ជំងឺព្រូ្ម្ ល្ើត (Opisthorchis viverrini) ោជំងឺណដ្លឆ្លងតករីការបរមិ្ភ្នគ្ព្តីណដ្លផ្ាុកម្តម្រាគ្ ម្ដាយ
តិ្ បា្ចតអិ្ ឲ្យបា្ឆ្អិលអ ឬម្ៅម្ៅ តាតរយៈតុខ្តាូបព្បនរណី្តយួចំ្ួ្ រតួា្ ភ្នល ព្តីជូរ (ភ្នល ព្តីម្ៅ/       
ចំអិ្តិ្ ឆ្អិ្លអ) ាុពំ្តី (ព្តីផ្អអ បរ់យៈម្រលខ្លី) ្ិងព្បហុក (ព្តីផ្អអ ប់្ ឹងអំបិលរយៈម្រលព្បណហល ១ ន្ )ំ 
ណដ្លោអាហារព្បោជ្កតពុោ ចូលចិតេបរមិ្ភ្នគ្។ ផ្លវបិាកចតបងណដ្លបងកម្ដាយរីព្រូ្ម្ ល្ើត គឺ្តហារកី
្ងេឹ់កព្បាត ់ (Cholangiocarcinoma)។ ម្ៅព្បម្េសកតពុោ ជំងឺព្រូ្ម្ ល្ើតណដ្លបងកម្ដាយព្រូ្ O. 
viverrini ា្សញ្ហា បងាា ញថ្នា្អព្តាម្ព្បវា៉ា ងខ់្ពស់ ហាកដូ់្ចោរតក់ាតតំ់ប្ម់្ៅកណាេ លន្ព្បម្េស 
រីឧតេរ ម្ៅេកែណិ្ រឯីម្ខ្តេណដ្លា្អព្តាម្ព្បវា៉ា ងទ់បោងសាិតម្ៅតំប្បូ់ព៌ា ្ិងបសេឹតន្ព្បម្េស។ 

 

 

ម្ព្បវា៉ា ងន់្ជងំឺព្រូ្ ម្្លើត (Opisthorchis viverrini) ម្ៅតាតរាជធា្ី ម្ខ្តេ នា ន្ ២ំ០១៦ 
 

ម្ៅ ន្ ២ំ០១៦ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្ម្ធាើការអម្ងកតព្សាវព្ោវរកជំងឺព្រូ្ម្ ល្ើតម្ៅេូ
ទងំព្បម្េស ម្ដ្ើតបគូី្សណផ្្េីតំប្ម់្កើតជំងឺព្រូ្ម្្ះ ណដ្លជំងឺព្រូ្ម្្ះ វាហាកដូ់្ចោម្កើតា្ម្ៅតាត   
បណាេ ម្ខ្តេនានា ម្ព្ចើ្ោងការគិ្តនាម្រលបចេុបប ន្ម្្ះ ោរិម្សសម្ៅបណាេ ម្ខ្តេ សាិតម្ៅតាតបម្ណាេ យ
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ព្រំណដ្្ោតយួព្បម្េសឡាវ ម្វៀតណាត ្ិងន្ ណដ្លព្បោជ្ា្េាល បេ់េួលទ្តាូបអាហារតយួចំ្ួ្ 
ព្បហាកព់្បណហល្ឹងព្បម្េសជិតខាងទងំម្នាះណដ្រ ម្ហើយលេធផ្លន្ការរិ្ិតយសំណាកោតក 
៧២៧៩នាក ់បា្រកម្ឃើញថ្ន អព្តាព្បវា៉ា ងត់ធយតេូទងំព្បម្េសគឺ្ ១០.១% ឯអព្តាព្បវា៉ា ងម់្ៅតាត
ម្ខ្តេ្ីតយួៗ ម្ៅចម្នាល ះរវាង ០.០% ្ិង ៣៩.៩%។ ម្ខ្តេកំរងធំ់ កំរងច់ាត ្ិងសាឹងណព្តង ោម្ខ្តេណដ្ល
ា្អព្តាព្រូ្ម្ ល្ើតខ្ពស់ោងម្គ្។ 

២.យ៊ុទធសាស្រែតកែ៊ុងការប្គរ់ប្គង និងល៊ុររបំាត់ជំងឺដ្ងេូវប្ពូន 

២.១.ចកេុវស័ិយ 

ជំងឺព្រូ្ព្តូរិកណដ្លម្គ្តិ្ សូវចាបអ់ារតមណ៍្តយួចំ្ួ្ ្ឹងោម ្កនុងព្បម្េសកតពុោ។ 

២.២.ម្ោលម្ៅ 

1) សម្ព្តចបា្ ្ិង/ឬ ធានាឲ្យបា្្ូវ ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្រូ្អំម្បាះ ្ិងជំងឺព្រូ្សីុសេូសូតញីា៉ា
សីុស ព្បកបម្ដាយចិរភ្នរ 

2) សម្ព្តចបា្ ្ិងធានាឲ្យបា្្ូវ ការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតការ
បរមិ្ភ្នគ្ចំណី្អាហារម្ៅ ឬតិ្ ឆ្អិ្លអ ជំងឺព្រូ្ម្តញា៉ា /សីុសាីណសកូសីុស ជំងឺព្រូ្សរនស ឬព្រូ្
អងគីលីល ព្បកបម្ដាយ្ិរ េ្រភ្នរ ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ តាតរយៈការរតួបញ្េូលយុេធសាន្រសេ
ព្បយុេធ្ឹងជំងឺ ម្ដាយម្ធាើការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបងាក រ រតួោតយួ្ឹងសារអបរ់សុំខ្ភ្នរ ្ិងការ
ម្លើកកតពស់ការផ្គតផ់្គងេឹ់កសាអ ត ្ិងអនាតយ័ ព្រតទងំការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ម៍្លើសុខ្ភ្នរ
បសុសតាសាធារណ្ៈ ម្ៅតំប្ណ់ាណដ្លចាបំាច។់ 

២.៣.ម្ោលបំណ្ង 

ម្ោលបំណ្ងន្កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ ា្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 

− ធានាបា្ថ្ន តិ្ ា្ការចតលង ឬម្កើតម្េបើងវញិន្ជំងឺព្រូ្អំម្បាះ តាតរយៈម្ធាើការរិ្ិតយតាត
ដា្ម្ព្កាយលុបបំបាតឲ់្យបា្ោព្បចា ំ្ិងម្េៀងទត។់ 

− ធានាបា្្ូវ ការផ្គតផ់្គងក់ញ្េបស់ាភ រៈណ្ទអំបបរាិោព្បចា ំ ដ្ល់អនកជំងឺព្រូ្អំម្បាះណដ្ល
ា្រិការភ្នរ។ 
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− កាតផ់្អេ ចក់ារចតលងជំងឺព្រូ្សីុសេូសូតញីា៉ា សីុសនា ន្ ២ំ០២៥ តាតរយៈការរាបាលបងាក រ 
ម្ដាយការផ្េល់ថ្នន  ំ្ិងការផ្េល់សារព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរ ម្លើការម្លើកកតពស់ការម្ព្បើព្បាស់
េឹកសាអ ត ្ិងអនាតយ័ ម្ៅកនុងសហគ្ត្ណ៍ដ្លា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់ទងំអស់ ម្ដាយម្ព្បើ       
អភពិ្កត CL-SWASH បា្ដ្ល់ព្គ្បព់្បោជ្ព្បឈតទងំអស់។ 

− ប េ្ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ព្បចាំ្ ន  ំ ្ិងឆ្ាស ដ្ល់កុារម្ព្តៀតចូលម្រៀ្ កុារកនុងវយ័សិកា 
្ិងន្រសេីសាិតកនុងវយ័ប េ្រូជ ណដ្លព្កុតព្បឈត្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្។ 

− ម្ធាើការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបងាក រ ្ិងផ្េល់សារអបរ់សុំខ្ភ្នរ ម្ដាយា្ការចូលរតួរីសហគ្ត្ ៍
ម្លើការអ្ុវតេអនាតយ័ចំណី្អាហារកនុងការហូបចុក ្ិងដំ្ម្ណ្ើ រការផ្លិតកតមកសិកតម ដ្ល់
ព្បោជ្ទងំអស់ណដ្លព្បឈត្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតការបរមិ្ភ្នគ្ចំណី្អាហារម្ៅ ឬតិ្ ឆ្អិ្លអ 
(ោរិម្សសជំងឺព្រូ្ម្ ល្ើត)។ 

− ម្ធាើការគូ្សណផ្្េីជំងឺព្រូ្ម្តញា៉ា ព្ជូក (T. solium) ្ិងជំងឺសីុសាីណសកូសីុស ព្រតទងំម្ធាើ
អ េ្រាគ្ត្ស៍ាកលបងោរហុវស័ិយ រតួោតយួ្ឹងការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបងាក រ ោសតូហភ្នរ
ដ្ល់ត្ុសែ ្ិងអ េ្រាគ្ត្សុ៍ខ្ភ្នរបសុសតាសាធារណ្ៈ ម្ផ្អេ តោរិម្សសម្លើសតាព្ជូក ្ិង
ព្បរ័្ ធេឹកសាអ ត ្ិងអនាតយ័ ម្ដាយា្ការចូលរតួរីសហគ្ត្ ៍ម្ៅកនុងតំប្ម់្កើតជំងឺ។ 

− អ្ុវតេសាកលបង ម្លើការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបងាក រ ផ្េល់សារអបរ់សុំខ្ភ្នរ ្ិងវាយតនតលរីផ្ល
ប៉ាះពាល់រីការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្សរនស ្ិងម្រៀបចំបម្ងកើតយុេធសាន្រសេោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺម្្ះ 
នា ន្ ២ំ០២៥។ 

− ម្លើកកំរស់ការម្ព្បើព្បាស់េឹកសាអ ត ្ិងអនាតយ័ កនុងសាោម្រៀ្ ្ិងសហគ្ត្ ៍ ម្ៅតាត
តំប្ណ់ដ្លា្ប ា្ុកជំងឺព្រូ្ព្តូរិកណដ្លម្គ្តិ្ សូវចាបអ់ារតមណ៍្ ខ្ពស់។ 

− ធានាបា្្ូវការផ្គតផ់្គងឱ់ស្ ្ិងការរាបាលម្រាគ្សញ្ហា គ្លី្ីក ម្លើករណី្សងែ័យ ឬម្រាគ្
វ ិ្ ិចឆយ័ ន្ជំងឺព្រូ្ព្តូរិកណដ្លម្គ្តិ្ សូវចាបអ់ារតមណ៍្ ម្ៅតាតព្បរ័្ ធសុខាភបិាល។ 

២. ៤.សសរសេតភយុេធសាន្រសេ ្ិងសកតមភ្នរគ្្លឹះ 

ម្ោលម្ៅ ្ិងម្ោលបំណ្ងរបស់កតមវធីិោតិ អាចសម្ព្តចម្ៅបា្ គឺ្ណផ្អកម្លើសសរសេតភយុេធសាន្រសេ
៤ ណដ្លម្ផ្អេ តម្លើសកតមភ្នរគ្ ល្ឹះចំ្ួ្៧ ម្ដាយសកតមភ្នរគ្ ល្ឹះទងំម្នាះ ្ឹងបា្ចូលរតួចំណណ្ករព្ងឹង
ព្បរ័្ ធសុខាភបិាល ទងំតូល។ 

1) សសរសេតភយុេធសាន្រសេេី១៖ ការសព្តបសព្តួលសកតមភ្នរការងារោតយួ្ឹងនដ្គូ្រហុវស័ិយ 
− ម្ធាើណផ្្ការយុេធសាន្រសេ ្ិងការរិ្ិតយកតមវធីិម្េបើងវញិ 
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− ការោពំ្េ ្ិងភ្នរោនដ្គូ្ 
2) សសរសេតភយុេធសាន្រសេេី២៖ ការបម្ងកើ្អ េ្រាគ្ត្ ៍្ិងការផ្េល់ម្សវាកតម 

− ម្ធាើការផ្គតផ់្គង ់្ិងការព្គ្បព់្គ្ងភស័ដុភ្នរ 
− ម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ ៍្ិងការផ្េល់ម្សវាកតម 

3) សសរសេតភយុេធសាន្រសេេី៣៖ ការចូលរតួ ្ិងផ្េល់អំណាចដ្ល់សហគ្ត្ ៍
− ម្ធាើការព្បាព្ស័យទកេ់ងហា្ិភយ័សុខ្ភ្នរ ្ិងសងគត 

4) សសរសេតភយុេធសាន្រសេេី៤៖ ការវាស់ណវងផ្លប៉ាះពាល់ ្ិងការបងាា ញភសេុតាង 
− ម្ធាើការតាតដា្ ត ា្ីររិម្សាធ្ ៍្ិងព្បរ័្ ធរត័ា៌្សុខាភបិាល 
− ម្ធាើការព្សាវព្ោវ ្ិង្វា្ុវតេ្ ៍

៣.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពលអំិត៖ 

រិតណត្ណតកតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ រំុា្សុចនាករ ម្ោម្លម្ៅអភវិឌ្ឍ្ព៍្បកបម្ដាយ      
ចិរភ្នរន្ជំងឺម្្ះម្ដាយផ្អា ល់កម៏្ដាយ កក៏តមវធីិម្្ះ បា្ជួយ រតួចំណណ្កកនុងការសំម្រច្ូវសុចនាករតយួ
ចំ្ួ្របស់ម្ោលម្ៅអភវិឌ្ឍ្ព៍្បកបម្ដាយចិរភ្នរណដ្រ ណដ្លកនុងម្នាះា្ អាហារូបតាតភ អព្តាសាល បរ់បស់
កុារ ្ិងាតា។ 

ម្ដាយសារការរកីរាលដាលន្ជំងឺកូវដី្១៩ សកតមភ្នរការងារចតបងៗតយួចំ្ួ្ ណដ្លកតមវធីិោតិ
បា្ម្រៀបចំអ្ុវតេសកតមភ្នរការងារ កនុង ន្ ២ំ០២១ កតលងតកម្្ះ ា្ដូ្ចោ ការព្បជំុផ្ែរាផ្ាយណផ្្ការ
យុេធសាន្រសេោតិព្បយុេធ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្តូរិក ន្ ២ំ០២១ - ២០២៥ ការបណ្េុ ះបណាេ លការម្ធាើម្រាគ្
វ ិ្ ិចឆយ័រករងព្រូ្ម្ពាះម្វៀ្ម្ដាយបម្ចេកម្េស Kato-Katz ដ្ល់តន្រ េ្ីត ា្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅតាតត ា្ីរម្រេយ
បណងអក ការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ្ិងផ្េល់ ន្ សំាតូហភ្នរ ដ្ល់ព្កុតព្បឈត្ឹងជំងឺព្រូ្សីុសេូ ្ិងព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ 
ការអ្ុវតេ្ ៍CL-SWASH (សហគ្ត្ដឹ៍្កនាកំារលុបបំបាតជំ់ងឺសីុសេូ) សិកាព្សាវព្ោវព្រូ្ម្តញា៉ា  ព្រត
ទងំការសិការីថ្នន Mំoxidectin កនុងការរាបាលជំងឺព្រូ្អងគីលីល ការសិកាតាតដា្ការចតលង ម្ីន្ជំងឺ
ព្រូ្អំម្បាះ (ព្រូ្ម្ជើងដំ្រ)ី ម្ព្កាយម្រលលុបបំបាតម់្ចញរីបញ្ហា សុខ្ភ្នរសារធារណ្ៈ ោម្ដ្ើត ព្តូវបា្
ម្លើកម្រល ឬលុបម្ចាល។ ណតម្បើម្ទះោយា៉ា ងម្្ះកេី កម៏្ៅ ន្ ២ំ០២១ម្្ះ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវ
ព្រូ្ ម្ដាយបា្ ការសហការោតយួនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍អងគការោតិ អ េ្រោតិ ្ ិងអោញ ធរថ្នន កម់្ព្កាតោតិ បា្
អ្ុវតេសកតមភ្នរការងាររបស់កតមវធីិោតិ តយួចំ្ួ្ ា្ដូ្ចោ៖ 
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៣.១.ការបណ្េុ ះបណាេ ល (Training) 

កនុងម្ោលបំណ្ង បន្រញ្ហជ ប ្ិងផ្ែរាផ្ាយ ម្លើការអបរ់សុំខ្ភ្នររីជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ ដ្ល់តន្រ េ្ី ្ិងបុគ្គលិក
សុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ឲ្យបា្េូលំេូោយ ្ ិងបា្ព្ោបេិ់សេី កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ 
បា្បញ្ជូ លម្តម្រៀ្ជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ចូលកនុងការងាររបស់កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ តាត
រយះ ការម្ធាើសាហរណ្រតមការងារអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងបា្ម្ធាើការបណ្េុ ះបណាេ ល
ព្គូ្បម្ងាគ ល ណដ្លោតន្រ េ្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ បា្ចំ្ួ្ ៦៩ នាក ់ (ន្រសេី ៨នាក)់ ណដ្ល
អម្ញ្ជ ើញតករីម្ខ្តេចំ្ួ្២០ រតួា្ ម្ខ្តេកំរងច់ាត កំរង់្ ន ងំ កំរងស់ពឺ កំរងធំ់ ព្កម្ចះ តបូងឃមុ ំ បនាា យ
ា្ជយ័ តណ្ឌ លគី្រ ី ឧតេរា្ជយ័ ព្រះវហិារ រត្គី្រ ី ម្សៀតរាប សាឹងណព្តង តាណកវ នប៉ាលិ្ បាតដំ់្បង 
ម្ពាធិ៍សាត ់កំរត ណកប ្ិងម្កាះកុង។ 
 

 
វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លព្គ្បូម្ងាគ ល សេីរីសាហរណ្រតមការងារអនកសម័ព្គ្ចិតេភតូរិាបាលជងំពឺ្គ្ុ្ ចាញ់ ន្ ២ំ០២១ 

 
 

េ ា្ឹតោន ម្្ះណដ្រ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ កប៏ា្ចូលរតួម្ធាើបងាា ញណចករណំលកចំម្ណ្ះដឹ្ងរី
ជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ (ោរិម្សសរីរម្បៀបចតលងជំងឺ ម្រាគ្សញ្ហា  ការរាបាល ្ិងការបងាក រការពារ) កនុងសិកាេ
សាោបណ្េុ ះបណាេ លចំម្ណ្ះដឹ្ងរីជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ ណដ្លម្រៀបចំម្ដាយព្កសួងបរដិាឋ ្ តាតរយះព្បរ័្ ធ្ិតមតិ 
ដ្ល់គ្ណ្ៈកតមការសហគ្ត្តំ៍ប្ក់ារពារធតមោតិ េូទងំព្បម្េស បា្ចំ្ួ្ ២១៨រូប ផ្ងណដ្រ។ 

 
 

 

សិកាេ សាោបណ្េុ ះបណាេ លចំម្ណ្ះដ្ងឹរីជំងដឺ្ងកូវព្រូ្  ណដ្លម្រៀបចំម្ដាយរបស់ព្កសួងបរដិាឋ ្ ន្ ២ំ០២១ 
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៣.២.ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ (Soil-Transmitted Helminthiasis) 

បណ ា្តម្លើការអបរ់សុំខ្ភ្នរ រីអនាតយ័ផ្អា ល់ខ្លួ្ ា្ដូ្ចោការម្ព្បើព្បាស់បងគ្ ់ បរមិ្ភ្នគ្/ម្ព្បើព្បាស់
េឹកសាអ ត ្ិងអនាតយ័ (Water, Sanitation and Hygiene) ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ោសតូហភ្នរដ្ល់ 
ព្កុតម្ោលម្ៅ (កុារម្ព្តៀតចូលម្រៀ្ កុារកនុងវយ័សិកា សិសា្ុសិសែតធយតសិកា ្ិងន្រសេីសាិតកនុងវ ័
យប េ្រូជ រតួទងំន្រសេីា្នផ្ាម្ពាះរីព្តីាសេីរីរ ្ិងន្រសេីម្ព្កាយម្រលសព្ាល) ម្ដាយថ្នន ពំ្រូ្ព្បម្ភេ 
Mebendazole ឬ Albendazole ម្ៅតាតសាោម្រៀ្សាធារណ្ៈ ្ិងឯកជ្ តាតម្សវាសុខាភបិាលសា
ធារណ្ៈ ្ិងតាតសហគ្ត្ ៍ របស់តន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិងព្គូ្បម្ព្ងៀ្ គឺ្ោយុេធសាន្រសេ
ចតបងកនុងការកាតប់ ា្យអព្តាឈ ឺ្ិងប ា្ុករងព្រូ្ឆ្លងតាតដី្។ 

ម្បើតាតេិ ន្្យ័ ន្ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ ណដ្លបា្បញ្េូ លកនុងព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័សុខាភបិាល 
របស់ព្កសួងសុខាភបិាល (HMIS) ណដ្លបា្រាយការណ៍្ម្ដាយតន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិ គិ្តព្តឹត
ណខ្ធនូ ន្ ២ំ០២១ គឺ្ា្បព្កុតព្បឈតសរុប ៣’៨៨៣’៥៧៦នាក ់ ណដ្លកនុងម្នាះ កុារម្ព្តៀតចូលម្រៀ្ 
(១២-៥៩ណខ្) ចំ្ួ្១’៧១៩’០៤៥នាក ់ កុារកនុងវយ័សិកា (៦-១៤ ន្ )ំ ចំ្ួ្១’២០០’០២៧នាក ់
សិសែសាោអាយុ ១៥-២០ ន្  ំចំ្ួ្៣៥១’៣៩៩នាក ់្ិងន្រសេីសាិតកនុងវយ័ប េ្រូជ (១៥-៤៩ ន្ )ំ ចំ្ួ្
៦១៣’១០៥នាក ់បា្េេួល ន្ េំាល កព់្រូ្យា៉ា ងតិចតេងកនុង ន្ ២ំ០២១។ 

 
ព្បសិេធភ្នរន្ថ្នន  ំAlbendazole កនុងការរយបាលព្រូ្ េតពក ់តាតព្កតុអាយុ កនុងម្ខ្តេករំង់្ ន ងំ នា ន្ ២ំ០២១ 
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ម្ដាយបា្ការសហការោតយួ សាោជំងឺព្តូរិចលីម្វ ើភូល របស់ព្បម្េសអងម់្គ្លស (Liverpool 
School for Tropical Medicine) កតមវធីិោតិ បា្ម្ធាើការសិការីព្បសិេធភ្នរថ្នន ពំ្រូ្ព្បម្ភេអាល់បិ្ដា
ហែុល កនុងការរាបាលព្រូ្េតពកម់្ៅម្លើព្បោជ្េូម្ៅ រតួា្កុារសាិតកនុងអាយុចូលម្រៀ្ (៥ ដ្ល់១៤
ន្ )ំ ន្រសេីកនុងវយ័ប េ្រូជ (១៥ ដ្ល់៤៩ ន្ )ំ ្ិងបុរសម្រញវយ័ (១៥ ដ្ល់៤៩ ន្ )ំ ម្ៅតាតសហគ្ត្ ៍កនុង

ម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ណដ្លលេធផ្លបឋតបងាា ញថ្ន ម្បើតាតរយៈបម្ចេកម្េសរិ្ិតយោត Kato-Katz កនុង
ចំម្ណាតអនកចូលរតួណដ្លា្ផ្ាុកព្រូ្េតពកចំ់្ួ្ ៣៣៨នាក ់ (កុារអាយុ ៥ ដ្ល់១៤ ន្  ំ ចំ្ួ្ ១៦៦
នាក,់ ន្រសេីកនុងវយ័ប េ្រូជអាយុ ១៥ ដ្ល់៤៩ ន្  ំចំ្ួ្ ១១៥នាក ់្ិងបុរសម្រញវយ័អាយុ ១៥ ដ្ល់៤៩ ន្  ំ
ចំ្ួ្ ៥៧នាក)់ ណដ្លបា្រាបាលម្ដាយថ្នន អំាល់បិ្ដាហែុល បា្បីសបាេ ហ៍ ា្៧៦នាក ់(២២.៥%) 
ម្ៅា្ផ្ាុករងព្រូ្េតពក។់ 

៣.៣.ជំងឺធំម្ពាះ ឬជំងឺព្រូ្ សីុសេូ (Schistosomiasis mekongi) 

ម្រៀងរាល់ ន្  ំ តុ្្ឹងចាបម់្ផ្េើតអ្ុវតេការផ្េល់ថ្នន ោំសតូហភ្នរ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ 
បា្សហការោតយួ ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងអាោញ ធរណដ្្ដី្ បា្ចុះ
ម្ធាើការអម្ងកតព្សាវព្ោវរកម្តើលជំងឺសីុសេូ ្ិងព្រូ្ម្ពាះម្វៀ្ម្ផ្ែងៗម្េៀត តាតរយៈការរិ្ិតយសំណាក
ោតករីកុារសិសែសាោបឋតសិកា ្ិងព្បោជ្រីសហគ្ត្ ៍ ម្ៅកនុងភូតតិាតដា្ោព្បចាចំំ្ួ្៤ 
្ិងកនុងភូតមិ្ព្ជើសម្រ ើសតយួចំ្ួ្ម្េៀតកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសាឹងណព្តង ម្ដ្ើតបកីារវាស់ណវងអំរីអព្តាព្រូ្សីុសេូ
ឆ្លង ម្ ីម្ព្កាយ ម្រលម្លបថ្នន ពំ្រូ្ព្បម្ភេ Praziquantel (៤0 ត.ព្ក/គ្.ក ម្លបតេង) ្ិងMebendazole (៥
00 ត.ព្ក ម្លបតេង)/Albendazole (៤០០ ត.ព្ក ម្លបតេង) រចួ។ 

ម្ៅ ន្ ២ំ០២១ម្្ះ ម្ដាយបា្ការឧបតាតភរីអងគការសុខ្ភ្នររីភរម្ោក (WHO) កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹង
ជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្រិ្ិតយសំណាកោតក របស់ព្បោជ្ណដ្លរស់ម្ៅកនុងតំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្សីុសេូម្ៅកនុង
ម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសាឹងណព្តង បា្ចំ្ួ្ ១០៤៩នាក ់ម្ៅកនុង១៨ភូត ិ (១២ភូតកិនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិង៨ភូតកិនុង
ម្ខ្តេសាឹងណព្តង) តាតរយៈបម្ចេកម្េសFECT បា្បងាា ញថ្ន អនកចូលរតួចំ្ួ្ ២នាក ់(០.២%) ា្ផ្ាុក
រងព្រូ្សីុសេូ ម្ហើយអនកវជិជា្ទងំអស់ម្នាះ ាន ក់ៗ គឺ្រស់ម្ៅកនុងភូតមិ្កាះម្តេ  ្ិងកំរងព់្កបី ន្ម្ខ្តេ
ព្កម្ចះទងំអស់ ម្ហើយភូតទិងំរីរម្្ះ ម្យើងម្េើបណតដាកប់ញ្េូ លោភូតសិាិតម្ៅម្ព្កាតការដា្ោព្បចា ំ
កាលរី ន្ ២ំ០២០ក ល្ងត្កម្្ះ។ រត័ា៌្លតអតិន្អព្តាព្បវា៉ា ងរ់បស់ព្រូ្សីុសេូ ា្បងាា ញម្ៅកនុង
តាងរាងខាងម្ព្កាត។ 
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ម្ព្បវា៉ា ងជ់ងំឺព្រូ្ សីុសេូម្ៅភតូ ិម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង ន្ ២ំ០២១ 
ម្ឈាម ះភូត ិ អនកចូលរតួ សំណាកោតក(%) ព្រូ្ សីុសេូ (%) 

ម្ខ្តេព្កម្ចះ    
សំបកុ* ១២០ ៦៣ (៥២.៥) ០ (០.០) 
ការំី** ៩៤ ៦៧ (៧១.៣) ០ (០.០) 

កាលជួរ** ១១៣ ៥៤ (៤៧.៨) ០ (០.០) 
កាកុតt ១១២ ៧៥ (៦៧.០) ០ (០.០) 

ចារម្ថ្នន ល* ១០១ ៥៩ (៥៨.៤) ០ (០.០) 
ណព្សម្ខ្ឿ្* ១១០ ៧៥ (៦៨.២) ០ (០.០) 

ណកងព្បាសាេ ១០០ ៦៣ (៦៣.០) ០ (០.០) 
ម្កាះម្តេ ** ១០៩ ៧៥ (៦៨.៨) ១ (១.៣) 
កំរងព់្កបី** ១២០ ៧០ (៥៨.៣) ១ (១.៤) 

អូរព្គ្ួត ៤០ ១៧ (៤២.៥) ០ (០.០) 
អាម្ច្* ៩២ ៤២ (៤៦.៧) ០ (០.០) 

េម្្ាងធាល ក ់ ៧២ ៥៦ (៧៧.៨) ០ (០.០) 
សរុប ១១៨៣ ៧១៦ (៦០.៥) ២ (0.៣) 

ម្ខ្តេសាឹងណព្តង    
ម្មេ តយួ** ១១៤ ៥៨ (៥០.៩) ០ (០.០) 
ម្មេ រីរ** ១០០ ៥៣ (៥៣.០) ០ (០.០) 

ភលុក ៦៨ ៤១ (៦០.៣) ០ (០.០) 
បា្ប ុង ១៤០ ៦០ (៤២.៩) ០ (០.០) 

កំរងប់ា៉ា ង ៦១ ៥៣ (៨៦.៩) ០ (០.០) 
កាងំចាត ៧៧ ៦៨ (៨៨.៣) ០ (០.០) 

សរុប ៥៦០ ៣៣៣ (៥៩.៥) ០ (០.០) 
សរុប ១៧៤៣ ១០៤៩ (៦០.២) ២ (0.២) 
* ភតូសិាិតម្ព្កាតការតាតដា្ោព្បចាចំាបត់ាងំរី្ ន ១ំ៩៩៥; **ភតូសិាិតម្ព្កាតការតាតដា្ោព្បចាកំនុង ន្ ២ំ០២០ 

 
 

 
េ ា្ឹត្ឹងការរិ្ិតយោតក កតមវធីិោតិបា្សហការោតយួ ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ 

តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងអាោញ ធរណដ្្ដី្ បា្ចុះម្ធាើការផ្េល់ថ្នន ោំសតូហភ្នរ ្ិងអបរ់សុំខ្ភ្នរដ្ល់ព្បោជ្
ណដ្លរស់ម្ៅកនុងភូតពិ្បឈត្ឹងជំងឺសីុសេូ បា្១៨ភូត ិ ណដ្លសាិតម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសាឹងណព្តងបា្
ចំ្ួ្ ១២៣៥៤នាក ់ (៤៨.៤% ោន្រសេី) ណដ្លកនុងម្នាះកុារអាយុម្ព្កាត១៥ ន្  ំ ា្ចំ្ួ្៣៥.៣%។ 
ា្ព្បោរលរដ្ឋព្បាណ្ោង៥៤.៩% ន្អនកព្បឈតណដ្លរស់ម្ៅកនុងភូតទិងំ១៨ ន្ម្ខ្តេទងំ២ 
(៥៥.៧% ម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិង៥២.៨% ម្ៅម្ខ្តេសាឹងណព្តង) បា្េេួលថ្នន េំាល កព់្រូ្សីុសេូ (ព្បម្ភេ
Praziquantel ៤០ត.ព្ក/គ្.ក) ្ិងថ្នន េំាល កព់្រូ្ឆ្លងតាតដី្ (ព្បម្ភេMebendazole 500ត.ព្ក)។ 
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ព្បោជ្ណដ្លបា្េេួលថ្នន ពំ្រូ្ សីុសេូ ម្ៅកនុង១៨ភូត ិន្ម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង នា ន្ ២ំ០២១ 

ម្ខ្តេ ព្បោជ្សរបុ 
ព្បោជ្បា្េេួលថ្នន  ំ

សរបុ % អាយុ<១៥ ន្  ំ % អាយុ≥១៥ ន្  ំ % 
ព្កម្ចះ ១៦៥៨៧ ៩២៣៨ ៥៥.៧ ២៨១២ ៣០.៤ ៦៤២៦ ៦៩.៦ 

សាឹងណព្តង ៥៩០៣ ៣១១៦ ៥២.៨ ១៥៥០ ៤៩.៧ ១៥៦៦ ៥០.៣ 

សរបុ ២២៤៩០ ១២៣៥៤ ៥៤.៩ ៤៣៦២ ៣៥.៣ ៧៩៩២ ៦៤.៧ 
 
 
 
 
 

      

 

សកតមភ្នអបរ់សុំខ្ភ្នរ ផ្េល់ថ្នន ពំ្រូ្ សីុសេូ ្ិងការព្បតូលសំណាកោតក ម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង 
ន្ ២ំ០២១ 
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៤.កតាត គនលឹះ៖ 

សតេិធផ្លណដ្លកតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្ម្រៀបរាបខ់ាងម្លើម្្ះ សំម្រចម្ៅបា្គឺ្ម្ដាយ 
សារា្កតាេ អំម្ណាយផ្លោម្ព្ចើ្ ា្ដូ្ចោ៖ 

 ា្ម្ោល្ម្យាបាយ ្ិងតគ្គុម្េសក ៍ ្ិងយុេធសាន្រសេចាស់ោស់ កនុងការអ្ុវតេ្ក៍ារព្បយុេឋ
្ិងការលុបបំបាតជំ់ងឺដ្ងកូវព្រូ្ ម្ដាយម្ដ្ើរព្សបោន ោតយួ្ឹងយុេធសាន្រសេសកល។ 

 តន្រ េ្ីកតមវធីិថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិងសាា ប័្ ណដ្លោនដ្គូ្សហការបា្េេួលការបណ្េុ ះបណាេ ល សេីរី
ការងារ ភ្នរកិចេ ្ិងតួនាេីេេួលខុ្សព្តូវ។ 

 ា្ការោពំ្េ ្ិងសហការបា្លអរីព្កសួងពាករ់័្ ធ ដូ្ចោ ព្កសួងអបរ់ ំ យុវជ្្ិងកីេា ្ិង 
ព្កសួងការងារ ្ិងបណ្េុ ះបណាេ លវោិជ ជីវៈ ព្កសួងអភវិឌ្ឍជ្បេ កនុងការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ដ្ល់
ព្កុតម្ោលម្ៅម្ៅ ោរិម្សស ម្លើកុារកនុងវយ័សិកា ្ិងកតមករ កតមការ ិ្ ីបំម្រ ើការកនុងម្រាងចព្ក/
សហព្ោស ព្រតទងំការម្លើកកំរស់អនាតយ័។ 

 អាោញ ធរតូលដាឋ ្ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ា្ការសហការោន បា្លអ កនុងការចូល
រតួផ្េល់ថ្នន រំាបាលោសតូហភ្នរដ្ល់សហគ្ត្ ៍តាតរយៈេិវា (យុេឋនាការ) រតួោតយួការផ្េល់
ថ្នន វំតីាតី្ អា ្ិងការផ្េល់តាតសកតមភ្នរការផ្េល់ម្សវាចុះតាតតូលដាឋ ្នានារបស់តន្រ េ្ី              
សុខាភបិាល។ 

 ឱស្ា្ព្គ្បព់្ោ្ ់លមតសំរាបអ់្ុវតេ្ស៍កតមភ្នរការងារម្ៅព្គ្បលំ់ដាបថ់្នន ក់ (ោតិ ម្ខ្តេ ព្សុក
ព្បតិបតេិ ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ)។ 

 ព្បរ័្ ធព្បតូលេិ ន្្យ័អព្តាព្គ្បដ្ណ្េ បក់ារផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ ន្ព្បោជ្ចំណុ្ច ដំ្ម្ណ្ើ រការលអ 
ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ងរត័ា៌្សុខាភបិាលព្គ្បថ់្នន ក។់ 

 សហការលអព្បម្សើរទងំណផ្នកបម្ចេកម្េស ្ិង្វកិាោតយួនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្ ៍ អងគការម្ព្ៅរដាឋ ភបិាល 
ោរិម្សសអងគការសុខ្ភ្នររិភរម្ោក។ 

៥.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 

េេាឹត្ឹងលេធផ្ល ណដ្លកតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្សំម្រចបា្នា ន្ ២ំ០២១ម្្ះការព្បយុេធ
្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺដ្ងកូវព្រូ្ ម្ៅព្បម្េសកតពុោម្យើង ម្ៅា្បញ្ហា ព្បឈតចំបងៗ ដូ្ចោ៖ 

 ម្ដាយសារការរកីរាលដាលន្ជំងឺកូវដី្១៩ ការអ្ុវតេសកតមភ្នរការងារព្បយុេធ ្ិងលុបបំបាត់
ជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ ម្ៅ ន្ ២ំ០២១ម្្ះ ា្ការយឺតយា៉ា វ ឬរ្ាម្រល ឬលុបម្ចាល។ 
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 ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ោសតូហភ្នរណតឯកឯង ា្ព្បសិេឋភ្នរខ្ពស់កនុងការកាតប់ ា្យប ា្ុករង
ព្រូ្ឲ្យម្ៅអព្តាទប ណតតិ្ អាចលុបបំបាតជំ់ងឺព្រូ្បា្ម្េ។ 

 ម្ដាយសារកតាេ  អនាតយ័ បរសិាា ្ ម្សដ្ឋកិចេសងគត ្ិងសាា ្ភ្នររស់ម្ៅរបស់ព្បោជ្ ម្ៅា្
កំរតិ ោរិម្សស ព្បោជ្ព្កីព្កម្ៅតាតជ្បេណដ្លោកតាេ នាឲំ្យព្កុតព្បឈត ងាយ្ឹងរងការ
ចតលងព្រូ្ម្ ើងវញិ ោរិម្សសព្រូ្ចតលងម្ដាយការប៉ាះពាល់ដី្ ណដ្លោព្បម្ភេព្រូ្ងាយចតលង
ម្ ើងវញិ (៣-៤ណខ្ ម្ព្កាយរីការម្លបថ្នន េំាល កព់្រូ្)។ 

 ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ោម្េៀងទតដ់្ល់ព្បោជ្ម្ោលម្ៅ ម្ៅជួបការលំបាក ោរិម្សស សាោ 
ឬភូត ិសាិតកនុងតំប្ដ់ាចព់្សយាល។ 

 រំុទ្ា់្លេធភ្នរ ្ិង្វកិាព្គ្បព់្ោ្ ់កនុងការព្សាវព្ោវម្លើការចំលងព្រូ្រីសតា ម្ៅត្ុសែ។ 
 រំុទ្ា់្្វកិាកនុងការសិកាព្សាវព្ោវ ្ិងតាតដា្ការវវិឌ្ឍន្ជំងឺព្រូ្្ិតយួៗ ឲ្យបា្ម្េៀង

ទត ់្ិងោព្បចា។ំ 
 រំុទ្ា់្្វកិា កនុងការអ្ុវតេ្រ៍តួោន ោតយួ្ឹងសាា ប័្  ណដ្លពាករ់័្ ធ្ឹងសុខ្ភ្នរណដ្លបងក

ម្ដាយដ្ងកូវព្រូ្ ដូ្ចោបសុម្រេយ េឹកសាអ ត ្ិងអនាតយ័ ោម្ដ្ើត។ 
 

៦.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 

ម្ដ្ើតបឲី្យការព្បយុេធ ្ិងលុបបះំបាតជំ់ងឺដ្ងកូវព្រូ្ សំម្រចបា្ម្ោគ្ជយ័លអព្បម្សើរោង ន្ ២ំ០២១
ក ល្ងតកម្្ះ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្កំណ្តណ់ផ្្ការយុេធសាន្រសេ ្ិងសកតមភ្នរសព្ាប់
អ្ុវតេនាម្រលខាងតុខ្ ដូ្ចតម្ៅ៖ 

- រព្ងឹងសតតាភ្នរតន្រ េ្ីសុខាភបិាលណដ្លពាករ់័្ ធព្គ្បកំ់រតិ ្ិងសាា ប័្ ណដ្លោនដ្គូ្សហការសេីរី
ការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងបងាក រជំងឺព្រូ្ព្គ្បព់្បម្ភេ តាតរយះ សិកាេ សាោ បណ្េុ ះបណាេ ល ព្បជំុ
ផ្ែរាផ្ាយ ្ិងការអភបិាល។ 

- ផ្ែរាផ្ាយ «ណផ្្ការយុេធសាន្រសេោតិព្បយុេធ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្តូរិកណដ្លោម ្ការចាប់
អារតមណ៍្ ន្ ២ំ០២១-២០២៥»។ 

- រព្ងឹង ្ិងរព្ងីកការព្គ្បដ្ណ្េ បក់ារផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ដ្ល់ព្កុតព្បោជ្ម្ោលម្ៅឲ្យបា្ខ្ពស់ 
ម្ដ្ើតបេីបស់ាក តក់ារចតលង ្ិងកាតប់ ា្យអព្តាម្ព្បវា៉ា ងន់្ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ្ិងព្រូ្សីុសេូ។ 

- សិការកអព្តាព្បវា៉ា ងព់្រូ្ឆ្លងតាតដី្ម្លើព្កុតព្បឈត (កុារ) ម្ដ្ើតបបីញ្ហជ ករី់ព្បសិេធភ្នរន្
ថ្នន េំាល កព់្រូ្ ្ិងអព្តាព្គ្បដ្ណ្េ បន់្ការណចកថ្នន េំាល កព់្រូ្។ 
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- ប េ្ ្ិងរព្ងីកចំ្ួ្ភូតអិម្ងកតឈលបតាតដា្រីជំងឺសីុសេូ ម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង 
ម្ដ្ើតបតីាតដា្ការវវិឌ្ឍ្ន៍្ម្ព្បវា៉ា ងម់្ៅកនុងភូតអិម្ងគតឈលបព្បចា។ំ 

- រព្ងឹង ្ិងរព្ងីកការអ្ុវតេការងារ CL-SWASH (សហគ្ត្ដឹ៍្កនាកំារលុបបំបាតជំ់ងឺសីុសេូតាត 
រយះការម្លើកំរស់អនាតយ័ ្ិងេឹកសាអ ត) ម្ៅកនុងតំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្សីុសេូ ម្ដ្ើតបរីតួចំណណ្កកនុង
ការលុបបំបាតជំ់ងឺម្ចញរីបញ្ហា សុខ្ភ្នរសារធារណ្ៈនា ន្ ២ំ០២៥។ 

- ម្រៀបចំម្ធាើការសិកាតាតដា្រីអព្តាករណី្ព្រូ្អំម្បាះ ម្ី ម្ៅកនុងតំប្ច់តលង ម្ដ្ើតបបីញ្ហជ កថ់្នតិ្
ា្ការចតលងករណី្ជំងឺ ម្ីម្េៀត។ 

- រព្ងីកការព្សាវព្ោវរកព្បម្ភេជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតការបរមិ្ភ្នគ្ចំណី្អាហារចំអិ្តិ្ បា្ឆ្អិ្លអ ដូ្ច
ោព្រូ្ម្ ល្ើត ្ិងព្រូ្ម្តញា៉ា /សីុសាីណសកកូសីុស ម្ៅតំប្ម់្ផ្ែងៗម្េៀតកនុងព្បម្េសកតពុោ រិម្សស
គឺ្តំប្ណ់ដ្លចូលចិតេហូបអាហារម្ៅ ឬចំអិ្តិ្ បា្ឆ្អិ្លអ ម្ដ្ើតបកំីណ្តយុ់េធសាន្រសេ ព្គ្បព់្គ្ង។ 

- អ្ុវតេសាកលបង ម្លើការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្អងគីលីល ម្ដាយផ្េម្លើថ្នន  ំ Ivermectin ដ្ល់កុារ
សិសែសាោ។ 

- សិកាព្សាវព្ោវ រុករកម្តើលព្បសិេធភ្នរថ្នន  ំMoxidectin កនុងការរាបាលព្រូ្អងគីលីល។ 
- រព្ងឹង ្ិងរព្ងីកកិចេសហការរវាងសាា ប្ណ័ដ្លពាករ់័្ ធថ្នន កោ់តិ កដូ៏្ចោអងគការោតិ ្ិង      

អ េ្រោតិនានា ព្រតទងំនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ្។៍ 
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សនែកទ៣ី៖ ការយិាលយ័គណ្សនយយ                       
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១.សែចកតីសនតើម្៖ 
ការយិាល័យគ្ណ្ម្្យយា្ព្បធា្០១រូប អ្ុព្បធា្០១រូប ្ិងតន្រ េ្ីព្កបខ្ណ័្ឌ  តន្រ េ្ីបុគ្គលិក  ោបកិ់ចេ
ស្ាណដ្លកំរុងបម្ព្តើការងារសរុបទងំអស់ា្ចំ្ួ្ ១២នាក(់ព្សី០៧នាក)់ ម្ដាយព្គ្បព់្គ្បផ់្អា ល់ម្ៅ
ម្លើណផ្នកទងំអស់ចំ្ួ្ ០៣ ា្ដូ្ចខាងម្ព្កាត ៖ 
     ១-ណផ្នកគ្ណ្ម្្យយ ៖ 

➢ គ្ណ្ម្្យយម្បៀវតែ 
➢ គ្ណ្ម្្យយេូទត ់
➢ គ្ណ្ម្្យយសាភ រ(ឃាល ងំសាភ រ) 
➢ ម្បឡា 

២-ណផ្នកណផ្្ការហិរញ្ា កិចេ 
៣-្ិងណផ្នកឱស្ 

ព្បកាសរបស់ព្កសួងសុខាភបិាល ម្លខ្ ៤២៧ស្ប ចុះន ៃ្េី២៨ ណខ្ម្តសា ន្ ២ំ០០៩ បា្
កំណ្តតុ់ខ្ងារ ្ិងភ្នរកិចេរបស់ការយិាល័យគ្ណ្ម្្យយ ដូ្ចខាងម្ព្កាត ៖ 

 េេួលខុ្សព្តូវការងារព្គ្បព់្គ្ង្វកិារដ្ឋ  
 ម្លើគ្ម្ព្ាងណផ្្ការព្បតិបតេិព្បចាំ្ ន  ំរបស់អងគភ្នរ 
 ព្គ្បព់្គ្ងចំណូ្ល ចំណាយ្វកិារដ្ឋ របស់អងគភ្នរ 
 បូកសរុប ្ិងម្ធាើរបាយការណ៍្ចំណូ្ល ចំណាយ ព្បចាណំខ្ ព្តីាស ន្  ំរបស់អងគភ្នរ 
 តាតដា្ ្ិងបូកសរុបលេធផ្លការងារចំណាយ្វកិាកតមវធីិ ្ិងតិ្ ណត្កតមវធីិ ព្បចាណំខ្      

ព្តីាស ្ិងព្បចាំ្ ន  ំរបស់អងគភ្នរ 
 ព្គ្បព់្គ្ងស ន្ិធិឃាល ងំ 
 ព្គ្បព់្គ្ងសារម្រើភណ្ឌ ព្េរយសាភ រ អោរ ដី្ធលី ណដ្លា្ ្ិងកំរុងម្ព្បើព្បាស់។ 

២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖  
ោម្រៀងរាល់ ន្ ពំ្កសួងម្សដ្ឋកិចេ ្ិងហិរញ្ា វតាុ តព្តូវឱយព្កសួងសុខាភបិាល កដូ៏្ចោតជឈតណ្ឌ ល

ោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ គឺ្ា្ភ្នរកិចេកនុងការម្រៀបរាបអំ់រី្វកិា
ម្ៅតាត កតមវធីិ អ្ុកតមវធីិ ្ិងសកតមភ្នរ ចំម្ពាះ្វកិា្ឹងព្តូវម្ព្បើព្បាស់ម្ៅកនុង ន្ ំ្ ីតយួៗ ោរិម្សស ន្ ំ
២០២១។ ម្ដាយព្សបតាតព្បកាសម្លខ្ ៥២៣សហវ.ព្បក ចុះន ៃ្េី០៩ ណខ្ ឧសភ្ន ន្  ំ២០១៧ សេីរី
ការដាកឱ់យអ្ុវតេចំណាតថ់្នន កម់្សដ្ឋកិចេ ្ិងាតិកា្វកិា របស់រដ្ឋបាលថ្នន កោ់តិ ្ិងរដ្ឋបាលថ្នន កម់្ព្កាត
ោតិ គឺ្ចំណាយចរ េ្ព្តូវបា្ចាតចូ់លកនុងជំរូក៦០, ៦១, ៦៤ ្ិង ៦៣ ម្លើសរីម្្ះកម៏្ៅា្ជំរូកោ
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ម្ព្ចើ្ម្េៀត ណដ្លអាចយកតកម្ព្បើព្បាស់ ប៉ាុណ េ្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ 
្ិងបាណ្ក សាន្រសេ ា្ព្បតិបតេិការទកេិ់្ណតចំម្ពាះគ្ណ្្ីខាងម្លើណតប៉ាុម្ណាា ះ។ 

ការយិាល័យគ្ណ្ម្្យយា្ម្បសកកតម ព្គ្បព់្គ្ងម្លើការងារហិរញ្ា វតាុ-គ្ណ្ម្្យយ ម្ដ្ើតបសីម្ព្តច
ការងារព្គ្បព់្គ្ង្វកិាេូម្ៅរបស់រដ្ឋ្ូវវស័ិយសុខាភបិាល ន្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់  
បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ ម្ដាយា្រីដំ្ម្ណ្ើ រការរកចំណូ្ល ្ិងការម្ព្ោងចំណាយ តាត
ជំរូក គ្ណ្្ី អ្ុគ្ណ្្ី ព្រតទងំា្កំណ្តម់្ោលបំណ្ង លេធផ្ល ្ិងសូចនាករ សព្ាបស់ម្ព្តចឱយ
បា្្ូវយុេធសាន្រសេសុខាភបិាល ន្ ២ំ០១១-២០២៥ របស់រាជរដាឋ ភបិាលកតពុោ នាម្រលខាងតុខ្។ 

បចេុបប ន្ម្្ះ បា្្ឹងកំរុងអ្ុវតេ្ប៍ េ្ម្ៅការងារម្សសសល់ ន្ ២ំ០២១ ម្ៅា្សាភ រ បរកិាេ រ
តយួចំ្ួ្ណដ្លម្ធាើលេធកតមម្ៅព្កសួង(អងគភ្នរលេធកតម) តកេល់ន ៃ្ម្្ះ តិ្ ទ្េ់េួលបា្ម្ៅម្ ើយ ោ
ម្ហតុម្ធាើឱយរំុា្តួម្លខ្បញ្េូ ល-បម្ញ្េញសាភ រទងំម្្ះ កតព់្តាចូលម្ៅកនុងតារាងចំណូ្ល-ចំណាយ
្វកិារដ្ឋម្ៅម្ ើយ ម្ហើយ្ឹងព្តូវម្ធាើការងារណដ្លម្ៅម្សសសល់ខ្លះម្េៀត ដូ្ចោម្រៀបចំឯកសារលិខិ្ត
សាន ត កិចេបញ្ជ ិកាព្បចាណំខ្្ីតយួៗ ម្ដ្ើតបបិីេបញ្ជ ីចុង ន្ ២ំ០២១ សព្ាបក់ារម្ធាើអធិការកិចេ ្ិងសវ្កតម 
របស់ព្កសួង សាា ប័្ ពាករ់័្ ធា្ដូ្ចោ ៖ នាយកដាឋ ្សវ្កតមនផ្ាកនុងន្ព្កសួងសុខាភបិាល, អធិការកិចេ
ព្កសួងម្សដ្ឋកិចេ ្ិងហិរញ្ា វតាុ, អាោញ ធរសវ្កតមោតិ ្ិងព្កសួងេំនាកេំ់្ងោតយួរដ្ឋសភ្ន-ព្រឹេធសភ្ន 
្ិងអធិការកិចេ។  ដូ្ម្ចនះសតេិធផ្ល សកតមភ្នរការងារ កដូ៏្ចោបញ្ហា ព្បឈត វាោវឌ្ឍ្ភ្នរណដ្លបា្ 
អ្ុវតេក ល្ងតករបស់ការយិាល័យគ្ណ្ម្្យយា្ោអាេិ៍៖ 

− ម្លើកគ្ម្ព្ាងណផ្្ការ ន្ ២ំ០២១ តាតសារាចរណណ្នារំបស់រាជរដាឋ ភបិាលកតពុោ ម្លខ្ ០៤ 
សរណ្្ ចុះន ៃ្អងាគ រ ៤ម្រាច ណខ្ម្ជសឋ ន្ ជូំត ម្ទស័ក រ.ស.២៥៦៤ ព្តូវ្ឹងន ៃ្េី ០៩ ណខ្   
តិ្ ុនា ន្ ២ំ០២០ សេីរីការម្រៀបចំម្សចកេីព្ពាងចាបស់េីរីហិរញ្ា វតាុសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ន្ ំ
២០២១ រចួសិកាម្លើណផ្្ការ ន្ ២ំ០២១ ម្ដ្ើតបអី្ុវតេព្បតិបតេិការព្បចាំ្ ន  ំ ព្បចាពំ្តីាស 
ព្បចាឆំ្ាសណដ្លា្ាតិកា្វកិាតាតខ្ាង ់ ជំរូក គ្ណ្្ី អ្ុគ្ណ្្ី ្ិង្វកិាតាតកតមវធីិ 
អ្ុកតមវធីិ ្ិងចម្ងាក តសកតមភ្នរោម្ព្ចើ្ម្េៀត។ 

− ម្រៀបចំ ្ិងណបងណចក្វកិាតាតខ្ាង ់ជំរូក សព្ាប់្ ិរ េ្ភ្នរ ្ិងតាល ភ្នរព្គ្បក់តមវធីិោតិ (ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ជំងឺព្គុ្្ឈាត ជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ម្ពាះម្វៀ្ ្ិងព្រូ្អំម្បាះ)។ 
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តារាងចំណូ្ល-ចំណាយ្វកិារដ្ឋកនុង ន្  ំ២០២១     
           (គ្ិតោម្រៀល) 

ល.រ 
 
 
  

បរយិាយ 
 
 

 
(១) 

ោសាភ រ 
 
 

 
(២) 

ណផ្្ការអ្ុតត័     
ន្ ២ំ០២១  

 
 

(៣) 

ចំណូ្ល               
ន្ ២ំ០២១ 

 
 

(៤) 

ចំណាយ               
ន្ ២ំ០២១ 

 
 

(៥) 

ភ្នគ្រយ
ចំណាយ
ម្ធៀប្ឹង
ណផ្្ការ 

(៥x១០០)/៣ 
  សតតុលយម្ដ្ើត ន្ ២ំ០២១ ១៣.២២១.៤៨៥     

១ ព្បាករ់ជជម្េយយបុម្រព្បទ្   ៧៣៤.៥០០.០០០ ១៩៤.៤៥៧.៩០០ ១៩៤.៤៥៧.៩០០ ២៦.៤៨% 

២ ព្បាកម់្បៀវតែ(តន្រ្េពី្កបខ្ណ័្ឌ ្ងិកិចេស្ា)    ១.៨៤៣.៧០០.០០០ ១.៧៣១.០០១.៧៤០ ១.៧៣១.០០១.៧៤០ ៩២.៩២% 

៣ ព្បាកប់ងរ់ ធ្ផ្លូវរ្យ េ្(បណងារគ្ណ្្ី)   ២០.០០០.០០០ ១៩.៥៣០.០០០ ១៩.៥៣០.០០០ ៩៧.៦៥% 

៤ ព្បាកប់ងន់ ល្អគ្គិស្ី(បណងារគ្ណ្្ី)   ១៥៣.៥០០.០០០     ២១៦.៥៤៩.៩០០ ២១៦.៥៤៩.៩០០ ១៤១.០៨% 

៥ ព្បាកប់ងន់ ល្េឹក(បណងារគ្ណ្្ី)    ៥.០០០.០០០ ៤.៦៤៤.៣០០ ៤.៦៤៤.៣០០ ៩២.៨៩% 

៦ ព្បាកជ់ួសជុលរ្យ្េ(លេធកតមព្កសួង)   ២០០.០០០.០០០ ១៦២.៥៩៤.០០០ ១៦២.៥៩៤.០០០ ៨១.៣០% 

៧ ព្បាកផ់្ែរាផ្ាយសពតតាតេូរេសែ្៍
(លេធកតមព្កសួង) 

 ១៥០.០០០.០០០ ១៤៥.២០០.០០០ ១៤៥.២០០.០០០ ៩៦.៨០% 

៨ ព្បាកោ់សាភ រម្ព្បើព្បាស់(លេធកតមព្កសួង)  ៦១៥.៦០០.០០០ ៥១៨.៧១៦.៩៥០ ៥១៣.១៨៤.៥០០ ៨៣.៣៧% 

  
សរបុ...  ៣.៧២២.៣០០.០០០ ២.៩៩២.៦៩៤.៧៩០ ២.៩៨៦.១៦២.៣៤០ ៨០.២៣% 

៣.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពលអំិត៖  
− ការងារព្គ្បព់្គ្ងេេួលខុ្សព្តូវម្លើរាល់កិចេការព្បតិបតេិពាករ់័្ ធការយិាល័យគ្ណ្ម្្យយ ៖      

• ការព្គ្បព់្គ្ងបញ្ជ ីវតេា្តន្រ េ្ីរាជការ បុគ្គលិកោបកិ់ចេស្ា ម្ៅកនុងការយិាល័យ
គ្ណ្ម្្យយព្បចានំ ៃ្ ម្ដាយម្ធាើរបាយការណ៍្សរុបព្បចាសំបាេ ហ៍ ្ិងព្បចាណំខ្ ម្ដ្ើតបជូី្
ម្ៅការយិាល័យរដ្ឋបាល សរុបរបាយការណ៍្រតួសព្ាបអ់ងគភ្នរ (ម្យាងលិខិ្តម្លខ្ 
១៤៣៨ តស.្ក ចុះន ៃ្េី១០ ណខ្ឧសភ្ន ន្ ២ំ០១៦ របស់ព្កសួងតុខ្ងារ               
សាធារណ្ៈ) 

• ព្គ្បព់្គ្ងការងារចំណូ្ល-ចំណាយ ម្ៅម្លើការចំណាយណាណដ្លចាបំាច ់ សព្ាប់
ដំ្ម្ណ្ើ រការ ការងាររដ្ឋបាល បម្ចេកម្េស គ្ណ្ម្្យយន្អងគភ្នរ ម្ដាយ្វកិាចំណាយ
ម្្ះ ា្្វកិារជជម្េយយបុម្រព្បទ្(បា្កាតម់្លើខ្ាងចំ់ណាយខ្លះ៥០% ម្ព្ពាះ
ព្បម្េសជួប្ូវវបិតេិជំងឺកូវដី្-១៩)្ិង្វកិាម្បើកផ្េល់តាតព្បរ័្ ធធនាោររបស់តន្រ េ្ីរាជ
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ការ បុគ្គិល កិចេោបស់្ា ា្ព្បាកម់្បៀវតែ ព្បាកម់្បសកកតមកនុងព្បម្េស ព្បាកោ់ភ
ការ ្ិងព្បាកឧ់បតាតភម្ផ្ែងៗម្េៀត។ 

• ព្គ្បព់្គ្ងការងារបញ្េូ ល-បម្ញ្េញសាភ រ បរកិាេ រ ណដ្លេេួលបា្រីព្កសួងសុខា          
ភបិាល កនុងការម្ធាើលេធកតម(ម្ដាយអងគភ្នរលេធកតមព្កសួង) ា្ការយឺតយា៉ា វ
ម្ដាយសារវបិតេិជំងឺកូវដី្-១៩) សព្ាបបំ់ម្រ ើឱយការងាររដ្ឋបាលន្អងគភ្នរ ណដ្លអ្ុវតេ
ម្ៅតាតលិខិ្តសាន តចរ េ្ការងាររបស់តន្រ េ្ីជំនាញ(ការងារឃាល ងំ)។ 

• ព្គ្បព់្គ្ងការងារបញ្ជ ីសារម្រើភណ្ឌ ព្េរយសតបតេិរដ្ឋ ណដ្លា្ម្ៅកនុងតជឈតណ្ឌ លោតិ
ព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ។ 

− ការងារព្គ្បព់្គ្ង្វកិាចំណូ្ល-ចំណាយគឺ្ា្ភ្នរងាយព្សួល ្ិងលអព្បម្សើរម្ព្ចើ្ម្ព្ពាះ ៖ 
• ការព្គ្បព់្គ្ងចំណូ្ល្វកិាណដ្លបា្ោតូលបបទ្បព័្ត ណដ្លេេួលបា្រីព្កសួង

យក ម្ៅដាកម់្ៅធនាោរោតិន្កតពុោ។ 
• ការព្គ្បព់្គ្ងចំណាយរជជម្េយយោសាចព់្បាក(់ព្តូវសរម្សរតូលបបទ្បព័្តម្ៅដ្ក

ព្បាក ់ រីធនាោរ្ូវចំ្ួ្ណាតយួយកតកេុកកនុងម្បឡាន្អងគភ្នរ សព្ាបម់្ព្បើ
ព្បាស់បំម្រ ើ ការងារព្បចានំ ៃ្ចាបំាច)់ ម្ដាយា្ម្សៀវម្ៅបញ្ជ ីរបាយការណ៍្តាតដា្
របស់ម្បឡា។ 

• ការព្គ្បព់្គ្ងេូទតត់ាតព្បរ័្ ធធនាោរជូ្តន្រ េ្ីរាជការ បុគ្គលិកោបកិ់ចេស្ា ្ូវ
ព្បាកម់្បៀវតែ ព្បាកម់្បសកកតមកនុងព្បម្េស ព្បាកោ់ភការ ្ិងព្បាកឧ់បតាតភម្ផ្ែងៗ 
ម្េៀត។ 

 ការងារព្គ្បព់្គ្ងសាភ រ បរកិាេ រសព្ាបក់ារយិាល័យន្អងគភ្នរ ៖ 
• ការព្គ្បព់្គ្ងសាភ រ បរកិាេ រ ណដ្លម្ៅសល់ចុង ន្ ចំាស់(ស ន្ិធិ) សព្ាបយ់កតកម្ព្បើ

ព្បាស់ម្ដ្ើត ន្ ំ្ មីប េ្។ 
• ា្ការព្គ្បព់្គ្ងេេួលសាភ រ បរកិាេ រ ម្ីរីការយិាល័យព្េរយសតបតេិរដ្ឋ ្ិងសំណ្ង ់

នាយកដាឋ ្្វកិា-ហិរញ្ា វតាុន្ព្កសួងសុខាភបិាល (ោការម្ធាើលេធកតមសាធារណ្ៈម្ៅ
អងគភ្នរលេធកតមព្កសួង)។ ណដ្លអ្ុវតេម្ៅតាត្ីតិវធីិ លិខិ្តសាន ត ្ ិងបណ័្ា បម្ញ្េញ-
បញ្េូ លឃាល ងំបា្យា៉ា ងព្តឹតព្តូវ រចួសរម្សរចុះចូលម្ៅកនុងសោកបព័្តតាតដា្ឲ្យ
បា្ព្គ្បម់្ៅតាតតុខ្សាភ រ បរកិាេ រទងំអស់ណដ្លា្។ 
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• ការងារព្គ្បព់្គ្ងសាភ រ បរកិាេ រការយិាល័យ ម្បើកផ្េល់ជូ្ម្ៅការយិាល័យ ឬណផ្នកណដ្ល
បា្ម្សនើសំុសព្ាបម់្ព្បើព្បាស់បំម្រ ើការងារឱយអងគភ្នរបា្ទ្ម់្រលម្វោ ម្ដាយអ្ុវតេ
ម្ៅតាត្ីតិវធីិ កំណ្តប់ងាា ញ លិខិ្តសាន ត ្ិងបណ័្ា បម្ញ្េញឃាល ងំ។ 

• ព្គ្បព់្គ្ងោព្បចាំ្ ូវការងារម្ធាើស ន្ិធិឃាល ងំ ណដ្លោរបាយការណ៍្ឱយដឹ្ងរីការ 
បញ្េូ ល-បម្ញ្េញ ្ិងម្ៅសល់ សាភ រ បរកិាេ រទងំបរាិណ្ ្ិងគុ្ណ្ភ្នរ កនុង ន្  ំ    
អ្ុវតេ ្ិងសព្ាបម់្ព្បើព្បាស់កនុង ន្ បំនាា ប។់ 

តារាងសតេិធកតមតាតដា្កាអ្ុវតេកតមវធីិ                                     
     (គ្ិតោោ្ម្រៀល) 

 សូចនាករលេធផ្លកនុង ន្  ំ២០២១ 

ល.រ បរយិាយ  ម្ោលម្ៅព្បចាំ្ ន  ំ
ម្ោលម្ៅសម្ព្តច
បា្ដ្ល់បចេុបប្ន 

%ន្ម្ោលម្ៅ
សម្ព្តចបា្ 

១ ព្បាករ់ជជម្េយយបុម្រព្បទ្   ១០០% ១៩៤.៤៦ ២៦.៤៨% 

២ ព្បាកម់្បៀវតែ(តន្រ េ្ីព្កបខ្ណ័្ឌ ្ិងកិចេស្ា)    ១០០% ១.៧៣១.០០ ៩២.៩២% 

៣ ព្បាកប់ងរ់ ធ្ផ្លូវរ្យ េ្(បណងារគ្ណ្្ី)   ១០០% ១៩.៥៣ ៩៧.៦៥% 

៤ ព្បាកប់ងន់ ល្អគ្គិស្ី(បណងារគ្ណ្្ី)   ១០០%     ២១៦.៥៥ ១៤១.០៨% 

៥ ព្បាកប់ងន់ ល្េឹក(បណងារគ្ណ្្ី)    ១០០% ៤.៦៤ ៩២.៨៩% 

៦ ព្បាកជួ់សជុលរ្យ េ្(លេធកតមព្កសួង)   ១០០% ១៦២.៦០ ៨១.៣០% 

៧ ព្បាកផ់្ែរាផ្ាយសពតតាតេូរេសែ្៍(លេធកតមព្កសួង)  ១០០% ១៤៥.២០ ៩៦.៨០% 

 ៨ ព្បាកោ់សាភ រម្ព្បើព្បាស់(លេធកតមព្កសួង)  ១០០% ៥១៣.១៨ ៨៣.៣៧% 

តារាងបញ្េូ ល-បម្ញ្េញសាភ រកនុង ន្  ំ២០២១ 
 

ល.រ បរយិាយ សតតុលយម្ដ្ើតព្ោ បញ្េូ លកនុងព្ោ បម្ញ្េញកនុងព្ោ សតតុលយចុងព្ោ 

១ សាភ រសំអាត ្ិងអនាតយ័ ៤.២១៨.៨៣៥ ៧.៤៥៨.៦០០ ៣.៤៤៦.៧៥០ ៨.២៣០.៦៨៥ 

២ សាភ រផ្គតផ់្គងសំ់រាបណ់្ទសំាភ រឧបករណ៍្ 0 ៤៤.៤៥០.០០០ ៤៤.៤៥០.០០០ 0 

៣ ម្ព្បងឥ ធ្្ៈ ្ិងម្ព្បងរអិំល 0 ១៥៦.៨៨៦.៩៥០ ១៥៦.៨៨៦.៩៥០ 0 

៤ សាភ រការយិាល័យ ៩.០០២.៦៥០ ១០.១១១.៤០០ ៨.៥៩០.៨០០ ១០.៥២៣.២៥០ 

៥ ការម្បាះរុតព 0 ២៩០.៤០០.០០០ ២៩០.៤០០.០០០ 0 

៦ ឯកសណាឋ ្ម្រេយ 0 ៩.៤១០.០០០ ៩.៤១០.០០០ 0 

  សរុប...  ១៣.២២១.៤៨៥ ៥១៨.៧១៦.៩៥០ ៥១៣.១៨៤.៥០០ ១៨.៧៥៣.៩៣៥ 
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៤. រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
 ការងារព្គ្បព់្គ្ង្ិងេេួលខុ្សព្តូវម្លើរាល់កិចេការព្បតិបតេិពាករ់័្ ធការយិាល័គ្ណ្ម្្យយ  

• តាតរយៈបញ្ជ ីវតេា្កា៏្តន្រ េ្ីរាជការ បុគ្គលិកោបកិ់ចេស្ា ខ្លះម្ៅកនុង
ការយិាល័យ គ្ណ្ម្្យយតិ្ ទ្ម់្ោររបា្ម្ៅម្ ើយ ម្រលម្ា៉ា ងម្ធាើការ ម្ដាយតូល
ម្ហតុ ម្រលព្តូវចុះម្បសកកតម ឬកម៏្ៅព្បជំុការងារម្ផ្ែងៗតិ្ បា្្តចតលងម្បសកកតម 
ឬឯកសារេុកឲ្យកណ ល្ងចុះវតេា្ម្េ ា្ការលំបាកកនុងការតាតដា្វតេា្ព្បចាំ
ន ៃ្។ 

• ការងារតយួចំ្ួ្ា្តន្រ េ្ីរាជការព្កបខ្ណ័្ឌ  ្ិងបុគ្គលិកោបកិ់ចេស្ាខ្លះ តិ្ ចងម់្ធាើ 
ម្ដាយតូលម្ហតុយល់ថ្នរំុា្ផ្លព្បម្យាជ្ដ៍្ល់ខ្លួ្។ 

 ការងារព្គ្បព់្គ្ង្វកិាចំណូ្ល-ចំណាយ ៖ 
• ការព្គ្បព់្គ្ងចំណូ្ល-ចំណាយម្្ះ វាជួប្ូវបញ្ហា ម្ចាេម្ព្ចើ្ដូ្ចោការចំណាយខ្លះ

ចាបំាច ់ព្តូវណតចំណាយ ប៉ាុណ េ្ខ្ាង ់ជំរូកចំណាយម្ៅកនុងណផ្្ការអតា់្ ណតម្បើា្ក៏
ចំណាយកនុងកព្តតិរជជម្េយយបុម្រព្បទ្ តិ្ បា្តាតតព្តូវការ តូលម្ហតុ ន្ មំ្្ះជួប
្ូវវបិតេិកូវដី្-១៩ រាជរដាឋ ភបិាលបា្ដាកម់្ចញសារាចរណណ្នាមំ្លខ្០០១សហវ.អ្ 
្ិងម្លខ្០០៣សហវ.អ្ សេីរីការម្ធាើវចិារណ្កតម ្ ិងការរព្ងឹងព្បសិេធភ្នរចំណាយ 
សព្ាបអ់្ុវតេចាបស់េីរីហិរញ្ា វតាុសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ន្  ំ ២០២០ កាតស់្ែំ
ចំណាយ៥០% ម្ៅម្លើតុខ្ចំណាយតយួចំ្ួ្ណដ្លតិ្ ទ្ច់ាបំាច ់ ឬតិ្ ទ្់
ចាបំាចខ់ាល ងំ, តិ្ សូវប៉ាះពាល់សកតមភ្នរការងារ។  

• ា្ភ្នរលំបាកកនុងការេូទតឯ់កសារព្ត បត់កវញិ ា្ភ្នរយឺតយា៉ា វ អតប់ា្
ទ្ ់ម្រលវាោ      ម្ធាើឱយការេូទតន់្ជំុបងាិលតិ្ បា្កំណ្តម់្ៅតាតម្ោលម្ៅន្
ណផ្្ការ  

     តូលម្ហតុ តករីា្កាលកំណ្តក់នុងការេូទតរ់បស់ព្កសួងឱយរយៈម្រល១ណខ្។ 
• អោរកា្ណ់តចាស់(គុ្ណ្ភ្នរតិ្ សូវលអ ខូ្ចម្ព្ចើ្) ព្តូវការជួសជុលចាបំាច ់ ប៉ាុណ េ្ខ្ាះ

្វកិា ម្ដាយម្គ្សំអាងថ្ន អោរ ម្ីតិ្ ទ្ព់្បគ្ល់ េេួលម្ៅម្ ើយ ដ្ល់ម្រលម្ធាើ
ណផ្្ការព្បចាំ្ ន  ំ បា្ម្លើក្វកិាបណ ា្តសព្ាបក់ារជួសជុល ព្តូវម្គ្កាតម់្ចញអតឲ់្យ 
តូលម្ហតុ ម្គ្ថ្នអោរម្ៅ ម្ីម្ព្ពាះតិ្ ទ្ព់្បគ្ល់ េេួល។ 

 ការងារព្គ្បព់្គ្ងសាភ រ បរកិាេ រការយិាល័យ ៖  
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• ការព្គ្បព់្គ្ងសាភ រ បរកិាេ រ ណដ្លម្ៅសល់ចុង ន្ ចំាស់ ា្តួម្លខ្សល់ម្ព្ចើ្ តូល
ម្ហតុតករីសាភ រ បរកិាេ របញ្េូ លកនុងព្ោា្ការយឺតយា៉ា វម្រលម្វោ ដ្ល់ចុង ន្ មំ្េើប
ម្បើកផ្េល់ជូ្ ោតូលម្ហតុម្ធាើឲ្យ ការបម្ញ្េញម្ព្បើព្បាស់របស់អងគភ្នរតិ្ ទ្ ់ កច៏ាប់
បញ្េូ លម្ៅោសតតុលយចុងព្ោកនុង ន្ ចំាស់្ិងម្យាងម្ៅោសតតុលយម្ដ្ើត ន្ ំ្ មី
សព្ាប ់ម្ព្បើព្បាស់ប េ្។ 

• សាភ រ បរកិាេ រតយួចំ្ួ្ម្បើកយកតកម្ព្បើព្បាស់អតម់្កើត(លេធកតមព្កសួង)  តូលម្ហតុ
តករីរំុា្គុ្ណ្ភ្នរ ម្ហើយម្គ្ៀកអាយុកាលន្ការម្ព្បើព្បាស់ម្េៀតផ្ង។ 

 ជួប្ូវការលំបាកសឹងណតោម្រៀងរាល់ ន្  ំ កនុងការកតព់្តាតាតដា្បញ្ជ ីសាន តបញ្េូ ល-
បម្ញ្េញ ម្ព្បងឥ ធ្្ៈម្ព្បើព្បាស់ ្ ិងម្ធាើរបាយការណ៍្ព្បចាណំខ្ ព្តីាស ឆ្ាស ្ ិងព្បចាំ្ ន  ំ
តូលម្ហតុតករីេេួលបា្ការម្បើកផ្េល់ម្ព្បងឥ ធ្្ៈម្ដាយព្កសួង ា្ភ្នរយតឺយា៉ា វម្ៅ
តាតឆ្ាស្ីតយួៗកនុង ន្ ។ំ   

៥.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 

 អ្ុវតេប េ្ការងារព្តូវម្ធាើចាបំាចណ់ដ្លម្ៅម្សសសល់ ន្ ២ំ០២១ ្ិងម្លើកេិសម្ៅ
សព្ាប់្ ន បំនាា ប។់ 

 ម្លើកគ្ម្ព្ាងណផ្្ការយុេធសាន្រសេ្វកិា ន្ ២ំ០២២-២០២៤ ោាតិកា្វកិាសព្ាបខ់្ាង់
ចំណាយតាតកតមវធីិ ណដ្លោណផ្្ការរកិំល៣ ន្ រំបស់អងគភ្នរ តាតសារាចរណណ្នារំបស់ 
រាជរដាឋ ភបិាល ម្លខ្ ០៣សរណ្្ ចុះន ៃ្សុព្ក ១២ម្រាច ណខ្ម្ចព្ត ន្ ជូំត ម្ទស័ក រ.ស
.២៥៦៤ ព្តូវ្ឹងន ៃ្េី៩ ណខ្ ម្តសា ន្ ២ំ០២១ សេីរីការម្រៀបចំណផ្្ការយុេធសាន្រសេ្វកិា
ន្ ២ំ០២២-២០២៤ 

 ម្លើកគ្ម្ព្ាងណផ្្ការ ន្ ២ំ០២២ ោាតិកា្វកិាសព្ាបខ់្ាងចំ់ណាយតាតកតមវធីិ ណដ្ល
ោណផ្្ការព្បចាំ្ ន រំបស់អងគភ្នរ តាតសារាចរណណ្នារំបស់រាជរដាឋ ភបិាលម្លខ្ ០៥
សរណ្្ ចុះន ៃ្អងាគ រ ១៣ម្រាច ណខ្ម្ជសឋ ន្ ឆំ្លូវ ព្តីស័ក រ.ស.២៥៦៥ ម្ធាើម្ៅរាជធា្ី
ភនមំ្រញ ន ៃ្េី៨ ណខ្តិ្ ុនា ន្ ២ំ០២១ សេីរីការម្រៀបចំម្សចកេីព្ពាងចាបស់េីរីហិរញ្ា វតាុ
សព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ន្ ២ំ០២២ ដូ្ចោជំរូក៦០,៦១, ៦៣ ព្តូវម្ព្ោងកនុងកព្តតិ អតិបរ
ា ព្តឹតកញ្េបឥ់ណ្ទ្ន្ចាបស់េីរីហិរញ្ា វតាុសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ន្ ២ំ០២១។ 
ចំណណ្កឯជំរូក៦៤ ចំណាយប ា្ុកបុគ្គលិកវញិ ព្តូវម្ព្ោងម្ៅតាតតារាងព្បរ័្ ធព្បាក់
ម្បៀវតែន្ព្កសួងតុខ្ងារសាធារណ្ៈ ្ិងតាតចំ្ួ្តន្រ េ្ីរាជការ ណដ្លា្ព្កបខ្ណ័្ឌ រិត
ព្បាកដ្ោកណ់សេងកនុង ន្ ២ំ០២១។ 
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 សិកាម្លើណផ្្ការ ន្ ២ំ០២២  ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ព៍្បតិបតេិការព្បចាំ្ ន  ំ  ព្បចាពំ្តីាស  ព្បចាំ
ឆ្ាស ណដ្លា្ាតិកា្វកិាតាតខ្ាង ់ ជំរូក គ្ណ្្ី អ្ុគ្ណ្្ី ្ិង្វកិាតាត កតមវធីិ 
អ្ុកតមវធីិ ្ិងចម្ងាក តសកតមភ្នរ។ 

 ម្រៀបចំ ្ិងណបងណចក្វកិាតាតខ្ាង ់ ជំរូកសំរាបក់ារងារណ្ទជួំសជុល ្ិងដំ្ម្ណ្ើ រការ 
ការងារ     រដ្ឋបាលន្អងគភ្នរ(ណផ្្ការរជជម្េយយបុម្រព្បទ្ ្ិងណផ្្ការលេធកតមព្បចាំ្ ន )ំ 
ម្ដ្ើតបឱីយា្្ិរ េ្ភ្នរ ្ិងតាល ភ្នរព្គ្បក់តមវធីិោតិ កតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កតម
វធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត កតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ម្ពាះម្វៀ្ ្ិងព្រូ្អំម្បាះ៕  

៦.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកប្គរ់ប្គង ឱែ្ ែភំារាំៈ ររកិាេ រ៖  
ណផ្នកឱស្ ្ិងផ្គតផ់្គងោ់សាសធាតុតយួកនុងចំម្ណាតសាសធាតុសំខា្់ៗ ណដ្លា្ម្ៅកនុង

តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ។ រាល់សកតមភ្នរ ទំ
ងឡាយណដ្លទកេ់ងម្ៅ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ព្កាតការអ្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាងណផ្្ការសកតមភ្នរលុបបំបាត ់ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ន្ ២ំ០១១-២០២៥ ម្ដាយអ្ុវតេព្សបតាតយុេធសាន្រសេោតិកនុងណផ្្ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្
ចាញ់។ 

ណផ្នកឱស្ា្ភ្នរកិចេេេួលខុ្សព្តូវរតួ ម្លើការងារផ្គតផ់្គង ់ ការណចកចាយ តព្តូវការណចកចាយ
បនាា ្ក់នុងម្រលណដ្លា្ការរាលដាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់  ម្ធាើការបា៉ា ្ព់្បាណ្តព្តូវការឱស្ សំភ្នរៈ បរកិាេ រ 
សព្ាបក់តមវធីិព្គុ្្ចាញ់្ិងកតមវធីិដ្នេម្េៀតរបស់តជឈតណ្ឌ លោតិ។ បណ ា្តរីម្្ះ ណផ្នកឱស្្ិងផ្គតផ់្គង់ 
ា្េំនាកេំ់្ងោតយួណផ្នកដ្នេម្េៀតដូ្ចោ ណផ្នកម្សវាឯកជ្ ណផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេ ណផ្នកអនក សមព្គ្ចិ័តេ
ភូត ិណផ្នកអបរ់សុំខ្ភ្នរ ណផ្នកត ា្ីររិម្សាធ្ ៍ណផ្នកបម្ចេកម្េស កនុងការផ្គតផ់្គងឱ់ស្ បរកិាេ រ ្ិងសំភ្នរៈម្ផ្ែ
ងៗ សព្ាបម់្ព្បើព្បាស់កនុងណផ្នក្ីតយួៗ។ ណផ្នកឱស្្ិងផ្គតផ់្គង ់ ព្តូវា្េំនាកេំ់្ងជិតសនិេធោតយួ
ឃាល ងំឱស្កណាេ ល ្ិង នាយកដាា ្ឱស្ ចំណី្អាហារ បរកិាេ រម្រេយ ្ិងម្ព្គ្ឿងសំអាងន្ព្កសួងសុខា
ភបិាល ម្លើការណបងណចកឱស្ សំភ្នរៈ បរកិាេ រណដ្លសាិតម្ៅម្ព្កាតកតមវធីិោតិទងំតូល។  

៦.១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
ការព្គ្បព់្គ្ងឱស្ សំភ្នរៈបរកិាេ រម្រេយៈ 

 ការបា៉ា ្ព់្បាណ្តព្តូវការឱស្ សំភ្នរៈ បរកិាេ រម្រេយព្បចាំ្ ន មំ្ដាយកំណ្តប់រាិណ្ ្ិង
ម្រៀបចំណផ្្ការផ្គងផ់្គតដ់្ល់ម្សវាសុខាភបិាលេូទងំព្បម្េស។ 

 ដឹ្កនាកំារកំណ្តប់រាិណ្ន្ផ្លិតផ្លឱស្ណដ្លបា្ម្ធាើលេធកតមម្ដាយរាជរដាឋ ភបិាល
កតពុោ។ 
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 រិ្ិតយ្ិងតាតដា្រាល់ការ បញ្េូ លសេុក្ិងបម្ញ្េញសេុករឱស្ សំភ្នរៈ បរកិាេ រម្រេយ រី
ឃាល ងំឱស្កណាេ លម្ៅម្សវាសុខាភបិាល ម្ដ្ើតបបីញ្េូ លេិ ន្្យ័សេុកកនុងព្បរ័្ ធរត័ា៌្
ព្គុ្្ចាញ់ (MIS) 

 ការព្គ្បព់្គ្ងសេុកម្ៅឃាល ងំCNM៖ តាតដា្ចំ្ួ្សេុកណដ្លបា្តកដ្ល់ឃាល ងំឱស្ ត.គ្
.ច 

 កតព់្តាចំ្ួ្សេុកណដ្លបា្បម្ញ្េញម្ព្បើ, ណចកចាយសំភ្នរៈត ា្ីររិម្សាធ្ ៍ ឧបករណ៍្ សំ
ភ្នរៈ IEC។ល។ 

 រកាេុក វកិកយបព្ត បងាក ្ន់ដ្ព្បគ្ល់ របាយការណ៍្អធិការកិចេ សំភ្នរៈ ដូ្ចោ សំភ្នរៈ 
IEC ្ិងេំ្ិញធ្ប់ា្យូរ។ 

 ម្ធាើបញ្ជ ីសារម្រើភណ្ឌ ព្បចាំ្ ន ពំ្គ្បតុ់ខ្េំ្ិញណដ្លបា្េេួលព្គ្បគ់្ម្ព្ាង្វកិារីឃាល ងំឱ
ស្កណាេ លន្ព្កសួងសុខាភបិាលោព្បចាំ្ ន ។ំ 

 ម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរបញ្េ ីសារម្រើភណ្ឌ ព្េរយសតបតេិ រាល់ព្តីាស ម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងតូល្ិធិ
សកល 

 ម្រៀបចំឯកសារបញ្ជ ីសារម្រើភណ្ឌ  សព្ាបក់ារព្តួតរិ្ិតយរបស់ព្កុតសាវ្ករោព្បចាំ្ ន ។ំ 
 

ការតាតដា្ ្ិងវាយតំនល (អភបិាលកិចេ) 
 រព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ង ្ ិងេេួលខុ្សព្តូវម្លើការងារផ្គតផ់្គង ់ការណចកចាយ តព្តូវការ ការបា៉ា ្់

ព្បាណ្ តព្តូវការឱស្ សំភ្នរៈបរកិាេ រម្អាយបា្ព្តឹតព្តូវ។ 
 រព្ងឹងសតតាភ្នរតន្រ េ្ីថ្នន កត់ណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ កនុងការតព្តូវការសំភ្នរៈ  
 ព្បតិករ សព្ាបម់្ព្បើព្បាស់។ 
 រិ្ិតយឱស្ព្គុ្្ចាញ់ ណដ្លបម្ញ្េញតាតឃាល ងំតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ  ្ិងឃាល ងំព្សុកព្បតិបតេិ 

ោម្រៀងរាល់ណខ្តាតរូតត េ្ ចូលតុ្ម្ចញតុ្(FIFO)។ 
 រព្ងឹងសាា ្ភ្នរសេុក ឱស្ ្ិងបរកិាេ រ កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ។ 
 រព្ងឹងការម្ធាើរបាយការណ៍្ម្សនើសំុឱស្ ្ិងបរកិាេ រកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ បា្ព្តឹតព្តូវ (ម្ព្បៀប

ម្ធៀបចំ្ួ្ជំងឺ  ម្ៅ្ឹងការម្ព្បើព្បាស់ោតធយតកនុងណខ្្ីតយួៗ(AMC)) ្ិងទ្ម់្រល     
ម្វោ។ 

 ផ្េល់រត័ា៌្ ម្ីៗរីករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់  ការផ្អល ស់បេូរឱស្  រូបត េ្រាបាល  ការម្កើ្
ម្ ើងជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់.......ល។ 
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 រព្ងឹងរីការផ្េល់រត័ា៌្ម្អាយទ្ម់្រលម្វោ  តកតជឈតណ្ឌ លោតិរីការខ្ាះខាត ឱស្ 
្ិងម្តសេរហ័ស ម្ដ្ើតបងីាយព្សួលម្ធាើអ េ្រាគ្ត្រី៍តជឈតណ្ឌ លោតិឲ្យបា្ទ្ម់្រល 
ម្វោ។ 

 សព្តបសព្តួលកនុងការម្ផ្ារឱស្ បរកិាេ រម្រេយ របស់កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ រីកណ ល្ងកកសាះ ម្ៅ
កណ ល្ងណដ្លខ្ាះខាត។ 

 រព្ងឹងការបញ្េូ លរត័ា៌្ឱស្ ្ិងម្តសេរហ័សកនុងព្បរ័្ ធ MIS របស់ 
 កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ោម្រៀងរាល់ណខ្  ម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ងសាា ្ភ្នរសេុក។ 
 ព្តួតរិ្ិតយការម្ធាើបញ្ជ ីសារម្រើភណ្ឌ ព្េរយសតបតេិម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកលតាតត ា្ីរ 

សុខាភបិាលរដ្ឋបាលម្ខ្តេ។ 
                                      តារាងសកតមភ្នរម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងណផ្្ការព្បចាំ្ ន  ំ 

សកតមភ្នរ សូចនាករ ម្ោលម្ៅ ន្  ំ សតេិធផ្ល 

ម្ធាើតព្តូវការបា៉ា ្ព់្បាណ្ឱស្សំភ្នរៈ
បរកិាេ រម្រេយព្បចាំ្ ន  ំ

១ដ្ង(១០០%) ១ដ្ង ១០០% 

ម្ធាើបញ្ជ ីសារម្រើភណ្ឌ ឱស្ សំភ្នរៈណដ្ល
េេួលបា្រីឃាល ងំឱស្កណាេ លន្ព្កសួង 
សុខាភបិាលព្បចាណំខ្  

១២ដ្ង (៧៥%) ១២ដ្ង ១០០% 

ម្ធាើបញ្ជ ីសារម្រើភណ្ឌ ឱស្ សំភ្នរៈណដ្ល
េេួលបា្រីឃាល ងំឱស្កណាេ លន្ព្កសួង 
សុខាភបិាលព្បចាំ្ ន (ំរបាយកាណ៍្ចំណូ្ល 
ចំណាយ សរុបព្បចាំ្ ន  ំ

១ដ្ង ១ដ្ង ១០០% 

ម្ធាើបចេុប្បភ្នរបញ្ជ ីសារម្រើភណ្ឌ ព្េរយ
សតបតេិោម្េៀងទតព់្បចាឆំ្ាសម្ព្កាត
គ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកល ។  

២ដ្ង ២ដ្ង ១០០% 
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តកព់្តាេំ្ិញណដ្លផ្េល់ម្អាយម្ដាយតូល្ិធិ
សកល 

ម្រៀងរាល់សបាេ ហ៍ ម្រៀងរាល់ 

សបាេ ហ៍ 

៩០% 

ចុះអភបិាលសេីរីបចេុបប ន្ភ្នរន្ការម្ផ្ាៀង
ផ្អា តប់ញ្ជ ីសារម្រើភណ្ឌ ព្េរយសតបតេិម្ៅតាត
ម្សវាសុខាភបិាលន្រដ្ឋបាលម្ខ្តេ 

១៤ដ្ង ២០ដ្ង ៧០% 

ការចុះព្បតូលឱស្ហួសកាលកំណ្តម់្ព្បើ
ព្បាស់យកតកព្បគ្ល់ម្អាយខាងអងគការតូល
្ិធិសកលម្ដ្ើតបមី្ធាើការកំម្េចម្ចាលណដ្ល
ា្ម្ៅតាតឃាល ងំឱស្ព្សុកព្បតិបតេិ នានា
េូទងំម្ខ្តេម្លើកណលងម្ខ្តេណដ្លសាិតម្ៅ 
ម្ព្កាតគំ្ម្រាង CMEP គឺ្ោតោ់អនកយក 
តកព្បគ្ល់ម្អាយខាងតជឈតណ្ឌ លោតិ។ 

៦ដ្ង ៦ដ្ង ១០០% 

 
ការចុះអភបិាលម្ដ្ើតបរិី្ិតយ្ិងតាតដា្
សាា ្ភ្នរសេុកឱស្ សំភ្នរៈ បរកិាេ រម្រេយ
តាតឃាល ងំឱស្ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងតណ្ឌ ល
សុខ្ភ្នរ។ 

៣២ដ្ង ៣១ដ្ង ៩០% 

 
ការបណ្េុ ះបណាេ លរីការព្គ្បព់្គ្ងឱស្ សំភ្នរៈ បរកិាេ រម្រេយ 

ត.គ្.ច ោអនកម្ធាើការបា៉ា ្ព់្បាណ្ តព្តូវការឱស្ សំភ្នរៈ ្ិងបរកិាេ រម្រេយ ព្បចាំ្ ន សំព្ាបម់្ព្បើ
ព្បាស់ម្ៅថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិ។  

ម្ឆ្លើយតបតាតតព្តូវការខាងម្លើ ត.គ្.ច ព្តូវការព្បតូលេិ ន្្យ័ការម្ព្បើព្បាស់ ្ ិងបចេុបប ន្ភ្នរសេុក 
ឱស្ សំភ្នរៈ ្ិងបរកិាេ រម្រេយ រីថ្នន កម់្ព្កាតោតិោម្រៀលរាល់ណខ្។តជឈតណ្ឌ លោតិ បា្ម្រៀបចំកិចេព្បជំុ
សដីរី ការណណ្នារីំ រម្បៀបបំម្រញ របាយការណ៍្សេុកព្បចាណំខ្ ឱស្ សំភ្នរៈ ្ិងបរកិាេ រម្រេយ កតមវធីិព្គុ្្
ចាញ់ ដ្ល់អនកព្គ្បព់្គ្ងឃាល ងំឱស្ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងឃាល ងំត ា្ីរម្រេយ ឲ្យា្ភ្នរងាយព្សួល កនុងការ 
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ទញយកេិ ន្្យ័រីព្បរ័្ ធ ម្ដ្ើតបបំីម្រញកនុងតារាង របាយការណ៍្ព្បចាណំខ្ ្ិងបញ្ជូ ្ម្ៅ
តជឈតណ្ឌ លោតិ ម្អាយបា្ទ្ម់្រលម្វោ។ 

តារាងសកតមភ្នរម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងណផ្្ការព្បចាំ្ ន  ំ

 
សិកាេ សាោតព្តងេិ់សសេីរី ការធានាគុ្ណ្ភ្នរេិ្នយ័សេុកឱស្ បរកិាេ រកនុងព្បរ័្ ធ 

 
សិកាេ សាោសេីរីការព្គ្បព់្គ្ងឱស្ ្ិងបរកិាេ រម្រេយសបស់កតមវធីិព្គ្ុ្ ចាញ់សំរាបព់្សកុព្បតិបតេិ 

វគ្គ ន្ៃ ណខ្ ន្  ំ ម្ខ្តេ សិកាេ កាត 

ចំ្ួ្សិកាេ កាតកនុងតយួ
ន្ៃ 

ព្បុស ព្សី 
ចំ្ួ្
សរុប 

១ ២៩-៣០ 
កញ្ហា  ន្  ំ
២០២០ 

ព្រះសីហ្ុ កំរត  
ណកប តាណកវ  
កំរងស់ពឺ ម្កាះកុង 

ព្បធា្ការយិាល័យឱស្ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫតន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ ព្បធា្ឫជំ្ួយ 
ការឃាល ងំឱស្ព្សុកព្បតិបតេិ ព្បធា្ឃាល ងំ 

៣៥ ៣០ ៦៥ 

សកតមភ្នរ សុ ន្ករ(ចំ្ួ្ដ្ង) ម្ោលម្ៅ ន្  ំ សតតិិផ្ល 

សិកាេ សាោតព្តងេិ់សសេីរីការធានាគុ្ណ្
ភ្នរេិ ន្្យ័សព្ាបរ់បាយការណ៍្សេុក   
ឱស្បរកិាេ រកនុងព្បរ័្ ឋ MIS 

៣ដ្ង ៣ដ្ង ១០០% 

 

សិកាេ សាោសេីការព្គ្បព់្គ្ងឱស្ ៤ដ្ង ៤ដ្ង ១០០% 

ន្ៃ ណខ្ ន្  ំ ម្ខ្តេ សិកាេ កាត  

ចំ្ួ្សិកាេ កាតកនុងតយួន្ៃ 

ព្បុស ព្សី 
ចំ្ួ្
សរុប 

២៧-២៨ សីហា 
២០២០ 

ព្កចះ តណ្ឌ លគិ្រ ីព្រះសីហ្ុ  
ត ា្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុក
ព្បតិបតេិ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ 

២៦ ២០ ៤៦ 

១-២ កញ្ហា
២០២០ 

កំរងស់ពឺ ម្ពាធិសាត ់
ត ា្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុក
ព្បតិបតេិ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ 

៣៣ ១៥ ៤៨ 

៣-៤ កញ្ហា  
២០២០ 

រត្គិ្រ ីសាឹងណព្តង  
ត ា្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុក
ព្បតិបតេិ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ 

៣៤ ១១ ៤៥ 

   សរុប ៩៣ ៤៦ ១៣៩ 
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ឱស្ត ា្ីរម្រេយបណងអកម្ខ្តេ 
២ ១-២ 

តុោ ន្  ំ
២០២០ 

បាតដំ់្បង  
បនាា យា្ជយ័   
ម្ពាធិសាត ់នប៉ាលិ្ 
ឧតដរា្ជយ័ 

ព្បធា្ការយិាល័យឱស្ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫតន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ ព្បធា្ឫ 
ជំ្ួយការឃាល ងំឱស្ព្សុកព្បតិបតេិ  
ព្បធា្ឃាល ងំឱស្ត ា្ីរម្រេយបណងអកម្ខ្តេ 

៣៤ ៣២ 
 

៦៦ 
 

៣ ៦-៧  
តុោ 
២០២០ 
 

ម្សៀតរាប កំរងធំ់ 
តណ្ឌ លគិ្រ ី 
រត្គិ្រ ី 
សាឹងណព្តង  
ព្រះវហិារ 

ព្បធា្ការយិាល័យឱស្ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫតន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫជំ្ួយការឃាល ងំឱស្ព្សុកព្បតិបតេិ  
ព្បធា្ឃាល ងំឱស្ត ា្ីរម្រេយបណងអកម្ខ្តេ 

៤៣ ២១ 
 

៦៤ 
 

៤ ៨-៩  
តុោ 
២០២០ 
 

     កំរង់្ ន ងំ  
កំរងច់ាត តបូងឃមុ ំ ព្កចះ 

ព្បធា្ការយិាល័យឱស្ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫតន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫជំ្ួយការឃាល ងំឱស្ព្សុកព្បតិបតេិ  
ព្បធា្ឃាល ងំឱស្ត ា្ីរម្រេយបណងអកម្ខ្តេ 

៣៦ ៣១ ៦៧ 

សរុប ១៤៨ ១១៤ ២៦២ 

 
កិចេព្បជំុសព្តបសព្តលួការផ្គតផ់្គងព់្បចាណំខ្ (Monthly Supply Coordination Meeting) 

ចាបរី់ណខ្តករា ន្ ២ំ០២១ ណផ្នកឱស្ន្ ត.គ្.ច បា្ដឹ្កនាកិំចេព្បជំុសព្តបសព្តួលការផ្គតផ់្គង់
ព្បចាណំខ្ ម្ដាយា្ការចូលរតួរីសំណាកម់្ោក-ម្ោកព្សី តំណាងឃាល ងំឱស្កណាេ ល(CMS)  នាយក
ដាឋ ្ឱស្ ចំណី្អាហារ បរកិាេ រម្រេយ ្ិងម្ព្គ្ឿងសំអាងន្ព្កសួងសុខាភបិាល (MOH-DDF) ្ិង អងគការ
នដ្គូ្ព្រតទងំអងគការសងគតសីុវលិនានារតួា្ UNOPS, USAID-PMI, WHO, GHSC-PSM, CHAI, 
CMEP, CRS ្ិង MC។ 

កិចេព្បជំុម្្ះម្ធាើម្ ើងកនុងម្ោលបំណ្ង បងាា ញរីបចេុបប ន្ភ្នរន្រត័ា៌្សេីអំរីឱស្ សំភ្នរៈ ្ិង
បរកិាេ រម្រេយ សំរាបក់ារម្ធាើម្តសេ ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់សំខា្់ៗ ណដ្លបា្ម្ធាើលេធកតម ្ិងសេុកណដ្ល
ា្ម្ៅកនុងឃាល ងំឱស្កណាេ ល ព្រតោតយួការរិភ្នការីបញ្ហា ចំបងៗណដ្លទកេ់ង្ឹងការផ្គតផ់្គង ់
ព្គ្បព់្គ្ង ្ិងេិ ន្្យ័សេុកន្ ឱស្ សំភ្នរៈ ្ិងបរកិាេ រម្រេយ ។  កិចេព្បជំុកប៏ា្ផ្េល់ឱកាសម្អាយអងគការ
សងគតសីុវលិម្ធាើបេបងាា ញរីសាា ្ភ្នរសេុកឱស្ សំភ្នរៈ ្ិងបរកិាេ រម្រេយ សំរាបក់ារម្ធាើម្តសេ ្ិង
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិ ត ា្ីរម្រេយបណងអក្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ម្ដាយណផ្អកម្លើរបាយ
ការណ៍្េិ ន្្យ័សេុកកនុងព្បរ័្ ធរត័ា៌្ព្គុ្្ចាញ់ (MIS) ្ិងកិចេសហព្បតិបតេិការរវាងអងគការសងគត      
សីុវលិ្ិងតន្រ េ្ីម្ៅថ្នន កត់ ា្ីរសុខាភបិាល ព្សុកព្បតិបតេិ ត ា្ីរម្រេយបណងអក ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរកនុងការផ្គត់
ផ្គង ់ ព្គ្បព់្គ្ង ្ិងការម្ធាើរបាយការណ៍្សេុក ឱស្ សំភ្នរៈ ្ិងបរកិាេ រម្រេយ សំរាបក់ារម្ធាើម្តសេ ្ិង
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ម្ដ្ើតបធីានាបា្ថ្នព្សុកព្បតិបតេិ ត ា្ីរម្រេយ្ិងតណ្ឌ លសុខ្
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ភ្នរា្សេុកម្ព្បើព្បាស់ព្គ្បព់្ោ្ ់ម្ចៀសវាងការដាចស់េុក កាតប់ ា្យសេុកកកសាះ ្ិងសេុកផុ្តកំណ្តម់្ព្បើ
ព្បាស់។ 
 

របាយការណ៍្ចំណូ្លចំណាយឱស្បរកិាេ របស់តជឈតណ្ឌ លោតិចាបរី់ណខ្ តករា ដ្ល់ណខ្កញ្ហា
ន្ ២ំ០២១ 

No  Code  Description Strength 
 Issue 
Unit 

Open Balance 
in Jan 2021 

 Receipt 
Jan-Sep 

2021 

 Issue  
Jan-Sep 

2021 

 Balance by 
Sep 2021 

1 AC0034 Dextrose 5%+NSS 0.9% (+1set) 500ml BTL 0 20,000 400 19,600 

2 AC0035 
Dextrose 5% + Acetate ringer 
(+set) 

500ml BTL 40000 40000 40000 40,000 

3 AC0037 Dextroses (Glucose) 5% + Ringer 500ml BTL 0 2,000 0 2,000 

4 ND0010 Albendazol 400mg TAB 263,100 0 263,100 0 

5 ND0065 Artesunate+Mefloquine(1B/6tab) 25+50mg BOX 0 0 0 0 

6 ND0067 
Artesunate + 
Mefloquine(1B/6tab)  

100+200mg BOX 96,008 0 83,157 12,851 

7 ND0069 
Artesunate + 
Mefloquine(1B/3tab)  

100+200mg BOX 4,733 0 4,070 663 

8 ND0071 Chloroquine Phospate 250mg  TAB 568,000 0 191,300 376,700 

9 ND0072 Chloroquine Phospate 500mg TAB 0 0 0 0 

10 ND0080 
Rapid diagnostic test for PF and 
other 

25tests KIT 21,069 0 21,069 0 

11 ND0082 
Rapid diagnostic test for PF and 
other 

10tests  Test  0 652,660 158,700 493,960 

12 ND0083 G6PD Rapid Diagnostic test 5tests KIT 0 0 0 0 

13 ND0084 G6PD Rapid Diagnostic test 25test KIT 0 361 0 361 

14 ND0087 G6PD Control   KIT 0 337 0 337 

15 ND0088 G6PD anlyser   UNIT 0 0 0 0 

16 ND0090 Insecticide for spraying 1000ml BTL 0 6,000 6,000 0 

17 ND0130 Praziquantel 600mg TAB 0 0 0 0 

18 ND0131 Primaquine 15mg TAB 0 0 0 0 

19 ND0132 Primaquine 7,5mg TAB 757,500 500,000 268,900 988,600 

20 ND0140 Quinine Dihydrochloride 600mg/2ml AMP 18,600 0 3,110 15,490 

21 ND0150 Quinine Sulfate 300mg TAB 186,000 0 42,000 144,000 

22 ND0160 Temephos sand granules 20 Kg 1% KG 0 160000 160000 0 

23 ND0170 Tetracycline 250mg CAP 176,000 10,000 42,000 144,000 

24 NI0113 Eugenol USP 10ml VIAL 100 100 63 137 

25 NP0194 Voltage Stabilizer 3Phase UNIT 0 3 3 0 

26 NQ4345 Plastic Bag 38x50x10cm PCS 212 0 0 212 

27 NQ4475 Print Flip-Chart A3 PCS 212 0 0 212 

28 NQ4496 Glove examination nitrile S PCS 20000 0 20000 0 

29 NQ6762 Filter Tip 960 1-200µl BOX 133 65 148 50 

30 NQ6763 Filter Tip 960 0.5-20µl BOX 100 0 100 0 

31 NQ6764 Filter Tip 960 1000µl BOX 210 0 210 0 

32 NR3070 Boot Size41 PRS 5000 4000 5000 4,000 

33 NR3071 Boot Size43 PRS 10000 6500 8280 8,220 

34 NR3212 Glove Sterile (6) S PRS 20000 0 0 20,000 

35 NR3213 Glove Sterile (7.5) M PRS 40000 0 0 40,000 
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36 NR3214 Glove Sterile (8.5) L  PRS 40000 0 0 40,000 

37 NR3216 Glove Exam, nitrile, non sterile XS PCS 20000 0 0 20,000 

38 NR3217 
Glove Exam, latex non sterile 
(7.0) 

SM PCS 45000 0 20000 25,000 

39 NR3218 
Glove Exam, latex non sterile 
(8.0) 

ML PCS 42000 0 4000 38,000 

40 NR3221 Glove Exam, Nitrile non sterile S PCS 29000 113000 72000 70,000 

41 NR3222 
Examination glove latex non 
sterile   

M PCS 51000 1062000 1102000 11,000 

42 NR3223 
Examination Glove latex non 
steril  

L PCS 39000 1080000 1033760 85,240 

43 NR3225 
Glove Examination Latex non 
sterile 

XL PCS 97000 0 1500 95,500 

44 NR3261 Face Mask 3D   PCS 0 20160 1000 19,160 

45 NR3356 Isolation gown L PCS 22000 7750 29750 0 

46 NR3414 Hinova   PCS 26 7500 7526 0 

47 QC0007 Ultrasound scanner with battery   UNIT 1 0 1 0 

48 QC0008 Thermographic camera   SET 10 0 10 0 

49 QC0009 
Portable Ultra sound & Spare 
parts 

  SET 25 0 25 0 

50 XA1858 Medonic M-Series Lyse, RFID 5L PACK 240 150 217 173 

51 XA1859 Medonic M-Series Diluent, RFID 20L PACK 240 180 217 203 

52 XB0184 Filter Paper 185mm 100pcs BOX 50 0 47 3 

53 XB0303 
Plastic sterile inoculating loop 
1µl 

  PCS 20,000 0 8,000 12,000 

54 XB1120 Stool Container 40ml PCS 2,400 10,000 5,400 7,000 

55 XC0050 Centrifuge, Bench Universal   SET 2 0 0 2 

56 XC0147 Fully Automatic Boichemistry    SET 2 0 0 2 

 

៦.២.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
 ឃាល ងំតូចរំុអាចសេុក សំភ្នរៈ បរកិាេ របា្ព្តឹតព្តូវ 
 ា្ការយឺតយា៉ា វកនុងការផ្គតផ់្គង ់្ិងណបងណចកសំភ្នរៈ បរកិាេ រតយួចំ្ួ្ដូ្ចោ៖ 

សំភ្នរៈអបរ់សុំខ្ភ្នរ។ល។ ម្ៅដ្ល់ម្សវាសុខាភបិាល។                                                                                                             
 ខ្ាះ្វកិាកនុងការដឹ្កជញ្ជូ ្សំភ្នរៈ បរកិាេ រម្ៅដ្ល់ម្សវាសុខាភបិាល។ 
 ខ្ាះធ្ធា្តន្រ េ្ីកនុងការងារណផ្នកឱស្ 
 សំភ្នរៈ បរកិាេ រខ្លះអ្គុ់្ណ្ភ្នរតិ្ អាចម្ព្បើព្បាស់យូរ។ 

៦.៣.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
 ម្ធាើបញ្ជ ីសារម្រើភណ័្ឌ ឱស្ សំភ្នរៈ ណដ្លេេួលបា្រីឃាល ងំឱស្កណាេ លន្ព្កសួង 

សុខាភបិាលព្បចាណំខ្។ 

 តកព់្តាេំ្ិញណដ្លផ្េល់ម្អាយម្ដាយគ្ម្ព្ាង្វកិាតូល្ិធិសកល។ 
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 ចុះអភបិាលសេីរីបចេុបប ន្ភ្នរន្ការម្ផ្ាៀងផ្អា តប់ញ្ជ ីសារម្រើភណ័្ឌ ព្េរយសតបតេិម្ៅតាត 

 ម្សវាសុខាភបិាលន្រដ្ឋបាលម្ខ្តេ។ 

 ការចុះអភបិាលម្ដ្ើតបរិី្ិតយ្ិងតាតដា្សាា ្ភ្នរសេុកឱស្ សំភ្នរៈ បរកិាេ រម្រេយ
តាតឃាល ងំឱស្ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ។ 

 ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២០ ម្ដាយា្ការសហការោតយួអងគការ UNOPS   ម្លើការេិញ        
ឱស្ សំភ្នរៈ បរកិាេ រ  ម្ផ្ែងៗសព្ាបគ់្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកល គ្ម្ព្ាងការេបស់ាក ត់
ភ្នរសំុាន្ឱស្អាម្តតសីុី្ី្ ្ិង គ្ម្ព្ាងកតមវធីិតូល្ិធិសកល ម្ី  ណផ្នកលេធកតមន្
តជឈតណ្ឌ លោតិបា្អ្ុវតេតាតណផ្្ការ ណដ្លបា្ម្ព្ោងេុក តយួចំ្ួ្ធំដូ្ចោ៖   
ឱស្ព្គុ្្ចាញ់ ម្តសេរហ័ស ា៉ា សីុ្បាញ់ថ្នន សំាល បតូ់ស   តពី្កូេសែ្ ៍សំភ្នរៈចាប់
តូស េូរស័រានដ្ ការម្បាះរុតពម្សៀវម្ៅណចកតុងសព្ាបព់្បោជ្     សាិតម្ៅកនុងតំប្់
ព្គ្ុ្ចាញ់   ព្បោជ្ចំណាកព្សុក ផ្អា ងំរូបភ្នរ ខិ្តបណ័្ា អបរ់អំំរី ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ណដ្ល
បម្ងកើតម្ ើងម្ដាយណផ្នកអនកសមព្គ្ចិ័តេភូត ិ បណ័្ា បញ្ជូ ្អនកជំងឺ បណ័្ា ណណ្នាសំេីរីការព្បី
ព្បាស់ឱស្ព្គ្ុ្ចាញ់បម្ងកើតម្ ើងម្ដាយណផ្នកម្សវឯកជ្ វមី្ដ្អូខ្លីបម្ងកើតម្ ើងម្ដាយ
ណផ្នកអបរ់សុំខ្ភ្នរ  សំភ្នរៈត ា្ីររិម្សាធ្ ៍ ្ិងសំភ្នរៈសព្ាបក់ារពារជំងឺកូវដិ្-១៩ 
សព្ាបណ់ចកជូ្បណាេ ម្ខ្តេនានា។ រាល់ឱស្ សំភ្នរៈ បរកិាេ រម្រេយ ណដ្លផ្េល់ម្អាយ
កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់បា្លេឋកតមម្ដាយអងគការ UNOPS ម្ព្កាតគ្ម្ព្ាង្វកិាតូល្ិធិ  
សកល។ 

 
ណផ្្ការលេឋកតមសព្ាបក់ារផ្គតផ់្គងឱ់ស្ ្ិងសំភ្នរៈបរកិាេ ម្រេយកនុងព្តីាសេី៤ 

ល.រ 
ម្ឈាម ះសញ្ហា  ្ិងកបួ្
ខាន តន្ឱស្-បរកិាេ រ 

កំរតិ ខាន ត ឬឯកតា បរាិណ្ 
កាលបរមិ្ចឆេ
ដ្ឹកជញ្ជូ ្ 

1 Artesunate + Mefloquine 100 mg + 200 mg Box/1X3Tablet 5,040  តុោ ២០២០ 
2 Artesunate + Mefloquine 100 mg + 200 mg Box/2x3Tablet 33,360 តុោ ២០២០ 

3 Artesunate + Mefloquine 25 mg + 50 mg Box/3X2Tablet 
          
70,080  

តុោ ២០២០ 

4  G6PD Machine Unit set 238 ធនូ ២០២០ 

5 G6PD Test Kit 25tests/kit 413 ធនូ ២០២០ 

6 Control Solution G6PD Kit 10 kit/2tables 363 ធនូ ២០២០ 
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សំភ្នរៈណដ្លបា្ផ្េល់ម្អាយម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកលកនុង ន្ ២ំ០២០ 

RIR No Description 
Date RIR 
Issue 

Quantity 

004/20 Laptop's Battery (MIS) 16/01/2020 1 

005/20 Laptops Dell 16/01/2020 4sets 

007/20 Store Temperature and Humidity meter  27/01/2020 04pcs 

008/20 LCD Projector 31/01/2020 01Pc 

009/20 VMW Recording Book 30/01/2020 750 

010/20 
Folding Meeting Table 

27/01/2020 
7 

Ergonomic office recliner Chair 5 

011/20 
Executive chair with wheel casters 

27/01/2020 
2 

Meeting chair 2 

012/20 MMW signboard for CNM(IP2) 3/2/2020 103 

014/20 FTD Malaria (Detection) 3/2/2020 5Kits 

016/20 ASMQ 100+200mg B/6Tablet 10/2/2020 61,920B/6Tab 

017/20 USB flash drive for annual Malarian Conference 12/2/2020 358 

018/20 Color Printers 12/2/2020 3 

020/20 ម្ជើងសព្ាបត់ាងំ Annual Report2019 17/02/2020 20+16 

024/20 Poster សម្រាប់ធ្វើ Annual Workshop 25/02/2020 36 

025/20 
Paracetamol 500mg tablet 

6/3/2020 
28,044 Blister 

Paracetamol 500mg tablet 
185,000 
Blister 

027/20 Procuring of Screen for Projector  25/03/2020 1set 

028/20 Accessories for wall mounting of projector 25/03/2020 1set 

029/20 
Mini Rechargeable Speaker 

25/03/2020 
18set 

USB flash Drive  356 

030/20 

Printing job Aids for case Management 

25/03/2020 

2100 set s 

Printing job aids for Case Management 420 sets 

Printing Health Education 5000 Sets 

031/20 Sun Hat 25/03/2020 340 Set 

032/20 G6PD RDTs 31/03/2020 941+200KITs 

033/20 Label Printer 31/03/2020 1+25+25  
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034/20 FTD Malaria (Differentiation) 30/03/2020 2kits 

035/20 Toyota Land Cruiser 1/4/2020 01set 

036/20 Name Tag for Annual Malaria Conference 19/02/2020 358 

1- Fully automated clinical chemistry Analyzer 

6/4/2020 

1 

2- G-6-PDH 2 

3- G-6-PDH Control deficient 2 

4- G-6-PDH Control normal 2 

040/20 

1- LED Solar Table lamp (LBT-DL-31 LED) 

10/4/2020 

10pcs 

2- Extension lead power socket power individual 
switch over load protection universal socket 
indicator light PIPO 8m P200 

5pcs 

3- Torch battery Alkaline 43pcs 

4- Torch battery Alkaline 7pcs 

043/20 
Medical Face Mask 

21/04/2020 
40 

Alcohol 97o C  24 

045/20 Tweezers (15cm+16cm+25cm) 21/04/2020 10+15+10 

046/20 Digital Clamp Meter+ Battery 21/04/2020 1+40 

049/20 Malaria RDT 24/04/20 11850Kits 

051/20 Mini Rechargeable Speaker 30/04/2020 6 

053/20 Recording message 7/5/2020 1 

055/20 Monitor Dell 34  11/5/2020 1 

057/20 
Chlorine disinfectant sol. 

22/05/2020 
40 Gallons 

Chlorine disinfectant sol. 24 Gallons 

98/20 
LCD Projector + 

15/05/2020 
1 

Printer Laser 1 

059/20 Alcohol 75% 26/05/2020 
1680 
FL/450ml 

061/20 Household Card 26/05/2020 65000Pds 

062/20 Thermometer 26/05/2020 24units 

064/20 Household Card 1/6/2020 7 0000 P 

065/20 Desktop Computer Dell 19/05/2020 15Cp 

066/20 Raincoats for VMWs/MMWs 9/6/2020 340 

067/20 Waistcoat Jacket for VMWs/MMWs  9/6/2020 340 

068/20 Job Aids Book for MIS App Training 9/6/2020 508 

069/20 RDTs (Pf/P.V) 2/6/2020 308 700 T 

071/20 Household Card 10/6/2020 37 650 P 
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073/20  Alcohol 75% 10/6/2020 19 200 Fl 

085/20 Alcohol 75% 23/06/2020 28,149 FL 

104/20 Glove Size M 7/7/2020 765Box 

102/20 Portable Screen Tent with Instant Set Up 10/7/2020 40 Unit 

109/20 Printed 'not for sale' sticker (ACT) 27/07/2020 210,000 

107/20 Computer Laptop 7/8/2020 2 

108/20 Video networking 75 Inch 10/8/2020 1 

110/20 
111/20 
112/20 
113/20 

1. Printing referral slip 

11/8/2020 

540 

2. MMW recording book/Pt recording book 155 

3. Printing outreach form for MMW 427 

4. Printing forest pack questionnaires form for 
VMW 

300 

5. Printing Forest Pack Management Form 207 

6. Printing SOP for MMW/VMW 272 

112/20 Alcohol 75% 14/08/2020 1336 Bottles 

113/20 Outreach guideline and Paracetamol 31/08/2020 272 

114/20 
115/20 

1- Printing Referral Slip 

11/8/2020 

540 

2- MMW recording book/Patient recording book 155 

3- Printing Outreach Form for MMW and VMW 427 

4- Printing Forest pack questionnaires form for 
VMW 

300 

5- Printing Forest pack management Form 207 

6- Printing SOP for MMW/VMW 272 

115/20 
116/20 
117/20 

1- Printing Referral Slip 

11/8/2020 

540 

2-MMW recording book/Patient Recording book 155 

3- Printing Outreach Form for MMW and VMW 427 

4- Printing Forest pack questionnaires form for 
VMW 

300 

5- Printing Forest pack management Form 207 

118/20 Samsung galaxy Table S6 14/08/20 04 

117/20 
119/20 

1.Malaria RDT 
2.Malria RDT  

14/08/20 
449,950 Tests 

101300 Tests 

118/20 
120/20 

1.Meeting Table 
2.Swivel table 

25/09/20 
01 

04  

121/20 
122/20 

1.T-Shirt with color blue 
2. T-Shirt with color Grey 

25/09/20 
672 

1253 
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123/20 Banner (8 messages) 25/09/20 80 

125/20 Torch (vector control) 28/9/20 70 

126/20 Banner (10 messages) 28/09/20 120 

128/20 Swivel Chair 30/09/20 02 

135/20 Household Card 29/09/20 6500 

136/20 Sign boards (distribution to14 provinces) 01/09/20 350 sets 

137/20 How hold card 02/10/20 2700 

139/20 Household Card 05/10/20 9200 pcs 

139/20 Alcohol 75% 05/10/20 88 Btl 

139/20 Swivel Chair  05/10/20 2 

140/20 G6PD analyger 05/10/20 130 Unit 

140/20 G6PD Test  05/10/20 37 Kit  

141/20 G6PD Control 05/10/20 5 

141/20 Real star® Malaria PCR Kit 1.0 13/10/20 10Kit 

141/20 Real star® Malaria Screen &type  PCR Kit 1.0 13/10/20 3kit 

139/20 Samsung Galaxy Note 20 ultra 256GB 15/10/20 4 

140/20 Iphone 11pro Max 256GB 15/10/20 4 

141/20 Procuring LCD projecter  15/10/20 2 

142/20 G6PD Control 05/10/20 5 

143/20 Real star® Malaria PCR Kit 1.0 13/10/20 10Kit 

144/20 Motorizing projecterscreen for projecter 15/10/20 1 

145/20 Video Conference equipment 12/10/20 01, 01 

146/20 Projecter screen with stanrel 16/10/20 01 

147/20 Priouse poster 19/10/20 4060pcs 

147/20 Laptop Dell for PHDs  26/10/20 76 

149/20 Laptop ASUS for CNM  26/10/20 15 

150/20 Air Cooler Fam  27/10/20 2 set 

151/20 Extansion card 27/10/20 10 

151/20 Frige Thermometers 26/10/20 335 
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151/20 P .Vivax treatment  Flowchart   Job Aids  2/11/20 400pcs 

151/20 
P .Vivax treatment  Flowchart   G6PD Testing Job 
Aids 

2/11/20 400PCS 

151/20 P .Vivax treatment  Flowchart   G6PD  QC  Job Aids 2/11/20 400PCS 

152/20 
P .Vivax treatment  Flowchart    pOSTER 
aDHERENCE follow up Forms   

2/11/20 10600pes 

152/20 P .Vivax treatment  Flowchart   IEC/BCC poster  2/11/20 21200pcs 

153/20 
P .Vivax treatment  Flowchart    Printing PV 
Recording Book  for HCs 

2/11/20 400PCS 

154/20 Priting VMW P .Vivax Treatment  2/11/20 400PCS 

154/20 Priting VMW Follow up Job aid  2/11/20 400PCS 

155/20 Hammocks for forest pack 2/11/20 5900pcs 

156/20 VMW operation Manual (English Version) 2/11/20 300PCS 

157/20 VMW operation Manual (Khmer Version) 2/11/20 300PCS 

157/20 Procuting Laptop 28/10/20 6 ធម្ររឿង 

158/20         Photocopy Side effect  investigatation  form  4/11/20 1 

159/20 Freeze  pack  10/11/20 335 

161/20 Wall thermometer 10/11/20 220pcs 

162/20 Nitrile  Disposable 10/11/20 20Box 

163/20 Cooling bag with adjustable shoulder string  19/10/20 335 

164/20 Infrared forehead thermometer 13/11/20 16 Unit 

168/20 PCR test tube Rack 20/11/20 20 

169/20 Fridge for PV –Radical Cure activity  16/11/20 260 

170/20 Multi-Fold Tissue 24/11/20 20 packs 

171/20 Smart phone (Samsung Galaxy  A31) 25/11/20 16 set  

172/20 
Disposable medical  fore mask (AOP Work shop at 
SR ) 

26/11/20 
69 Box/50 
mask 

173/20  Disinfectant Gel  26/11/20 10 Btls 

174/20 LCD Projector  26/11/20 01 

175/20 Back pack for forest pach 07/12/20 5900 

176/20 Wall thermometer 11/12/20 114pcs 

177/20 ASMQ (100-200mg)  B/3tablet  11/12/20 
4800 Box 
(UNOPS=67B) 

177/20 ASQM (100-200mg)B/6tablet 11/12/20 
33360Box 
(UNOPS=34B) 

178/20 G6PD Analyzer  11/12/20 238 Kits 
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178/20 G6PD Test  11/12/20 413Kits  

178/20 G6PD Control 11/12/20 363Kits 

179/20 Bicycles 14/12/20 16 ម្ព្គ្ឿង 
180/20 Smart Phone ( SumSung  Galaxy A31) 14/12/20 2164ម្ព្គ្ឿង 
181/20 Microcentifuge  for PCR Strip  18/12/20 01 Unit 

182/20 Label Sticker for PCR  Reagent  Tubes  18/12/20 3 pack 

182/20 Cartridge for label printer  18/12/20 3pack 

182/20 Lens paper  18/12/20 3pack 

183/20         Giemsa solution  18/12/20 40Btl 

183/20 Methanol Absolute  18/12/20 15Btl 

183/20 Immersion oil for microscopy  18/12/20 20Btl 

184/20 Tshirt for last mile project  21/12/20 1200pcs 

185/20 Refrigerator  22/12/20 4ម្ព្គ្ឿង 
186/20 Desk top Accer & monitor  22/12/20 6ម្ព្គ្ឿង 
187/20 Wifi system for CNM  21/12/20 3ម្ព្គ្ឿង 
188/20 Signboard for VMW 28/12/20 350 pcs 

185/20 Refrigerator  22/12/20 4ម្ព្គ្ឿង 
186/20 Desk top Accer & monitor  22/12/20 6ម្ព្គ្ឿង 
187/20 Wifi system for CNM  21/12/20 3ម្ព្គ្ឿង 
188/20 Signboard for VMW 28/12/20 350 pcs 

189/20 Monitor  Dell 34’’ cuved  23/12/20 2ម្ព្គ្ឿង 
197/20 Bicycle 28/12/20 4ម្ព្គ្ឿង 
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៧.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកគណ្សនយយម្ូលនិធិែកល៖ 
ហិរញ្ា វតាុឬ្វកិាោកតាេ ដ្សំ៏ខា្ត់យួដ្ល់ណផ្នកពាករ់័្ ធទងំអស់ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ស៍កតមភ្នរនានា

ឈា្ម្ៅសំម្រចសូចនាករឬណផ្្ការណដ្លបា្ម្ព្ោងេុក។ ណផ្នកហិរញ្ា វតាុតូល្ិធិសកលណដ្លសាិតម្ៅ
ម្ព្កាតតជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ្ិងបាណ្កសាន្រសេ(ត.គ្.ច.)ា្តួនាេី
យា៉ា ងសំខា្ក់នុងការព្គ្បព់្គ្ង្វកិាជំ្ួយរបស់តូល្ិធិសកលតាងំរី ន្ ២ំ០០៤ (Round-2) រហូតដ្ល់
បចេុបប ន្២០២១ (RAI3E). 
 

បុគ្គលិកកិចេស្ាណផ្នកហិរញ្ា វតាុបា្បំម្រញតួនាេី្ិងភ្នរកិចេរបស់ខ្លួ្ោម្ព្ចើ្ណដ្លោការងារ
សនូលរបស់គំ្ម្រាងតូល្ិធិសកល្ិងគំ្ម្រាងកូវដី្១៩ដូ្ចោការម្រៀបចំឯកសារផ្េល់្ិងេូទតព់្បាកបុ់ម្រ
ព្បទ្រហូតដ្ល់ការម្ធាើរបាយការណ៍្ហិរញ្ា វតាុ។ល។ ម្ព្ៅរីម្នាះរួកម្គ្កប៏ា្បំណរញការងារតយួចំណួ្្
ម្េៀតដូ្ចោ៖ 

 ចូលរតួសំរបសំរលួវគ្គហាឹកហាឺ្នានាដ្ល់ណផ្នកកតមវធីិតយួចំណួ្្ណដ្លបា្ម្សនើឲ្យជួយ ។ 
 ចុះអភបិាលការងារហិរញ្ា វតាុម្ៅតាតត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ្ិងបា្ផ្េល់

្ូវអ្ុសាស្៍្ ិងជំ្ួយបម្ចេកម្េសដ្ល់តន្រ េ្ីគ្ណ្ម្្យយទងំម្នាះ។ 
 ផ្េល់វគ្គហាឹកហាឺ្ណផ្នកគ្ណ្ម្្យយដ្ល់តន្រ េ្ីគ្ណ្ម្្យយតករំីត ា្ីរសុខាភបិាល្ិងព្សុក

ព្បតិបតេិេូទងំព្បម្េសព្រតទងំព្កសួង្ិងអងគការសងគតសីវលិតយួចំណួ្្។ 

 ចងព្កង្ូវឯកសារម្សចកេីណណ្នាោំលំអិតតយួចំណួ្្សេីរីការកតព់្តា ម្ធាើរបាយការណ៍្ 
្ិងការម្រៀបចំឯកសារគ្ណ្ម្្យយ។ល។ម្ដ្ើតបណីចកជួ្យកម្ៅអ្ុវតេ។ 

 
បចេុបប ន្ម្្ះកនុងណផ្នកហិរញ្ា វតាុតូល្ិធិសកលន្តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់         

បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ (ត.គ្.ច.) ា្បុគ្គលិកកិចេស្ាចំណួ្្៦នាក ់ (ព្សី៣នាក)់ ដូ្ច
បា្បងាា ញជូ្កនុងរចនាសតព័្ ធខាងម្ព្កាតបា្កំរុងបំម្រញការងារ្ិងសំម្រចបា្លេធផ្លតយួចំ្ួ្ដូ្ច
ខាងម្ព្កាតកនុង ន្ ២ំ០២១ក ល្ងម្ៅ។ 
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៧.១.ែម្ិទធនលសធៀរនឹងែចូនាករ៖ 

លរ                 សូចនាករ ម្ោលម្ៅ ន្  ំ
២០២១ 

លេធផ្ល១២ណខ្ 

១.ផ្េល់្វកិាម្ៅព្គ្បម់្ខ្តេសាា ប័្  ព្គ្បណ់ផ្នកទងំ
អស់ 

១០០% 

២.បម្ងកើតព្បរ ធ្ក័តព់្តាឬេំរងរ់បាយការណ៍្ហិរញ្ា វតាុជូ្ដ្ល់
បុគ្គលិកគ្ណ្ម្្យយព្គ្បត់ ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ
្ិងសាា ប័្                                         

១៤ម្ខ្តេ្ិង 
៦សាា ប័្  

១០០% 

៣.ផ្េល់ព្បាកបុ់ម្រព្បទ្ដ្ល់ព្គ្បត់ ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ្ិងសាា ប័្  ១៤ម្ខ្តេ្ិង
៦សាា ប័្   

១០០% 

៤.ផ្េល់ព្បាកបុ់ម្រព្បទ្ដ្ល់បុគ្គលិក ត.គ្.ច.ម្ដ្ើតបមី្ធាើសកតមភ្នរ អនកម្ធាើ
សកតមភ្នរ 

១០០% 

៥.ម្ធាើរបាយការណ៍្ហិរញ្ា វតាុព្បចាណំខ្ព្តីាសឆ្ាស្ិង ន្  ំ ព្គ្បណ់ផ្នកពាក់
រ័្ ធ 

១០០% 

៦.ចុះអភបិាលម្ៅត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ្ិងព្សុកព្បតិបតេិម្លើ
ព្បរ័្ ធកតព់្តា្ិងរបាយការណ៍្ 

២៦ដ្ង ១០០% 

៧.ចូលរតួសំរបសំរលួណផ្នកហិរញ្ា វតាុកនុងវគ្គហាឹកហាឺ្ម្ផ្ែងៗោតយួ
កតមវធីិនានា។ 

២៦ដ្ង ១០០% 

 

ចំណុ្ចខាល ងំ 
 បា្្ិងកំរុងសហការម្ដាយរលូ្ោតយួព្គ្បណ់ផ្នកពាករ់័្ ធទងំអស់កនុងការផ្េល់្ិង

េូទត់្ វកិារតួទងំការងារម្ផ្ែងម្េៀត។ 

 សហការបា្លអោតយួ PR-UNOPS, CHAI, PHD/OD, SSR, CSO ្ិងណផ្នកពាករ់័្ ធទងំ
អស់ទកេ់ងម្ៅ្ឹងការងារ។ 
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Summary Expenditure by Cost Grouping Jan-Dec-21

 Expenditure  Balance  % 

 A  B  C=A-B  D=B/A 

1.0 Human Resources (HR) 294,500.00        345,022.13      (50,522.13) 117%

 2.0 Travel related costs (TRC)  4,974,127.50  2,403,257.05  2,570,870.45 48%

 3.0 External Professional services 

(EPS) 
    392,024.00     202,810.46     189,213.54 52%

 4.0 Health Products - 

Pharmaceutical Products (HPPP) 
      39,384.60       11,520.00       27,864.60 29%

 5.0 Health Products - Non-

Pharmaceuticals (HPNP) 
 1,599,722.32  1,593,012.37         6,709.95 100%

 6.0 Health Products - Equipment 

(HPE) 
      15,417.78                   -         15,417.78 0%

 7.0 Procurement and Supply-Chain 

Management costs (PSM) 
    497,993.98     360,765.97     137,228.01 72%

 8.0 Infrastructure (INF)       36,044.00            797.47       35,246.53 2%

 9.0 Non-health equipment (NHP)     986,784.60     840,284.32     146,500.28 85%

 10.0 Communication Material and 

Publications (CMP) 
    326,737.69     169,007.25     157,730.44 52%

 11.0 Indirect and Overhead Costs     113,710.98     115,855.01        (2,144.03) 102%

 12.0 Living support to client/ target 

population (LSCTP) 
      16,410.70                   -         16,410.70 0%

 13.0 Payment for Results       19,613.50         4,233.83       15,379.67 22%

TOTAL 9,312,471.63 6,046,565.86 3,265,905.77 65%

 Cost Grouping 
 Approved

Budget 

 Actual 

៧.១.រញ្ហញ ប្រឈម្៖ 
 របាយការណ៍្ថ្នន កម់្ខ្តេ្ិងព្កសួងម្ផ្ញើតកថ្នន កោ់តិហួសម្រលកំណ្តឬ់ា្ការយឺត

យា៉ា វម្ដាយសារកតាេ តយួចំ្ួ្ដូ្ចោា្ការយឺតយា៉ា វរបាយការរីថ្នន កព់្សកុ
ព្បតិបតេិ។ 

 ៧.៣.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
 ម្ព្តៀតេូទតបិ់េបញ្ជ ី្ិងម្ធាើរបាយការណ៍្ព្បចាំ្ ន ២ំ០២១ 

 រព្ងឹងសតតាភ្នរ្ិងជំរុញថ្នន កម់្ព្កាតោតិឲ្យម្ផ្ញើបាយការណ៍្ហិរញ្ា វតាុទ្ម់្រល។ 
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Summary Expenditure by Unit Jan-Dec-21

N° Unit  Budget  Expenditure  Balance  % 

 A  B  C=A-B  D=B/A 

1 Case Management          193,040.92     125,500.54       67,540.38 65%

2 CMS           17,238.80         8,797.94         8,440.86 51%

3 CNM Mgt           23,287.20       18,973.50         4,313.70 81%

4 DDF           68,541.10       30,002.41       38,538.69 44%

5 Entomology          122,192.23     100,897.83       21,294.40 83%

6 Epidemiology           12,575.00       19,922.00        (7,347.00) 158%

7 Health Education          286,119.01     125,078.07     161,040.94 44%

8 Laboratory          191,775.55     127,330.11       64,445.44 66%

9 MIS       1,110,392.96     594,823.16     515,569.80 54%

10 MoE           68,257.44       35,448.92       32,808.52 52%

11 MoIH           77,681.23       14,384.80       63,296.43 19%

12 MoND          118,655.64       39,697.02       78,958.62 33%

13 Pharmacy          229,819.92     165,373.86       64,446.06 72%

14 PPM           19,125.00       11,088.00         8,037.00 58%

15 Procurement       2,583,244.50  2,152,787.55     430,456.95 83%

16 Sub-National       2,994,987.65  1,986,617.31  1,008,370.34 66%

17 Surveillance          828,542.79     367,597.27     460,945.52 44%

18 Vector Control          146,415.64       60,215.89       86,199.75 41%

19 VMW          220,579.04       62,029.68     158,549.36 28%

9,312,471.63     6,046,565.86 3,265,905.77 65%Total
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សនែកទ៤ី៖ ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែអ់ងគការលដ្គូការងារ 
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១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែគ់សប្មាងល៊ុរ
រំបាតជ់ំងឺប្គនុចាញក់ែ៊ុងប្រសទែកម្ព៊ុជ្ញ (CMEP)  
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១.សែចកតីសនតើម្៖ 
គ្ម្ព្ាងលុបបំបាតព់្គុ្្ចាញ់ម្ៅកតពុោ (Cambodia Malaria Elimination Project ឬ CMEP) 

ា្អាណ្តេិ ៥ ន្  ំចាបម់្ផ្េើតរី ន ៃ្េី ២៦ ណខ្តុោ ២០១៦ រហូតដ្ល់ ២៥ តុោ ២០២១ ។ CMEP ោ
គ្ម្ព្ាងណដ្លបា្ព្គ្បព់្គ្ង ្ិងអ្ុវតេម្ដាយអងគការ URC តាតរយៈតូល្ិធិរីេីភ្នន កង់ារសហរដ្ឋអាម្តរចិ 
ម្ដ្ើតបអីភវិឌ្ឍ្អ៍ េ្រោតិ (USAID) ម្ព្កាតគំ្្ិតផ្ដួចម្ផ្េើតរបស់ព្បធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្តរចិព្បយុេធ្ឹងជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ (PMI)។ CMEP បា្រតួចំណណ្កោតយួតជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់                 
បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ (ត.គ្.ច) កាតប់ ា្យអព្តាឈ ឺ ្ិងសាល បម់្ដាយជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង
ឈា្ម្ៅរកការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់នា ន្  ំ ២០២៥។ CMEP បា្កំណ្តម់្ោលបំណ្ងដូ្ចខាង
ម្ព្កាត៖ 

i. បម្ងកើតត៉ាូណដ្លគំ្រូសកតមភ្នរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិសំម្ៅលូ្ ណដ្លអាច
រព្ងីកការអ្ុវតេបា្ម្ដាយណផ្អកម្លើតូលដាឋ ្ភសេុតាងចាស់ោស់ ្ិងជួយ ោពំ្េដ្ល់ការផ្ែរា 
ផ្ាយ ្ិងការអ្ុវតេ្ម៍្ៅកណ ល្ងម្ផ្ែងម្េៀតម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េសកតពុោ។ 

ii. រព្ងីកអ េ្រាគ្ត្ព៍្បកបម្ដាយគុ្ណ្ភ្នរខ្ពស់ ម្លើការងារព្គ្បព់្គ្ង ្ិងការបងាក រជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កនុង
ព្សុកព្បតិបតេិម្ោលម្ៅណដ្លការព្គ្បដ្ណ្េ បម់្សវា ឬគុ្ណ្ភ្នរម្ៅា្កំរតិ។ 

iii. រព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតរបស់កតមវធីិោតិ ព្តួតរិ្ិតយ តាតដា្ ្ិងវាយតនតលសកតមភ្នរព្បយុេធ ្ិង 
លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

iv. រព្ងឹងសតតាភ្នររបស់កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ង បម្ងកើ្សកតមភ្នរ ្ិង 
្ិរ េ្រភ្នរការងារព្បយុេធ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ោរិម្សសម្ៅថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិ។ 
 
អងគការ URC បា្ ្ិងកំរុងេេួលអ្ុវតេគ្ម្ព្ាងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ 

ដំ្ណាកក់ាលេី ២ (CMEP 2) ម្ព្កាតការឧបតាតភ្វកិារី USAID/PMI ណដ្លា្រយៈម្រល ៥ ន្ បំ េ្
ម្េៀតម្ដាយចាបម់្ផ្េើតរីណខ្កញ្ហា  ន្  ំ ២០២១ ដ្ល់ ណខ្សីហា ន្  ំ ២០២៦ ។ ម្ោលម្ៅភូតសិាន្រសេន្
គ្ម្ព្ាង CMEP 2 គឺ្ព្គ្បដ្ណ្េ បម់្លើព្សុកព្បតិបតេចំ្ួ្ ១៤ ណដ្លា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ សាិតម្ៅកនុងម្ខ្តេ
ចំ្ួ្ ៦ គឺ្ ម្ខ្តេបាតដំ់្បង នប៉ាលិ្ ម្ពាធិ៍សាត ់ កំរត ណកប ្ិងម្កាះកុង។ ម្ោលម្ៅ (GOAL) របស់ 
CMEP 2 គឺ្លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងការពារការម្កើតម្ ើងវញិន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងម្ខ្តេម្ោលម្ៅ 
រតួចំណណ្កកនុងការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េស ្ិងនាតុំខ្្ូវរាល់កិចេព្បឹងណព្បងម្ដ្ើតបមី្ ព្ ះម្ៅ
រកភ្នរាេ ស់ការម្លើខ្លួ្ឯង រតួទងំណផ្នកហិរញ្ា វតាុ សព្ាបក់តមវធីិព្គុ្្ចាញ់ព្បកបម្ដាយ្ិរ េ្រភ្នរ។ 
ម្ោលបំណ្ង (OBJECTIVE) យុេធសាន្រសេចំ្ួ្ ៣ ព្តូវបា្កំណ្តម់្ៅម្ព្កាតគ្ម្ព្ាង CMEP 2៖  
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i. រកម្ឃើញ ្ិងរាបាលព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរ ្ិងសុវតាិភ្នរ ្ិងតាតដា្្ូវព្គ្បក់រណី្ជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ ្ិងផ្េល់្ូវតម្ធាបាយការពារផ្អា ល់ខ្លួ្ព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរ យា៉ា ងម្ហាចណាស់ ៩០% 
ន្ព្បោជ្ណដ្លា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់។  

ii. រព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងវាយតនតលម្អាយបា្សតព្សប
្ូវរាល់សកតមភ្នរលុបបំបាត ់ ្ិងព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងបងាក រការករម្កើតម្ ើងវញិន្ម្តម្រាគ្
ព្គុ្្ចាញ់។ 

iii. កសាងសតតាភ្នរតន្រ េ្ីសុខាភបិាលម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ង រព្ងឹងសកតមភ្នរឲ្យកា្ណ់តខាល ងំកាល  ្ិងធានា
្ិរ េ្រភ្នរកិចេខិ្តខំ្ព្បឹងណព្បងន្ការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ោរិម្សសម្ៅថ្នន ក់
ម្ខ្តេ ្ិងថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិ។ 

២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
− បា្ម្រៀបចំអភវិឌ្ឍណផ្្ការសកតមភ្នរគ្ម្ព្ាង CMEP ន្ េីំ៥ (តុោ ២០២០-កញ្ហា  

២០២១) សំរាបព់្សុកព្បតិបតេិព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្៩ កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ៣ គឺ្ម្ខ្តេបាតដំ់្បង (៤ ព្សុក
ព្បតិបតេិ) ម្ខ្តេម្ពាធិសាត ់(៤ ព្សុកព្បតិបតេិ) ្ិងម្ខ្តេនប៉ាលិ្ (១ ព្សុកព្បតិបតេិ)។ 

− បា្ម្រៀបចំអភវិឌ្ឍណផ្្ការសកតមភ្នរគ្ម្ព្ាង CMEP 2 ន្ េីំ១ (តុោ ២០២១-កញ្ហា  
២០២២) សំរាបព់្សុកព្បតិបតេិព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ១៤ កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ៦ គឺ្ម្ខ្តេបាតដំ់្បង (៤ 
ព្សុកព្បតិបតេិ) ម្ខ្តេម្ពាធិសាត ់(៤ ព្សុកព្បតិបតេិ) ម្ខ្តេនប៉ាលិ្ (១ ព្សុកព្បតិបតេិ) ម្ខ្តេកំរត 
(២ ព្សុកព្បតិបតេិ) ម្ខ្តេណកប (១ ព្សុកព្បតិបតេិ) ្ិងម្ខ្តេម្កាះកុង (២ ព្សុកព្បតិបតេិ)។ 

− អ្ុវតេ្សំ៍ណំុ្សកតមភ្នរ 1-3-7 Case Based Surveillance and Response Activities
។ ការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ អម្ងកតឃាល មំ្តើល ្ិងម្ឆ្លើយតបចំម្ពាះករណី្ជំងឺ
្ីតយួៗ បា្្ិងកំរុងដំ្ម្ណ្ើ រការយា៉ា ងសកតម ្ិងម្េៀងទត ់ ម្ពាលគឺ្ព្គ្បក់រណី្ព្គុ្្ចាញ់
ទងំអស់ណដ្លបា្រកម្ឃើញព្តូវបា្ជូ្ដំ្ណឹ្ងភ្នល តៗកនុងរយៈម្រល ២៤ម្ា៉ា ង ឬ១ន ៃ្ បនាា ប់
តកកនុងរយៈ១-៣ន ៃ្ ករណី្្ឹងព្តូវបា្អម្ងកត ម្ហើយ្ឹងម្ឆ្លើយតប។ ចំម្ពាះករណី្ហាា ល់សីុ 
បា៉ា រូតណដ្លចំណាតថ់្នន កោ់ករណី្ឆ្លងកនុងភូត ិ(L1) ការអម្ងកតសំបុកចតលង្ឹងព្តអ្ុវតេកនុងរយៈ
ម្រលតិ្ ម្លើសរី៧ន ៃ្ (រី៣-៧ន ៃ្)។ សកតមភ្នរព្តូវបា្អ្ុវតេម្ដាយា្ការចូលរតួផ្អា ល់រី
តន្រ េ្ីព្សុកព្បតិបតេិ តូលដាឋ ្សុខាភបិាល ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេពាករ់័្ ធទងំអស់។  

− ោពំ្េការម្រៀបចំព្បជំុអនកសមព្គ្ចិ័តេភូត-ិចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ រតួ
ទងំការបតណ់ប្រម្បៀបព្បតូលរបាយការណ៍្ ្ិងការផ្គតផ់្គងម់្តសេ ថ្នន តំាតការណណ្នារំបស់
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តជឈតណ្ឌ លោតិ កនុងអំ ុងម្រលន្ការរកីរាលដាល COVID-19 ម្េៀតផ្ង។ បា្អ្ុវតេ
តាត VMW integration របស់កតមវធីិោតិម្ៅកនុងតំប្ណ់ដ្លោពំ្េម្ដាយ CMEP 2។ 

− ោពំ្េ្ិងម្រៀបចំការបណ្េុ ះបណាេ លការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Case 
management) ទងំវគ្គព្គូ្បម្ងាគ ល (ដ្ល់តន្រ េ្ីអភបិាលថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ) ្ិងវគ្គ   
បណ្េុ ះបណាេ លប េ្ (ដ្ល់អនកផ្េល់ម្សវាម្ៅតូលដាឋ ្សុខាភបិាល អនកសមព្គ្ចិ័តេភូត-ិចល័ត
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់)។ 

− ជួយ ោពំ្េការបណ្េុ ះបណាេ លអំរី Surveillance for Malaria Elimination and MIS 
Applications ដ្ល់តន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ត ា្ីរសុខាភបិាល ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងតណ្ឌ លសុខ្   
ភ្នរ។ ផ្េល់ការណណ្នាបំណ ា្ត ្ិងោព្បចា ំ អំរីយុេធសាន្រសេ 1-3-7 Case Based 
Surveillance and Response Activities ដ្ល់ព្សកុព្បតិបតេិ ្ិងម្ខ្តេម្ោលម្ៅ។  

− ចុះអភបិាលកិចេ តាតដា្ ្ិងោពំ្េបម្ចេកម្េស ម្ដាយតន្រ េ្ីរី ត.គ្.ច ម្ៅតាតម្ខ្តេ ព្សុក
ព្បតិបតេិ តូលដាឋ ្សុខាភបិាលសាធារណ្ៈ ឯកជ្ ្ិងសហគ្ត្ ៍ ព្រតទងំអងាក រនដ្គូ្រម្ៅ
តាតតូលដាឋ ្។  

− ចុះអភបិាលកិចេ តាតដា្ ្ ិងោពំ្េបម្ចេកម្េសរីត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ម្ៅព្សកុព្បតិបតេិ ្ ិង
រីព្សុកព្បតិបតេិម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ម្ៅអនកសម័ព្គ្ចិតេ ្ិងម្សវាឯកជ្។ 

− ផ្េល់តុងព្ជលកថ់្នន ដំ្ល់អនកសមព្គ្ចិ័តេភូត-ិចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ដ្ើតបបី េ្ណចកចាយ
បណ ា្តម្េៀត សព្ាបអ់នកភូតណិដ្លខ្ាះខាត ្ិងោរិម្សសព្បោជ្ចល័ត្ិងអនកចំណាកព្សុក 
ម្ៅម្រលណដ្លអនកសមព្គ្ចិ័តេម្យើងបំម្រញការងារតាតដា្ការម្ព្បើព្បាស់តុងតាតផ្ាះ ្ិងចំការ 
រតួទងំផ្េល់ការអបរ់សុំខ្ភ្នរ ម្តសេឈាតអនកទងំឡាយសងែយ័ព្គុ្្ចាញ់ ្ិងរាបាលអនក
ម្តសេវជិជា្ព្គុ្្ចាញ់។ 

− ោពំ្េអ្ុវតេការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា កោ់តយួថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្ ្ិងម្ធាើម្តសេឈាត
G6PD ម្ៅតាតតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ត ា្ីរម្រេយបណងអក ម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិម្ោលម្ៅ ម្ដាយ
ា្ការផ្អល ស់បេូរ ម្តសេម្តើលអងសីុ់តG6PD រីម្តសេគុ្ណ្ភ្នរម្ដាយ RDT តកោម្តសេ
បរាិណ្ោតយួ SD Biosensor វញិ កនុងណផ្្ការរព្ងីកការព្គ្បដ្ណ្េ បស់កតមភ្នរេូទងំ
ព្បម្េសរបស់កតមវធីិោតិ។ 

− ោពំ្េ ្ិងចូលរតួស ន្ិបាតថ្នន កោ់តិអំរីសតេិធផ្លការងារកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ ន្  ំ ២០២០ ្ិង
េិសម្ៅប េ្ ន្  ំ ២០២១។ ចូលរតួសកតមោតយួ ត.គ្.ច ្ិងនដ្គូ្ម្ផ្ែងម្េៀតកនុងការព្បជំុ
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រិភ្នកា សិកាេ សាោ្ិងបណ្េុ ះបណាេ លព្គ្បក់ារងារពាករ់ ធ្័្ ឹងកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ទងំម្ៅ
ភនមំ្រញ ្ិងតាតបណាេ ម្ខ្តេ។ 

− ោពំ្េដំ្ម្ណ្ើ រការងារត ា្ីររិម្សាធ្ ៍ ្ិងការធានាគុ្ណ្ភ្នរន្ការម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសែ្ម៍្ៅ
តាតតូលដាឋ ្សុខាភបិាលម្ព្ជើសម្រ ើសកនុងព្សុកព្បតិបតេិម្ោលម្ៅ តាតរយៈការអភបិាលម្េៀង
ទតព់្បចាពំ្តីាសម្ដាយតន្រ េ្ីអភបិាលត ា្ីររិម្សាធ្ថ៍្នន កម់្ខ្តេ ព្រតទងំការអភបិាលរីត ា្ីរ
រិម្សាធ្ថ៍្នន កោ់តិ។ 

− ជួយ សព្តបសព្តួល ្ិងោពំ្េម្រៀបចំការព្បជំុព្កុតការងាររិម្សសថ្នន កម់្ខ្តដ/ព្សុកលុបបំបាត់
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កនុងម្ខ្តេនប៉ាលិ្ ម្ខ្តេបាតដំ់្បង ម្ខ្តេម្ពាធិសាត ់្ិងម្ៅតាតព្សុកព្បតិបតេិលុប
បំបាត។់  

− ប េ្កិចេស្ាោតយួអងគការកនុងព្សុកចំ្ួ្២ គឺ្ អងគការ AHEAD បា្អ្ុវតេសកតមភ្នរម្ៅ
កនុងព្សុកព្បតិបតេិសំម្ៅលូ្ បាតដំ់្បង ម្ាងឬសែ ី ម្ម្ោល ្ិងនប៉ាលិ្ ្ិងអងគការ PFDA 
អ្ុវតេសកតមភ្នរម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិទងំ៤ ន្ម្ខ្តេម្ពាធិសាត ់ (សំម្ៅាស បាកា្ ព្កគ្រ 
្ិងភនពំ្កវា៉ាញ)។ អងគការតាតតូលដាឋ ្ទងំរីរអ្ុវតេសកតមភ្នរអបរ់សុំខ្ភ្នរ ផ្េល់តុងព្ជលក់
ថ្នន បំណ ា្ត បញ្ជូ ្ តាតដា្ករណី្សងែយ័ ្ិងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅអនកសម័ព្គ្ចិតេ ្ិងតូលដាឋ ្    
សុខាភបិាល។ ម្ោលម្ៅន្សកតមភ្នរទងំម្្ះគឺ្ព្បោជ្ចល័ត ្ិងចំណាកព្សុកម្ៅតាត
តំប្់្ ៃ យដាចព់្សយា៉ា ល។  

៣.ែម្ិទធនល និងកម្មភាពរសំលច៖  
− ោតយួ្ឹងការផ្េល់វគ្គរលឹំកអំរីព្បរ័្ ធ MIS គ្ម្ព្ាងបា្ផ្េល់ជូ្ណ្ណបលតចំ្ួ្ ១៩៧ ម្ព្គ្ឿងជូ្  

តន្រ េ្ីតូលដាឋ ្សុខាភបិាល ្ិងេូរស័រាសាម តហាូ្ ចំ្ួ្ ១៤ ម្ព្គ្ឿង ជូ្តន្រ េ្ីអភបិាលព្គុ្្ចាញ់
ថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិកនុងម្ខ្តេម្ោលម្ៅទងំ៦។ ផ្េល់េូរស័រាសាម តហាូ្ ចំ្ួ្ ៤៦៧ ម្ព្គ្ឿង ជូ្អនក
សម័ព្គ្ចិតេភូត ិ ្ិងចល័តរយបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅកនុងម្ខ្តេ ៥ (ចំម្ពាះម្ខ្តេម្កាះកុង ការផ្េល់
េូរស័រាចំ្ួ្ ៤៥ ម្ព្គ្ឿង ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេ្ឹងម្រៀបចំនាណខ្តករា ២០២២ កនុងម្រលព្បជំុព្បចាណំខ្។ 
ណ្ណបលត ្ិងេូរស័រាសាម តហាូ្ទងំអស់សុេធណតបា្បំពាក ់ MIS applications ណដ្លម្ធាើបចេុបប ន្
ភ្នរចុងម្ព្កាយ។  

− បា្បណ្េុ ះបណាេ លតន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិ ្ិងតូលដាឋ ្សុខាភបិាលចំ្ួ្ ២០១ 
នាកន់្ម្ខ្តេបាតដំ់្បង នប៉ាលិ្ ្ ិងម្ពាធិសាត ់អំរី updated surveillance manual កនុងវគ្គសិកា
ណដ្លា្រយៈម្រល៣ន ៃ្។ ការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ព្រតទងំបចេុបប ន្ភ្នរន្ការ
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ផ្េល់ថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្ ្ិងការតាតដា្កព៏្តូវបា្រលឹំកកនុងវគ្គម្្ះ ្ិងប េ្កនុងការព្បជំុព្បចាណំខ្ោព្បចាំ
ណដ្រ។ 

− បណ ា្តម្លើម្្ះ តន្រ េ្ីបម្ចេកម្េសគ្ម្ព្ាង CMEP កប៏ា្ដឹ្កនាោំព្គូ្សព្តបសព្តួលដ្ល់ការបណ្េុ ះ
បណាេ លអំរី Surveillance for Malaria Elimination and MIS Applications ដ្ល់តន្រ េ្ី       
តូលដាឋ ្សុខាភបិាលចំ្ួ្ ៨៨នាក ់ ម្ៅម្ខ្តេបីម្េៀត គឺ្កំរត (៥០) ណកប (១០) ្ិងម្កាះកុង 
(២៨) ។ 

− បា្បណ្េុ ះបណាេ លវគ្គព្គូ្បម្ងាគ លដ្ល់តន្រ េ្ីអភបិាលព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ ន្
ម្ខ្តេបាតដំ់្បង នប៉ាលិ្ ្ិងម្ពាធិសាត ់អំរី Malaria case management  បា្ចំ្ួ្ ៣១ នាក ់
(រតួទងំតន្រ េ្ី CMEP 2 ម្ៅថ្នន កម់្ខ្តេ ព្សុកផ្ង)។ ចំម្ពាញម្ខ្តេកំរត ណកប ្ិងម្កាះកុង្ឹងព្តូវ
ម្រៀបចំបណ្េុ ះបណាេ លនាណខ្តករា ២០២២។ 

− បា្បណ្េុ ះបណាេ លវគ្គព្គូ្បម្ងាគ លដ្ល់តន្រ េ្ីអភបិាលព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ ន្
ម្ខ្តេទងំ៦ អំរីសាហរ្កតមអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (VMW Integration) បា្
ចំ្ួ្ ៣៥ នាក ់(រតួទងំតន្រ េ្ី CMEP 2 ម្ៅថ្នន កម់្ខ្តេ ព្សុកផ្ង)។  

− បា្ម្ោះឈាតអនកសងែ័យព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ១២១,២៣៧នាក ់ ្ិងផ្េល់ការរាបាលបា្ចំ្ួ្
៦៣២នាក ់(27Pf, 0Mix, 603Pv, 1Pk & 1 Pm)។ សកតមភ្នរ ១-៣-៧ បា្អ្ុវតេកនុងចំម្ណាត
ករណី្ណដ្លបា្រកម្ឃើញ កនុងម្នាះរាយការណ៍្ភ្នល តកនុង២៤ម្ា៉ា ងបា្៩៨% អម្ងកត ្ិងម្ឆ្លើយតប
បា្ ៩៥%។ ករណី្ Pf ម្សាើណតទងំអស់សុេធណតរកម្ឃើញកនុងម្ខ្តេម្ពាធិសាត ់ (២២ ករណី្រក
ម្ឃើញម្ៅភនពំ្កវា៉ាញ ១ករណី្រកម្ឃើញម្ៅព្កគ្រ ២ ករណី្រកម្ឃើញម្ៅបាកា្ ១ករណី្រកម្ឃើញ
ម្ៅឈូក ្ិង១ករណី្ម្េៀតរកម្ឃើញម្ៅណព្សអំបិល)។ ករណី្ Pf ទងំម្្ះព្តូវបា្ចំណាតថ់្នន កថ់្ន 
LC ណដ្លព្បភរចតលងម្ៅ ៃ្ យកនុងនព្រ។ ការអម្ងកតសំបុកចតលងតិ្ អាចម្ធាើបា្ ប៉ាុណ េ្សកតមភ្នរ
ម្ឆ្លើយតបសកតមណដ្លា្លកេណ្ៈ proactive ព្តូវបា្អ្ុវតេយា៉ា ងសកតមតាតរយៈការបម្ងកើ្
ចលនាម្សវាចុះតូលដាឋ ្ន្ MMWs ម្ៅជំុវញិព្ចកម្ចញចូលម្ៅេីតាងំសងែយ័ថ្នោសំបុកចតលង
សកតមម្ៅកនុងនព្រ។ ម្ទះោយា៉ា ងណា ា្សំបុកចតលងសកតមចំ្ួ្បីព្តូវបា្អម្ងកតកនុងព្សុក
ព្បតិបតេភនពំ្កវា៉ាញ ចំម្ពាះករណី្ Pf រកម្ឃើញម្ៅព្កគ្រ ម្ៅបាកា្ ្ិងម្ៅភនពំ្កវា៉ា ញខ្លួ្ឯង។ 

− តាតរយៈអនកសមព្គ្ចិ័តេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្ម្ធាើការណចកតុងព្ជលកថ់្នន បំំម្រញបណ ា្តដ្ល់
ព្គួ្សារព្បោជ្អចិនន្រ េ្យ ៍្ិងព្បោជ្ចល័តណដ្លខ្ាះខាតតុង បា្ចំ្ួ្ ២៨,១៩៧ តុង (តុង
ណព្គ្ ១៨,០៨៤ ្ិង តុងអព្ងឹង ១០,១១៣)។  
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− បា្ម្ធាើការអបរ់សុំខ្ភ្នរដ្ល់ព្បោជ្ម្ដាយផ្អា ល់តាតរយៈអនកផ្េល់ម្សវាម្ៅតូលដាឋ ្សុខា       
ភបិាល្ិងអនកសមព្គ្ចិ័តេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា្ចំ្ួ្ ២៧៤,៣១២នាក។់ 

− បា្ ្ិងកំរុងអ្ុវតេសកតមភ្នររាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់វវីា៉ា ក ់ ោតយួ្ិងការម្ធាើម្តសេរក        
អងសីុ់ត G6PD េេួលលេធផ្លគួ្ឲ្យចាបអ់ារតមណ៍្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 

ការរាបាលផ្អេ ចជ់ំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់វវីា៉ា កក់នុងម្ខ្តេ៦ រីណខ្តករា ដ្ល់ណខ្ធនូ ន្  ំ២០២១  

 
សាគ ល់៖ ា្ករណី្ម្ខ្ាយG6PDព្តូវបា្រាបាល្ិងតាតដា្ម្ដាយការសិការបស់MORU&HSD 
  

 ៤. រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
− ការរាបាលផ្អេ ចព់្គ្ុ្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់្ ិងកំរតិអងសីុ់ត G6PD៖ ោង៣០ភ្នគ្រយន្ករណី្ព្គុ្្

ចាញ់វវីា៉ា ក ់ (≈20% G6PD 4-6 U/gHb ្ិង >10% G6PD ម្ខ្ាយ) តិ្ ទ្ព់្តូវបា្ផ្េល់ការ
រាបាលោតយួថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្រយៈម្រល១៤ន ៃ្ម្េ។ ករណី្ទងំម្្ះ្ឹងអាចប េ្ោបឈ់មឺ្ ើងវញិ 
្ិងហា្ីភយ័ដ្ល់ការឆ្លងព្គុ្្ចាញ់ ម្ីៗម្េៀត។ 

− ករណី្ Pf ណដ្លា្ចំណាតថ់្នន ក ់LC៖ ម្ទះបី CMEP ម្បេោញ ម្ធាើការអម្ងកតសំបុកចតលងព្គ្បក់រណី្ 

Pf ទងំអស់កនុងតំប្ម់្ោលម្ៅរបស់ខ្លួ្ម្ដាយតិ្ កំណ្តថ់្នោចំណាតអ់ាីកម៏្ដាយ ប៉ាុណ េ្េីតាងំ
សងែយ័សំបុកចតលងសកតមម្សាើរណតទងំអស់ម្ព្ចើ្ម្ៅកនុងនព្រម្ព្ៅណដ្លរិបាកម្ៅដ្ល់ ជួ្តិ្ អាច
ម្ៅបា្ ឬព្តូវម្ព្បើម្រលម្ព្ចើ្ន ៃ្ម្ដាយម្ ម្ើរម្ជើង។ សាា ្ភ្នរម្្ះអាចបងករឲ្យា្ករណី្ឆ្លង ម្ីកនុង
តូលដាឋ ្។ 

− ចលនាចល័ត ្ិងចំណាកព្សកុរបស់ព្បោជ្រីតំប្ោ់ម ្ម្ៅតំប្ា់្ព្គុ្្ចាញ់ រិម្សសអនក
ចូលនព្រ ឬម្ធាើការកនុងនព្រ ោបញ្ហា ព្បឈតកនុងអ េ្រាគ្ត្រ៍បស់កតមវធីិ រតួទងំការតាតដា្ជំងឺ។ 

Radical cure

Followed up 

by HC 14 days

Followed up by 

VMW 14 days

HC/RH/PH VMW Total HC/RH/PH VMW Total

# of Pv & mix 

cases  ≥20kg  

referred by 

VMW

# of Pv & mix 

cases ≥20kg 

referred by VMW 

& got to HC

# of cases received 

G6PD tests (HC + 

referred by VMW)

# of G6PD 

normal

# of male who are 

G6PD intermediate  

(4-6 U/g Hb)

# of female who are 

G6PD intermediate  

(4-6 U/g Hb)

# of G6PD 

deficient
# of invalid

# of cases 

received 

radical cure

Completed Completed

1 Battambang BTB 4 14 18 4 13 17 13 13 16 7 5 0 4 0 7 3 4

MRS 10 3 13 10 3 13 3 3 12 10 0 0 1 2 9 6 3

SPL 4 0 4 4 0 4 0 0 4 3 0 0 1 0 3 3 0

TMK 2 0 2 2 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0

2 Kampot CHK 29 12 41 29 12 41 10 9 37 24 5 0 8 0 24 11 13

KPT 3 0 3 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0

3 Kep KEP 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

4 Koh Kong SMC 3 1 4 3 1 4 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0

SAB 7 18 25 7 17 24 11 10 12 4 5 3 0 0 4 4 0

5 Pursat BKN 5 2 7 5 2 7 2 2 7 4 0 2 0 1 4 3 1

KRK 32 148 180 31 148 179 127 125 156 90 36 0 31 2 92 18 71

PKV 100 159 259 96 157 253 139 138 222 123 43 4 36 16 151 1 72

SPM 13 3 16 13 3 16 3 3 15 14 1 0 0 2 14 3 12

6 Pailin PLN 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0

214 361 575 209 357 566 309 304 491 286 96 9 82 23 314 58 176

No PHD OD

All Pv&mixed cases All Pv & mixed cases & ≥20kg VMW referral G6PD tests

Total
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− បញ្ហា COVID-19៖ ការរតឹប េ្ងឹការព្បតូលផ្េុ ំត្ុសែរខំា្ដ្ល់ការអ្ុវតេសកតមភ្នរខ្លះៗកនុងការ
ព្បជំុ ការបណ្េុ ះបណាេ ល ឬសិកាេ សាោ។ កូវដី្បា្បម្ព្ងៀ្ម្យើងឲ្យម្ចះរស់ម្ៅតាតរម្បៀប ម្ី
ោតយួ្ឹងការម្ោររវធិា្ការការពារបងាក រការចតលងជំងឺម្្ះ ម្ហើយកផ៏្េល់ឲ្យម្យើងម្ចះរាយាត
ម្ធាើការព្បជំុ ឬវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លតាតរយៈព្បរ័្ ធអ្ឡាញ ។   
 

៥.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
− CMEP 2 ព្តូវបា្បម្ងកើតម្ ើងម្ដាយណផ្អកម្លើ CMEP ក ល្ងតក ្ឹងព្តូវអ្ុវតេយា៉ា ងម្រញម្លញ

្ូវសកតមភ្នរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្គ្បម់្ោលម្ៅទងំអស់ម្ដាយម្ផ្អេ តម្លើ   (i) ព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្ជុងម្ព្ោយតាតរយៈ EDAT ្ិងការតាតដា្ការរាបាល (ii) អម្ងកតតាត
ដា្ ្ិងម្ឆ្លើយតបករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់្ីតយួៗ ្ិងការអម្ងកតម្លើសំបុកចំលងតាតរយៈ           
យុេធសាន្រសេ ១ ៣-៧ (iii) ម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ខ៍ាល ងំកាល  ចំម្ោលម្ៅសព្ាបព់្បោជ្ណដ្លា្ហា្ិភយ័
ខ្ពស់ (iv) ផ្េល់្ូវកិចេសហការ ្ិងកិចេសព្តបសព្តួលោតយួតជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេឋ្ឹងជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងព្គ្បន់ដ្គូ្រអ្ុវតេការងារព្គុ្្ចាញ់ទងំអស់ម្ដ្ើតបី
បម្ងកើតម្ ើង្ូវបេអ េ្រាគ្ត្ណ៍ផ្អកម្លើភសេុតាងោកណ់សេង ពាករ់័្ ធកនុងតូលដាឋ ្ ម្ហើយ្ិងអាចព្តូវ
រព្ងីកអ្ុវតេប េ្។ 

− ម្ោលម្ៅ (GOAL) របស់ CMEP 2 គឺ្លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងការពារការម្កើតម្ ើងវញិន្
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងម្ខ្តេម្ោលម្ៅ រតួចំណណ្កកនុងការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េស 
្ិងនាតុំខ្្ូវរាល់កិចេព្បឹងណព្បងម្ដ្ើតបមី្ ព្ ះម្ៅរកភ្នរាេ ស់ការម្លើខ្លួ្ឯង រតួទងំាេ ស់ការណផ្នក
ហិរញ្ា វតាុ សព្ាបក់តមវធីិព្គុ្្ចាញ់ព្បកបម្ដាយ្ិរ េ្រភ្នរ ។ 

− ម្ោលបំណ្ងយុេធសាន្រសេ (OBJECTIVE)ចំ្ួ្៣ព្តូវបា្កំណ្តម់្ៅម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងCMEP2៖  
១. រកម្ឃើញ ្ិងរាបាលព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរ ្ិងសុវតាិភ្នរ ្ិងតាតដា្្ូវព្គ្បក់រណី្
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងផ្េល់្ូវតម្ធាបាយការពារផ្អា ល់ខ្លួ្ព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរ យា៉ា ងម្ហាច
ណាស់ ៩០% ន្ព្បោជ្ណដ្លា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់។  
២. រព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងវាយតនតលម្អាយបា្
សតព្សប្ូវរាល់សកតមភ្នរលុបបំបាត ់ ្ិងព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងការបងាក រការករម្កើត
ម្ ើងវញិន្ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់។ 
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៣. កសាងសតតាភ្នរតន្រ េ្ីសុខាភបិាលម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ង រព្ងឹងសកតមភ្នរឲ្យកា្ណ់តខាល ងំកាល  ្ិង
ធានា្ិរ េ្រភ្នរកិចេខិ្តខំ្ព្បឹងណព្បងន្ការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងលបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ោរិម្សស
ម្ៅថ្នន កម់្ខ្តេ្ិងថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិ។ 
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២.ែម្ិទធនល នងិែកម្មភាព គំសរាងគំនតិនតចួសនតើម្
ថាែ ក់តរំនែ់តពីីឱែ្អាសតម្ីែនីីន RAI3E សៅតាម្

សខែរនាា ត់ប្ពសំដ្ន   ររែអ់ងគការ Malaria 
Consortium (MC) 
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១. សែចកតីសនតើម្៖ 
អងគការ Malaria Consortium គឺ្ោអងគការឈា្តុខ្ម្គ្តយួ របស់រិភរម្ោកណដ្លម្ផ្អេ តម្លើការ

ព្គ្បព់្គ្ងេូលំេូោយន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងជំងឺឆ្លងម្ផ្ែងៗម្េៀត។ អងគការ Malaria Consortium បា្
បម្ងកើតម្ ើងកនុង ន្ ២ំ០០៣ ម្ដ្ើតបបីម្ព្តើការម្ៅេូទងំេាីបអាន្រហាិក ្ិងអាសីុអាម្គ្នយ៍ ោតយួសហគ្ត្ ៍    
រដាឋ ភបិាល ្ិងេីភ្នន កង់ារតិ្ណត្រដាឋ ភិបាលសាា ប័្សិកា ្ិងអងគការោតិ ្ិង អ េ្រោតិម្ដ្ើតបធីានា្ូវ
ការោំព្េការផ្េល់ម្សវាព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ងជំងឺឆ្លង។ អងគការ  Malaria 

Consortium ា្វតេា្ព្បតិបតដិការម្ៅកនុងព្បម្េសន្, កតពុោ ្ិង   តយីា៉ា ្ា់៉ា  ម្ៅអ្ុតំប្់េ ល្ម្តគ្ងគ 
ោងតួយេសវតែរម៍្ហើយបា្បម្ងកើតការយិាល័យម្ៅេីព្កុងភនំម្រញម្ៅម្ដ្ើត ន្ ២ំ០០៩ ។ អងគការ 
Malaria Consortium ម្ផ្អេ តម្ៅម្លើភ្នរាេ ស់ការម្ៅថ្នន កោ់តិកនុងការសព្តបសព្តួលគ្ម្ព្ាងោតយួ
ព្បរ័្ ធណដ្លា្ព្សាប ់ ្ិងការកសាងសតតាភ្នរម្ៅព្គ្បក់ព្តតិោតយួវស័ិយសាធារណ្ៈ។ ចាបត់ាងំរី
ណខ្ធនូ ន្ ២ំ០១៥ អងគការ Malaria Consortium បា្ោពំ្េអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត 
(MMWs) ម្ដាយផ្េល់ម្សវាម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័    ភ្នល តៗ រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការអបរ់ផំ្ែរាផ្ាយ 
(IEC/BCC) ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលង (Vector Control) កំ ុងម្រលសកតមភ្នរផ្ែរាផ្ាយ ម្ ព្ ះ
ម្ៅរកព្កុតា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់ អនកចូលនព្រភ្នគ្ម្ព្ចើ្ម្ៅតាតតំប្ណ់ខ្ែរបនាា តព់្រំណដ្្ ន្ព្បម្េសកតពុោ
ោតយួព្បម្េសន្ ឡាវ ្ិងម្វៀតណាត។ ម្ព្កាតជំ្ួយោពំ្េរីតូល្ិសកលម្លើគ្ម្ព្ាង RAI2E ម្ៅ ន្ ំ
២០១៨-២០២០ អងគការ  

Malaria Consortium បា្អ្ុវតេគ្ម្ព្ាង៖ 
− ម្ព្កាតការដឹ្កនា ំ ្ិងោអនកេេួលតូល្ិធិប េ្ (SSR) រីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ (CNM) អងគ

ការ Malaria Consortium បា្អ្ុវតេគ្ម្ព្ាងតាតណខ្ែរបនាា តព់្រំណដ្្ម្ៅម្ខ្តេភ្នគ្ខាងម្ជើង
ព្បម្េសកតពុោរតួា្ម្ខ្តេព្រះវហិារ សាឹងណព្តង ្ិងរត្ៈគិ្រ។ី 

− ោនដ្គូ្អ្ុវតេដឹ្កនាមំ្ដាយអងគការ PSI អងគការ Malaria Consortium បា្ផ្េល់ជំ្ួយ
បម្ចេកម្េសកនុងការអ្ុវតេកតមវធីិថ្នន កោ់តិដ្ល់ត ា្ីរសុខ្ភបិាល/ព្សុកព្បតិបតេិម្ៅម្ខ្តេតាណកវ 
កំរត ្ិងណកប។ 

− អងគការ Malaria Consortium កោ៏នដ្គូ្រអ្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាង RAI2E របស់វេិាសាា ្បា៉ា សា័រកតពុោ 
សព្ាបគ់្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវរីការម្ព្បៀបម្ធៀបព្បសិេធិភ្នរន្ការអ េ្រាគ្ត ការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ម្ៅកនុងនព្រន្ព្បម្េសកតពុោ។ 

អងគការ Malaria Consortium បា្េេួលជំ្ួយ្វកិាររីតូលិ្ិសកលម្ដ្ើតបអី្ុវតេគ្ម្ព្ាងគំ្្ិតផ្ដួច
ម្ផ្ដើតថ្នន កតំ់ប្ស់ដីរីឱស្ Artemisinin 3 (RAI3E) (២០២១-២០២៣) សព្ាបក់តមវធីិថ្នន កោ់តិ ្ិង
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ថ្នន កតំ់ប្ ់ ណដ្លោអនកេេួល្វកិាប េ្ (SR) រីអងគការ UNOPS ម្ដ្ើតបបីម្ងកើ្សកតមភ្នរការងារ ៦ម្ខ្តេ
ម្ៅភ្នគ្ខាងម្ជើងព្បម្េសកតពុោ។ ម្ដាយា្ការសហការយា៉ា ងជិតសនិេធ ្ិងម្ព្កាតការណណ្នារំបស់កតម
វធីិព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ អងគការ Malaria Consortium  កំរុងម្ធាើការោពំ្េអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ចល័ត (MMWs) ចំ្ួ្ ៨៥នាកម់្ៅតាតតំប្ណ់ខ្ែរបនាា តព់្រំណដ្្អ េ្រោតិន្ព្បម្េសកតពុោ ម្ដាយ
រព្ងីកម្សវារយបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តដ្ល់ព្បោជ្ណដ្លរស់ម្ៅតំប្ដ់ាចព់្សយាល ្ិងរិបាកម្ៅ
ដ្ល់កនុងតំប្ន់ព្រដាចព់្សយាល។ អនកសម័ព្គ្ចិតេទងំម្នាះចុះផ្ែរាផ្ាយ ្ិងម្ធាើការយា៉ា ងសកតមម្ៅតាត
ប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់ចល័ត (MP) ណដ្លោកណ ល្ងម្ធាើម្តសេឈាតម្ៅតាតចំ្ុចឆ្លងកាតព់្រំណដ្្ ផ្លូវចូលនព្រ ្ិង
កណ ល្ងជួបជំុតាតតំប្ន់ព្រ ណដ្លអាចផ្េល់ម្សវាព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ព្កុតទងំម្នាះ ណដ្លបងាា ញរីការបម្ងកើ្ការ
ព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
 

២. ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖   
២.១. លេធផ្លគ្ម្ព្ាងតាតណខ្ែរបនាា តព់្រំណដ្្៖ រយៈម្រល ១២ណខ្ កនុង ន្ ២ំ០២១ - សុចនាករកតមវធីិថ្នន ក់
ោតិ ្ិងថ្នន កតំ់ប្ ់

− កតមវធីិថ្នន កោ់តិ (៦ម្ខ្តេ) ា្ MMW ចំ្ួ្ ៥០នាកម់្ធាើការម្ៅ៣៥េីតាងំ (ា្ប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់
ចល័តចំ្ួ្១៧ ្ិង៣២ MMW ្ិង អនកអបរ់ផំ្ែរាផ្ាយចំ្ួ្ ១៨នាក)់ 

 
សុចនាការសេងដ់ារ កតមវធីិថ្នន កោ់តិ៖ 
 

ល.រ ម្ឈាម ះត៉ាូឌុ្ល សុចនាករសេងដ់ារ 
ណផ្្ការព្តី
ាសេី១-4 

លេធផ្លព្តី
ាសេី១-4 

%សម្ព្តច
បា្ 

១ ការព្គ្បព់្គ្ង់
ភ្នន កង់ារចតលង 

VC-3(M): ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ណំដ្ល
បា្ណចកម្ៅព្កុតងាយរងម្ព្ោះតាតរ
យៈការណចកប េ្ 

៥,០០០ ៤,៨៧០ 
តុងណព្គ្=
៣,១៦០ 
តុងអព្ងឹង=
១,៧១០ 

៩៧% 

២ 
ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

CM-1b(M): ចំ្ួ្ករណី្សងែយ័ព្គុ្្
ចាញ់ណដ្លបា្ម្ធាើម្តសេម្ៅសហគ្ត្ ៍

៣២,០០០ ៣៧,៩០៥ ១១៨% 
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ល.រ ម្ឈាម ះត៉ាូឌុ្ល សុចនាករសេងដ់ារ 
ណផ្្ការព្តី
ាសេី១-4 

លេធផ្លព្តី
ាសេី១-4 

%សម្ព្តច
បា្ 

៣ 
ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

CM-2b(M): ភ្នគ្រយករណី្ព្គុ្្ចាញ់
ណដ្លបា្េេួលការរាបាលដំ្បូងម្ៅ
សហគ្ត្ ៍

១០០% 
(១,២០០) 

១០០% 
(១៣៧)* 

១០០% 

៤ 
ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

CM-5(M): ភ្នគ្រយករណី្ព្គុ្្ចាញ់
ណដ្លបា្អម្ងកតយា៉ា ងម្រញម្លញ ្ិង
ចាតចំ់ណាតថ់្នន ក ់

ោម ្ ១៣៤/
១៥៦*** 

86% 

 

សាគ ល់៖ 
*VC-3(M): ម្ដាយសារតុងព្ជលកថ់្នន  ំ(LLIHN) អស់សេុក ម្ហើយ ការរតឹប េ្ឹងការម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រកនុងឆ្ាស

េី១ ្ិងយុេធនាការណចកចាយតុងព្ជលកថ់្នន ពំ្េងព់្ទយធំម្ៅថ្នន កម់្ខ្តេ សូចនាករម្្ះតិ្ ទ្ដ់្ល់ ១០០% 
**CM-2b(M): ករណី្វជិជា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្១៥៦ករណី្បញ្ហជ កម់្ដាយម្តសេរហ័ស៖ 
− ព្បម្ភេ: វវីា៉ា ក ់១៤៦ករណី្, ហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត/ចព្តុះ ១០ករណី្ 
− រាបាលម្ដាយអនកសម័ព្គ្ចិតេា្ចំ្ួ្១៣៧ករណី្, តិ្ ា្ថ្នន សំព្ាបកុ់ារា្៣ករណី្ ្ិង

បញ្ជូ ្ម្ៅម្ធាើការសិកាោតយួ តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងអងកការ  MORU 
ា្១៦ករណី្ 

** CM-5(M): ចំ្ួ្ ២២ករណី្ តិ្ ព្តូវបា្ចាតថ់្នន ក ់ម្ហើយការចាតថ់្នន កោ់សកតមភ្នរណដ្លបា្ចាប់
ម្ផ្េើតកនុង ណខ្តនីា ន្ ២ំ០២១ 

 
សុចនាករព្គ្បដ្ណ្េ ប ់្ិងសំខា្ម់្ផ្ែងៗ គ្ម្ព្ាងថ្នន កោ់តិ ៖ 
 

ល.រ ម្ឈាម ះត៉ាូឌុ្ល  សុចនាករព្គ្បដ់្ណ្េ ប ់្ិងសំខា្ម់្ផ្ែងៗ ណផ្្ការព្តី
ាសេី១-៤ 

លេធផ្លព្តី
ាសេី១-៤ 

%សម្ព្តច
បា្ 

១ ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

CM-4: ភ្នគ្រយន្កណ ល្ងផ្េល់ម្សវា
សុខ្ភ្នរណដ្លតិ្ ា្ដាចស់េុក 
សំាភ រៈម្ព្បើព្បាស់សំខា្់ៗ កនុងកំ ុង
ម្រលរាយការណ៍្ 

១០០% 
(១៧ ប៉ាុសេិ៍)  

១០០% 
(១៧ ប៉ាុសេិ៍) 

១០០% 
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ល.រ ម្ឈាម ះត៉ាូឌុ្ល  សុចនាករព្គ្បដ់្ណ្េ ប ់្ិងសំខា្ម់្ផ្ែងៗ ណផ្្ការព្តី
ាសេី១-៤ 

លេធផ្លព្តី
ាសេី១-៤ 

%សម្ព្តច
បា្ 

២ RSSH: ព្បរ័្ ធ
ព្គ្បព់្គ្ងរតា៌្
សុខ្ភ្នរ ្ិង 
ព្តួតរិ្ិតយ្ិង
វាយតនតល 

M&E-2: ភ្នគ្រយន្របាយការណ៍្រី 
សាភ រៈម្ព្បើព្បាស់ ណដ្លបា្េេួល 
កំ ុងម្រលរាយការណ៍្ 

១០០% 
(៣៣) 

១០០% 
(៣៥)* 

១០០% 

៣ ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

ភ្នគ្រយេីតាងំMMWសកតម កំ ុង
ម្រលរាយការណ៍្ 

១០០% 
(៣៣) 

១០០% 
(៣៥) 

១០០% 

៤ ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

ចំ្ួ្អភបិាលកិចេោពំ្េដ្ល់MMW

ម្ដាយអនកព្គ្បព់្គ្ងរបស់អងគការMC 
១២ ១៧ ១៤២% 

៥ ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

ចំ្ួ្MMW បា្េេួលវគ្គបណ្េុ ះ 
បណាេ ល/វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លរលឹំក 

៥០ ៥០ ១០០% 

៦ ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

ចំ្ួ្ចុះផ្ែរាផ្ាយម្ដាយMMW ១៥៣៦ ២០០៣* ១៣០% 

 
សាគ ល់៖ 

*ា្៣៥េីតាងំ=MMW៥០នាក ់ (ប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់ចល័តចំ្ួ្១៧=MMW ៣២នាក,់ MMW ១៨
នាកស់ព្ាបចុ់ះផ្ែរាផ្ាយ)៖ ការចាបម់្ផ្េើតគ្ម្ព្ាងដំ្បូងា្ MMW១៦នាកណ់តប៉ាុម្ណាា ះសព្ាបចុ់ះ
ផ្ែរាផ្ាយ ្ិងបា្ដាកចូ់លកនុងណផ្្ការន្សុចនាករព្គ្បដ្ណ្េ ប ់្ិងសុចនាករសំខា្់ៗ ។ 

**តូលម្ហតុតិ្ បា្សម្ព្តចតាតណផ្្ការរីម្ព្ពាះ MMW ទងំអស់ព្តូវបា្ម្ព្ជើសម្រ ើស ្ិងេេួលការ
បណ្េុ ះបណាេ លទ្ម់្រលម្វោចាបរី់ន ៃ្េី១ ណខ្តករា ន្ ២ំ០២១ ការអ្ុវតេសកតមភ្នរផ្ែរាផ្ាយព្តូវ
បា្បញ្េបម់្ៅម្ដ្ើត ណខ្តនីា ន្ ២ំ០២១ ោតយួ្ឹងការម្កើ្ម្ ើងោប េ្្ូវការបម្ងកើតេីតាងំ ម្ី្ិងតាងំេី
លំម្ៅ ណដ្លព្តូវបា្រិ្ិតយម្ដាយ នាកផ់្ែរាផ្ាយ MMW ។ 
 
សូចនាករកតមវធីិថ្នន កតំ់ប្ ់(៥ម្ខ្តេ) ា្ MMW ចំ្ួ្ ៣៥នាក ់ម្ធាើការម្ៅ ៣០េីតាងំ (ប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់
ចល័តចំ្ួ្៥/MMW ១០នាក ់្ិង MMW ២៥នាកស់ព្ាបចុ់ះផ្ែរាផ្ាយ) 
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សុចនាករសេងដ់ារកតមវធីិថ្នន កតំ់ប្ ់៖ 

ល.រ ម្ឈាម ះត៉ាូឌុ្ល សុចនាករសេងដ់ារ 
ណផ្្ការ
ព្តីាស
េី១-៤ 

លេធផ្លព្តី
ាសេី១-៤ 

%សម្ព្តច
បា្ 

១ ការព្គ្បព់្គ្ង់
ភ្នន កង់ារចតលង 

VC-3(M): ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ណំដ្លបា្
ណចកដ្ល់ព្កុតងាយរងម្ព្ោះតាតរយៈការ
ណចកប េ្ 

៤,០០០ ៣,៧០៦* 
តុងណព្គ្=
២,៤៩៩ 
តុងអព្ងឹង=
១,២០៧ 

៩៣% 

២ ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

ចំ្ួ្ករណី្សងែយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ណដ្ល
បា្ម្ធាើម្តសេម្ៅសហគ្ត្ ៍

២៤,០០០ ២៩,៧៩៣ ១២៤% 

៣ ការព្គ្បព់្គ្ង
ករណី្ 

ភ្នគ្រយករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ណដ្លេេួល
បា្ការរយបាលដំ្បូងម្ៅសហគ្ត្ ៍ 

១០០% 
(៨០០/
៨០០) 

១០០% 
(១១៤/១១៤)* 

១០០% 

 

សាគ ល់៖ 
VC-3(M): ម្ដាយសារតុងព្ជលកថ់្នន  ំ(LLIHN) អស់រីសេុកម្ហើយ ការរតឹប េ្ឹងការម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រកនុងឆ្ាសេី១ 
្ិងយុេធនាការណចកចាយតុងព្ជលកថ់្នន មំ្ៅថ្នន កម់្ខ្តេ សូចនាករម្្ះតិ្ ទ្ស់ម្ព្តចបា្ ១០០% 

CM-No. 3៖ ករណី្វោិជ ា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ១៣៣ករណី្៖  
− ព្បម្ភេ: វវីា៉ា ក ់១៣២ករណី្, ហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត ១ករណី្  
− រាបាលម្ដាយ MMW ា្ ១១៤ករណី្; រាបាល ACT បញ្េូ លោតយួរាបាលផ្អេ ចវ់វីា៉ា កា់្ 

២ករណី្; បញ្ជូ ្ម្ៅម្ធាើករណី្សិកាា្ ១៤ករណី្ោតយួ តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ ្ិងអងកការ MORU; ១ករណី្ការរាបាលតិចោង 28ន ៃ្ ករណី្ធៃ្ធ់ៃរា្ ២ករណី្បា្
បញ្ជូ ្ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ។ 
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សុចនាករព្គ្បដ្ណ្េ ប ់្ិងសំខា្ម់្ផ្ែងៗ របស់គ្ម្ព្ាងកតមវធីិថ្នន កតំ់ប្៖់ 
ល.រ ម្ឈាម ះត៉ាូឌុ្ល សុចនាករព្គ្បដ់្ណ្េ ប ់្ិង

សំខា្ម់្ផ្ែង 
ណផ្្ការព្តី
ាសេី១-៤ 

លេធផ្លព្តី
ាសេី១-៤ 

%សម្ព្តច
បា្ 

១ សុចនាករ 
សព្ាប់
គ្ម្ព្ាង 

ភ្នគ្រយរបាយការណ៍្សាភ រៈ
ណដ្លបា្េេួលកំ ុងម្រល
រាយការណ៍្ 

១០០% 
(០៥ប៉ាុសេិ៍ ២៥

េីតាងំ
ផ្ែរាផ្ាយ) 

១០០% 
(០៥ប៉ាុសេិ៍ ២៥

េីតាងំ
ផ្ែរាផ្ាយ) 

១០០% 

២ សុចនាករ 
សព្ាប់
គ្ម្ព្ាង 

ចំ្ួ្ ្ិងភ្នគ្រយMMW ណដ្ល
ដំ្ម្ណ្ើ រការងារ 

១០០% 
(៣៥/៣៥) 

១០០% 
(៣៥/៣៥) 

១០០% 

៣ សុចនាករ 
សព្ាប់
គ្ម្ព្ាង 

ចំ្ួ្អភបិាលកិចេោពំ្េ
ដ្ល់MMW 

៧២០ 
(១ដ្ង/ណខ្ 
/MMW) 

៧៥៤ ១០៥% 

 

២.២ លេធផ្លសនូលរបស់គ្ម្ព្ាងតាតណខ្ែរបនាា តព់្រំណដ្្(RAI3E)៖ លេធផ្លកតមវធីិថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន ក់
តំប្ ់(៦ម្ខ្តេ)  
 

េីតាងំយុេធសាន្រសេតាតបម្ណាេ យព្រំណដ្្អ េ្រោតិកតពុោកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ៦ន្ភ្នគ្ខាងម្ជើង (ម្ខ្តេ
បនាា យា្ជយ័ ឧតេរា្ជយ័ ព្រះវហិារ សាឹងណព្តង រត្ៈគិ្រ ី្ ិងតណ្ឌ លគិ្រ)ី MMWសរុបា្ចំ្ួ្ ៨៥ 
នាក់បា្អ្ុវតេការអប់រសុំខ្ភ្នរ ណចកចាយតុងព្ជលក់ថ្នន ំ ផ្េល់ការម្ធាើម្តសេ ្ ិងការរាបាលតាតម្សចកេី
ណណ្នាសំេីរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់របស់ថ្នន កោ់តិ ម្ៅប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ២២ កណ ល្ង ្ិងេីតាងំផ្ែរាផ្ាយចំ្ួ្ 
៤៣ កណ ល្ង ។ 

ការផ្ែរាផ្ាយទងំអស់របស់MMW្ិងប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់ចល័តា្តូលដាឋ ្ម្ៅតំប្ដ់ាចព់្សយាល 
្ិង ៃ្ យៗ។ ការផ្ែរាផ្ាយរបស់ MMW អ្ុវតេសកតមភ្នររបស់រួកម្គ្ម្យាងតាតណផ្្ការណដ្លបា្
ម្ព្ោងេុកព្បចាំណខ្ម្ដាយម្ធាើម្តសេយា៉ា ងសកតមម្លើព្បោជ្ចល័ត ្ិងព្បោជ្ចំណាព្សុកកនុងរយៈម្រល 
៨ ន ៃ្/ណខ្។ ប៉ាុសេិ៍រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តអាចម្ៅរកបា្ោម្រៀងរាល់ន ៃ្សព្ាបអ់នកម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រចូល
នព្រ ព្បោជ្ចល័ត ព្បោជ្ចំណាកព្សុក ទហា្ ្ិងអ្ុរកែនព្រម្ឈើ។ នាម្រលព្រឹកព្រលឹតព្សាងៗ 
្ិងម្រលរម្សៀលគឺ្ោម្រលម្វោដ្៏លអបំផុ្តណដ្លា្អនកចូលនព្រ ្ិងអនកម្ធាើចាក រឆ្លងកាត់ម្ដ្ើតបតីកម្ធាើ
ម្តសេ។ 
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ចំ្ួ្ ម្ធាើម្តសេ ្ិងអព្តាវជិជា្សរុបកនុងម្ខ្តេទងំ ៦  
ព្បោជ្ណដ្លងាយរងម្ព្ោះ ្ិងរិបាកម្ៅរកម្សវាា្ចំ្ួ្សុរប ៦៧,៦៩៨ នាក ់កនុងចំម្ណាតម្នាះោ
អនកចូលនព្រ ្ិងសាជិកព្គួ្សាររួកម្គ្ ណដ្លបា្ម្ធាើម្តសេឈាតកនុង ន្ ២ំ០២១។ អព្តាវជិជា្ចំ្ួ្ 
០.៤៣% សព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ សព្ាបក់រណី្វជិជា្ ម្តសេរហ័ស ទងំអស់។កនុងចំម្ណាត
ព្បោជ្ណដ្លបា្ម្ធាើម្តសេកនុងម្ខ្តេទងំ៦ អព្តាវោិជ ា្ទប ព្សម្ដ្ៀងោន ម្ៅការ្យចុះយា៉ា ងខាល ងំម្ៅេូ
ទងំព្បម្េស។ អព្តាខ្ពស់ោងម្គ្គឺ្ ១.០៥% ព្តូវបា្រកម្ឃើញម្ៅព្រំព្បេល់ម្ខ្តេសាឹងណព្តងម្ហើយ កព្តតិ
ទបបំផុ្ត តិ្ បា្រកម្ឃើញករណី្ ម្ៅម្ខ្តេបនាា យា្ជយ័។(ចូរម្តើលខាងម្ព្កាត)។ 
 
ចំ្ួ្ ម្តសេ ករណី្វជិជា្ ្ិងអព្តាវជិជា្តាតម្ខ្តេ           

ម្ខ្តេ ចំ្ួ្ ម្តសេ ករណី្
វជិជា្ 

ព្បម្ភេ
ហាា ល់សីុ
បា៉ា រ ៉ាូត +
ចំរុះ 

ព្បម្ភេ  
វវីា៉ា ក ់

អព្តាវជិជា្ 
(ព្គ្បព់្បម្ភេ) 

អព្តាវជិជា្ 
(ហាា ល់សីុបា៉ា
រ ៉ាូត +ចំរុះ) 

អព្តាវជិជា្ 
(វវីា៉ា ក)់ 

បនាា យា្
ជយ័ ២,២១៣ ០ ០ ០ ០% ០% ០% 
ឧតេរា្ជយ័ ៥,១៨៣ ១ ០ ១ ០.០២% ០% ០.០២% 
ព្រះវហិារ ៤,៣៧៩ ៣ ០ ៣ ០.០៧% ០% ០.០៧% 
សាឹងណព្តង ១៤,៧១៣ ១៥៤ ៤ ១៥០ ១.០៥% ០.០៣% ១.០២% 
រត្ៈគិ្រ ី ២៥,៨៨០ ៩៦ ៤ ៩២ ០.៣៧% ០.០២% ០.៣៦% 
តណ្ឌ លគិ្រ ី ១៥,៣៣០ ៣៥ ៣ ៣២ ០.២៣% ០.០២% ០.២១% 

សរុប ៦៧,៦៩៨ ២៨៩ ១១ ២៧៨ ០.៤៣% ០.០២% ០.៤១% 
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សាគ ល់៖ 

ចំ្ួ្ម្តសេខ្ពស់ោងម្គ្ម្ៅម្ខ្តេរត្ៈគិ្រាី្ចំ្ួ្ ២៥,៨៨០ ម្ដាយសារណតា្MMWម្ព្ចើ្ោង
កណ ល្ងម្ផ្ែងៗម្ហើយ ម្ដាយម្យាងម្ៅកតាេ ម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេកនុងម្ខ្តេម្្ះកនុង ន្ ២ំ០១៩/២០២០ ន្
គ្ម្ព្ាងសិកាRAI2E។ កនុង ន្ ២ំ០២១ ម្្ះបងាា ញរីភ្នរណព្បព្បួលណដ្លតួម្លខ្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ម្ ើង
ខ្ពស់ម្ៅម្ខ្តេសាឹងណព្តង។ ការណព្បព្បួលម្្ះនាឱំយា្ការរិ្ិតយម្តើលតំប្រ់បស់MMWម្ ើងវញិ ម្ហើយ
្ឹងា្ការបណ ា្តតំប្ស់ព្ាបM់MWចុះផ្ែរាផ្ាយចំ្ួ្ ២ម្េៀតម្ៅព្សុកម្សៀតបា៉ា ង (្ឹងចាបម់្ផ្េើតរី
ព្តីាសេី៤ម្ៅ) កនុងម្ខ្តេសាឹងណព្តង ម្ហើយកណ ល្ងផ្ែរាផ្ាយចំ្ួ្២ ម្ៅម្ខ្តេបនាា យា្ជយ័ ្ិង         
ឧតេរា្ជយ័ ណដ្លបា្បញ្េបស់កតមភ្នរ។ 

 

 

 

០ ៣ ០ ០ ៤ ៤០

៣២

១ ៣

៩២

១៥០

២២១៣

១៥៣៣០

៥១៨៣ ៤៣៧៩

២៥៨៨០

១៤៧១៣

០
២០
៤០
៦០
៨០
១០០
១២០
១៤០
១៦០

០

៥០០០

១០០០០

១៥០០០

២០០០០

២៥០០០

៣០០០០

#
ហ្វវល

់ស ៊ីប
៉ារ ៉ូម/

ចម្រម
រ ុះ +

វី វ ក
់

ធេស
ត

ករណី្ម្ធាើម្តសេ ្ិងវជិជា្តាតម្ខ្តេ 2021

ហ្វវ ល់ស ៊ីប៉ា រ ៉ូម/ចម្រមរុះ វីវ ក់ ធេសតធេសត
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ចំ្ួ្ ម្តសេព្បចាណំខ្ ្ិងករណី្វជិជា្ ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត/ចំរុះ ្ិងវវីា៉ា ក ់ 

 
 

សាគ ល់៖  

សកតមភ្នររបស់MMWម្ៅេីតាងំសព្ាបចុ់ះផ្ែរាផ្ាយ ្ិងតាតប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់តិ្ ា្ការរខំា្ខាល ងំ
រីការឆ្លងរកីរាលដាលន្ជំងឺកូវតី១៩ម្នាះម្េ។ ម្ៅចុងណខ្កុតភៈ ន្ ២ំ០២១ MMWទងំអស់បា្េេួលវគ្គ
បណ្េុ ះបណាេ ល ្ិងចាបម់្ផ្េើតការងារ រតួោតយួ្ឹងកំម្ណ្ើ ្ម្ធាើម្តសេោតយួព្បោជ្ម្ៅតាតម្ោលម្ៅ។ 
កនុងណខ្តុោចំ្ួ្ម្ធាើម្តសេា្ការ្យចុះ ម្ដាយសារម្ភលៀងធាល កខ់ាល ងំ (តិ្ សូវា្ចត្ុសែម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រ) 
ម្ហើយោរដូ្វបុណ្យភជុបិំណ្ឌ  ្ិងរដូ្វព្ចូតកាតម់្ៅវាលណព្សណកបរភូត។ិ 

 

 

 

២ ២ ១ ១ ១ ២
០ ១ ១

២៦

៣៣

២២

១៦

២១

៨

២២
២៤

៣១

១៣

៣២
៣០

១,៧១២

៤,៣៩១

៥,១៨២ ៥,៤៤៤
៥,៨៦១ ៦,០៣២ ៦,១៧១ ៦,៤០៩

៦,៥៧៣

៦៥២៣
៦៨៨៥

៦៥១៦

០

៥

១០

១៥

២០

២៥

៣០

៣៥

០

១,០០០

២,០០០

៣,០០០

៤,០០០

៥,០០០

៦,០០០

៧,០០០

៨,០០០

ហា
ាល់

សុី
បា៉ា
រ៉ាូត
/ចំ
រុះ 
& 
វវា៉ា
ក់

ម្ត
ស
េ

ម្តសេ ្ិងករណី្វជិជា្តាតណខ្កនុង ន្ ២ំ០២១

ហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត/ចំរុះ វវីា៉ា ក់ ម្តសេ
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ការរកម្ឃើញករណី្សកតម/អសកតម៖ ចំ្ួ្ម្តសេ, ករណី្ ្ិងអព្តាវជិជា្  
 

ការរកម្ឃើញ
ករណី្សកតម/
អសកតម 

ម្តសេ វជិជា្ ហាា ល់
សីុបា៉ា រ ៉ាូត 
/ចំរុះ 

វវីា៉ា ក ់ អព្តា
វជិជា្ 

អព្តា
វជិជា្
ព្បម្ភេហាា
ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត 
/ចំរុះ 

អព្តា
វជិជា្
ព្បម្ភេ       
វវីា៉ា ក ់

សកតម 

(= ប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្
ចាញ់+ ចុះ
ផ្ែរាផ្ាយ +  

អនករតួដំ្ម្ណ្ើ រ) 

៦៥,៣៦៣ ២៥៥ ៩ ២៤៦ ០.៣៩% ០.០១% ០.៣៨% 

អសកតម(= ម្ៅ
ផ្ាះ MMW) 

២,៣៣៥ ៣៤ ២ ៣២ ១.៤៦% ០.០៩% ១.៣៧% 

សរុប ៦៧,៦៩៨ ២៨៩ ១១ ២៧៨ ០.៤៣% ០.០២% ០.៤១% 

 

សាគ ល់៖ 

ការរកម្ឃើញករណី្អកតម ណដ្លភ្នគ្ម្ព្ចើ្ព្បោជ្ា្អាការៈម្ៅេ ខ្លួ្ម្ៅរកMMWម្ៅផ្ាះ ឬេីតាងំ
ណដ្លMMWម្ធាើម្តសេបា្បងាា ញរីអព្តាវជិជា្ខ្ពស់ោងម្បើម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងការរកម្ឃើញករណី្សកតម
រតួា្ម្ៅតាតប៉ាុសេិ៍ ការចុះផ្ែរាផ្ាយ ្ិងម្តសេអនករតួដំ្ម្ណ្ើ រ។ ម្្ះោលេធផ្លវជិជា្ណដ្លា្វតេា្
អាចឱយម្យើងម្តើលម្ឃើញ ្ិងសកតមរបស់MMW ម្ៅតំប្ន់ព្រដាចព់្សយាល។ អនកណដ្លងាយរងម្ព្ោះ
ម្ដាយជំងឺព្គុ្្ចាញ់រួកម្គ្្ឹងម្ៅរកMMWម្ដាយខ្លួ្ឯងម្បើសិ្ោា្ម្រាគ្សញ្ហា ទកេ់ងរីជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ម្ផ្ែងៗ ណដ្លនាឱំយា្អព្តាវជិជា្ខ្ពស់ម្ៅឯផ្ាះរបស់ MMW។ 
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ព្កតុអាយុ <៥ ន្ ,ំ ៥+ ន្ :ំ ចំ្ួ្ ម្តសេ, ករណី្វជិជា្ ្ិងអព្តាវជិជា្  

ម្ខ្តេ 

<៥ ន្  ំ ៥+ ន្  ំ

ម្តសេ 
ហាា ល់សីុបា៉ា
រ ៉ាូត/វវីា៉ា ក/់ចំ

រុះ 

អព្តា
វជិជា្ 

ម្តសេ 
ហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូ
ត/វវីា៉ា ក/់ចំរុះ 

អព្តាវជិជា្ 
បនាា យា្
ជយ័ 

៤១ ០ ០% ២,១៧២ ០ ០% 

តណ្ឌ លគិ្រ ី ៣៥១ ៤ ១.១៤% ១៤,៩៧៩ ៣១ ០.២០% 
ឧតេរា្ជយ័ ១០២ ០ ០% ៥,០៨១ ១ ០.០២% 
ព្រះវហិារ ៦២ 0 ០% ៤,៣១៧ ៣ ០.០៧% 
រត្ៈគិ្រ ី ១,៣០៧ ១៤ ១.០៧% ២៤,៥៧៣ ៨២ ០.៣៣% 
សាឹងណព្តង ៩៥៥ ៧ 0.៧៣% ១៣,៧៥៨ ១៤៧ ១.០៧% 
សរុប ២,៨១៨ ២៥ ០.៨៩% ៦៤,៨៨០ ២៦៤ ០៤១% 

 

សាគ ល់៖  

 ម្គ្សម្ងកតម្ឃើញថ្នជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា កា់្អព្តាវជិជា្ខ្ពស់ ចំម្ពាះកុារា្អាយុ
ម្ព្កាត ៥ ន្ មំ្ៅម្ខ្តេតណ្ឌ លគិ្រ ី ្ិងម្ខ្តេរត្ៈគិ្រ ីម្បើម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងព្កុតកុារា្អាយុម្ព្ចើ្ោង ៥
ន្ សំព្ាបម់្ខ្តេទងំម្នាះ។ ម្ហើយណដ្លព្គួ្សារភ្នគ្ម្ព្ចើ្ោជ្ោតិភ្នគ្តិចរស់ម្ៅរយៈម្រលយូរម្ៅកនុង

ចាក រនារដូ្វដាដុំ្ះ ្ិងរដូ្វព្បតូលផ្លណដ្លម្ធាើឱយព្គួ្សាររតួទងំកុារតូចៗព្បឈត្ឹងម្ព្ោះថ្នន ក។់ ម្ៅ
ម្ខ្តេសាឹងណព្តង អព្តាវជិជា្ខ្ពស់ោងម្គ្រកម្ឃើញម្លើត្ុសែា្អាយុចាបរី់ ៥ ន្ មំ្ ើងម្ៅណដ្លករណី្
ភ្នគ្ម្ព្ចើ្រកម្ឃើញម្លើត្ុសែម្រញវយ័ចូលម្ៅម្ធាើការកនុងនព្រ ម្ហើយោរិម្សសា្ការម្កើ្ម្ ើងយា៉ា ង
ខាល ងំន្ករណី្ព្គុ្្ចា្ម់្លើទហា្ ្ិងសាជិកព្គួ្សាររបស់រួកម្គ្ណដ្លរស់ម្ៅតាតតំប្ព់្រំណដ្្កតពុោ-
ឡាវ។    
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អព្តាបុរស/ន្រសេី៖ ចំ្ួ្ ម្តសេ, ករណី្វជិជា្ ្ិងអព្តាវជិជា្  

ម្ខ្តេ 

ព្សីេ បុរស 
ម្តសេ ហាា ល់

សីុបា៉ា រ ៉ាូ
ត/ចំរុះ 

វវីា៉ា ក ់ អព្តាវជិជា្ ម្តសេ ហាា ល់
សីុបា៉ា រ ៉ាូ
ត/ចំរុះ 

វវីា៉ា ក ់ អព្តា 
វជិជា្ 

បនាា យា្ជយ័ ១,១៧៣ ០ ០ ០% ១,០៤០ ០ ០ ០% 
តណ្ឌ លគ្ិរ ី ៥,៩០៥ ១ ១២ ០.២២% ៩,៤២៥ ២ ២០ ០.២៣% 
ឧតេរា្ជយ័ ២,២៨៧ ០ ០ ០% ២,៨៩៦ ០ ១ ០.០៣% 
ព្រះវហិារ ១,៤៧៤ ០ ០ ០% ២,៩០៥ ០ ៣ ០.១០% 
រត្ៈគ្ិរ ី ១០,៩៨១ ០ ៥៦ ០.៥២% ១៤,៨៩៩ ៤ ៣៦ ០.២៧% 
សាឹងណព្តង ៦,១៤៨ ០ ២៩ ០.៤៧% ៨,៥៦៥ ៤ ១២១ ១.៤៦% 

សរបុ ២៧,៩៦៨ ១ ៩៧ ០.៣៥% ៣៩,៧៣០ ១០ ១៨១ ០.៤៨% 

សាគ ល់៖ 

តាតតំប្ព់្រំណដ្្ម្ៅម្ខ្តេរត្ៈគិ្រ ី ្ិងសាឹងណព្តងបងាា ញថ្នា្អព្តាវជិជា្ខ្ពស់ (ករណី្វវីា៉ា ក)់ កនុង
ចំម្ណាតន្រសេី។ ការសម្ងកតម្្ះគឺ្ព្សប្ឹងការរកម្ឃើញដូ្ចបា្ម្រៀបរាបខ់ាងម្លើណដ្លថ្នសាជិកទងំ
អស់កនុងព្គួ្សារ ា្េំម្នារម្ៅរស់ម្ៅចាក រដាចព់្សយាលោតយួោន ។ ម្ដាយណ កា្ណតបុរសម្េណដ្ល
ា្ករណី្វជិជា្ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត/ចំរុះ។ ការអម្ងកតម្្ះព្តូវោន ្ឹងការម្ឃើញខាងម្លើណដ្លព្គួ្សារ
រួកម្គ្ា្េំម្នារម្ៅចាក រ ៃ្ យៗ។ ម្ៅម្ខ្តេសាឹងណព្តងរកម្ឃើញថ្នបុរសោអនកងាយរងម្ព្ោះោង ម្ដាយ
បងាា ញរីអព្តាវោិជ ា្ខ្ពស់បំផុ្តរតួទងំព្បម្ភេហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូត/ចំរុះផ្ងណដ្រ ភ្នគ្ម្ព្ចើ្ម្ដាយសារវតេា្
ន្តូលដាឋ ្េរ័ណដ្លម្កើ្ម្ ើងម្ៅតាតព្រំណដ្្ឡាវ។ 
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ការកំណ្តអ់តេសញ្ហា ណ្ ្ិងចំណាតថ់្នន កក់រណី្  
 

ម្ខ្តេ 

តិ្ បា្
កំណ្ត ់កនុងណខ្
តករា-កុតភៈ 

ករណី្
ោប់

ម្ ើងវញិ 

ករណី្ចតលង
កនុងភូត(ិL1) 

ករណី្ចតលងម្ព្ៅ
ភូត ិកនុងព្បម្េស 

(LC) 

សរុប វវីា៉ា ក ់ វវីា៉ា ក ់ ហាា ល់
សីុបា៉ា រ ៉ាូ
ត/វវីា៉ា
ក/់ចំរុះ 

 
ហាា ល់
សីុបា៉ា រ ៉ាូត/
វវីា៉ា ក/់ចំ
រុះ 

 

បនាា យា្ជយ័ ០ ០ ០  ០ ០ 
តណ្ឌ លគិ្រ ី ៣ ១៣ ១៦  ៣ ៣៥ 
ឧតេរា្ជយ័ ០ ០ ០  ១ ១ 
ព្រះវហិារ ០ ២ ១  ០ ៣ 
រត្ៈគិ្រ ី ២០ ៣4 ៤១  ១ ៩៦ 
សាឹងណព្តង ៣៨ ៨២ ៣១  ៣ ១៥៤ 

សរុប ៦១ ១៣១ ៨៩  ៨ ២៨៩ 

 

សាគ ល់៖ 

កនុងចំម្ណាតករណី្វជិជា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ២៨៩ករណី្បញ្ហេ កម់្ដាយម្តសេរហ័ស ា្២២៨
ករណី្ព្តូវបា្កំណ្តម់្ដាយ MMW។ ោងពាកក់ណាេ លព្តូវបា្កំណ្តោ់ករណី្ោបម់្ ើងវញិ ៨៩
ករណី្ចតលងកនុងភូត ិ ណដ្លបា្ម្ធាើសកតមភ្នរលុបបំបាតម់្ដាយបុគ្គលិកការយិាល័យព្សុកព្បតិបតេិ ្ិង
តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ។ ករណី្ណដ្លរកម្ឃើញកនុងកំ ុងណខ្តករា/កុតភៈ តុ្ម្រលវបណ្េុ ះបណាេ ល MMW/VMW 
តិ្ ព្តូវបា្ម្ធាើការម្សុើបអម្ងកតម្េ ។ 
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ការរាបាលផ្អេ ចវ់វីា៉ា ក/់ចំរុះ៖ ករណី្ ្ិងការតាតដា្  

ម្ខ្តេ 

វវា៉ា
ក/់
ចំរុ
ះ 

បា
្ប

ញ្ជ ូ
្ 

ម្តសេG6PD 

ត ិ្
បា
្ប

ញ្ជ ូ
្ 

តូលម្ហតុ 

បា
្ប

ញ្ជ ូ
្ 

ខ្ាះ
G

6
P

D
 ត ិ្

បា
្ម្
តស

េ 

M
M

W
 បា

្តា
តដា

្ 

ម្ព្កា
ត២

០គ្
 ូ
កា
ត 

ខ្ាះ
តម្
ធា

បា
យ
ម្ធ
ា ើដ្ម្
ណ្
ើរ 

បដ្
ម្ស

ធ 

ករ
ណ្

សិ
កា

ម្ៅ
CN

M/
MO

RU
 

ទ
ហា
 ្

 

ណខ្
តក

រា-
កុត

ភៈ 

បំម្
ៅ
កូ្

ម្ដា
យ
េឹក

ម្ដា
ះា

េយ
 

ម្ផ្
ែង
ម្េ
ៀត

 

បនាា យ 
ា្ជយ័ 

០ ០ - - - -   - - - - - - - - 

តណ្ឌ លគិ្រ ី ៣៤ ១៨ ៧ ៩ ២ ៧ ១៦ ៧ ៣ ១ ០ ០ ៣ ១ ១ 

ឧតេរា្
ជយ័ 

១ ១ ០ ០ ១ ០ ០ - - - - - - - - 

ព្រះវហិារ ៣ ៣ ២ ០ ១ ២ ០ - - - - - - - - 

រត្ៈគ្ិរ ី ៩២ ៣២ ២១ ១១ ០ ១២ ៦០ ២០ ០ ៥ ១២ ០ ២០ ២ ១ 

សាឹងណព្តង ១៥០ ៧ ៥ ២ ០ ២ ១៤៣ ២២ ៦ ១១ ១៦ ៥១ ៣៧ ០ ០ 

សរុប ២៨១ ៦១ ៣៥ ២២ ៤ ២៣ ២២០ ៤៩ ៩ ១៧ ២៨ ៥១ ៦១ ៣ ២ 

 

សាគ ល់៖  

៣/៤ ន្ចំ្ួ្ករណី្វវីា៉ា ក/់ចំរុះ តិ្ ព្តូវបា្បញ្ជូ ្ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ដ្ើតបមី្ធាើម្សតេ G6PD តូល
ម្ហតុសំខា្ត់ករីអនកជំងឺសាិតម្ព្កាត ២០គី្ ូ ្ិងោទហា ្តិ្ ព្តូវបា្អ្ុញ្ហា តិឱយម្ចញរីបនាា យ។ 
ព្បម្ភេវវីា៉ា ក/់ចំរុះចំ្ួ្ ៦១ករណី្ណដ្លបា្រកម្ឃើញតុ្ម្រលបណ្េុ ះបណាេ ល MMW/VMW។ វវីា៉ា ក/់ចំរុះ
ចំ្ួ្៣៥ករណី្ កនុងចំម្ណាត ២៨១ករណី្បា្េេួលការរាបាលផ្អេ ចវ់វីា៉ា ក ់កនុង ន្ ២ំ០២១ម្្ះ ។ 
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៣-រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
ការប្េរកីរាលដាលន្ជំងឺកូវតី១៩ 

ម្យាងតាតម្ោលការណ៍្ណណ្នារំបស់ព្កួសួងសុខាភបិាល “៣កំុ ៣ការពារ” ្ិងការណណ្នារំបស់អាោញ
ធរកនុងតំប្ ់ ព្កុតការងារបស់អងគការ Malaria Consortium បា្អ្ុវតេតាតយា៉ា ងយកចិតេេុកដាក។់ 
វធិា្ការពារព្តូវបា្អ្ុវតេម្ដ្ើតបមី្ជៀសវាងព្បភរន្ការចតលងជំងឺកូវតី១៩ចូលម្ៅកនុងសហគ្ត្ ៍ ម្ៅ     
កំ ុងម្រលម្ធាើសកតមភ្នររបស់MMW ម្រលចុះផ្ែរាផ្ាយ ្ិងម្ធាើការម្ៅតាតប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់។  

អងគការ Malaria Consortium បា្េេួលការអ្ុញ្ហា តិរីព្បធា្ត ា្ីរសុខាភបិាលឱយប េ្ការងារផ្េល់
ម្សវាកតមរាបាល ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដាយសារណតា្ការផ្េល់សាភ រៈឱយម្ព្បើព្បាស់ដូ្ចោ ា៉ា ស ម្ព្សាតនដ្ 
សាប ូ ្ិងអាល់កុល ដ្ល់ MMW អនកម្ធាើម្តសេ ្ិងបុគ្គលិកអងគការ Malaria Consortium។ MMW បា្
ផ្េល់រតា៌្ដ្ល់ព្បោជ្តិ្ ព្តឹតណតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្េ ប៉ាុណ េ្ណ្តទងំណណ្នាពំ្បោជ្រីវធីិបងាក រការចតលង
ន្វរុីសកូវតី១៩ម្េៀតផ្ង។ អងគការ Malaria Consortium ា្សាភ រៈអនាតយ័ណដ្លោឧបករណ៍្
ការពារខ្លួ្រចួោម្ព្សច តុ្ម្រលា្ការឆ្លងរាលដាល ម្ដ្ើតបឱីយអនកេេួលផ្លរីគ្ម្ព្ាងម្ជឿោកថ់្នការ
តកម្ធាើម្តសេា្សុវតាិភ្នរ។ គ្ម្ព្ាងបា្បម្ងកើ្ការផ្េល់ឱយ្ូវចំ្ួ្សាភ រៈម្ព្បើព្បាស់ ម្ហើយ្ឹងា្ការ
ព្តួតរិ្ិតយឧបករណ៍្ម្ព្បើព្បាស់យា៉ា ងយកចិតេេុកដាកម់្ដ្ើតបធីានាថ្នតិ្ ា្ដាចស់េុកម្ព្បើព្បាស់។  

ណផ្្ការព្បជំុស ា្នាោតយួសហគ្ត្ ៍ (ោកណ់សេងម្ៅកនុងណផ្នកកតមវធីិថ្នន កតំ់ប្)់ ម្ៅតំប្ព់្បឈត
ោតយួវវ់ីាក ់ ព្តូវបា្រ្ាម្រលម្ៅតំប្ត់យួចំ្ួ្ ឬកាតប់ ា្យចំ្ួ្អនកចូលរតួម្ដាយជួបណតោតយួ
អាោញ ធរកនុងតំប្សំ់ខា្់ៗ ណតប៉ាុម្ណាា ះ។ កនុងអំ ុងព្តីាសេី ៤ ការព្បជំុសហគ្ត្ប៍ា្ចាបម់្ផ្េើតតេង
ម្េៀត ម្ដាយរាយាតបម្ងកើតបណាេ ញម្ៅកនុងសហគ្ត្តូ៍លដាឋ ្ ម្ដ្ើតបពី្បាកដ្ថ្នអនកណដ្លា្ជំងឺព្គុ្្
ម្ៅេ ទងំអស់ព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេ ្ិងម្ដ្ើតបជំីរុញករណី្អនកណដ្លា្ករណី្វវ់ីាកម់្អាយម្ៅ រាបាលផ្អេ ច។់ 
 
ការព្តួតរិ្ិតយជំងឺឆ្លងកនុងតំប្ ់្ិងតាតព្សកុ ឬម្ខ្តេោបព់្រំណដ្្  

ម្យាងតាតការចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងតំប្ ់ ្ិងបញ្ជ ីណបងណចកចំណាតថ់្នន ក ់ ព្កុតការងារអងគការ 
Malaria Consortium បា្សហការោតយួកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ (CNM) ត ា្ីរសុខាភបិាល/
ការយិាល័យព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងអងគការនដ្គូ្រា្ UNOPS CRS ្ិង WHO ម្ធាើការផ្អល ស់េីតាងំ MMW 

ម្ៅចុងព្តីាសេី៣។  
ការព្តួត្ិរិតយេិ ន្្យ័ម្ៅតាតព្សុកោប់្ ឹងព្រំណដ្្ឡាវ ្ ិងម្វៀតណាត បា្កាល យោណផ្នកតួយន្ការ

រិ្ិតយោម្េៀងទត់ន្ការចតលងណដ្លម្កើតម្ចញរីចំម្ណាតព្បោជ្កតពុោចូលនព្រ ្ិងព្បោជ្ណដ្លឆ្លង
កាតតំ់ប្ព់្រំណដ្លរីព្បម្េសម្ផ្ែងៗ។ រយៈម្រល ម្ីៗម្្ះ េិ ន្្យ័បងាា ញថ្នា្ការម្កើ្ម្ ើងករណី្ 
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ហាា ល់សីុបា៉ា រ ៉ាូតម្ៅតាតព្សកុតយួន្ព្បម្េសឡាវោប់្ ឹងព្រំណដ្្ម្ខ្តេរត្ៈគិ្រ ី ្ិងព្បម្េសម្វៀតណាត។ 
សាា ្ភ្នរម្្ះព្តូវបា្ម្គ្ប េ្តាតដា្្ិងព្តួតរិ្ិតយយា៉ា ងជិតសនិត ម្ដ្ើតបីម្ជៀសវាងការចតលងចូលតំប្់     
ព្រំណដ្្ព្បម្េសកតពុោ។ 
  
ការម្កើ្ម្ ើងន្កងេរ័កតពុោតាតបម្ណាេ យព្រំណដ្្ឡាវ  

សាា ្ភ្នរផ្លូវម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រលអព្បម្សើរោងតុ្ ្ិងការសាងសងស់ាព ្បណ ា្តតាតព្រំណដ្្ព្បម្េសឡាវនាឱំយ
ា្កំម្ណ្ើ ្ព្បោជ្ចំណាកព្សុកកនុងតំប្ម់្សៀតបា៉ា ង ម្ហើយកា៏្កំម្ណ្ើ ្ទហា ្ោតយួ្ឹងការម្ធាើ
ដំ្ម្ណ្ើ ររបស់សាជិកព្គួ្សាររបស់រួកម្គ្ម្ៅរស់ម្ៅតំប្ម់្នាះផ្ងណដ្រ។ ការសាងសងតូ់លដាឋ ្េរ័ ម្ី
កំរុងប េ្ម្ៅតំប្ព់្រំណដ្្។ ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ កា៏្ការម្កើ្ម្ ើងគួ្រឱយកតស់ាគ ល់ម្ៅកនុង
តំប្ម់្នាះម្បើម្ធៀប្ឹង ន្ តុំ្ ម្ៅកំ ុងម្រលណដ្លអងគការ Malaria Consortium បា្អ្ុវតេគ្ម្ព្ាង 
RAI2E។ បនាា បរី់ការរិ្ិតយេិ ន្្យ័រីព្តីាសេី១ ដ្ល់េី៣ ន្ ២ំ០២១ គ្ម្ព្ាងបា្ម្ព្ជើសម្រ ើស ្ិង     
បណ្េុ ះបណាេ ល MMW ចំ្ួ្២េីតាងំម្េៀតម្ដ្ើតបផី្េល់ម្សវាម្ៅតំប្ណ់ដ្លា្កងេរ័ ទហា្ម្្ះ 
បនាា បរី់េេួលបា្ការអ្ុញ្ហា តិរីម្តទហា្ថ្នន កកំ់រូលេេួលប ា្ុកការងារម្្ះ។ ការចូលម្ៅកា្េី់តាងំ
ម្ីទងំម្្ះសព្ាបបុ់គ្គលិក អងកកា Malaria Consortium ្ិងអនកេសែនា តិ្ ព្តូវបា្អ្ុញ្ហា តម្េ ម្ហើយ

ទតទរការអ្ុញ្ហា តរិម្សសរីអាោញ ធរព្សុក ្ិងកងេរ័កនុងតំប្។់ 
 
ការរាបាលផ្អេ ចវ់វីា៉ា ក ់ 

ម្សចកេីណណ្នារីំការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេ វវីា៉ា ក ់ កនុងព្តីាសេី១ ន្ ២ំ០២១ ោបញ្ហា ម្ី
តយួសព្ាបបុ់គ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ MMW ្ិងអនកណដ្លា្ករណី្វវីា៉ា កម់្ៅកនុងសហគ្ត្។៍ 

បញ្ហា ព្បឈតណដ្លបា្ជួបព្បេះា្ដូ្ចោ ៖ 
- ចាៃ យ ្ិងម្រលម្វោណដ្លព្តូវចំណាយសព្ាបក់ារម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ ររីតំប្ដ់ាចព់្សយាលឬរី

ចាក រម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ណដ្លបា្ឭោម្រឿយៗថ្នា្ការលំបាកសព្ាបអ់នកជំងឺខ្លះៗ ោ
រិម្សសដូ្ចោម្ៅម្ធាើម្តសេ G6PD រចួម្ហើយលេធផ្លបងាា ញតិ្ ព្គ្ប ់ ្ិងតិ្ ព្តូវបា្
រាបាល ម្ហើយ្ឹងការចំណាយ្វកិារម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រោម្ដ្ើត។ 

- ការរាបាលផ្អេ ចរ់យៈម្រល ១៤ន ៃ្ អាចនាឱំយា្ផ្លរខំា្ណដ្លអនកជំងឺតយួចំ្ួ្ខាល ចតិ្
ចងរ់ាបាល ណដ្លម្ធាើឱយរួកោតត់ិ្ អាចម្ធាើបា្ ្ិងតិ្ អាចផ្គតផ់្គងព់្គួ្សារខ្លួ្កនុងកំ ុង
ម្រលរាបាលម្នាះ។ 
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- ចំ្ួ្បុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរណដ្លបា្េេួលការបណ្េុ ះបណាេ ល ម្ដ្ើតបរីាបាលម្ៅា្
កព្តតិ ណដ្លករណី្ វវីា៉ា កត់យួចំ្ួ្បា្បញ្ជូ ្ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ ប៉ាុណ េ្តិ្ បា្ម្ធាើម្តសេ
ម្ដាយសារ            អវតេា្បុគ្គលិកម្ៅម្រលម្នាះ។ 

- ទហា្ា្ករណី្វវីា៉ា កត់ិ្ ព្តូវបា្អ្ុញ្ហា តិឱយម្ចញរីបនាា យ ម្ៅម្ធាើម្តសេG6PD ម្ៅ
តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្េ (ព្សុកម្សៀតបា៉ា ង ម្ខ្តេសាឹងណព្តង) ណដ្លការរាបាលតិ្ បា្ផ្េល់ឱយ
រហូតតកដ្ល់ម្រលម្្ះ សូតបណីតកណ ល្ងម្នាះា្ករណី្វវីា៉ា កោ់បម់្ ើងវញិម្កើតម្ ើងយា៉ា ង
ម្ព្ចើ្ម្លើកងេរ័ទហា្កម៏្ដាយ។ 

៤- ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 

គ្ម្ព្ាងតាតណខ្ែរបនាា តព់្រំណដ្្ RAI3E របស់អងគការ MC ្ឹងប េ្ការងារដូ្ចបា្ររឹំងេុករបស់តូល្ិធិ
សកល ទងំណផ្នកកតមវធីិថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន កតំ់ប្ ់ម្ព្កាតការណណ្នាយំា៉ា ងម្រញេំហឹងរីកតមវធីិជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ថ្នន កោ់តិ (CNM) ្ិងកនុងតួនាេីអនកេេួលតូល្ិធិប េ្(SR) រីអងគការ UNOPS។ អងគការ Malaria 

Consortium ប េ្ផ្េល់ម្សវារាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ព្បោជ្ចល័ត ្ិងចំណាកព្សុក អនកចូលម្ធាើការ
កនុងនព្រ ្ិងអ្ុរកែនព្រម្ៅតំប្់្ ៃ យៗ ្ិងដាចព់្សយាល ចំងាយ១០គី្ ូណត៉ាព្តរីតាតបម្ណាេ យណខ្ែរ
បនាា តព់្រំណដ្្ោបព់្បម្េសន្ ឡាវ ្ិងម្វៀតណាត។ ព្កុតការងារអងគការ Malaria Consortium ្ឹងម្ៅ
ណតប េ្ម្ធាើការកនុងម្ខ្តេទងំ ៦ ម្ៅភ្នគ្ខាងម្ជើងព្បម្េសកតពុោោតយួ MMW ទងំ ៨៥នាក។់  

ការផ្អល ស់បេូរណដ្លបា្ម្សនើម្ ើងម្ៅកនុងលកេខ្ណ្ឌ ន្េីតាងំ ឬវធីិសាន្រសេ - ណផ្អកម្លើលេធផ្ល ន្  ំ ២០២១-
្ឹងកាល យោព្បធា្បេន្ការរិភ្នកាោតយួកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ថ្នន ក ់(CNM) សព្ាបក់ារអ្ុតត័ ម្ហើយម្ៅ
ម្រលម្ព្កាយោតយួនដ្គូ្ទងំអស់ណដ្លពាករ់័្ ធ។ ម្្ះម្ដ្ើតបមី្ជៀសវាងការអ្ុវតារតួោន កនុងតំប្ណ់តតយួន្
សកតមភ្នរម្ផ្ែងៗរីនដ្គូ្ម្ផ្ែងម្េៀតដូ្ចោ CRS ឬ Last Mile។ បញ្ជ ីន្េីតាងំផ្ែរាផ្ាយទងំអស់ (ឧ.  
ចំការ ការតាងំលំម្ៅ ភូតរិង...) ម្ដាយណផ្អកម្លើេិ ន្្យ័ ន្  ំ២០២១ រតួទងំចំ្ួ្ព្គួ្សារ ្ិងចំ្ួ្ព្បោ
ជ្ចំណាកព្សុក/ចល័ត កំរុងសាិតម្ព្កាតការម្រៀបចំ។ ម្ដាយណផ្អកម្លើេិដ្ឋភ្នរេូម្ៅដ្េូ៏លំេូោយម្្ះ 
សកតមភ្នរ្ឹងព្តូវបា្ម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរការម្ផ្អេ តសំខា្ម់្ៅណតម្លើការសព្តបសព្តួលសកតមភ្នរម្ដាយ
ណផ្អកម្លើកតាេ ម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេ ្ិងការម្ព្បើព្បាស់ព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរន្ធ្ធា្ MMW ម្យាងតាត
ម្ោលការណ៍្ណណ្នាោំតិរបស់តជឈតណ្ឌ លោតិ CNM ។ 

វធីិសាន្រសេស ា្នាសហគ្ត្ ៍- ព្បសិ្ម្បើសាា ្ភ្នរជំងឺកូវតិ១៩អាចអ្ុញ្ហា តិឱយជួបព្បជំុបា្ - ម្ៅចំណុ្ច
ណដ្លព្បឈតខាល ងំន្វវ់ីាក ់ ្ឹងព្តូវបា្រព្ងីកម្ៅណផ្នក្តមវធីិថ្នន កោ់តិផ្ងណដ្របនាា បរី់ា្ការអ្ុតត័្វកិា
រីអងកកា UNOPS ។ ម្ោលបំណ្ងគឺ្ម្ដ្ើតបបីម្ងកើតម្ ើងម្ៅកនុងសហគ្ត្តូ៍លដាឋ ្្ូវបណាេ ញសព្ាប់
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ការព្តួតរិ្ិតយព្គុ្្ម្ៅេ យា៉ា ងសកតមម្ដាយ MMW ្ិងការម្ធាើឱយព្បម្សើរម្ ើងយា៉ា ងខាល ងំន្ការចូលរតួកនុង
ការរាបាលវវ់ីាកផ់្អេ ច ់។ 

ម្ោលការណ៍្ណណ្នា ំ ្ិងសេងដ់ារអ្ុវតេសព្ាបក់ារស ា្នាោតយួសហគ្ត្៍្ ឹងព្តូវបា្បកណព្បោ
ភ្នសាណខ្មរម្ហើយអងកការ Malaria consortium ្ឹងទកេ់ងម្ៅនាយកដាឋ ្របស់កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ថ្នន ក ់
CNM SBC ម្ដ្ើតបតីព្តតឹសកតមភ្នរទងំអស់ោតយួ្ឹងម្ោលការណ៍្ណណ្នាោំតិ។ 

 ោចុងម្ព្កាយ ព្កុតការងារអងគការ Malaria consortium ្ឹងធានាឱយបា្្ូវគុ្ណ្ភ្នរម្សវា
កតម ម្ដាយប េ្ព្បតិបតេិណផ្្ការចុះអភបិាលរបស់តន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ (CNM) ត ា្ីរសុខា          
ភបិាល/ការយិាល័យព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ។ វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លរយៈម្រល ២ន ៃ្បា្ផ្េល់
ឱយព្គ្ប ់MMW ទងំអស់កាលរីណខ្តិ្ ុនា-កកកដា ន្ ២ំ០២១ ម្ដាយបុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ម្្ះោការ
រតួចំណណ្កយា៉ា ងខាល ងំម្ដ្ើតបណីកតព្តូវការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ម្ដាយ MMW កំ ុងម្រលម្ធាើការចុះផ្ែរាផ្ាយ ្ិង
ម្ៅប៉ាុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់។ ព្កុតការងារអងគការ MC ណតងណតោពំ្េ ្ិងសាា គ្ត្ោ៍ចិ េ្រាល់ការចុះេសែ្ៈកិចេរី
អងគការ WHO UNOPS ឬនដ្គូ្រម្ផ្ែងៗម្េៀតម្ៅកណ ល្ងអ្ុវតេគ្ម្ព្ាងសកតមភ្នររបស់ MC ទងំ៦ម្ខ្តេ។  
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៣.ែម្ទិធនល និងែកម្មភាព អងគការ ែ៊ុ ីអា សអែ 
(CrS) 
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១.សែចកតីសនតើម្ 

 អងគការ CrS ម្ៅម្ព្កាត PR-UNOPS ប េ្ម្ធាើការេំនាកេំ់្ងម្ដាយផ្អា ល់ ្ិងោពំ្េ CNM 
ម្ដ្ើតបមី្ធាើឲ្យសម្ព្តចបា្យុេធសាន្រសេ MEAF ្ិងម្ោលការណ៍្ណណ្នាទំងំអស់ (SOPs) ម្ៅថ្នន កម់្ព្កាត
ោតិ ម្ដ្ើតបមី្លើកកតពស់គុ្ណ្ភ្នរន្ម្សវាជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈវធីិសាន្រសដណដ្លា្លកេណ្ៈសេងដ់ារ 
កនុងការសព្តបសព្តួលព្បកបម្ដាយតាល ភ្នរ ោតយួ្ឹងអនកអ្ុវតេគំ្ម្រាងអនកដ្នេម្េៀត រតួទងំអងគការ
សងគតសីុវលិម្ៅកនុងតំប្។់ ម្្ះព្តូវម្ធាើឲ្យសព្តចបា្ម្ោលម្ៅចុងបញ្េប ់ម្ដាយជួយ ដ្ល់ PHD/OD/HC 
កនុងការកសាងយ េ្ការ ្ិងរចនាសតព័្ ធ ម្ដ្ើតបអី្ុវតេសកតមភ្នរឲ្យា្ព្បសិេធភ្នរ របស់តូល្ិធិសកល
ម្ដាយឯករាជយ។ CrSោពំ្េដ្ល់ការកសាងសតតាភ្នរម្ៅកព្តតិទងំម្្ះ ដូ្ម្ចនះរចនាសតព័្ ធណដ្លបា្ោំ
ព្េអាចផ្អល ស់បេូរម្ដាយម្ោគ្ជយ័ ម្ ព្ ះម្ៅដំ្ណាកក់ាលម្ព្តៀតលុបបំបាត ់្ិងការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់
ម្ៅម្ព្កាតតជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ។ 

២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 

២.១.លេឋផ្លសំម្រចបា្ (ម្ធៀបម្ៅ្ឹងសូចនាករ) រយៈម្រល១២ណខ្ (តករា ដ្ល់ ធនូ ន្ ២ំ០២១) 

ល.រ សូចនាករ ម្ោលម្ៅ សតេិធិផ្ល % តតិម្យាបល់ 

១ ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ំ
ណដ្លា្ព្បសិេធ
ភ្នរយូរ បា្ណចក
ចាយដ្ល់ព្បោជ្
ណដ្លា្ហ្ិភយ័ 
តាតរយៈយុេធនាការ
ព្េងព់្ទយធំ។ 

134,231 252,420 188% លេធផ្លព្បចាំ្ ន មំ្្ះព្តូវបា្សម្ព្តច
បា្ម្លើសម្ោលម្ៅរបស់ខ្លួ្ (188%) 
កនុងរយៈម្រលរាយការណ៍្ម្្ះម្ដាយ
ណផ្អកម្លើេិ ន្្យ័ CNM MIS ។ តុង
សរុបចំ្ួ្ 252,420 តុង (LLIN: 
179,489 nets, LLIHN: 72,931nets) 
ព្តូវបា្ណចកចាយដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋ
ណដ្លា្ហា្ិភយ័។ ណតបងា្ជយ័ 
OD, Borkeo OD Banlong OD ្ិង 
Senmonorom OD បា្បញ្េបក់ារណចក
ចាយសំណាញ់ម្ៅ ន្  ំ2021។ 
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២ ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ំ
ណដ្លា្ព្បសិេធិ
ភ្នរយូរ បា្ណចក
ចាយដ្ល់ព្បោជ្
ណដ្លា្ហា្ិភយ័ 
តាតរយៈកាណចកប េ្
ោព្បចា។ំ 

39,229 

 
5,253 13% កនុងរយៈម្រលរបាយការណ៍្ម្្ះ ការណចក

តុងប េ្បា្ចាបម់្ផ្េើតអ្ុវតេម្ៅណខ្កញ្ហា  
ន្  ំ2021 ម្ៅសាឹងណព្តង OD ណត

ប៉ាុម្ណាា ះ។ សូចនាករម្្ះសម្ព្តចបា្
លេធផ្លម្ព្កាតម្ោលម្ៅម្ៅកនុងរយៈ
ម្រលរាយការណ៍្ម្្ះ (5,253 / 
39,229= 13%) ។ 

 

៣ សាាព្តន្ករណី្
ព្គុ្្ចាញ់សងែយ័
បា្េេួលការម្ធាើម្ត
សេ រកម្តម្រាគ្ ម្ៅ
តូលដាឋ ្សុខាភបិា
ល សាធារណ្ៈ 

49,116/ 

49,116=1
00% 

38,846/ 

38,846 

100% 

100% សូចនាករម្្ះបា្សព្តចតាតម្ោលម្ៅ
សព្ាបរ់យៈម្រលរាយការណ៍្ម្្ះ។ 
ករណី្សងែយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ទងំអស់
បា្េេួលការម្ធាើម្តសេបា៉ា រា៉ា សីុត ម្ៅ
តូលដាឋ ្សុខាភបិាលសាធារណ្ៈតាត
ម្ោល្ម្យាបាយោតិ។ 

៤ សាាព្តន្ករណី្
ព្គុ្្ចាញ់សងែយ័ 
បា្េេួលការម្ធាើម្ត
សេរកម្តម្រាគ្ម្ៅ
តាតសហគ្ត្ ៍

126,512/ 

126,512 

=100% 

277,317/ 

277,317 
100% 

100% សូចនាករម្្ះបា្សព្តចតាតម្ោលម្ៅ
សព្ាបរ់យៈម្រលរាយការណ៍្ម្្ះ។ 
ករណី្សងែយ័ថ្នា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ទងំ
អស់បា្េេួលការម្ធាើម្តសេបា៉ា រា៉ា សីុតម្ៅ
សហគ្ត្ត៍ាតម្ោល្ម្យាបាយោតិ 

៥ សាាព្តន្ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់បា្
េេួលការរាបាល
ម្ដាយថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់
ជំម្រ ើសេី១ ម្ៅតាត
តូលដាឋ ្សុខាភបិា
លសាធារណ្ៈ 

1389/ 

1389 

=100% 

523/ 

562 

93% 

93% ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ណដ្លព្តូវបា្រក
ម្ឃើញម្សាើរណតទងំអស់បា្េេួលការ
រាបាលជំម្រ ើសេី១ ម្ៅតូលដាឋ ្សុខា 
ភបិាល។ ា្ណត39ករណី្ប៉ាុម្ណាា ះព្តូវ
បា្បញ្ជូ ្ ម្ដ្ើតបមី្ធាើការព្សាវព្ោវ។ 
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៦ សាាព្តន្ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់េេួលការ
រាបាលម្ដាយថ្នន ំ
ព្គុ្្ចាញ់ជំម្រ ើសេី១ 
ម្ៅតាតសហគ្ត្ ៍

1046/ 

1046 

=100% 

1028/ 

1028 

100% 

100% ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ណដ្លព្តូវបា្រក
ម្ឃើញទងំអស់បា្េេួលការរាបាល
ជំម្រ ើសេី១ តាតសហគ្ត្។៍ 

៧ ភ្នគ្រយន្ករណី្
ព្គុ្្ចាញ់ណដ្លបា្
បញ្ហជ កថ់្នវជិជា្ 
ព្តូវបា្អម្ងកតយា៉ា ង
ម្រញម្លញ្ិងចាត់
ថ្នន ក ់

1,948/ 

2,435 

=80% 

1,560/ 

16,44 

95% 

110% 1,560 កនុងចំម្ណាត 16,44 

ករណី្បា្ម្ធាើការអម្ងកតយា៉ា ងម្រញ
ម្លញ (95%) ។ ម្ទះយា៉ា ងណាម្យើង
សម្ព្តចបា្ 110 % ម្បើម្យើងម្ព្បៀប
ម្ធៀបម្ៅ្ឹងម្ោលម្ៅណដ្លបា្កំណ្
ត។់  

៨ ភ្នគ្រយន្ សបបុក
ចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ព្តូវបា្ អម្ងកត្ិង
បា្ម្ធាើចំណាតថ់្នន ក ់
ម្រញម្លញ 

85/ 

170 

50% 

30/ 

46 

65% 

140% សបបុកចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ៣០ 
កនុងចំម្ណាត ៤៦ បា្ម្ធាើការអម្ងកត 
(៦៥%) ម្ហើយសម្ព្តចបា្ ១៤០% 
ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងម្ោលម្ៅណដ្ល
បា្កំណ្តស់ម្ព្តច។ ម្ៅសល់១៦ គឺ្
ម្ដាយសារណតករណី្ Pf/Mix L1 តិ្
អាចម្ធាើការម្សុើបអម្ងកតបា្ម្េ ខ្ណ្ៈ
ណដ្លភូតពិ្តូវបា្អ្ុវតេសកតមភ្នរម្្ះ
រចួម្ហើយកនុងរយៈម្រល ១២ ណខ្ក ល្ង
តក(១២ករណី្) រឯីភូតខិ្លះព្តូវបា្បិេ
ម្ដាយសារណតា្កាឆ្លងកូវតី១៩ (៤
ករណី្)។ 

៩ សាាព្តន្អនក
សម័ព្គ្ចិតេសុខ្ភ្នរ
សហគ្ត្ស៍កតម 

2,344 2,338 100% អនកសម័ព្គ្ចិតេសុខ្ភ្នរសហគ្ត្ចំ៍្ួ្ 
2,388 កនុងចំម្ណាត 2,344 សកតម ្ិង
បា្បញ្េូ លេិ ន្្យ័ម្ៅកនុង MIS ចាបរី់
ណខ្តករា ដ្ល់ណខ្កញ្ហា  ២០២១។ ម្បើ
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កនុងកំ ុងម្រលរាយ
ការណ៍្ម្្ះ។ 

ម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងម្ោលម្ៅ សម្ព្តច
បា្ ១០០% ។ 

១០ ចំ្ួ្តន្រ េ្ីសុខាភ ិ
បាលថ្នន កម់្ព្កាត
ោតិ (ម្ៅម្ព្កាត
ម្ខ្តេ CRS) បា្
េេួលការបណ្េុ ះ   
បណាេ លសេីរីការ
ព្គ្បព់្គ្ងករណី្ព្គុ្្
ចាញ់ 

1,125 487 43% បុគ្គលិកសុខាភបិាលចំ្ួ្ ៤៨៧នាក ់
(ព្សី៖ ៩០នាក)់ បា្េេួលការបណ្េុ ះ 
បណាេ លសេីរីការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ពាក់
រ័្ ធ។ ម្បើម្យើងម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងម្ោល
ម្ៅណដ្លសម្ព្តចបា្ព្តឹតណត ៤៣% 
ប៉ាុម្ណាា ះ តូលម្ហតុណដ្លតិ្ ទ្់
សម្ព្តចបា្ គឺ្ម្ដាយសារការរកីរាល
ដាល សហគ្ត្ន៍្កូវដី្១៩ នាឱំយ
អភបិាលម្ខ្តេទងំ៤ ម្ចញលិខិ្តបញ្ឈប់
រាល់សកតមភ្នរព្បតូលផ្េុ ំព្បោរលរដ្ឋ
ព្គ្បម់្ខ្តេ ចម្ងាក ត CRS ។ 

 

១១ ចំ្ួ្បុគ្គលិក   
សហគ្ត្ ៍
(VMW/MMW) 
បា្េេួលការ      
បណ្េុ ះបណាេ ល/ការ
បណ្េុ ះបណាេ ល
ម្ ើងវញិ 

4,965 1579 31% 1579 VMW/MMW (ម្ភេព្សី 690) 
បា្េេួលការបណ្េុ ះបណាេ លបណ ា្តម្លើ
ការព្គ្បព់្គ្ងករណី្សព្ាបវ់គ្គបណ្េុ ះ   
បណាេ លការឃាល មំ្តើលបញ្ឈរ ្ិង     
លាក។់ សព្ាបក់ារបណ្េុ ះបណាេ ល
ណដ្លម្ៅម្សសសល់ម្ផ្ែងម្េៀត្ឹងព្តូវ
បា្ផ្េល់ជូ្ម្ៅកនុងព្តីាសេី 1 ន្  ំ
2022។ ម្ហតុផ្លសព្ាបក់ារសម្ព្តច
តិ្ បា្ម្ោគ្ជយ័គឺ្ម្ដាយសារណតការរកី
រាលដាលសហគ្ត្ ៍ន្ COVID-19។ 

១២ សាាព្តន្ភ្នរ
ម្រញម្លញន្
របាយការណ៍្រីតូល

294 270 92% តូលដាឋ ្សុខាភបិាលទងំអស់ (270) 
បា្រាយការណ៍្។ ា្ត ា្ីរម្រេយោក់
ណសេងចំ្ួ្7 ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរចំ្ួ្ 
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ដាឋ ្សុខាភបិាល 
ណដ្លេេួលបា្កនុង
កំ ុងម្រលរាយ
ការណ៍្ 

83។ ម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងម្ោលម្ៅ ម្យើង
សម្ព្តចបា្ 92%ប៉ាុម្ណាា ះ ម្្ះ
ម្ដាយសារណត ប៉ាុសេិ៍សុខ្ភ្នរ តិ្ អាច
បញ្េូ លេិ ន្្យ័កនុងព្បរ័្ ធ MIS បា្។ 

១៣ សាាព្តន្តូល
ដាឋ ្សុខាភបិាល
ណដ្លតិ្ ា្ដាច់
សេុកកនុងកំ ុងម្រល
របាយការណ៍្ 

294 264 90% តូលដាឋ ្សុខាភបិាលចំ្ួ្ 264 កនុង
ចំម្ណាត 279 (98%) បា្រាយការណ៍្
តិ្ ា្ការដាចស់េុក។ ម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹង
ម្ោលម្ៅ ម្យើងសម្ព្តចបា្ 90%
ប៉ាុម្ណាា ះ ម្្ះម្ដាយសារណត ប៉ាុសេិ៍សុខ្
ភ្នរ តិ្ អាចបញ្េូ លេិ ន្្យ័ម្ៅកនុង
ព្បរ័្ ធ MIS បា្។ 

១៤ ការចុះអភបិាល 
ណដ្លម្ធាើម្ ើងម្ដាយ 
PHD/ OD/HF 
ម្ដ្ើតបមី្ៅវាយតំនល
គុ្ណ្ភ្នរការងារ
របស់VMW/MMW
កំ ុងម្រលរាយ
ការណ៍្ 

8 27 338% កនុងរយៈម្រលរាយការណ៍្ម្្ះ ការចុះ
អភបិាលបា្ 27 QA ម្ៅកា្ ់VMW 
ណដ្លម្ធាើម្ ើងម្ដាយ PHD/OD/HC ន្
ម្ខ្តេទងំ៤របស់ CRS ។ សម្ព្តចបា្ 
338% ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងម្ោល
ម្ៅ។  

 

 
២.២ សតេិធផ្ល ្ិងសកតមភ្នររមំ្លច៖ 

កនុងរយៈម្រលរាយការណ៍្ម្្ះគ្ម្ព្ាង RAI3E បា្ជួបព្បេះ្ូវបញ្ហា ព្បឈត្ិងការរខំា្តយួ
ចំ្ួ្ណដ្លបណាេ លតករី ការរកីរាលដាលន្ជំងឺកូវដី្-១៩។ គ្ម្ព្ាងម្្ះបា្ម្ធាើការម្ដ្ើតបមី្ធាើការសព្តប
សព្តួលចាបំាចក់នុងការអ្ុវតេកតមវធីិ ្ិងអាចសម្ព្តចបា្្ូវលេធផ្លលអម្ៅកនុងណផ្នកខ្លះ។ លេធផ្លណដ្ល
សម្ព្តចបា្គឺ្បា្តករីការសហការ្ិងការសព្តបសព្តួលលអោតយួ CNM, PHD, OD, ្ិង WHO 
ព្រតទងំតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងព្បោជ្សហគ្ត្។៍ 

ខាងម្ព្កាតម្្ះ គឺ្ោសតេិធិផ្លរបស់គ្ម្ព្ាងណដ្លបា្រមំ្លច៖ 
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− បុគ្គលិកណផ្នកកតមវធីិ ្ិងហិរញ្ា វតាុចំ្ួ្ ១២នាក ់ ព្តូវបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសសព្ាបម់្ខ្តេចំ្ួ្ ៤ ណដ្ល
សាិតម្ៅម្ព្កាតការអ្ុវតេការងាររបស់អងគការ CRS (ព្បធា្គ្ម្ព្ាង១នាក ់ ព្បធា្ព្កុត ១នាក ់
អនកសព្តបសព្តួល៦នាក ់តន្រ េ្ីហិរញ្ា វតាុ២នាក ់្ិងអនកម្បើកបរ ២នាក)់ ។ 

− កិចេព្រតម្ព្រៀងគ្ម្ព្ាងRAI3E វាងCRS ្ិង PR-UNOPS បា្ចុះហតាម្លខាម្ៅម្ដ្ើតណខ្តករា 
ន្ ២ំ០២១ បនាា បត់ក LoA រវាង CRS ្ិង PHDs ទងំ៤ កព៏្តូវបា្ចុះហតាម្លខាម្ៅចុងណខ្

ដ្ណដ្លម្្ះផ្ងណដ្រ។ 
− អ្ុសារណ្ៈម្យាគ្យល់ោន សេីរីគ្ម្ព្ាង Last Mile ព្តូវបា្ចុះហតាម្លខារវាង CNM ្ ិង CRS 

ម្ៅណខ្កុតភៈ ន្  ំ ២០២១ បនាា បត់ក ការតំរងេិ់សសេីរីគ្ម្ព្ាង Last Mile ព្តូវបា្ផ្េល់ឲ្យតន្រ េ្ី     
អងគការ CRS តាតរយៈព្កុតការងារ CNM ្ិងWHO។ 

− ដំ្ម្ណ្ើ រេសែ្កិចេោ្ខ់្ពស់ម្លើកដំ្បូង ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងម្ៅកា្េី់តាងំគ្ម្ព្ាងរបស់ CRS 
(UNOPS/CRS/MC/PHD) សព្ាបក់ាររិភ្នកា ្ិងការម្រៀបចំណផ្្ការយុេធសាន្រសេអ្ុវតេ
គ្ម្ព្ាង RAI3E ម្ៅចុងណខ្តករា ន្  ំ២០២១ ណដ្លោវធីិណសាងរកការោពំ្េដ្ល៏អសព្ាបក់ារអ្ុវតេ
ព្បកបម្ដាយព្បសិេធិភ្នររវាងអងគការCRS ្ិងត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ។ 

− បា្ម្ធាើការបណ្េុ ះបណាេ លព្គូ្បម្ងាគ ល សេីរី ការអម្ងកតតាតដា្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ ដ្ល់ម្ខ្តេចំ្ួ្៤ 
ម្ដាយា្ការោពំ្េរី CNM។  អនកចូលរតួតករីត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេចំ្ួ្៤ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ 
ចំ្ួ្ ៥ ណដ្លា្សរុប ២២នាក ់កនុងម្នាះបុគ្គលិក៤នាក ់តករីត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ្ិង ១៨
នាកត់ករីព្សុកព្បតិបតេិ។ 

− វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លប េ្ សេីរីការតាតដា្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងដ្ល់បុគ្គលិកតណ្ឌ ល
សុខ្ភ្នរចំ្ួ្១៩៧ នាក(់ព្សី ៣២ នាក)់ ម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្៤។ រួកោត ់គឺ្ោអនក អ្ុវតេការងារ
ព្គុ្្ចាញ់ម្ដាយផ្អា ល់ តាតការណណ្នារំបស់កតមវធីិោតិ។ 

− កិចេព្បជំុ PMEC ចំ្ួ្ ៦ ្ិង ៦ DMECs ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងម្ៅម្ខ្តេ៤ណដ្លដឹ្កនាកំារព្បជំុ កំ ុង
ម្រលការផ្ាុះម្ ើងន្ជំងឺកូវដី្១៩ កនុងសហគ្ត្។៍ 

− ណផ្្ការការងារឆ្ាសេី ១ ្ិងេី ២ បា្ម្ធាើម្ ើង ម្ដាយា្ា្ការចូលរតួរី តន្រ េ្ីសុខា           
ភបិាលម្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិសព្ាបអ់្ុវតេការងារព្គុ្្ចាញ់ RAI3E (5ODs and 3 PHDs) 

− កិចេព្បជំុព្បចាណំខ្ VMW/MMW ព្តូវបា្ម្រៀបចំម្ ើងតាតការម្ព្ោងេុក។ ោតធយត ចាបរី់ណខ្តក
រាដ្ល់ណខ្ធនូ ម្ ២ំ០២១ ៩៦% ន្VMW/MMWs បា្ចូលរតួកិចេព្បជំុព្បចាណំខ្។ 

− ការបណ្េុ ះបណាេ លតពី្កូេសែ្ប៍ា្ម្ធាើម្ ើងសព្ាបP់HD ចំ្ួ្៣ ្ិងOD ចំ្ួ្៤ ម្ដាយា្
ការោពំ្េរីCNM។ អនកចូលរតួសរុបា្ចំ្ួ្០៧ នាក ់(ព្សី០នាក)់ តករី PH/RHs។ 
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− វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លPMG ម្ធាើម្ ើង តាតព្បរ័្ ធអ្ឡាញ ម្ដាយា្ការោពំ្េរីព្កុត CNM ្ិង
ព្កុតការងារ CRS ។ សរុប ២៣នាក ់(ព្សី ៦) ោនាយកត ា្ីរសុខាភបិាល ព្បធា្កតមវធីិ ្ិងតន្រ េ្ី
ព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ។ 

− ការចុះអភបិាលចំ្ួ្ ៤៧ ម្លើកម្ៅកា្ត់ណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ្ិង VMW/MMWs ដឹ្កនាមំ្ដាយតន្រ េ្ី
ររបស់PHD ្ិងOD ម្ៅតំប្ម់្ោលម្ៅរបស់គ្ម្ព្ាង។ 

− ការចុះអភបិាលQA ព្បចាពំ្តីាស បា្ចំ្ួ្ ២៧ម្លើក ម្ៅកា្ភូ់ត ិ VMW/MMWs ម្ធាើម្ ើង
ម្ដាយ PHD/OD/HC ម្ដាយម្ព្បើបញ្ជ ីម្អ ិចព្តូ្ិក SMART Checklist។ 

− សកតមភ្នរអបរ់ផំ្ែរាផ្ាយ ្ិងចុះព្សាវព្ោវរកព្គុ្្ចាញ់សកតម បា្ម្ធាើម្ ើងម្ដាយ VMW ចំ្ួ្ 
៩៩ភូត ិ្ិង MMW ចំ្ួ្ ៦២ភូត ិម្ដាយា្អនកភូតចំិ្ួ្ ៤៤,៨៧៥នាក ់ព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេរក
ព្គុ្្ចាញ់ ម្ដាយសាររួកម្គ្ោអនកអនកម្ដ្ើរនព្រ្ិង ោព្បោជ្ចល័ត។ 

− បា្ម្រៀបចំសិកាេ សាោណផ្្ការណចកតុងសព្ាបយុ់េធនាការព្េងព់្ទយធំ ្ិងជំម្រឿ្ព្បោជ្ម្ៅ
ម្ខ្តេតណ្ឌ លគិ្រ ី្ិងរត្គិ្រ ីា្អនកចូលរតួសរុប ៧៩ នាក ់(ព្សី ១៨ នាក)់។ 

− បណ័្ា ព្គួ្សារសរុបចំ្ួ្ ៥២,៣០៩ កាល សព្ាបណ់ចកតុង យុេធនាការព្េងព់្ទយធំ ព្តូវបា្ដឹ្ក
ជញ្ជូ ្ម្ដាយអងគការ CRS សព្ាបម់្ខ្តេតណ្ឌ លគិ្រ ី្ិងរត្គិ្រ។ី 

− ការណចកចាយតុងយុេធនាកា ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងម្ដាយព្សុកព្បតិបតេិតណតបងា្ជយ័ បា្លុង       
បរណកវ ្ិងណស្តម្នារតយ។ តុងសរុបចំ្ួ្២៥២.៤២០តុង (LLIN:១៧៩.៤៨៩តុង, LLIHN: 
៧២.៩៣១តុង) ព្តូវបា្ណចកចាយដ្ល់ភូតណិដ្លា្ហា្ិភយ័កនុងការឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

− សកតមភ្នរណចកចាយតុងព្ជលកថ់្នន បំ េ្បា្អ្ុវតេម្ៅ ម្ខ្តេសាឹងណព្តងណដ្លា្ភូតសិរុបចំ្ួ្ 
៥២ កនុង១១តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ តុងព្ជលកថ់្នន សំរុប ចំ្ួ្៥.២៥៣ បា្ណចក។ 

− ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ៩៥% ព្តូវបា្អម្ងកត្ិងចាតថ់្នន ក ់(១៥៦០/១៦៤៤ករណី្) ្ិង ១១០% 
សម្ព្តចបា្ ព្បសិ្ម្បើម្យើងម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងម្ោលម្ៅណដ្លបា្កំណ្ត។់ 

− ការម្ឆ្លើយតបករណី្ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ៅជំុវញិករណី្ម្ោល ព្តូវបា្អ្ុវតេម្ៅកព្តតិសហគ្ត្ ៍
ចំម្ពាះករណី្ P.V L1 cases and Pf/ Mix LC ្ិងករណី្នាចូំល។ ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់សរុប
ចំ្ួ្ ៣៧២ ព្តូវបា្ម្ធាើការម្ឆ្លើយតប។ 

− ព្កុតការងារ CRS បា្ចុះអភបិាលោព្បចា ំម្ៅ PHD/OD/HC ្ិងភូតរិបស់ VMW/MMWs 
ណផ្អកម្ៅតាតណផ្្ការណដ្លបា្កំណ្ត ់ម្ដ្ើតបតីាតដា្រាល់ការអ្ុវតេកតមវធីិ កដូ៏្ចោោពំ្េណផ្នក  
បម្ចេកម្េស ដ្ល់ PHD/OD/HC ្ិង VMW/MMWs ។ 
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− ៣០ ករណី្កនុងចំម្ណាត ៤៦ ករណី្បា្ម្ធាើការអម្ងកតសតបុកចំលង កនុងរយៈម្រល ៧ ន ៃ្បនាា បរី់
ករណី្ឆ្លងម្ៅកនុងភូត ិ(L1)ព្តូវបា្រកម្ឃើញ(៦៥%)។ម្យើងសំម្រចបា្១៤០%ម្បើម្ធៀប្ិងេិស
ម្ៅណដ្លបា្កំណ្ត។់ម្ៅសល់១៦ គឺ្ម្ដាយសារណតករណី្ Pf/Mix L1 តិ្ អាចម្ធាើការម្សុើប
អម្ងកតបា្ម្េខ្ណ្ៈណដ្លភូតពិ្តូវបា្អ្ុវតេសកតមភ្នរម្្ះរចួម្ហើយកនុងរយៈម្រល ១២ ណខ្ក ល្ង
តក(១២ករណី្) រឯីភូតខិ្លះព្តូវបា្បិេម្ដាយសារណតា្កាឆ្លងកូវតី១៩(៤ករណី្)។ 

− PHD/OD/HC បា្ម្ធាើការម្កៀងគ្រសហគ្ត្ ៍សព្ាបភូ់តណិដ្លា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់ អ្ុវតេតាត 
បញ្ជ ីេេួលបា្រីCNM។ ភូតចំិ្ួ្ ៨៨ ន្ម្ខ្តេចំ្ួ្៤ បា្ម្ធាើរចួម្ដាយា្អនកចូលរតួសរុប
ចំ្ួ្ ៣.២៥៧ នាក ់(ព្សី ១.៧២៩ នាក់្ ិងកុារអាយុម្ព្កាត ៥ ន្  ំ២៦៧ នាក)់ 

− ៥២ VMW/MMWs ព្តូវបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ៅភូតចំិ្ួ្ ៣៣ ន្ម្ខ្តេចំ្ួ្ ៣ (រត្គិ្រ ី    សាឹង
ណព្តង ្ិងតណ្ឌ លគី្រ)ី ម្ដាយណផ្អកម្លើបញ្ជ ី ម្ី (New strata list)។ 

− តូលដាឋ ្សុខាភបិាលចំ្ួ្៨០ ម្ៅម្ព្កាតម្ខ្តេណដ្លព្គ្បដ្ណ្េ បម់្ដាយ CRS កំរុងអ្ុវតេការ
រាបាលផ្អេ ចព់្បម្ភេម្តម្រាគ្វវីា៉ា ក។់ 

− ការបណ្េុ ះបណាេ ល PSEA ព្តូវបា្រតួបញ្េូ លោតយួការបណ្េុ ះបណាេ ល PMG សព្ាបព់្កុត 
PHD ្ិងព្កុត OD ។ ា្បុគ្គលិកចំ្ួ្ ៤៤ (ព្សី ១៨) ន្ PHD/OD/MMW បា្ចូលរតួវគ្គ 
បណ្េុ ះបណាេ លម្្ះ។ 

− បា្ោពំ្េ PHD/OD/HC ម្ដ្ើតបមី្ធាើសកតមភ្នរ Last Mile ម្ៅ ២២ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ្ិង ៦៦   
ភូត។ិ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរចំ្ួ្១៩ កនុងចំម្ណាត ២២ ព្តូវបា្បណ្េុ ះបណាេ ល។ ភូតចំិ្ួ្ ២៤ 
កនុងចំម្ណាតភូតចំិ្ួ្ ៦៦ បា្ម្រៀបចំការចូលរតួរបស់សហគ្ត្៍្ ិងការម្កៀរគ្រសងគត។ ភូតិ
ចំ្ួ្ ៤៥ កនុងចំម្ណាត ៦៦ បា្ម្ធាើជំម្រឿ្។  TDA1 ្ិងTDA2 ចំ្ួ្៧៤ម្លើក កនុងចំម្ណាត 
១២២ បា្អ្ុវតេ ។ ភូតចំិ្ួ្ ៤២ កនុងចំម្ណាតភូតចំិ្ួ្ ៦៦ បា្ម្ធាើការព្សាវព្ោវរកអនក
សងែយ័ព្គុ្្ចាញ់។ 

− វគ្គToTសេីរីការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ (Clinical + VMW + IEC/BCC) ម្ដាយ CNM ម្ៅ PHD/OD 
ណដ្លា្អនកចូលរតួសរុប១៦នាក។់ 

− វគ្គប េ្សេីរីការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ (Clinical + IEC/BCC) ម្ដាយ PHD/OD ម្ៅដ្ល់ HC ណដ្ល
ា្អនកចូលរតួសរុប១៦៩នាកព់្សី៣៥ ។ 
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− វគ្គប េ្សេីរីការព្គ្បព់្គ្ងករណី្(VMW + IEC/BCC) ម្ដាយ PHD/OD ម្ៅដ្ល់ HC ណដ្លា្
អនកចូលរតួសរុប១៥៧នាកព់្សី២៨ ។ 

− វគ្គប េ្សេីរីការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ (VMW + IEC/BCC) ម្ដាយ HC ម្ៅដ្ល់ VMW ព្បជំុព្បចាណំខ្
ណដ្លា្អនកចូលរតួសរុប៨៣៨នាក ់ព្សី៣៩៥ ។ 

− វគ្គប េ្សេីរីការការអម្ងកតតាតដា្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ VMW/MMW ា្អនកចូលរតួសរុប៦៣១
នាក ់ព្សី២២០នាក។់ 

− វគ្គToTសេីរីការព្គ្បព់្គ្ងករណី្(VMW + IEC/BCC) ម្ដាយ CNM ម្ៅ PHD/OD ព្បជំុព្បចាពំ្តី
ា្ណដ្លា្អនកចូលរតួសរុប០៩នាក ់ព្សី០០ ។ 

− វគ្គប េ្សេីរីការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ (MMW + IEC/BCC) ម្ដាយ PHD/OD ម្ៅ HC/MMWព្បជំុ
ព្បចាពំ្តីា្ណដ្លា្អនកចូលរតួ សរុប70នាក ់ព្សី33 ។ 

− វគ្គសេីរីការព្គ្បព់្គ្ងករណី្ព្គុ្្ចាញ់កំរតិធៃ្ា់្អនកចូលរតួ សរុប១១នាកព់្សី០១នាក។់ 
− សិកាេ សាោAoPព្បចាំ្ ន ២ំ០២២ ា្អនកចូលរតួ PHD/OD 18នាក ់្ិង CSOs partner 21

នាក។់ 
− បា្ណចក Tablet and Smart Phone ម្ីជូ្ HC ្ិង VMW/MMW 

៣.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
− ការរកីរាលដាលន្ជំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅណតោបញ្ហា ព្បឈតម្ៅព្គ្បភ់្នគី្ពាករ់័្ ធ្ិងរ្ារម្រលការ

អ្ុវតេសកតមភ្នរ។ តាតណដ្លអាចម្ធាើម្ៅបា្ សកតមភ្នរតយួចំ្ួ្ ព្តូវបា្សព្តួលតាត រយៈ
អ្ឡាញ ម្ដ្ើតបសីព្តបខ្លួ្សព្ាបក់ារការពារជំងឺកូវដី្-១៩ តាតការណណ្នារំបស់ព្កសួងសុខា  
ភបិាល ្ិងការណណ្នាអំំរីការម្ធាើឱយា្សណាេ បធ់ាន បត់ាតម្ខ្តេទងំអស់ម្ដ្ើតបមី្ចៀសវាងការ
ព្បតូលផ្េុ ំត្ុសែម្ព្ចើ្ ្ិងការម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រ។ 

− ការព្បជំុព្បចាណំខ្របស់VMW/MMW ការព្បតូលផ្េុ ំសហគ្ត្ ៍្ិង ណចកចាយតុងយុេធនាការ ព្តូវ
បា្ផ្អល ស់បេូរម្ៅោកិចេព្បជំុតយួេល់តយួ ម្ដ្ើតបមី្ឆ្លើយតបម្ៅ្ឹងការរតឹតបតិតិ្ ឲ្យា្ការជួបជំុ
ទកេ់ងម្ៅ្ឹងជំងឺកូវតី-១៩ ណដ្លម្្ះោការរារាងំឱកាសសព្ាបក់ាររិភ្នកាោព្កុតម្ដ្ើតបភី្នរ
ព្បម្សើរម្ ើង។ 

− បុគ្គលិកតិ្ ព្គ្បព់្ោ្ស់ព្ាបអ់្ុវតេគ្ម្ព្ាង Last Mile ។ បុគ្គលិក CrS ម្ៅថ្នន កម់្ខ្តេបា្ជួប
ព្បេះ្ូវប ា្ុកការងារម្ព្ចើ្កនុងកំ ុងម្រលអ្ុវតេគ្ម្ព្ាង Last Mile ្ិងគ្ម្ព្ាង RAI3E ម្ហើយ
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ា្ការព្រួយបារតភអំរីភ្នរម្្ឿយហតរ់បស់បុគ្គលិក ្ិងការោណលងរីការងារ ព្រតទងំ គុ្ណ្
ភ្នរន្ការអ្ុវតេគ្ម្ព្ាងផ្ងណដ្រ។ 

៤.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
− សព្តបសព្តួលការអ្ុវតេសកតមភ្នរកនុងបរបិេកូវដី្-១៩ ម្ដាយម្ធាើការយា៉ា ងជិតសនិេធោតយួព្កុត

ការងារ WHO ្ិងបុគ្គលិកថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ដ្ើតបតីាតដា្សាា ្ការណ៍្កូវដី្-១៩ ម្ៅថ្នន កភូ់តិ្ ិង
រិភ្នកាោតយួអាោញ ធរតូលដាឋ ្អំរីរម្បៀប ្ិងម្រលណាណដ្លព្តូវអ្ុវតេ្ិងចាបយ់កសកតមភ្នរ
ដូ្ចោ សកតមភ្នរម្ៅកនុងព្កុតតូច ម្ដ្ើតបមី្ធាើការចូលរតួសហគ្ត្ ៍្ិងការម្កៀរគ្រ សងគត។ 

− ម្ព្បើកិចេព្បជំុនដ្គូ្ព្បចាណំខ្ោម្វេិកាសព្ាបក់ារសព្តបសព្តួលសកតមភ្នរ្ិងការណចករណំលក
េិ ន្្យ័ រតួទងំេិ ន្្យ័វឌ្ឍ្ភ្នរគ្ម្ព្ាងសព្ាបក់ារម្ធាើណផ្្ការ ្ិងការអ្ុវតេគ្ម្ព្ាងបា្លអ
ព្បម្សើរ។ 

− ម្ធាើយុេធនាការណចកតុងព្ជលកថ់្នន ពំ្េងព់្ទយធំ ម្ៅម្ខ្តេតណ្ឌ លគិ្រ ី ្ិងរត្គិ្រ ី ្ិងណចកចាយប េ្
ម្ៅម្ខ្តេសាឹងណព្តង។ 

− ជព្តុញឱយ VMW/MMWs បម្ងកើ្ការម្ធាើម្តសេ ្ិងម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្អាយបា្
ម្ព្ចើ្ម្ដាយណផ្អកម្លើម្ោលការណ៍្ណណ្នាោំតិ 

− ជព្តុញបុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ម្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ការម្ធាើម្តសេ ្ិងម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ឱយបា្ម្ព្ចើ្ម្ដាយណផ្អកម្លើម្ោលការណ៍្ណណ្នាោំតិ ្ិង្ិតិវធីិសេងដ់ា។ 

− ណចកចាយសាម តហាូ្ ្ិងម្្ម្បលតដ្ល់តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងVMW/MMWs ឱយបា្ទ្ម់្រលម្វោ
្ិងផ្េល់ការតំរងេិ់សដ្ល់រួកម្គ្អំរីការបញ្េូ លេិ ន្្យ័្ិងភ្នរម្រញម្លញន្េិ ន្្យ័ម្ៅកនុង
ព្បរ័្ ធ MIS ោរិម្សសករណី្អម្ងកតម្ធាើម្ ើងម្ដាយ HCs ្ិង VMW/MMWs ។ 

− ផ្េល់ការម្ឆ្លើយតបទ្ម់្រលម្វោរីអនកម្ព្បើព្បាស់ចុងម្ព្កាយដ្ល់ព្កុត CNM MIS ម្ដ្ើតបមី្ធាើឱយ
ព្បម្សើរម្ ើង្ូវតុខ្ងារ MIS ោរិម្សសតុខ្ងារ M&E ម្លើលេធផ្លរបស់ CI&FI ។ 

− សហការោតយួ CNM ម្ដ្ើតបមី្កៀងគ្រធ្ធា្ធ្ធា្ម្ខ្តេ (PHD/OD) ម្ដ្ើតបមី្រៀបចំការបណ្េុ ះប
ណាេ លតាតវធីិសាន្រសេសព្តបខ្លួ្តាតអាយឌី្អាយ-១៩ ដូ្ចោការរតួបញ្េូ លោន រវាងវធីិសាន្រសេ
្ិតមតិ្ិងម្ដាយផ្អា ល់។ 

− សហការោតយួ PHD/OD/HC ម្ដ្ើតបមី្រៀបចំព្កុតការងារម្ឆ្លើយតប FOCI ម្ដ្ើតបមី្ធាើឱយការអ្ុវតេ 
FOCI របស់ោតក់ា្ណ់តព្បម្សើរម្ ើង។ 

− ម្ធាើការយា៉ា ងជិតសនិេធោតយួ ODMS ្ិងOD drug store ម្ដ្ើតបបីណ្េុ ះបណាេ លការម្សនើឱស្ ្ិង
ម្តសេរហ័ស ឲ្យបា្ព្តឹតព្តូវ។ 
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− ម្ធាើការព្តួតរិ្ិតយ ្ិង ោពំ្េដ្ល់តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងVMW/MMWs ោរិម្សសម្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ការ
ម្ធាើម្តសេរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការបញ្េូ លេិ ន្្យ័ ្ិងការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ ម្ដាយអ្ុម្ោតតាត
ម្ោលការណ៍្ណណ្នា/ំរិធីការោតិ។ 

− បណ្េុ ះបណាេ លបណ ា្ត HF/VMW/MMW សេីរីការការពារការម្កងព្បវញ័្េ ផ្លូវម្ភេ្ិងការរមំ្ោភ
បំពា្ផ្លូវម្ភេ (PSEA) តាតរយៈការបន្រញ្ហជ បម្ៅការបណ្េុ ះបណាេ លម្ផ្ែងៗ។ 
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៤.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែអ់ងគការ NIH                    
គសប្មាងែហប្រតរិតតកិារសៅកែ៊ុងប្រសទែកម្ព៊ុជ្ញ 
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 ១.សែចកតីសនតើម្៖ 
ការខ្ាះឧបករណ៍្វ ិ្ ិចឆយ័ម្ធាើឱយា្ការរិបាកកនុងការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័្ិងរាបាលរតួទងំឧបសគ្គ

កនុងការបញ្ហជ ក់្ ិងសិការីម្តម្រាគ្បងកជំងឺម្ដ្ើតបជូី្ដំ្ណឹ្ងដ្ល់សុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈ។ កតាេ ទងំម្្ះរតួោន
នាឱំយា្ការរាយការណ៍្តិ្ ព្តឹតព្តូវន្ម្តម្រាគ្បងកជំងឺណដ្លបងកម្ដាយវុចិេរ័ ្ិង ម្តម្រាគ្ផ្ាុះរាតតាត ្ិង
កតាេ ទងំម្្ះកម៏្ធាើម្អាយា្ា្ការយល់ដឹ្ងអំរីេំហំ្ិងការឆ្លងរបស់ម្តម្រាគ្ តិ្ បា្យល់ចាស់     
ោស់។  
 ម្្ះគឺ្ោរិធីការព្បតូលសំណាកម្ៅត ា្ីរម្រេយចំ្ួ្បួ្ ។ សំណាក្ឹងព្តូវយករីបុគ្គលណដ្ល
ា្អាយុរី ២ ណខ្ដ្ល់ ៦៥ ន្ ំ្ ិងា្ព្គុ្្ម្ៅេ  (៣៨ អងាម្សឬខ្ពស់ោងម្្ះ) ណដ្លបា្រិ្ិតយម្ៅត ា្ីរ
ម្រេយបណងអកម្ខ្តេកំរងស់ពឺឬត ា្ីរម្រេយព្រះកុសុតៈឬត ា្ីរម្រេយកុារោតិឬតជឈតណ្ឌ លោតិោពំារាតា្ិង
ទរក។ 
ម្ោលបំណ្ងន្ការសិកាម្្ះម្ដ្ើតប៖ី 

១. កំណ្តល់កេណ្ៈន្ម្តម្រាគ្បងកជំងឺម្ដាយម្ព្បើវធីិម្តតាណូ្តណូី្តចិ 

២. ណសាងយល់រីការចំលងន្ជំងឺផ្ាុះរាតតាតតាតវុចិេរ័ម្ដាយភូតសិាន្រសេ 

២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 

២.១.លេឋផ្លសំម្រចបា្ (ម្ធៀបម្ៅ្ឹងសូច្ករ)៖ 

ព្តវូម្ធាើោតារាងបញ្ហជ កម់្អាយបា្ចាស់ោស់ ម្តើសំម្រចម្ោលម្ៅបា្ប៉ាុនាម ្ភ្នគ្រយម្ធៀបម្ៅ្ឹង
ណផ្្ការណដ្លបា្ម្ព្ោងេុក 

Category Total # this Reporting Period 

(20-26 Sep 2021) 

Cumulative Total 

(23 Jul 2019 to – 26 Sep 2021) 

Target for Screening.         

      (2 M to 65 Yrs) 

 not over than 5000 

Target for Enrollment.         

      (2 M to 65 Yrs): 

     

       1200 per 3 years 

Limited not more than 1200 samples per year (approximately 80-90 samples per month 

or 4500 over the 4-year period) 

# Screened failures 00 02 

Reason of screening failure by 

case 

No vein for blood collection uncompleted data 

# Enrollment  17 1053 

2M to 13 yrs  14 (10 male, 04 females) 745 (71%) 

  ≥ 14 to ≤17yrs 00 (00 male, 00 female) 53 (5%) 

  ≥ 18 yrs to ≥ 65 yrs  03 (01 male, 02 female) 255 (24%) 
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២.២ លេឋផ្លរមំ្លច 

ការវភិ្នគ្ mNGS ម្លើអនកជំងឺ ៤៨៧ នាកដំ់្បូងម្ៅកនុងការសិកាបា្កំណ្តអ់តេសញ្ហា ណ្     
ម្តម្រាគ្បងកជំងឺណដ្លបងកម្ដាយវុចិេរ័ោម្ព្ចើ្ព្បម្ភេណដ្លបងកជំងឺព្គុ្្ម្ៅេ  (រូបភ្នរ ១) ។ ម្តម្រាគ្ព្គុ្្
ឈាត (DENV) ា្ម្ព្ចើ្បំផុ្តម្ទះយា៉ា ងណាបាល សាម ត៉ាូឌី្តវវីា៉ា ក ់(P. vivax)ណដ្លតិ្ អាចរកម្ឃើញម្ដាយ
ម្ធាើម្តសេរហ័ស កព៏្តូវបា្កំណ្តអ់តេសញ្ហា ណ្ោញឹកញាបណ់ដ្រម្ដាយmNGS។ mNGS កប៏ា្កំណ្ត់
អតេសញ្ហា ណ្ម្តម្រាគ្ឆិ្កកនុងម្រលា្ការផ្ាុះម្ ើងេូទងំព្បម្េស ណដ្លនាឱំយា្បណ ា្តព្គុ្្ឆិ្កម្ៅកនុង
ព្បរ័្ ធឃាល មំ្តើលថ្នន កោ់តិ។ គួ្រឱយចាបអ់ារតមណ៍្ម្ៅម្លើម្តម្រាគ្បងកជំងឺណដ្លតិ្ ព្តូវបា្ម្គ្កតសំ់ោល់ដូ្ច
ោ Plasmodium knowlesi, Rickettsia spp., scrub typhus, and leptospirosisកប៏ា្រកម្ឃើញ
ម្ដាយmNGS។ 
 

 

Figure 1. Microbial landscape identified from serum samples of febrile Cambodian participants. Identified pathogens in 
sera by clinical category, reads per million, and study setting. 

 
Note: The sequencing method is for research purposes and provides only suspected pathogen that has to confirmed 
by gold standard diagnosis test by the national referral laboratories.  
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៣.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
ម្ដ្ើតបណីសាងយល់ឱយកា្ណ់តចាស់អំរីម្រាគ្រាតតាត DENV ម្ៅ ន្  ំ២០១៩ ម្យើងបា្ម្ព្បើការ

វភិ្នគ្ភូតសិាន្រសេណហែ្ DENVចំ្ួ្១០៦ រីរូបភ្នរ ១ ។ ម្យើងបា្រកម្ឃើញព្បព្បម្ភេ DENV2 ម្ី 
េំ្ងោម្តម្រាគ្កនុងការរកីរាលដាលម្ៅកតពុោ។ ម្លើសរីម្្ះលំនាឆំ្លង DENV2 ា្លកេណ្ៈខាល ងំោង 
DENV-1។ ការណណ្នាបំា្ព្បាបថ់្ន DENV-1ា្ម្ៅកនុងតំប្ឆ់្លង ្ិង DENV-2 ម្េើប្ឹងចាបម់្ផ្េើត (រូប
ភ្នរ ២ ក)គឺ្ថ្ន ម្កមងណដ្របា្ឆ្លង DENV-2 ប៉ាុណ េ្ណបរោា្ភ្នរសំុា DENV-1ម្្ះបញ្ហេ កថ់្នា្ការណចក
រណំលកណដ្លអាចនាមំ្អាយា្ជំងឺព្គុ្្ឈាតធៃ្ធ់ៃរម្រលម្លើកម្ព្កាយ (Fig 2B)។ 
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៤.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
 

1. ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ម្លើជំងឺព្គុ្្ម្ៅេ ម្ដាយ mNGS អាចកំណ្តអ់តេសញ្ហា ណ្បា្លអ
ព្បម្សើរ ្ិងតាតដា្ម្តម្រាគ្បងកជំងឺណដ្លអាចា្សកាេ ្ុរលន្ការរកីរាលដាល។  

2. វធីិសាន្រសេ mNGS របស់ម្យើងអាចរកម្ឃើញរីការវវិតេ្ន៏្ម្តម្រាគ្ ឫការការបាល ស់បេូរ
ណហែ្របស់វាបា្។  
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៥.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែអ់ងគការអនតរ
ជ្ញតិ រំសរ ើែ៊ុខភាពប្រជ្ញជន ប្រចាកំម្ព៊ុជ្ញ  (PSI) 
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១. សែចកតីសនតើម្៖ 
 គ្ម្ព្ាងម្លើកកតពស់ឥរយិាប្ព្បកបម្ដាយសុខុ្ាលភ្នរ (PHB) ម្ព្កាតការផ្េល់តូល្ិធិ
ម្ដាយេីភ្នន កង់ារសហរដ្ឋអាម្តរកិសព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍអ េ្រោតិ (USAID) ្ិង ព្គ្បព់្គ្ងម្ដាយអងគការអ េ្រ
ោតិបំម្រ ើសុខ្ភ្នរព្បោជ្កតពុោ (PSI/C) ា្ម្ោលបំណ្ងម្ធាើឱយព្បម្សើរម្ ើង្ូវឥរយិាប្ព្បកបម្ដាយ
សុខុ្ាលភ្នរកនុងចំម្ណាតព្បោជ្កតពុោ ្ិង ោពំ្េដ្ល់ម្ោលម្ៅរបស់ USAID/កតពុោ ម្ដ្ើតបធីានាថ្ន 
ព្បោជ្កតពុោណសាងរក ្ិងេេួលបា្ការណ្រទសុំខ្ភ្នរព្បកបម្ដាយគុ្ណ្ភ្នរ ម្ដាយកាតប់ ា្យ
ឧបសគ្គណផ្នកហិរញ្ា វតាុតាតរយៈព្បរ័្ ធសុខាភបិាលណដ្លា្្ិរ េ្រភ្នរ។ គ្ម្ព្ាង PHB ម្ធាើការម្ដ្ើតបជួីយ 
ដ្ល់រាជរដាឋ ភបិាលកតពុោកនុងការណកលតអឥរយិាប្ព្បកបម្ដាយសុខុ្ាលភ្នរកនុងចំម្ណាតព្បោជ្    
កតពុោ កនុងណផ្នកសុខ្ភ្នរតយួចំ្ួ្ ដូ្ចោ ជំងឺរម្បង ការរ្ារកំម្ណ្ើ ត សុខ្ភ្នរាតា្ិងទរក អាហារូប
តាតភ េឹកសាអ ត្ិងអនាតយ័ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងជំងឺតិ្ ឆ្លង។  

សព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ គ្ម្ព្ាង PHB សហការោតយួតជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងព្គុ្្ចាញ់ 
បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិង បាណ្កសាន្រសេ (ត.គ្.ច) ម្ដ្ើតបផី្លិត្ិងអ្ុវតេឧបករណ៍្/ដំ្ម្ណាះព្សាយផ្អល ស់បេូរ
ឥរយិាប្សងគតម្ដ្ើតបមី្លើកកតពស់ឥរយិាប្ព្បកបម្ដាយសុខុ្ាលភ្នរកនុងចំម្ណាតព្កុតព្បោជ្
ព្បឈតតុខ្ខ្ពស់ ោរិម្សស អនកម្ដ្ើរនព្រ។ ម្ដាយា្ការោពំ្េណផ្នកបម្ចេកម្េស្ិងតគ្គុម្េសករី៍ព្កុត
បម្ចេកម្េសន្ ត.គ្.ច ្ិងអនកជំនាញដ្នេម្េៀតតករីនដ្គូ្អ្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ព្កុតការងារ 
PHB កំរុងណតម្រៀបចំបម្ងកើតឧបករណ៍្/ដំ្ម្ណាះព្សាយសព្ាបក់ារផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្សងគតម្ដ្ើតបមី្លើកេឹក
ចិតេឱយអនកម្ដ្ើរនព្រទងំអស់តកជួប VMW/MMW ឬតូលដាឋ ្សុខាភបិាល              សាធារណ្ៈម្ដ្ើតបមី្ធាើ
ម្តសេឈាតរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្រលណដ្លរួកម្គ្ម្ចញរីនព្រ- ម្ដាយតិ្ ថ្នរួកម្គ្ា្ម្រាគ្សញ្ហា ឬោម ្
ម្នាះម្េ ម្ដ្ើតបធីានាថ្ន រាល់ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ទងំអស់ព្តូវបា្រកម្ឃើញ រាបាល ្ិងរាយការណ៍្។ 
ឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈ ម្ីសព្ាបក់ារផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្សងគតណផ្នកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ឹងព្តូវបា្ម្រៀបចំរចួរាល់
ម្ដ្ើតបដីាកឱ់យដំ្ម្ណ្ើ រការម្ៅម្ដ្ើត ន្ មំ្ព្កាយ ( ន្  ំ២០២២)។ 
 

២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
២.១.ការរិ្ិតយម្តើលម្ ើងវញិម្ៅម្លើសាភ រៈផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្កនុងសងគត (SBC)សព្ាបជំ់ងឺព្គ្ុ្ ចាញ់  

គ្ម្ព្ាង PHB បា្ម្ធាើការរិ្ិតយម្តើលម្ ើងវញិម្ៅម្លើឧបករណ៍្/សាភ រៈទកេ់ង្ឹង 
IEC/BCC ណដ្លា្ព្សាបទ់កេ់ង្ឹងយុេធសាន្រសេ SBC របស់ ត.គ្.ច ។ ម្ដាយា្ការោពំ្េរីេីព្បឹកា
បម្ចេកម្េស SBC អ េ្រោតិរបស់អងគការ PSI គ្ម្ព្ាង PHB បា្កំណ្តប់ញ្ហា ព្បឈត្ិងកងាះខាតតយួ
ចំ្ួ្ម្ៅកនុងកតមវធីិ្ិងឧបករណ៍្ SBC បចេុបប ន្ ្ិងបា្ផ្េល់អ្ុសាស្ត៍យួចំ្ួ្ម្ដ្ើតបមី្ដាះព្សាយ
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ចំណុ្ចខ្ាះខាត្ិងបញ្ហា ព្បឈតទងំម្នាះ។ អ្ុសាស្ត៍យួកនុងចំម្ណាតអ្ុសាស្ទ៍ងំម្នាះ គឺ្ព្តូវម្ធាើ
ការសិកាវាយតនតលោតូលដាឋ ្ម្ៅម្លើអនកម្ដ្ើរនព្រ ម្ដ្ើតបពី្បតូល្ូវភសេុតាងបណ ា្តម្េៀតអំរីកតាេ កំណ្ត់
ឥរយិាប្ កតាេ ជំរុញេឹកចិតេ ្ិង ឧបសគ្គចំម្ពាះការអ្ុវតេឥរយិាប្ព្បកបម្ដាយសុខុ្ាលភ្នរសំខា្់ៗ
ទកេ់ង្ឹងការបងាក រជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង ការណសាងរកការរាបាល។ គ្ម្ព្ាង PHB កប៏ា្ោពំ្េ ត.គ្.ច 
ម្ដ្ើតបពី្បតូល្ិងចងព្កងោបញ្ជ ីឧបករណ៍្ IEC, BCC, SBC ណដ្លា្ព្សាបម់្ហើយអងគការនដ្គូ្កំរុងណត
តម្ព្បើព្បាស់ម្ដ្ើតបសីព្ាបស់កតម ភ្នរ SBC ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ដូ្ម្ចនះអងគការនដ្គូ្ា្ភ្នរងាយព្សួលកនុងការ
ម្ព្បើព្បាស់ឧបករណ៍្ ្ិង ធ្ធា្ម្ផ្ែងៗទងំម្នាះម្ៅម្រលរួកម្គ្ព្តូវការ។  

 
២.២.ការម្រៀបចំឱយដំ្ម្ណ្ើ រការម្ ើងវញិ្ូវព្កុតការងារបម្ចេកម្េស SBC-TWG-CNM 

កាលរី ន្ កំ ល្ងម្ៅគ្ម្ព្ាង PHB បា្ោពំ្េដ្ល់តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
CNM ម្ដ្ើតបសីរម្សរលកេខ្ណ្ឌ ព្បតិបតេិ (TOR) របស់ព្កុតការងារបម្ចេកម្េសផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្កនុងសងគត 
(SBC) សព្ាប ់ត.គ្.ច ្ិង បា្ោពំ្េ ត.គ្.ច ម្ដ្ើតបដីាកឱ់យដំ្ម្ណ្ើ រការម្ ើងវញិ្ូវកិចេព្បជំុព្កុតការងារ 
SBC-TWG-CNM ោម្េៀងទត។់ កនុង ន្ ២ំ០២១ ព្កុតការងារ SBC-TWG-CNM បា្ម្បើកកិចេព្បជំុ
ម្លើកេីតយួរបស់ខ្លួ្កាលរីណខ្តនីា ន្  ំ ២០២១ ម្ហើយកិចេព្បជំុម្លើកេីរីរព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងកនុងណខ្ធនូ ន្  ំ
២០២១។  
 
២.៣.ការវាយតនតលតូលដាឋ ្ម្ដ្ើតបណីសាងយល់កតាេ កំណ្តន់្ឥរយិាប្ទកេ់ង្ឹងហា្ិភយ័ ការបងាក រ ្ិង
ការណសាងរកការណ្ទជំំងឺព្គ្ុ្ចាញ់កនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរចូលនព្រម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ 

ម្ដាយា្ការោពំ្េយា៉ា ងម្រញេំហឹងរីម្វជជបណ្ឌិ ត ប ូ ម្ខ្ងថ្នវរនិ្រ ា្ អ្ុព្បធា្ ត.គ្.ច ្ិង ម្វជជ
បណ្ឌិ ត ប៉ា ូលី ព្បធា្ណផ្នកអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (VMW) ្ិងភ្នរោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសា
ធារណ្ៈ្ិងឯកជ្ (PPM) ន្ ត.គ្.ច ព្កុតការងារគ្ម្ព្ាង PHB/PSI បា្ម្ធាើការព្សាវព្ោវណបបគុ្ណ្
ភ្នរ្ិងបរាិណ្ម្ៅម្លើអនកម្ដ្ើរនព្រម្ៅកនុងម្ខ្តេម្ពាធិ៍សាត ់ ្ិងម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ម្ដ្ើតបណីសាងយល់រីកតាេ
កំណ្តន់្ឥរយិាប្សំខា្់ៗ  ណដ្លជះឥេធិរលម្លើហា្ិភយ័ចំម្ពាះជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរនព្រ 
ទកេ់ង្ឹងឥរយិាប្បងាក រ្ិងណសាងរកការណ្ទ។ំ ការសិកាទងំម្្ះម្ផ្អេ តោរិម្សសម្ៅម្លើឥរយិាប្
បងាក រម្ដាយម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន ណំដ្លា្ព្បសិេធភ្នរយូរអណងាង (LLIN)/តុងអព្ងឹងព្ជលកថ់្នន ណំដ្ល
ា្ព្បសិេធភ្នរយូរអណងាង (LLIHN) ម្ៅម្រលសាិតម្ៅកនុងនព្រ ្ិងឥរយិាប្ណសាងរកការណ្ទរីំសំណាក់
អនកផ្េល់ម្សវាម្ៅសហគ្ត្ ៍ឬអនកផ្េល់ម្សវាសុខ្ភ្នរម្ៅតូលដាឋ ្សុខាភបិាលសាធារណ្ៈកនុងរយៈម្រល 
២៤ម្ា៉ា ង ព្បសិ្ម្បើា្ម្ហតុការណ៍្ព្គុ្្ម្ៅេ ។ វធីិម្ព្ជើសម្រ ើសសំណាកគំ្រូម្ដាយណផ្អកម្លើអនកម្ឆ្លើយ្ឹង
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សាភ ស្ ៍ (RDS)  ព្តូវបា្ម្ព្បើព្បាស់ម្ដ្ើតបមី្ព្ជើសម្រ ើស្ិងម្ធាើការសាងត់តិអនកម្ដ្ើរនព្រ។ េំហំសំណាកគំ្រូ
ចុងម្ព្កាយគឺ្ ៦៥៤នាក។់ ម្ដ្ើតបចូីលរតួកនុងការអម្ងកតសាងត់តិម្្ះ អនកចូលរតួព្តូវា្អាយុចាបរី់ ១៨ ន្ ំ
ម្ ើងម្ៅ, បា្ចំណាយម្រលយា៉ា ងម្ហាចណាស់តយួយបក់នុងនព្រកនុងរយៈម្រលតយួណខ្ក ល្ងម្ៅ, ា្
ព្រឹតេិការណ៍្ព្គុ្្ម្ៅេ តេងកនុងរយៈម្រលបីណខ្ក ល្ងម្ៅ, ា្បណ័្ា ម្ព្ជើសម្រ ើសណដ្លា្សុរលភ្នរ, ្ិង 
បា្ផ្េល់ការយល់ព្រតោោយ លកេណ៍្អកែរ ។  
របកគំ្ម្ហើញរីការវាយតនតលតូលដាឋ ្ ព្តូវបា្សម្ងេបដូ្ចខាងម្ព្កាត ៖  
លកេណ្ៈសងគតព្បោសាន្រសេ 

ភ្នគ្ម្ព្ចើ្ន្អនកម្ដ្ើរនព្រ (៨៥%) គឺ្ោត្ុសែព្បុស ម្ហើយព្បណហល ៧០% ន្រួកម្គ្ ា្
អាយុចាបរី់ ៣០ ន្ មំ្ ើងម្ៅ។ កនុងចំម្ណាតអនកចូលរតួកនុងការអម្ងកតទងំអស់ ោងពាកក់ណាេ ល 
(៥៥%) បា្បញ្េបក់ារអបរ់ថំ្នន កប់ឋតសិកា ម្ហើយ ២៣% បា្បញ្េបត់ធយតសិកាេុតិយភូតឬិទបោង
ម្្ះ។ ការម្ធាើកសិកតម (៤៥%) ្ិងការកាបម់្ឈើ (៤០%) គឺ្ោតុខ្របរចតបងរីរកនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរនព្រ ។ 
ភ្នគ្ម្ព្ចើ្បំផុ្តន្អនកម្ដ្ើរនព្រ (៦៥%) បា្រាយការណ៍្ថ្ន បា្ចំណាយម្រល ៧ន ៃ្ឬតិចោងម្្ះម្ៅកនុង
នព្រកនុងអំ ុងម្រលចូលនព្រចុងម្ព្កាយរបស់រួកម្គ្, ២២% បា្ចំណាយម្រលចម្នាល ះរី ៨-១៥ន ៃ្ ម្ហើយ 
១៣% ម្េៀត បា្សាន កម់្ៅយូរោង ១៥ន ៃ្ ម្ៅកនុងនព្រ។ 
ឥរយិាប្ទកេ់ង្ឹងការការពារជងឺំព្គ្ុ្ចាញ់  

កនុងចំម្ណាតអនកចូលរតួកនុងការសិកា, ភ្នគ្ម្ព្ចើ្បំផុ្តន្រួកម្គ្ា្តុង LLIN/LLIHN។ 
ព្បណហល ៩៤% ន្អនកចូលរតួកនុងការសិកាបា្រាយការណ៍្ថ្ន ព្គួ្សាររបស់រួកម្គ្ា្តុង 
LLIN/LLIHN យា៉ា ងតិចតយួ។ កនុងចំម្ណាតអនកណដ្លបា្បញ្ហជ កថ់្ន ព្គួ្សាររបស់រួកម្គ្ ា្តុង 
LLIN/LLIHN យា៉ា ងតិចតយួ ៩៥% បា្រាយការណ៍្ថ្ន រួកម្គ្អាចយកតុងម្ៅនព្រ។ អនកចូលរតួោងបី
ភ្នគ្បួ្ ប េ្ិច (៧៦%) បា្រាយការណ៍្ថ្ន រួកម្គ្បា្ម្គ្ងកនុងតុង LLIN/LLIHN កនុងអំ ុងម្រលចូលនព្រ
ចុងម្ព្កាយ។  អនកម្ដ្ើរនព្រណដ្លបា្រាយការណ៍្ថ្ន រួកម្គ្តិ្ បា្ម្ដ្កកនុងតុង LLIN/LLIHN ោព្បចាកំនុង
អំ ុងម្រលចូលនព្រចុងម្ព្កាយរបស់រួកម្គ្ បា្ម្លើកម្ ើងរីតូលម្ហតុោម្ព្ចើ្ណដ្លតិ្ បា្ម្ដ្កកនុងតុង 
LLIN/LLIHN ដូ្ចោ ា្អារតមណ៍្ថ្នតិ្ ព្សួលម្ៅកនុងតុង (៥១%), តិ្ ា្តុង LLIN/LLIHN 
(២១%), ម្ភលចយកតុង LLIN/LLIHN តកោតយួ (១៩%), ្ិងា្តុង LLIN/LLIHN ណដ្លចាស់ 
(១២%)។ ោម ្អាីគួ្រឱយភ្នញ កម់្ផ្អើលម្នាះម្េណដ្លា្េំនាកេំ់្ងោវជិជា្រវាងព្គួ្សារណដ្លា្តុង 
LLIN/LLIHN ្ិងការម្ព្បើព្បាស់តុង ម្ពាលគឺ្ អនកណដ្លា្តុង LLIN/LLIHN េំ្ងោម្ព្បើតុងម្្ះម្រល
សាិតម្ៅកនុងនព្រ (p<0.000)។   
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អនកម្ដ្ើរនព្របា្រាយការណ៍្ថ្ន សាជិកសហគ្ត្រ៍បស់រួកម្គ្ា្ការយល់ដឹ្ងខ្ពស់អំរីសារៈសំខា្ន់្
ការម្ព្បើព្បាស់តុង LLIN/LLIHN ម្ដ្ើតបកីារពារជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ កនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរនព្រណដ្លបា្សាភ ស
ទងំអស់ ៩៧% ន្រួកម្គ្បា្បញ្ហជ កថ់្ន សហគ្ត្រ៍បស់រួកម្គ្បា្ម្ព្បើតុង LLIN/LLIHN ម្ៅកនុងជីវតិ
ព្បចានំ ៃ្របស់រួកម្គ្ ម្ដ្ើតបកីារពារខ្លួ្រីតូស្ិងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ោរិម្សសោងម្្ះម្ៅម្េៀត កនុង
ចំម្ណាតអនកម្ព្បើតុង LLIN/LLIHN, ៨៨% បា្រាយការណ៍្ថ្ន អនកម្ដ្ើរនព្រម្ៅកនុងសហគ្ត្រ៍បស់រួកម្គ្
បា្ម្ដ្កម្ៅកនុងតុង LLIN/LLIHN ខ្ណ្ៈម្រលណដ្លសាិតម្ៅកនុងនព្រម្ដ្ើតបកីារពារជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
បេដាឋ ្សងគតរបស់សហគ្ត្អំ៍រីការម្ព្បើព្បាស់តុង LLIN/LLIHN គឺ្ា្េំនាកេំ់្ងយា៉ា ងខាល ងំម្ៅ្ឹង
ការម្ព្បើព្បាស់របស់បុគ្គល (p<0.000) ។ កនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរនព្រណដ្លយល់ម្ឃើញថ្ន ការម្ព្បើព្បាស់តុង 
LLIN/LLIHN គឺ្ោឥរយិាប្ធតមតាម្ៅកនុងសហគ្ត្រ៍បស់រួកម្គ្, ៩៥% បា្រាយការណ៍្ថ្ន បា្ម្ព្បើ
តុង LLIN/LLIHN កនុងអំ ុងម្រលរួកម្គ្ម្ៅនព្រចុងម្ព្កាយ ម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹង ៦៣% ន្អនកម្ដ្ើរនព្រណដ្ល
តិ្ ម្ព្បើតុង LLIN/ LLIHN កនុងអំ ុងម្រលចូលនព្រចុងម្ព្កាយរបស់រួកម្គ្។ កតាេ កំណ្តន់្ឥរយិាប្សំ
ខា្់ៗ ម្ផ្ែងម្េៀតណដ្លពាករ់័្ ធ្ឹងការម្ព្បើព្បាស់តុង រតួា្ការោពំ្េណផ្នកសងគត ជំម្្ឿ ្ិងការា្តុង
សព្ាបម់្ព្បើ។ 
រម្បៀប្ិងឥរយិាប្ន្ការណសាងរកការណ្រទកំនុ ងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរចូលនព្រកនុ ងអំ ុងម្រលា្ព្គ្ុ្ម្ៅេ ចុង
ម្ព្កាយរបស់រួកម្គ្ 

កនុងចំម្ណាតអនកចូលរតួទងំអស់ អនកចូលរតួម្ព្ចើ្ោងពាកក់ណាេ លប េ្ិច (៥៧%) បា្រាយ
ការណ៍្ថ្ន បា្ណសាងរកការណ្រទមំ្ៅខាងម្ព្ៅផ្ាះរបស់រួកម្គ្កនុងអំ ុងម្រលា្ជំងឺព្គុ្្ម្ៅេ ចុងម្ព្កាយ 
ម្ហើយ ៤៣% រឹងណផ្អកម្លើការរាបាលម្ៅផ្ាះ។ កនុងចំម្ណាតអនកណដ្លណសាងរកការណ្ទមំ្ៅខាងម្ព្ៅផ្ាះ
របស់រួកម្គ្ ៧៦% បា្ម្ៅរកអនកផ្េល់ម្សវាសុខ្ភ្នរសាធារណ្ៈ ឬអនកសម័ព្គ្ចិតេតាតលសហគ្ត្ ៍ដូ្ច
ោ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (VMW)/ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត (MMW) 
(៤៩%) ឬតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ/ត ា្ីរម្រេយបណងអក (២៧%) ) ្ ិង ១៨% បា្ម្ៅរកម្សវាឯកជ្ (ឧទ. គ្លី្ិក/
ប ា្បរិ់ម្ព្ោះជំងឺ/ប ា្បណ់្ទសុំខ្ភ្នរ)។ អនកម្ៅសល់ ៧% ម្េៀត បា្ណសាងរកការណ្ទមំ្ៅតាតឱស្
សាា ្, ហាងលកឱ់ស្ឬហាងលកម់្ព្គ្ឿងម្េស។ តូលម្ហតុចតបងបីចំម្ពាះការតិ្ បា្ណសាងរកការណ្រទំ
ម្ព្ៅផ្ាះ គឺ្ ការយល់ម្ឃើញថ្នជំងឺម្្ះតិ្ ធៃ្ធ់ៃរ (៧៦%), ការរឹងណផ្អកម្លើការរាបាលតាតផ្ាះឬឱស្ម្ផ្ែ
ងៗ (៣៧%) ្ិង ការសាិតម្ៅកនុងនព្រកនុងអំ ុងម្រលា្ជំងឺព្គុ្្ម្ៅេ  (២៨%)។ អនកចូលរតួណដ្លបា្
រាយការណ៍្ម្ៅកនុងសាភ ស្សីុ៍ជម្ព្ៅ IDIs បា្ព្បាបឱ់យដឹ្ងរីតូលម្ហតុម្ផ្ែងៗណដ្លព្បោជ្សម្ព្តច
ចិតេណសាងរកការណ្រទរីំេីកណ ល្ងផ្េល់ម្សវាសុខ្ភ្នរម្ផ្ែងៗោន ។ តូលម្ហតុចតបងៗ រតួា្៖ ១) ជំម្្ឿថ្ន
ការណ្រទរីំអនកផ្េល់ម្សវាសុខ្ភ្នរម្ៅេីម្នាះា្ព្បសិេធភ្នរ, ២) េីកណ ល្ងម្នាះម្ៅជិតផ្ាះ/ជព្តកសាន ក់
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ម្ៅរបស់រួកម្គ្ ្ិង ៣) ការម្ជឿោកម់្លើអនកផ្េល់ម្សវាសុខ្ភ្នរម្នាះ។ តូលដាឋ ្សុខាភបិាលសាធារណ្ៈ 
(៩២%) ្ិង VMWs/MMWs (៩៤%) គឺ្ោអនកផ្េល់ម្សវាណដ្លសហគ្ត្អ៍នកចូលនព្រណតងម្ៅរកោ
េូម្ៅបំផុ្ត។ ជម្ព្តើសណ្រទណំដ្លម្ៅជិតបំផុ្ត្ិងអាចម្ៅរកបា្ងាយបំផុ្ត គឺ្ VMWs/MMWs 
(៧៨%)។ 

កនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរនព្រណដ្លបា្ណសាងរកការណ្រទជំំងឺព្គុ្្ម្ៅេ របស់រួកម្គ្ម្ៅខាងម្ព្ៅផ្ាះ 
ា្ណត ៣៩% ប៉ាុម្ណាា ះណដ្លបា្ណសាងរកការណ្រទកំនុងរយៈម្រល ២៤ ម្ា៉ា ង។ អនកណដ្លម្ៅសល់ ៦១% 
ម្េៀត បា្ណសាងរកការណ្រទកំនុងរយៈម្រល ៤៨ ម្ា៉ា ង ឬយូរោងម្្ះ។ ា្ណតព្បណហលពាកក់ណាេ ល 
(៤៩%) ន្អនកចូលរតួកនុងការព្សាវព្ោវទងំអស់ បា្ម្ធាើម្តសេឈាតកនុងអំ ុងម្រលា្ជំងឺព្គុ្្ម្ៅេ ចុង
ម្ព្កាយរបស់រួកម្គ្ម្ដ្ើតបបីញ្ហជ កថ់្ន ម្តើរួកម្គ្ា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ឬយា៉ា ងណា។ តូលម្ហតុចតបងណដ្លអនក
ចូលរតួតិ្ បា្ម្ធាើម្តសេឈាត គឺ្ថ្នរួកម្គ្តិ្ គិ្តថ្នរួកម្គ្ា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (៧៨%) ម្ហើយរួកម្គ្ម្ៅ
កនុងនព្រកនុងអំ ុងម្រលា្ជំងឺម្នាះ (២៤%)។  
 

កតាេ កំណ្តន់្ឥរយិាប្ចំ្ួ្បួ្  ា្ការពាករ់័្ ធយា៉ា ងខាល ងំោតយួឥរយិាប្ណសាងរកការ
ណ្ទសុំខ្ភ្នរ។ កតាេ ទងំម្្ះរតួា្ផ្នតគំ់្្ិតសងគត ការា្ម្សវាណដ្លអាចម្ៅរកបា្ គុ្ណ្ភ្នរន្
ការណ្ទំ្ ិងជំម្្ឿ។ ឧទហរណ៍្ អនកចូលនព្រណដ្លបា្បញ្ហជ កថ់្ន ព្បោជ្ម្ៅកនុងសហគ្ត្រ៍បស់រួកម្គ្
ោធតមតាណតងណសាងរកការណ្ទសំព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្ម្ៅេ របស់រួកម្គ្កនុងរយៈម្រល ២៤ ម្ា៉ា ង គឺ្េំ្ងោម្ៅរក
ការណ្ទរំហ័សោងម្គ្ដ្ល់ម្ៅ ៤.៤ ដ្ង (p <0.000) ណដ្លម្្ះ បងាា ញរីតួនាេីដ្សំ៏ខា្ន់្ផ្នតគំ់្្ិត
សងគតទកេ់ង្ឹងការណសាងរកការណ្ទទំ្ម់្រលម្វោ។ ការយល់ម្ឃើញអំរីគុ្ណ្ភ្នរន្ការណ្ទ ំ គឺ្
ា្េំនាកេំ់្ងយា៉ា ងខាល ងំោតយួការសម្ព្តចចិតេថ្នព្តូវម្ៅរកការណ្ទមំ្ៅេីណា (p <0.001)។  
ការេេលួបា្សារអំរីការផ្អល ស់បេូ រឥរយិាប្កនុ ងសងគត 

កនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរនព្រណដ្លបា្សាភ សទងំអស់, ៦៨% បា្ម្ឃើញឬបា្ឮសារ/ការ
ព្បាព្ស័យទកេ់ងណាតយួ ណដ្លទកេ់ង្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងរយៈម្រលព្បាតំយួណខ្ចុងម្ព្កាយ។ ភ្នគ្
ម្ព្ចើ្បំផុ្តបា្េេួលរត័ា៌្ទកេ់ង្ឹងវធីិបងាក រជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (៨៩%) បនាា បត់ក រត័ា៌្អំរីការចតលង
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (៥២%), វធីិរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (៤៤%) ្ិងម្រាគ្សញ្ហា ព្គុ្្ចាញ់ (៤២%)។ 
VMWs/MMWs គឺ្ោបណាេ ញេូម្ៅបំផុ្តកនុងការបញ្ជូ ្សារអំរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់អនកម្ដ្ើរនព្រ។ អនកម្ដ្ើរ
នព្រចំ្ួ្ ៨២ ភ្នគ្រយ បា្្ិយាយថ្ន រួកម្គ្បា្ឮសារជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈ VMWs/MMWs។ 
េេួលបា្សារតាតរយៈព្បរ័្ ធផ្ែរាផ្ាយធំ ា្កព្តតិទប ម្ដាយកនុងម្នាះ ា្ណត ១៨ ភ្នគ្រយ ្ិង 
១៩ ភ្នគ្រយប៉ាុម្ណាា ះ បា្េេួលសារតាតរយៈវេិយុ ្ិងេូរេសែ្។៍  
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អ្ុសាស្ ៍
ការម្ព្បើព្បាស់ LLIN/LLIHN 

របកគំ្ម្ហើញរីការសិកាម្្ះបា្បងាា ញថ្ន អនកម្ដ្ើរនព្រយា៉ា ងម្ព្ចើ្ា្តុងសព្ាបម់្ព្បើ ម្ហើយ
ភ្នគ្ម្ព្ចើ្ន្អនកចូលរតួភ្នគ្ម្ព្ចើ្ណដ្លា្តុង អាចយកតុងម្ៅោតយួរួកម្គ្ម្ៅកនុងនព្រ។ អនកចូលរតួ
ព្បណហលបីភ្នគ្បួ្  បា្រាយការណ៍្ថ្ន រួកម្គ្បា្ម្ព្បើតុង LLIN/LLIHNs កនុងអំ ុងម្រលម្ដ្ើរនព្រចុង
ម្ព្កាយរបស់រួកម្គ្។ តូលម្ហតុណដ្លតិ្ ម្ព្បើតុង LLIN/LLIHNs ម្រលសាិតម្ៅកនុងនព្រ គឺ្ា្ភ្នរតិ្
សុខ្ព្សួលម្ដាយសារណតម្ៅេ , តិ្ អាចរកតុង LLIN/LLIHNs បា្, ម្ភលចយកតុងម្្ះតក ្ិងា្តុង      
ចាស់។ កនុងចំម្ណាតកតាេ កំណ្តន់្ឥរយិាប្ណដ្លព្តូវបា្អម្ងកតព្សាវព្ោវ, ភ្នរអាចរកតុងបា្ ផ្នត់
គំ្្ិតសងគត ្ិងការោពំ្េ គឺ្ោកតាេ សំខា្ស់ព្ាបក់ារម្ព្បើព្បាស់តុង LLIN/LLIHNs។ យុេធនាការ SBC 
គួ្រណតដាកប់ញ្េូ លវធីិសាន្រសេផ្នតគំ់្្ិតសងគត ្ិងម្លើកកតពស់ឥរយិាប្ធតមតាតាតរយៈតតិេភកេិ ម្ដ្ើតបមី្លើក
េឹកចិតេដ្ល់ការម្ព្បើព្បាស់តុង LLIN/LLIHNs រតួទងំការបញ្ជូ ្សារអំរីការណ្ទ ំ្ិងជួសជុលតុង។  
 
ការណសាងរកការណ្រទ ំ 

អនកម្ដ្ើរចូលនព្រតិ្ បា្អ្ុវតេឥរយិាប្ណសាងរកការណ្រទ ំ កនុងកព្តតិដូ្ចោន ្ឹងការអ្ុវតេ
ឥរយិាប្បងាក រម្នាះម្េ។ ម្គ្សម្ងកតម្ឃើញចាស់រីភ្នរខុ្សោន ម្្ះម្ដាយសារណតអព្តាទបន្ការណសាងរក
ការណ្រទកំនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរនព្រកនុងអំ ុងម្រលា្ជំងឺព្គុ្្ម្ៅេ ចុងម្ព្កាយរបស់រួកម្គ្ (៥៧%)។ របក
គំ្ម្ហើញម្្ះគឺ្ទបោងអ្ុសាស្ោ៍តិ្ិងអ េ្រោតិយា៉ា ងម្ព្ចើ្។ ម្លើសរីម្្ះម្ៅម្េៀត កនុងចំម្ណាតអនក
ណដ្លបា្ណសាងរកការណ្រទ ំ ា្ណត ៣៩% ប៉ាុម្ណាា ះ ណដ្លបា្ណសាងរកការណ្រទកំនុងរយៈម្រល ២៤
ម្ា៉ា ង តាតការណណ្ នា។ំ ឥរយិាប្ណសាងរកការណ្រទកំព្តតិទបទងំម្្ះកនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរនព្រ បងកការ
រារាងំដ្ល់វឌ្ឍ្ភ្នរម្ ព្ ះម្ៅរកម្ោលម្ៅលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់របស់កតពុោ។ អ េ្រាគ្ត្ ៍SBC គួ្រណត
ម្ដាះព្សាយបញ្ហា នានាណដ្លទកេ់ង្ឹងការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័្ិងការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដាយម្ព្បើ
ព្បាស់សំម្ ងម្ៅកនុងតូលដាឋ ្ផ្អា ល់, ម្ធាើោគំ្រូន្ឥរយិាប្វជិជា្, ការម្ព្បើ VMWs/MMWs ោភ្នន កង់ារ
ន្ការផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្, ម្លើកេឹកចិតេដ្ល់ការណសាងរកការណ្រទមំ្ទះបីយល់ម្ឃើញថ្នហា្ិភយ័ា្
កព្តតិទបកេី ្ិងម្លើកកតពស់ការព្បកា្ខ់ាជ បត់ាតតគ្គុម្េសកោ៍តិសំរាបក់ាររាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។  
សរុបម្សចកេីតក ណផ្អកម្លើរបកគំ្ម្ហើញរីការវាយតនតលតូលដាឋ ្ ម្យើងអាចស ន្ិដាឋ ្បា្ថ្នការេេួលបា្
តុង LLINs/LLIHN កនុងចំម្ណាតព្បោជ្ណដ្លចូលនព្រ តិ្ ណត្ោឧបសគ្គធំដំុ្ម្នាះម្េ រីម្ព្ពាះអនកចូល
រតួភ្នគ្ម្ព្ចើ្បា្រាយការណ៍្ថ្ន ា្តុង LLIN/LLIHN។ ចំម្ពាះវធិា្ការបងាក រ ម្គ្ចាបំាចព់្តូវម្ធាើការ
សិកាព្សាវ ព្ោវបណ ា្តម្េៀតអំរីការេេួលយក ្ិងការម្ព្បើព្បាស់ថ្នន បំម្ណ្េ ញតូស ្ិងការយល់ដឹ្ងអំរី
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ម្រលម្វោណដ្លតូសខាទំកេ់ងម្ៅ្ឹងសកតមភ្នររបស់អនកម្ដ្ើរនព្រ។ ម្គ្ចាបំាចព់្តូវជំរុញការណសាងរកការ
ណ្ទោំបនាា ្ម់្ៅម្រលា្ជំងឺព្គុ្្ម្ៅេ ។ ការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្គួ៍្រណតព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងតាតរយៈការម្ធាើការ
ោតយួ VMWs/ MMWs ម្ដ្ើតបបីញ្ជូ ្សារព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរដ្ល់អនកម្ដ្ើរនព្រ ម្ដាយម្លើកេឹកចិតេ
ដ្ល់ការណសាងរកការណ្រទឱំយបា្ទ្ម់្រលម្វោ ្ិងម្លើកកតពស់ផ្នតគំ់្្ិតសងគតជំុវញិឥរយិាប្ណសាងរក
ការណ្រទ។ំ 

របាយការណ៍្ចុងម្ព្កាយព្តូវបា្រិ្ិតយ ្ិងណកសព្តួល ម្ដាយណផ្អកម្លើម្យាបល់ព្ត បរី់       
ត.គ្.ច ម្ហើយកំរុងរងច់ាកំារឯកភ្នរចុងម្ព្កាយរីនាយក ត.គ្.ច ។ ចាបច់តលងន្របាយការណ៍្ម្្ះា្
សព្ាបណ់ចកចាយជូ្។  

 
២.៤.ការផ្លិតឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈ្មីសព្ាបក់ារផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្សងគតណផ្នកជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ 

ណផ្អកម្លើរបកគំ្ម្ហើញ្ិងអ្ុសាស្រី៍ការវាយតនតលតូលដាឋ ្ោតយួអនកម្ដ្ើរចូលនព្រ្ិងការ
រិភ្នកាោម្ព្ចើ្ អំរីរបកគំ្ម្ហើញោតយួ ត.គ្.ច ឥ ូវម្្ះ ព្កុតការងារគ្ម្ព្ាង PHB កំរុងម្រៀបចំផ្លិត
ឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈ ម្ីសព្ាបក់ារផ្អល ស់បេូរឥរយិាប្សងគតសព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដាយា្ការណណ្នាំ
្ិងោពំ្េបម្ចេកម្េសរី ត.គ្.ច ្ិងនដ្គូ្អ្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាងជំងឺព្គុ្្ចាញ់សំខា្់ៗ  ដូ្ចោ WHO, PMI, 
UNOPS, CMEP, CHAI, MC ្ិង CRS។ ឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈ ម្ីទងំម្នាះ ្ឹងម្ផ្អេ តម្លើការម្លើក
កតពស់ការណសាងរកការណ្រទសុំខ្ភ្នរកនុងចំម្ណាតអនកម្ដ្ើរនព្រ កនុងម្ោលបំណ្ងសម្ព្តចឱយបា្ឥរយិាប្
រតួ ម្ពាលគឺ្ “អនកម្ដ្ើរនព្រទងំអស់ម្ៅជួប VMW/MMW ឬតូលដាឋ ្សុខាភបិាលសាធារណ្ៈ ម្ដ្ើតបមី្ធាើ    
ម្តសេឈាតរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅម្រលរួកម្គ្ម្ចញរីនព្រ - ម្ទះោរួកម្គ្ា្ម្រាគ្សញ្ហា ឬោម ្កេី ម្ដ្ើតបី
ធានាថ្ន រាល់ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្តូវបា្កំណ្តអ់តេសញ្ហា ណ្ រាបាល ្ិងរាយការណ៍្”។ 
ព្កុតការងារគ្ម្ព្ាង PHB ម្ព្បើវធីិសាន្រសេម្ផ្អេ តម្លើត្ុសែោតជឈតណ្ឌ ល (HCD) ម្ដ្ើតបផី្លិតឧបករណ៍្
្ិងដំ្ម្ណាះព្សាយ SBC ម្ីសព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ណដ្លា្្យ័ថ្ន ម្យើងដាក ់អនកចូលនព្រោម្បះដូ្ងន្
រាល់ការសម្ព្តចចិតេណដ្លម្យើងម្ធាើម្ ើង ្ិងធានាថ្ន ដំ្ម្ណាះព្សាយោសកាេ ្ុរលទងំអស់របស់ម្យើង 
(ម្ោលគំ្្ិត សារ ្ិង ឧបករណ៍្) ព្តូវបា្ម្តសេសាកលបងោតយួអនកម្ដ្ើរនព្រ។ ម្ហើយកនុងម្រលោតយួ
ោន ម្្ះ ម្យើងម្ព្បើម្យាបល់ព្ត បណ់ដ្លព្បតូលបា្រីការព្បជំុោតយួនដ្គូ្្ិងអនកជំនាញខាងជំងឺព្គុ្្ចាញ់
សំខា្់ៗ  ម្ដ្ើតបធីានាថ្នព្សបម្ៅតាត ម្ោល្ម្យាបាយោតិ ្ិងម្ដ្ើតបបីញ្ហជ កម់្ ើងវញិ ្ិងណកលតអម្លើ
ដំ្ម្ណាះព្សាយរបស់ម្យើងតុ្ម្រលម្យើងអ្ុវតេ ្ិងរព្ងីកអ េ្រាគ្ត្ចុ៍ងម្ព្កាយបស់ម្យើង។  
ម្ោលគំ្្ិតន្រចនាដំ្បូងបួ្  (1. ម្ ភូំត,ិ 2. សាា គ្ត្ក៍ារវលិព្ត បត់កផ្ាះវញិ, 3. កំុយកវាតកផ្ាះ, ្ិង 
4. ឈបសិ់្! ម្តាះម្ៅម្ធាើម្តសេ) ព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេោតយួអនកម្ដ្ើរនព្រ, បេីព្បរ ធ្របស់រួកម្គ្, VMWs ្ិង 
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ម្តភូតកិនុងភូតពិ្កាងំម្ចក, ឃុំចំបក,់ ព្សុកភនពំ្សួច, ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ តាតរយៈការម្ព្បើព្បាស់វធីិសាន្រសេម្ផ្ែងៗ
ោន  ដូ្ចោការសាភ ស្សីុ៍ជម្ព្ៅ (IDI), ការរិភ្នកាព្កុត (FGD) ្ិងការបម្ងកើតរតួោន  ោពំ្េម្ដាយ
ឧបករណ៍្្ិងសកតមភ្នរម្ផ្ែងៗោម្ព្ចើ្ (ការតម្ព្តៀបកាត, ការម្បាះម្ ន្ តណផ្្េីកំម្ៅ, ការគូ្សណផ្្េីន្
ការម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រ, ម្ហគតអំរីេសែ្ៈរិត/តិ្ រិត, ្ិងការម្ធាើម្តសេអនកម្បើកបរតាតរយៈម្ោលគំ្្ិត) ម្ដ្ើតបី
ព្បតូលបេរិម្សាធ្រី៍តូលដាឋ ្ោកណ់សេង, ម្យាបល់ព្ត ប ់ ្ិងម្យាបល់រីអនកម្ដ្ើរចូលនព្រ, បេីព្បរ ធ្
របស់រួកម្គ្ ្ិងព្បោជ្កនុងសហគ្ត្ណ៍ដ្លពាករ់័្ ធ។ 
 
រូបភ្នរេី ១៖ ម្ោលគ្ំ្ិតទងំ៤សព្ាបក់ារម្ធាើម្តសេសាកលបងដ្ំបូងោតយួអនកចូលនព្រ 

 
ណផ្អកម្លើរបកគំ្ម្ហើញរីការសាកលបងម្ៅតូលដាឋ ្រីដំ្បូងន្ម្ោលគំ្្ិតម្ផ្ែងៗោន ទងំម្្ះ រតួ្ឹងតតិ
ម្យាបល់រី CNN ព្កុតការងារគ្ម្ព្ាង PHB បា្ដាកប់ញ្េូ លោន រាល់គំ្្ិតទងំអស់ម្ៅកនុងម្ោលគំ្្ិត ម្ី
តយួណដ្លោពំ្េម្ដាយសារបីម្ផ្ែងោន  រតួា្ ១. “ម្ហើយៗ?” ២. “ម្តសេម្ហើយៗ?” ្ិង ៣. “កំុចាាំ្ម្រាគ្
សញ្ហា  !”។ ម្ោលគំ្្ិតតយួ ណដ្លម្រៀបចំម្អាយា្សារចំ្ួ្បីម្ផ្ែងោន ម្្ះ រតួោតយួឧបករណ៍្្ិង      
សាភ រៈណដ្លោពំ្េនានា ព្តូវបា្ម្ព្បើព្បាស់ម្ដ្ើតបមី្ធាើម្តសេចុងម្ព្កាយោតយួអនកម្ដ្ើរនព្រ បេីព្បរ ធ្របស់រួក
ម្គ្ ្ិងសាជិកសហគ្ត្ណ៍ដ្លពាករ់័្ ធ កនុងណខ្វចិឆិកា ន្  ំ ២០២១ ម្ៅភូតពិ្កាងំម្ចក ្ិង ភូតនិព្រកា    
ម្ហៀច ន្ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ។  
លេធផ្លរីការម្ធាើម្តសេម្លើកេី២ម្្ះបងាា ញថ្ន អនកម្ដ្ើរនព្រ កដូ៏្ច ត.គ្.ច ោពំ្េ្ូវម្ោលគំ្្ិតណដ្លា្
សារថ្ន “កំុចាាំ្ម្រាគ្សញ្ហា  !” ្ិង  ឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈសនូលតយួចំ្ួ្កនុងចំម្នាតឧបករណ៍្្ិង        
សាភ រៈណដ្លបា្ម្ព្បើព្បាស់សំរាបក់ារម្ធាើម្តសេ ដូ្ចោ ព្បតិេិ្ ម្សៀវម្ៅស្លឹកផ្អា ត ់ ផូ្ម្សាើរ ៍ បដា ផ្អា ងំ     
បា៉ា ណូ្ សារសំម្លង ។ល។ ម្ដ្ើតបមី្ធាើការផ្លិត្ិងអ្ុវតេម្ព្កាតគំ្ម្រាងកតមវធីិរបស់ PHB។ ម្ៅចុង ន្ ំ
២០២១ម្្ះ ព្កុតការងារគ្ម្ព្ាង PHB កំរុងម្រៀបចំម្សចកេីព្ពាងឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈទងំម្នាះម្ដ្ើតបដីាក់
ជូ្ CNM ម្ដ្ើតបរិី្ិតយ្ិងសម្ព្តចចុងម្ព្កាយ តុ្្ឹងម្ធាើការផ្លិតម្ៅម្ដ្ើត ន្ ២ំ០២២ខាងតុខ្។ 
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រូបភ្នរេី ២៖ ម្ោលគ្ំ្ិតចុងម្ព្កាយសព្ាបស់ាកលបងចុងម្ព្កាយោតយួអនកម្ដ្ើរនព្រ  

     
 
 
២.៥.ការម្បាះរុតពសាភ រៈ IEC/BCC  

គ្ម្ព្ាង PHB បា្ផ្លិត្ិងណចកចាយតកួចំ្ួ្ ៣០០តកួ ណដ្លា្បងាា ញសារ “លុប
បំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ន្  ំ ២០២៥” ដ្ល់ណផ្នកអបរ់សុំខ្ភ្នរន្ CNM ម្ដ្ើតបមី្ធាើការណចកចាយកនុងអំ ុង
ព្រឹតេិការណ៍្េិវាជំងឺព្គុ្្ចាញ់រិភរម្ោក ន្  ំ ២០២១។ ខាងម្ព្កាតម្្ះ គឺ្ោរូបភ្នរគំ្្ូរន្តកួណដ្ល
ម្យើងបា្ផ្លិត។ 

 
រូបភ្នរេី ៣៖ គ្ំរូតកួណដ្លគ្ម្ព្ាង PHB ផ្លិតសព្ាប់ CNM ម្ដ្ើតបមី្ព្បើព្បាស់សព្ាបេ់ិវាជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់រិភរម្ោក ន្  ំ
២០២១  

 
 
២.៦.កិចេសហការ ្ិងភ្នរោនដ្គូ្ 

ភ្នរោនដ្គូ្្ិងកិចេសហការគឺ្ោគុ្ណ្តនតលសនូលតយួកនុងចំម្ណាតគុ្ណ្តនតលសនូលទងំ ៥ 
របស់អងគការ PSI ណដ្លបុគ្គលិករបស់ម្យើង កំរុងម្ធាើោគំ្រូដ្ល៏អោប េ្បនាា បត់ាតរយៈការអ្ុវតេោព្បចាំ
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របស់រួកម្គ្។ ម្ដាយសារម្ហតុផ្លម្្ះ អងគការ PSI កតពុោ បា្ធានាកិចេសហការយា៉ា ងជិតសនិេធ្ិងភ្នរ
ោនដ្គូ្ោតយួ CNM, PHDs, ODs ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ កនុងការអ្ុវតេកតមវធីិរបស់ខ្លួ្ម្រញតយួ ន្  ំ
២០២១។ កិចេសហការ្ិងភ្នរោនដ្គូ្ទងំម្្ះព្តូវបា្បម្ងកើតម្ ើង ម្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ោអតិបរា្ូវតួនាេី្ិង
េំ្ួលខុ្សព្តូវរបស់អងគការ PSI កតពុោ កនុងការផ្េល់ជំ្ួយបម្ចេកម្េសព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរ ្ិង
ជំ្ួយព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិដ្ល់បុគ្គលិកសុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិ។ អងគការ PSI កតពុោ កា៏្កិចេសហការ
្ិងភ្នរោនដ្គូ្យា៉ា ងជិតសនិេធោតយួ CNM, នដ្គូ្អ្ុវតេគ្ម្ព្ាងជំងឺព្គុ្្ចាញ់សំខា្់ៗ  ្ិង 
PHD/OD/HC កដូ៏្ចោ VMW ្ិងអាោញ ធរតូលដាឋ ្ម្ៅកនុងដំ្ម្ណ្ើ រការន្ការផ្លិតឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈ 
SBC ម្ីសព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ អងគការ PSI កតពុោ ណតងណតផ្េល់្ូវតនតលខ្ពស់ចំម្ពាះកិចេសហការ ្ិងភ្នរ
ោនដ្គូ្ម្ៅកនុងព្គ្បក់តមវធីិរបស់ម្យើង្ិងម្ៅព្គ្បក់ព្តតិថ្នន កទ់ងំអស់។  
 

៣. រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
កនុងរយៈម្រល ១២ ណខ្ក ល្ងតកម្្ះ ម្យើងកប៏ា្សម្ងកតម្ឃើញ្ិងបា្ជួបព្បេះបញ្ហា ព្បឈត

តយួចំ្ួ្ណដ្លកតមវធីិកំរុងម្ធាើការយា៉ា ងសកតមម្ដ្ើតបជំី្ះ ៖ 
- ការម្រៀបចំរបាយការណ៍្ចុងម្ព្កាយសេីរីការវាយតនតលតូលដាឋ ្ោតយួអនកម្ដ្ើរនព្រ ម្សចកេីស ន្ិដាឋ ្ 

្ិងអ្ុសាស្ណ៍ដ្លេេួលបា្ ព្តូវការម្រលម្វោយូរោងការររឹំងេុក ណដ្លបា្បណាេ លឱយ
ា្ការរ្ារម្រលប េ្ិចម្ៅម្លើគ្ម្ព្ាងម្រលម្វោសព្ាបផ់្លិតឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈ SBC 
សព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។  

- ម្ដាយសារណតការរាតតាតជំងឺកូវដី្-១៩ ម្យើងបា្ជួបព្បេះការលំបាកខ្លះកនុងការម្រៀបចំព្បជំុ
រិភ្នកាម្ដ្ើតបពី្បតូលផ្េុ ំគំ្្ិត/ធាតុចូលរីព្កុតបម្ចេកម្េស CNM ្ិងអនកជំនាញ SBC តករីនដ្គូ្
អ្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាងជំងឺព្គុ្្ចាញ់សំខា្់ៗ  ម្ដាយម្ហតុថ្ន ឧបករណ៍្្ិងវធីិសាន្រសេខ្លះ ព្តូវបា្រចនា
ម្ ើងសព្ាបវ់គ្គជួបោន ផ្អា ល់ ណដ្លតិ្ អាចម្ធាើម្ៅបា្ម្ដាយសារការរតឹតបតិពាករ់័្ ធ្ឹងជំងឺ        
កូវដី្-១៩។  

- ា្ការយល់ព្ច ំខ្លះរវាងគ្ម្ព្ាង PHB ្ិង CNM ទកេ់ង្ឹងដំ្ម្ណ្ើ រការរចនា្ិងផ្លិតសាភ
រៈ SBC ទងំតូលរបស់គ្ម្ព្ាង PHB។ បញ្ហា ម្្ះព្តូវបា្ម្ដាះព្សាយរវាងថ្នន កដឹ់្កនាគំ្ម្ព្ាង 
PHB ្ិង ត.គ្.ច ម្ហើយគ្ម្ព្ាង PHB កំរុងណតម្រៀបចំឱយកា្ណ់តចាស់អំរីដំ្ម្ណ្ើ រការោរតួ ការ
ររឹំងេុក ្ិងជំហា្បនាា បម់្ដ្ើតបមី្ជៀសវាងការភ្ន្ព់្ច ំណាតយួនាម្រលអនាគ្ត។ គ្ម្ព្ាង 
PHB កប៏ា្ម្បេោញ ចិតេកនុងការព្បាព្ស័យទកេ់ងោព្បចាោំតយួព្កុតបុគ្គលិករបស់ ត.គ្.ច ម្ដ្ើតបី
ធានាការសព្តបសព្តួលលអ។  
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៤.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
 កនុង ន្  ំ២០២២ គ្ម្ព្ាង PHB ្ឹងផ្េល់អាេិភ្នរម្ៅម្លើការផ្លិតឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈ SBC 
ម្ ីសហការោតយួ ត.គ្.ច ្ិង តូលដាឋ ្សុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ៅកនុងម្ខ្តេម្ោលម្ៅម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្៍

គំ្ម្រាងណដ្លា្ម្ោលម្ៅម្លើកេឹកចិតេអនកចូលនព្រទងំអស់ឱយតកជួប VMW/MMW ឬតូលដាឋ ្សុខា    
ភបិាលសាធារណ្ៈម្ដ្ើតបមី្ធាើម្តសេឈាតរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្រលរួកម្គ្ម្ចញរីនព្រ - ម្ដាយតិ្ គិ្តថ្នម្តើ
រួកម្គ្ា្ម្រាគ្សញ្ហា ឬោម ្ម្ ើយ ម្ដ្ើតបធីានាថ្ន រាល់ករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្តូវបា្កំណ្តអ់តេសញ្ហា ណ្ 
រាបាល ្ិងរាយការណ៍្។  បណ ា្តរីម្លើម្្ះ គ្ម្ព្ាង PHB ក៏្ ឹងោពំ្េដ្ល់សំម្ណ្ើ ម្ផ្ែងម្េៀតរី ត.គ្.ច
ផ្ងណដ្រ។ ខាងម្ព្កាតម្្ះគឺ្ោគ្ម្ព្ាងម្រលម្វោសព្ាបក់ារផ្លិតឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈ SBC ម្ី ៖ 

- ណខ្តករា ន្  ំ២០២២ ៖ បញ្ជូ ្ម្សចកេីព្ពាងចុងម្ព្កាយន្ម្ោលគំ្្ិត្ិងឧបករណ៍្/សាភ រៈ ម្ៅ
កា្ ់ត.គ្.ច ម្ដ្ើតបរិី្ិតយ្ិងអ្ុតត័្ិងចាបម់្ផ្េើតដំ្ម្ណ្ើ រការផ្លិតព្េងព់្ទយធំ។ 

- ណខ្កុតភៈ ន្  ំ ២០២២ ៖ ជួបព្បជំុោតយួ CNM, PHDs/ODs ្ិង អងគការនដ្គូ្ ម្ដ្ើតបបីងាា ញ
ណផ្្ការអ្ុវតេ្ ៍្ិង ម្បើកវគ្គបណ្េុ ះបណាេ លដ្ល់បុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិង VMWs/MMWs 

- ណខ្តនីា ន្  ំ២០២២ ៖ ចាបម់្ផ្េើតអ្ុវតេឧបករណ៍្្ិងសាភ រៈ SBC ម្ីសព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
- ណខ្ម្តសា-ធនូ ន្  ំ២០២២ ៖ ប េ្អ្ុវតេ្គំ៍្ម្រាង ម្ធាើអភបិាលកិចេ ្ិង ណកលំអ។ 
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៦.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែ ់អងគការ
ម្ជឈម្ណ្ឌ ល  អ្វិឌ្ឍែ៊ុខភាព នងិែងគម្ (HSD) 
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១. សែចកដីសនដើម្៖ 
 អងគការតជឈតណ្ឌ លអភវិឌ្ឍសុខ្ភ្នរ្ិងសងគត (Health and Social Development) បា្
សហការោតយួតជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ ្ឹង
សាកលវេិាល័យ ុងដុ្ង (London School of Hygiene Tropical Medicine) របស់ព្បម្េសអងម់្គ្លស 
បា្ចាបម់្ផ្េើតការអ្ុវតេរបគ្ោងសិកាដបបគ្បតិ្បតិ្្”ការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេាៃ សមូែយូមវវីា៉ា ក់
និងោនការបធវើបត្ស្ 
ឈាមពិនិត្យររ អងស់តីម ជីសតិរ ភឌីី ម្ៅតាតព្គឹ្ះសាា ្សុខាភបិាល្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលព្គុ្្
ចាញ់ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិ ព្កវា៉ាញ”៕ 

១.១.សារបា្៖ 

– កតពុោា្ម្ោលម្ៅលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅោព្បម្េសោម ្ព្គុ្្ចាញ់ ន្ ២ំ០២៥ 
– បាល សមូដ្យូតវវីា៉ា កប់ា្កាល យោេព្តងម់្លចម្ធាល ចាបរី់ ន្  ំ២០១៧ 
– កតពុោរំុា្ការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់វវីា៉ា កម់្ៅតាតេីតាងំផ្េល់ម្សវាម្ៅម្េបើយ 
– កតពុោា្អាព្តាម្ព្បវា៉ា េបងខ់្ពស់ (2-20%) ន្អនកា្កងាះអងសីុ់ត ជីសតិរ ភឌីី (G6PD) ណដ្ល

អាចា្ហា្ិភយ័ ម្រលេេួលការរាបាលផ្អេ ចម់្ដាយថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្ 
– កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្លើកណផ្្ការអ្ុវតេការរាបាលផ្អេ ចវ់វីា៉ា កម់្ៅេូទងំព្បម្េស

ចាបរី់ ន្  ំ២០២១ 
– ព្តូវការម្ដ្ើតបបីម្ងកើតម្តម្រៀ្ណដ្លបា្សិកាអំរីការរាបាលផ្អេ ចព់្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេបាល សមូដ្យូតវវីា៉ា ក/់

ចំរុះ ម្ដាយថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្កនុងចំម្ណាតអនកជំងឺកងាះអងសីុ់ត ម្ហែ ៦ ម្ប៉ាម្ដ្ (G6PD deficiency) 
ោតយួ្ឹងការឃាល មំ្តើលយា៉ា ងដិ្តដ្ល់អំរីសុវតាិភ្នរអនកជំងឺ។ 

១.២.ម្ោលបំណ្ង៖ 

ម្រៀបចំបម្ងកើតោត៉ាូណដ្លគំ្រូន្ការរាបាលផ្អេ ច ់ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់រតួា្ការបញ្ជូ ្អនក
ជំងឺម្ដាយអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិការម្ោះឈាតរិ្ិតយម្តើលអងសីុ់ត ម្ហែ៦ម្ប៉ាម្ដ្ ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ ិងផ្េល់
ការរាបាលផ្អេ ចត់ាតរិធីសារោតិ ព្រតទងំតាតដា្ការរាបាល អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត។ិ ការសិកាណបប
ព្បតិបតេិម្្ះា្រយះម្រល១៨ណខ្ គឺ្រីណខ្កកកដា២០១៩ ដ្ល់ណខ្ធនូរ២០២០។ 

១.៣.េីតាងំអ្ុវតេ្ ៖៍ 

 ម្ៅតំប្ព់្គ្បដ្ណ្េ បរ់បស់តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរចំ្ួ្៤ គឺ្តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ព្រងិល ព្បម្ា៉ា យ 
ភនពំ្កវាញ ្ិងសំម្រាង  ្ិងចូលរតួម្ដាយ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតចំិ្ួ្៩៨នាក ់កនុងព្សុកព្បតិបតេិភនពំ្កវា៉ាញ។ 
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១.៤.្ីតិវធីិ្ិងវធីីសាន្រសេអ្ុវតេ្៖៍ 

− ម្ផ្េើតម្ចញរីការម្ធាើម្តសេរហ័សរកបា៉ា រា៉ា សីុតព្គុ្្ចាញ់ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ ព្តូវបញ្ជូ ្អនកជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ។  

− បុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ម្ធាើការម្ោះឈាតរិ្ិតយម្តើលអងសីុ់ត ម្ហែ៦ម្ប៉ាម្ដ្ ម្ៅ ្ិងផ្េល់ការ
រាបាលផ្អេ ចត់ាតរិធីសារោតិ រចួបញ្ជូ ្ព្ត បម់្ៅអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ ឲ្យតាតដា្ការរាបាលដ្ល់
ចបរ់យះម្រលរាបាល។ 

− សព្ាបក់ាររាបាល១៤ន ៃ្ម្ៅម្លើអនកជំងឺា្អងសីុ់ត ម្ហែ៦ម្ប៉ាម្ដ្ ព្បព្កតី (G6PD normal) ព្តូវ
តាតដា្ ម្ៅន ៃ្េី៤ េី៧ ្ិងេី១៤។ 

− សព្ាបក់ាររាបាល៨សបាេ ហ៍ ម្ៅម្លើអនកជំងឺអងសីុ់ត ម្ហែ៦ម្ប៉ាម្ដ្ ម្ខ្ាយ (G6PD deficiency) 
ព្តូវតាតដា្ ម្ៅម្ដ្ើតសបាេ ហ៍េី២ េី៣ េី៤ េី៥ េី៦ េី៧ ្ិងេី៨។ 

១.៥.ម្ោលការណ៍្បញ្េូ លអនកជំងឺកនុងការសិកា៖ 

− ោអនកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ឬព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេចំរុះ 
− អនកជំងឺសម័ព្គ្ចិតេចូលរតួកនុងការសិកាម្្ះ 
− ព្តូវា្េតៃ្ខ់្លួ្ ចាបរី់ ២០គ្.ព្ក ម្ ើងម្ៅ 
− ម្បើោន្រសេី គឺ្រំុា្នផ្ាម្ពាះ កនុងអំ ុងម្រលរាបាល 
− ម្បើោន្រសេី ព្តូវា្លេធផ្ល ម្តសេ អងសីុ់ត ម្ហែ៦ម្ប៉ាម្ដ្ ព្បព្កតីម្បើោ បុរស ព្តូវា្លេធផ្ល ម្តសេ 

អងសីុ់ត ម្ហែ៦ម្ប៉ាម្ដ្ (យកទងំ ព្បព្កតី ្ិងម្ខ្ាយ) 

តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ  ព្រងិល 

ព្បោជ្  ១១.៦០៣នាក ់ 
VMW      ១៤នាក ់

តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ  ភនពំ្កវាញ 

ព្បោជ្    ១៩.៧០៩នាក ់ 
VMW               ២១នាក ់

តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ  ព្បម្ា៉ា យ 

ព្បោជ្    ១៦.៦៧៦នាក ់
VMW        ៤១នាក ់

តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ  សំម្រាង 

ព្បោជ្  ១២.៨៨៥នាក ់ 
VMW               ៤១នាក ់
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២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
រីណខ្កកកដា២០១៩ដ្ល់ណខ្ធនូរ២០២០ ា្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវ ៉ាវា៉ា ក ់ចំ្ួ្១.៣៤៧ករណី្

ព្តូវបា្រកម្ឃើញម្ៅកនុងតំប្ព់្គ្បដ្ណ្េ បរ់បស់តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរទងំ៤។ ា្អនកជំងឺ ៦៦៦នាក ់   ព្តូវ
ោ៤៩% បា្ម្ធាើម្តសេរិ្ិតយម្តើលអងសីុ់ត ជីសិុក ភ ីឌី្ (G6PD)។ លេធផ្លគឺ្ អនកជំងឺ ៨៣% ឬ ៥៥១
នាកា់្អងសីុ់ត ជីសិុក ភ ីឌី្ ព្បព្កតី រឯី១៧% (១១៥នាក)់ា្អងសីុ់ត ជីសិុក ភ ីឌី្ម្ខ្ាយ។    

ការរាបាល១៤ន ៃ្ម្ៅម្លើអនកជំងឺា្អងសីុ់ត G6PD ព្បព្កតី ា្ ៥៥១ ករណី្  
ការរាបាល៨សបាេ ហ៍ ម្ៅម្លើអនកជំងឺអងសីុ់ត G6PD ម្ខ្ាយ ា្ ៥១ករណី្ 

 

ការ្យចុះករណី្ព្គ្ុ្ ចាញ់វវីា៉ា ក ់ម្ៅតំប្ណ់ដ្លា្ការរាបាលផ្អេ ច់្ ិងតំប្ដ់្ន៏េ  

ករណី្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា កព់្បចាំ្ ន  ំ ម្ៅ ន្ ២ំ០១៩ ្ិង២០២០ រីតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ៤ណដ្ល
ា្ករណី្ម្ព្ចើោងម្គ្ កនុងព្សុកព្បតិបតេិ្ីតយួៗ ន្ព្សុកព្បតិបតេិ ព្កគ្រ ភនពំ្កវា៉ា ញ ណស្តម្នារតយ សាឹងណព្ត
ង។ ា្ណតព្សុកព្បតិបតេិ ព្កវា៉ាញ ណដ្លអ្ុវតេការរាបាលផ្អេ ច ់ព្គុ្្ចាញ់វវីា៉ា ក ់រឯី៣ព្សុកព្បតិបតេិម្េៀត
រំុា្កតមវមី្្ះម្េ។ 

ករណី្សរុប ម្ៅ៤តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ណដ្លា្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់វវីា៉ា កម់្ព្ចើ្ោងម្គ្ ន្ព្សុក
ព្បតិបតេិ ភនពំ្កវា៉ាញសម្ព្តចបា្ ្ ូវអព្តា្យចុះម្ព្ចើ្ោងម្គ្ គឺ្៨៥% កនុង ន្ ២ំ០២០។ បនាា បត់កគឺ្ ព្សុក
ព្បតិបតេិ សាឹងណព្តង ៦៧% ណស្តម្នារតយ ៦១% ្ិងព្កគ្រ ៥៨%។ 

តារាងទី១៖ លេធផ្លម្ោល ការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ព្បម្ភេវ ៉ាវា៉ា ក ់កកកដា២០១៩~ធនូ២០២០ 

តំប្ម់្ោម្ៅ ២០១៩ ២០២០ ្យចុះ(%) 
បួ្ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ៅព្សុកព្បតិបតេិភនពំ្កវា៉ាញ ៣៣០៨ ៥០៨ ៨៥% 

តធយតភ្នគ្ ៨៥% (៨២-៩០) 
បួ្ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ៅព្សុកព្បតិបតេិសាឹងណព្តង ១១៥៧ ៤៤០ ៦៧% 

តធយតភ្នគ្ ៦៧% (៦២-៨៤) 
បួ្ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ៅព្សុកព្បតិបតេិណស្តម្នារតយ ១៨០៨ ៧០៤ ៦១% 

តធយតភ្នគ្ ៦១% (៥៨-៨៨) 
បួ្ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ៅព្សុកព្បតិបតេិព្កគ្រ ១៣៦៣ ៥៧៣ ៥៨% 

តធយតភ្នគ្ ៥៨% (៥២-៧៨) 
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អព្តារាបាលម្រញម្លញ ន្អនកជំងឺវវីា៉ា កេ់េលួបា្ការរាបាលផ្អេ ច ់ 

– ១០០% ន្អនកជំងឺេេួលរបបថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្១៤ ន ៃ្ បា្បញ្េបក់ាររាបាលម្រញម្លញ(៥៥១/
៥៥១ ន្អនកជំងឺទងំអស់ណដ្លា្ អងសីុ់ត G6PD ព្បព្កតី) 

– ៩៤% ន្អនកជំងឺេេួលរបបថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្៨សបាេ ហ៍ន ៃ្ បា្បញ្េបក់ាររាបាលម្រញម្លញ (៤៨/
៥១ ន្អនកជំងឺណដ្លា្ G6PD ម្ខ្ាយ្ិងេេួលបា្ការរាបាល) 

– ៣ ករណី្ណដ្លតិ្ បា្បញ្េបក់ាររាបាល ផ្អេ ច ់ោអនកជំងឺា្ G6PD ម្ខ្ាយ៖ 

▪ ១ករណី្ ា្ម្អត៉ាូគ្លូប ី្  ធាល កចុ់ះខាល ងំ ព្តូវបា្បញ្ឃបថ់្នន ពំ្រីា៉ា គី្្រីសបាេ ហ៍េី២ 
▪ ២ករណី្ បា្ម្បាះបងម់្ដាយខ្លួ្ឯង (អនកជំងឺព្ត បម់្ៅម្ធាើការម្ៅព្បម្េសន្) 
▪ ៨% ន្អនកជំងឺេេួលរបបថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្រចួម្ហើយ បា្ម្លចម្ចញវតេា្បា៉ា រា៉ា សីុតវវីា៉ា ក់

ម្ ើងវញិ (អាចោ ករណី្ឆ្លង ម្ី ឬោបម់្ ើងវញិម្ដាយការរាបាលតិ្ បា្ម្ោគ្ជយ័) 
 

ការរព្ងឹងការរាបាលតាតរយះបណាេ ញម្ផ្ែង 

– ១០០% ការព្បឹកាម្យាបល់ជូបោតយួបុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរោតយួDOT 

– ១០០% ការម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រម្ដាយអនកសម័ព្គ្ចិតេម្ៅផ្ាះអនកជំងឺម្ៅន ៃ្េី៣, ន ៃ្េី៤, ្ិងន ៃ្េី១៤ (ការ
បញ្េូ លរាបក់ារេេួលថ្នន មំ្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ,DOTs) 

– ការរាបាលតាតព្បរ័្ ធេូរសរាម័្ដាយបុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ៅកា្អ់នកជំងឺ 

– ការចុះព្តួតរិ្ិតយការរាបាលដ្ល់ផ្ាះអនកជំងឺម្ដាយបុគ្គលិកតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ្ិងបុគ្គលិកអងគការ
តជឈតណ្ឌ លអភវិឌ្ឍសុខ្ភ្នរ ្ិង សងគត។ 

 

ការម្ធាើសាងត់តិម្ដ្ើតបវីា៉ា ស់វាងគុ្ណ្ភ្នរ 

ការម្ធាើសាងត់តិបា្ម្រៀបចំម្ ើងម្ៅណខ្កកេដា២០២០ បា្រកម្ឃើញកព្តតិខ្ពស់ន្ការេេួល
យកគំ្រូន្ការណ្ទរំាបាលព្គុ្្ចាញ់វវីា៉ា ក ់ ម្ធាើម្ ើងោតយួបុគ្គលិកសុខ្ភ្នរ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ អនកជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ្ិងព្បធា្ភូត។ិ 
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លកេណ្ៈសតបតេនិ្ករណី្ណដ្លបា្ចូលរតួការសិកាណបបព្បតិបតេិ៖ កកកដា២០១៩~ធនូ២០២០ 

អនកជំងឺបុរសា្ចំ្ួ្ម្លើសរី៩១% ្ិងន្រសេីា្ព្តឹតណត៩%ប៉ាុម្ណាា ះ។ អនកជំងឺភ្នគ្ម្ព្ចើ្ 
(៦៥%) ព្តូវបា្បញ្ជូ ្ម្ដាយអែរសម័គ្រចិត្្ភូម ិ ម្ៅ មណឌ លសតេភាព ម្ហើយា្ណត ៣៥% ន្អនកជំងឺ
បា្ម្ៅ មណឌ លសតេភាពម្ៅម្ថៃដំ្បូង។ កនុងចំម្ណាតអែរជំងឺទាងំបនាុះ ៨៣% ា្អងស់តីម ជីសតិរ ភឌីី 
ធតមតា ្ិង ១៧% ា្កងាះ អងស់តីម ជីសតិរ ភឌីី។ ោតធយតា្ ១២.៩g/dl Hb ្ិង ២% ោតយួ្ឹង
ភ្នរម្សលកសាល ំងធៃ្ធ់ៃរ (Hb<៩g/dl) ្ិង ២០% ោតយួ្ឹងភ្នរម្សលកសាល ំងកព្តតិព្សាលម្ៅតធយត (Hb: 
៩-១១.៩g/dl) ។ ោតធយតអនកជំងឺបា្លាបប់ទបើយវញិចំនួន ៤ែងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដែលធ្លៃ បប់រើត្រីតុ្ត
ក។ 

តារាងេី២៖ តូលដាឋ ្ន្ការសិកាអនកជំងឺម្ៅព្សកុព្បតិបតេិភនពំ្កវា៉ាញរីណខ្កកកដា២០១៩~ធនូ២០២០ 

 
 

អព្តាព្គ្បដ្ណ្េ ប ់ន្ការរាបាលផ្អេ ច ់ជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់

អព្តាព្គ្បដ្ណ្េ ប ់ ន្ការរាបាលផ្អេ ច ់ ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ ម្ៅអំ ុងម្រល៦ណខ្ដំ្បូង គឺ្
ព្បាណ្៥០%។ បនាា បត់កការផ្េល់ថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្ រាបាលផ្អេ ច ់ បា៉ា រា៉ា សីុតវវីា៉ា ក ់ បា្ម្កើ្ម្ ើង ោប េ្
បនាា ប ់្ិងឈា្ដ្ល់៨០% ម្ៅណខ្កកកដា ២០២០ ។ ប េ្តកម្េៀត អព្តាម្្ះា្បំណរបំរលួ ចម្នាល ះ ៦០~
៨០% រីណខ្សីហា ដ្ល់ណខ្ធនូរ ២០២០។  

 

 

 

Baseline Characteristics Number Percentage Baseline Characteristics Number Percentage

Total Pv/mix patient enrolled 666 100% 5.Hb baseline conducted 342 51%

1.1 Male 609 91% 5.1 Hb <9 g/dl 6 2%

1.2 Female 57 9% 5.2 Hb 9-11.9 g/dl 67 20%

2.1 Residents 593 89% 5.3 Hb 12-16 g/dl 252 74%

2.2 MMPs 73 11% 5.4 Hb >16 g/dl 17 5%

3.1 Self refer to HC 231 35%

3.2 Refer by VMW 435 65% 6 Self Reported Malaria Episods 666 100%

3.2.1 Accomany by VMW 391 59% 6.1 No history of malaria episod 254 38%

3.2.2 Not accompany by VMW 44 7% 6.2 Hitory of malaria elisod 1-5 233 35%

4. G6PD Test 666 100% 6.3 Hitory of malaria elisod 6-10 118 18%

4.1 G6PD normal 551 83% 6.4 Hitory of malaria elisod >10 61 9%

4.2 G6PD deficiency 115 17%

5.5 Hb average = 12.9 g/dl

6.6 Hitory of malaria elisod on average 4 times
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រូបភ្នរេី១៖ គំ្្ូសបំព្រញួលំហូរអនកជងឺំ កនុ ងការសិកាការរាបាលផ្អេ ចជ់ងឺំព្គ្ុ្ ចាញ់ព្បម្ភេវ ៉ាវា៉ា ក ់

 
 

 

 

 

 

 

 

 



243 
 

រូបភ្នរេី២៖ លេធផ្លម្ោល ការរាបាលផ្អេ ចជ់ងឺំព្គ្ុ្ ចាញ់ព្បម្ភេវ ៉ាវា៉ា ក ់កកកដា២០១៩~ធនូ២០២០ 
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រូបភ្នរេី៣៖ ករណី្ Pv គ្បចដំេ ររណីពាាលផ្្តច ់និងអគ្តាពាាលផ្អេ ច ់កកកដា២០១៩~ធនូ២០២០ 

 
 
 
រូបភ្នរេី៤៖ ករណី្ Pv ព្បចាំ្ ន មំ្ៅកនុ ងមណឌ លសតេភាពររណីេពស់ទងំ៤ 
ម្ៅគ្សរុគ្បតិ្បត្្ិភែគំ្រវា៉ាញរែត ង ឆ្ែ  ំ២០១៩ និង ២០២០ 
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រូបភ្នរេី៥៖ ករណី្ Pv សរតបព្បចាំ្ ន ២ំ០១៩ និង ២០២០បៅមណឌ លសតេភាពនីមយួៗ រែត ង 
គ្សរុគ្បតិ្បត្្ិភែគំ្រវា៉ាញរែត ង  

 
៦.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
− បញ្ហា ព្បឈតកនុងការរតួបញ្េូ លចំ្ួ្ព្បោជ្ចល័តតាតរយះេូរសរា ័
− ព្តូវការយុេធសាន្រសេអ្ុតត័ោពំ្េ 
− ការរយបាលអនកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា កណ់ដ្លា្េតៃ្ខ់្លួ្ ម្ព្កាត ២០គ្.ព្ក 
− ការអ្ុតត័រាបាលអនកជំងឺ ៨សបាេ ហ៍ណដ្លា្េតៃ្ ់១០-២០គ្.ព្ក 

៧.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
បញ្េូ លអនកជំងឺកងាះអងសីុ់ត ជីសតិរ ភឌីី (G6PD deficiency) ោតយួ្ឹងការរាបាលផ្អេ ច់

ឫសគ្ល់រយៈម្រល ៨សបាេ ហ៍ ន្ការរាបាលផ្អេ ចឫ់សគ្ល់ម្ដាយថ្នន ពំ្រីា៉ា គី្្្ិងកតព់្តារាល់ឯកសារ
សព្ាបផ់្លប៉ាះពាល់ឬផ្លវបិាកធៃ្ធ់ៃរណាតយួណដ្លអាច្ិងម្កើតា្ម្េបើងម្ដាយម្ព្បើម្តសេរិ្ិតយរក 
អងសីុ់ត ជីសតិរ ភឌីី (G6PD) ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងផ្េល់ការរាបាលផ្អេ ចត់ាតរិធីសារោតិ ព្រតទងំ
តាតដា្ការរាបាលម្ដាយអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត។ិ 
ម្សចកេីស្និដាឋ ្ 

− ការណសាងរកការោពំ្េលេធភ្នរន្គំ្រូការណ្ទរំាបាលផ្អេ ចជំ់ងឹព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ករ់បស់បតរគលិរ
តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ-បោយោនការបញ្ាូ នពីសហគ្ត្ ៍

− ការេេួលយកបា្ព្បម្សើរម្ ើងយា៉ា ង្បរ់ហ័សបនាា បរី់រំរូម្នការអ្ុវតេ 
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− ការព្គ្បដ្ណ្េ បក់ារម្ធាើម្តសេររ អងស់តីម ជីសតិរ ភឌីីលែគ្បបសើរជាមយួនិងការព្បកា្ខ់ាជ ប ់្ិងេព្តង់
សុវតាិភ្នរ 

− ករណី្្យចុះម្ៅកនុងតំប្សិ់កាបងាា ញរីព្បសិេធភ្នរន្ការរាបាលផ្្តច ់

អ្ុសាស្ ៍

ត៉ាូណដ្លគំ្រូ ន្ការរាបាលផ្អេ ច ់ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា៉ា ក ់ ម្ៅ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងការចូល
រតួរីអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិអាចអ្ុវតេព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរ ្ិង អាចរព្ងីកម្ៅេីតាងំដ្ន៏េម្េៀតបា្។ 
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៧.ែម្ទិធនល និងែកម្មភាព ររែ ់អងគការ       
ែ៊ុខភាពពិ្ ពសោក (WHO) 
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១.សែចកតីសនដើម្៖  
រដ្ឋតន្រ េ្ីព្កសួងសុខាភបិាលកតពុោ្ិង តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុ

តសាន្រសេ ្ិងបាណ្កសាន្រសេ បា្ម្បើកដំ្ម្ណ្ើ រការ (ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ) ន្ការលុបបំបាត ់ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ម្ៅណខ្ វចិឆិកា ន្  ំ ២០២០ ។ វធីិសាន្រសេម្ដាះព្សាយបញ្ហា ម្ីម្្ះម្ដាយបា្ផ្អល ស់បេូរការតាតដា្ន្ការ
ចតបង តកការម្ធាើម្តសេ ្ិងការេេួលខុ្សព្តូវម្លើការរាបាលរបស់ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងរតួបញ្េូ លរដ្ឋបា
លកនុងការផ្ដល់ ឱស្ណដ្លបា្កំណ្ត ់ ម្ោលម្ៅម្ៅកា្ព់្បោជ្ ណដ្លា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់ ព្រតទងំ
ការរាបាល ការពារោបម្ណាេ ះអាស ន្ ដ្ល់អនកម្ធាើដំ្ម្ណ្ើ រម្ៅតំប្ណ់ដ្លា្ម្ព្ោះថ្នន កម់្ដាយជំងឺ ព្គុ្្
ចាញ់ ដូ្ចោអនកចូលនព្រោម្ដ្ើត ។ 

ព្បតិបតេិការលុបបំបាតយ់ា៉ា ងខាល ងំកាល ម្្ះ ណដ្លបា្កំណ្តម់្ោលម្ៅចាស់ោស់ ព្តូវបា្ដាក់
រព្ងាយ្ិងដំំ្ម្ណ្ើ ការចាបត់ាងំរីម្ដ្ើត ន្  ំ ២០២០ តកម្តលះ ម្ៅកនុងព្បម្េសទងំតូលម្ដាយម្ធាើការ ម្សុើប
អម្ងកត្ិងបំបាតព់្គុ្្ចាញ់សំបុក ្ិង ផ្អល ស់សមូដ្យូតចំរុះ ទងំអស់ ។ ម្ៅម្រលណដ្លា្ករណី្កនុងម្ៅកនុង
ភូតពិ្តូវបា្កំណ្ត ់ការម្សុើបអម្ងកតព្តូវតយួព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងម្ៅកនុងភូតភិ្នល ត (ម្រលខ្លះរតួទងំអនកភូតឬិរតួ
ទងំរុកេោតិណដ្លោកតមសិេធិរបស់ភូត)ិ ម្ដ្ើតបកំីណ្តថ់្នម្តើការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ណ៍ាតយួ ណដ្លោណផ្នកតយួន្
ការព្គ្បព់្គ្ងហាូសីុ (ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ) គឺ្ចាបំាចម់្ដ្ើតបរីខំា្ការបញ្ជូ ្ ្ិងការម្សុើបអម្ងកតករណី្សព្ាប ់
P vivax បា្ចាបម់្ផ្េើតម្ៅ ន្  ំ២០២១ ម្ៅកនុងព្បម្េសទងំតូល ។  

សកតមភ្នរព្គ្បព់្គ្ង Foci កនុង Pf-mix សកតមភ្នរ foci រតួា្ការចូលរតួរបស់សហគ្ត្ ៍ម្ដ្ើតបី
ជូ្ដំ្ណឹ្ងដ្ល់ព្បោជ្ អំរីកព្តតិហា្ិភយ័ន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅភូតរិបស់រួកម្គ្ ្ិងម្លើកេឹកចិតេឲ្យ
ា្ការចូលរតួកនុង សកតមភ្នរនានា ។ ការម្ធាើជំម្រឿ្ភូត ិ (្ិងតំប្ណ់ាតយួណដ្លរតួបញ្េូ ល) ម្ដ្ើតបី
កំណ្តថ់្នម្តើតុងព្ជលកថ់្នន សំាល បស់តាលអិត ្ិងតុងអព្ងឹងា្រយៈម្រលយូរប៉ាុណាា  បណ ា្តម្េៀតណដ្លព្តូវ
ការម្ៅកនុងភូត ិ្ិងចំ្ួ្ព្បោជ្ ម្ោលម្ៅសព្ាបអ់ េ្រាគ្ត្។៍ រដ្ឋបាលឱស្ណដ្លបា្កំណ្ត ់ម្ោល
ម្ៅ (TDA) ណដ្ល ASMQ ព្តូវបា្ផ្េល់ម្ៅបុរសទងំអស់ណដ្លា្អាយុចាបរី់ ១៥-៤៩ ន្ មំ្ដ្ើតបកីាត់
ប ា្យន្ការម្កើត ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ យា៉ា ងម្លឿ្ម្ៅកនុងចំំម្ណាតព្បោជ្ណដ្លា្ ហា្ិភយ័ខ្ពស់ ្ិងកាត់
ប ា្យការចំលង ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ falciparum ម្ៅកនុងហាូសីុណដ្លអាចេេួលយកបា្ ។ ការរិ្ិតយថ្នព្គុ្្ 
(AFS) ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងការរកម្ឃើញ្ិងការរាបាលករណី្ដំ្បូង ្ិងការរាបាលបងាក រ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (IPTf) 
សព្ាបអ់នកម្ៅគ្នុងនព្រណដ្លា្អាយុ ១៥-៤៩ ន្ មំ្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យហា្ិភយ័ន្ការចឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
តុ្្ឹងម្ៅតំប្ ់ព្គុ្្ចាញ់ណដ្លា្ហា្ិភយ័ ខ្ពស់ម្ៅកនុងណខ្បនាេ ប។់ 
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២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព៖ 
 

២.១.សតេិធផ្ល (ម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងសូចនាករ) 
ម្យាងតាតព្បរ័្ ធរត័ា៌្ោតិជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការកាតប់ ា្យអព្តាជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ៧១% រវាង ន្ ំ

២០១៩ ដ្ល់ ន្ ២ំ០២០ ្ិងកាតប់ ា្យ៥៤% រវាង ន្ ២ំ០២០ ដ្ល់ ន្ ២ំ០២១។ ា្ ណត ៣២០ ករណី្ 
ប៉ាុម្ណាា ះ ន្ P falciparum ្ិងោយោន ព្តូវបា្រាយការណ៍្កនុង ន្  ំ ២០២១ ណដ្លបងាា ញរីការកាត់
ប ា្យ ៦៦% ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ ្ឹងករណី្ម្នាះ កនុង ន្  ំ២០២០ ។ ព្បម្េសកតពុោតិ្ បា្កតព់្តា្ូវការ
សាល បម់្ដាយជំងឺព្គុ្្ចាញ់ណាតយួម្េ ចាបត់ាងំរី ន្ ២ំ០១៨ តក។ 

បនាា បរី់ា្ករណី្ ្ិងការម្សុើបអម្ងកតម្លើករណី្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ P falciparum ម្ធាើម្ ើងោប េ្
បនាា បម់្ដាយបុគ្គលិក ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងថ្នន កព់្សុកចាបត់ាងំ រីណខ្កុតភៈ ន្  ំ២០២០ តកភូតចំិ្ួ្ 
៨០ ម្ព្កាត ២៩តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ៥ ព្តូវបា្ម្គ្ សាគ ល់ថ្ន ោ foci ណដ្លសកតមម្ៅកតពុ
ោចម្នាល ះ ន្  ំ២០២០ ដ្ល់ ន្  ំ២០២១។ គិ្តព្តឹតន ៃ្េី ៣១ ណខ្ធនូ ន្  ំ២០២១តក ព្គ្បម់្ខ្តេទងំ ៥ កំរុង
ណតអ្ុវតេ ្ូវសកតមភ្នរ (ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ)  ចំ្ួ្ ២៥ កនុងចំំម្នាត តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ២៩ (៨៦%) ព្តូវ
បា្បណ្ដុ ះបណាដ ល កនុងការអ្ុវតេ សកតមភ្នរម្្ះ ម្ហើយសកតមភ្នរ ខ្លួ្ឯងផ្អា ល់ បា្ចាបម់្ផ្េើតម្ៅ កនុង 
៥៥ ភូតកិនុងចំម្នាត ៨០ (៦៨%)។   

ខ្ណ្ៈណដ្លការចូលរតួរបស់សហគ្ត្ព៍្តូវណតណកណព្ប ម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ៤ កនុងចំម្ណាត ម្ខ្តេ
ទងំ ៥ ម្ដាយសារណត ការរតឹប េ្ឹង្ិងការព្បុងព្បយត័នណដ្លទកេ់ង្ឹងជំងឺ  កូវតិ១៩ សកតមភ្នរម្ផ្ែង
ម្េៀតណដ្ល ា្ម្ៅកនុង (ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ) ោកញ្េប ់(ជំម្រឿ្ណ្ការផ្ដល់ TDA AFS ្ិង IPTf ) អាចប េ្
ដូ្ចណដ្លបា្ដាកម់្ៅកនុង SOPs ចាម្ដ្ើត ។  

កនុងចំម្ណាតភូតចំិ្ួ្ ៨០ ណដ្លបា្កំណ្ត ់ ម្ោលម្ៅសព្ាប ់ (ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ) ការម្ធាើ
ជំម្រឿ្របស់ភូត ិ ម្ដ្ើតបកំីណ្ត ់ថ្នម្តើា្តុងចំ្ួ្ប៉ាុនាម ្ណដ្លោតព្តូវការរបស់ព្បោជ្ ្ិងម្ដ្ើតប ី ម្ធាើសំំ
ម្ណ្ើ រម្ៅថ្នន កម់្លើ ម្ហើយា្ ត្ុសែត៉ាុនាម ្នាកលណដ្លតំរូវេេួលបា្ TDA ្ិង IPTf ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើង
ម្ៅកនុង ៥៥ ភូតមិ្សមើ្ិង (៦៨%) ។ ការណចកចាយតុងព្តូវ បា្បញ្េបម់្ៅកនុងភូត ិចំ្ួ្ 17 ( 21 % ) ម្ដាយ
ម្ហតុណតកងាះ ខាតតុង ម្ៅថ្នន កោ់តិ រហូតដ្ល់ណខ្ធនូ ន្  ំ២០២១ ; ការផ្ដល់ TDA ម្លើកេី២ ព្តូវបា្បញ្េប់
ម្ៅ ៤១ ភូត ិ (៥១%); AFS កំរុងប េ្ម្ៅភូតចំិ្ួ្ ៤៦ (៥៨%); ្ិង IPTf កំរុងប េ្ម្ៅកនុងភូតចំិ្ួ្ 
៥៥ (៥៥%)។  

ម្ៅេូទងំ ៥៥ ភូតកិនុងចំម្នាត ៥ ម្ខ្តេ ជំុេី១ន្ការផ្ដល់ TDA សម្ព្តចបា្ការព្គ្បដ្ណ្េ ប ់
៧៣% ម្ហើយ ជំុេី ២ បា្សម្ព្តចបា្ការព្គ្បដ្ណ្េ ប ់៥៨% (ការធាល កចុ់ះន្ការព្គ្បដ្ណ្េ បព់្តូវបា្ម្គ្
ររឹំងេុក សព្ាបជំុ់េី២) ចំណណ្កការ ព្គ្បដ្ណ្េ បព់្បចាណំខ្ន្ AFS គឺ្ចម្នាល ះ រី ២០-៣០%។ ការេេួល
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បា្ IPTf ា្ភ្នរខុ្សោន ព្បចាណំខ្ ្ិងតាតរដូ្វកាលម្ដាយណផ្អកម្លើចំ្ួ្ត្ុសែណដ្លចូលនព្រ ប៉ាុណ េ្ោ
េូម្ៅគឺ្ព្បណហល ២០% ។  

ភូតណិដ្លា្សកតមភ្នរ (ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ)  ម្ៅណតព្តូវបា្ចាបម់្ផ្េើត ្ឹងចាបម់្ផ្េើតអ្ុវតេម្ៅ
ព្តឹតណខ្ កុតភៈ ្ ន  ំ2022 ម្ហើយវាព្តូវបា្ររឹំង ថ្នភូតទិងំ ៨០ ្ ឹងបញ្េប ់ការម្ធាើជំម្រឿ្ ការណចកចាយ TDA 
ព្តឹតចុងព្តី ាស េី២ ន្ ន្  ំ២០២២ ម្ហើយបនាា បត់ក ្ឹងប េ្ AFS ្ិង IPTf ោសកតមភ្នរធតមតា រហូត
ដ្ល់ចុង ន្  ំ២០២២ ។ ភូតណិាតយួណដ្លព្តូវបា្ចាតេុ់កថ្នោ ហាូសីុ សកតមណដ្ល ករណី្ Pf ណដ្លបា្
ព្បេះម្ឃើញ ម្ី អាចព្តូវបា្រកម្ឃើញ ក៏្ ឹងចាបម់្ផ្េើតសកតមភ្នរ (ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ) ម្ៅ ន្  ំ ២០២២ 
កា្ណ់ត្បណ់ដ្លអាចម្ធាើម្ៅបា្ ។  

៣.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពចំរង៖ 
ខាងម្ព្កាតម្្ះ ោម្សចកេីសម្ងេបន្សតេិធផ្លសំខា្់ៗ  ណដ្ល អងគការសុខ្ភ្នររិភរម្ោក 

បា្រតួចំណណ្ក ៖ 
 

២.១.ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ោអាេិភ្នររបស់ អងគការសុខ្ភ្នររិភរម្ោក៖ 
− ការអ្ុវតេណផ្្ ជំងឺព្គុ្ម្្ចាញ់សព្ាបព់្បោជ្ណដ្ល រិបាកឈា្ដ្ល់ការេបស់ាក ត ់្ិងព្គ្បព់្គ្ង

ករណី្តាតរយៈ ការដាករ់ព្ងាយអនកជំនាញចំ្ួ្៥ នាកេី់ព្បឹកាោតិ ្ិង ៨ SSAs ម្ៅកព្តតិ ថ្នន ក់
ោតិ្ិងថ្នន កម់្ខ្តេ ។ ត៉ាូតូចំ្ួ្ ៤ ្ិងកំុរយូេរ័យួរនដ្ចំ្ួ្ 7 ព្តូវបា្ផ្េល់ជូ្ម្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ព្បសិេធភ្នរ
ន្ការដឹ្កជញ្ជូ ្្ិងព្បតូលេិ ន្្យ័ វភិ្នគ្ ្ិងម្ធាើរបាយការណ៍្ផ្ងណដ្រ ។ 

− ការវាយតនតលហា្ិភយ័ ្ិងណផ្្ការ បា្ព្បតិបតេិម្ៅម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យផ្លប៉ាះពាល់ ដ្ា៏្សកាេ ្ុ
រល ម្លើជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកតពុោ្ិងបា្អ្ុវតេ ការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ជំ៍ងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ក៏ាច សាហាវ ោង
តុ្ោការកំណ្ត ់ម្ោលម្ៅម្លើការព្គ្បព់្គ្ង ឱស្ ្ិងការបងាក រ ្ិងការរាបាលោ្ិរ េ្រស៍ព្ាប់
អនកម្ៅកាបន់ព្រ កនុងភូតណិដ្លោម្ោលម្ៅ ម្ៅកនុងម្ខ្តេអ ល្ងណ់វង ចំ្ួ្៥ កនុងការព្បកួតព្បណជង ោជំ
ហា ្ចុងម្ព្កាយ ម្ដ្ើតបកីាេ តជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅម្ខ្តេកំរងស់ពឺ  ព្កម្ចះ តណ្ឌុ លគី្រ ីសាឹងណព្តង ្ិងម្ខ្តេ 
រត្ះគី្រ ី។ 

− ការព្តួតរិ្ិតយ ្ិងបម្ចេកម្េសណដ្លផ្េល់ម្សាយគំ្ម្រាងជំហា ្ចុងម្ព្កាយ ន្ការលុបបំបាតជំ់ងឺ ព្គុ្្
ចាញ់ P. falciparum ណដ្លា្ការរតួវធិា្ការ ការបងាក រ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់ណដ្លរតួ
ា្សកតមភ្នរ ចូលរតួរបស់សហគ្ត្ ៍្ិង ការអភវិឌ្ឍវមី្ដ្អូសព្ាបក់ារលុប បំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ 
P. falciparum ណដ្លបា្ម្ធាើម្េបើងម្ព្កាយសិកាេ សាោ ហាឹកហាតស់េីរីការលុបបំបាត ់ការរកីរាល
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ដាល ជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់ បា្រិ្ិតយម្ ើងវញិ ្ូវកិចេព្បជំុម្ៅព្គ្ប ់ម្ខ្តេលុបណដ្លព្តូវលបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្
ចាញ់ទងំអស់ ។ 

− ោពំ្េការអ្ុវតេន្ការវាយតនតលបរាិណ្ ្ិងគុ្ណ្ភ្នរន្សកតមភ្នរព្គ្បព់្គ្ង foci ម្ៅកនុងេីព្កុង
ភនមំ្រញ ម្ព្សាច OD ម្ខ្តេ កំរងស់ពឺ ណដ្លសកតមភ្នរបា្ចាបម់្ផ្េើតដំ្បូងម្គ្ របាយការណ៍្វាយតនតលព្តូវ
បា្ដាកជូ់្ ។ 

− ការតាតដា្ ្ិងវាយតនតលម្លើព្បសិេធភ្នរ ្ិងសុវតាិភ្នររបស់ artesunate-mefloquine (ASMQ) 
សព្ាបក់ាររាបាលជំងឺរោកព្កម្រញផ្អល សម៉ា៉ូឌឹ្ត falciparum ្ិង plasmodium vivax malaria 
្ិងការោពំ្េបម្ចេកម្េសម្ដ្ើតបអី្ុវតេការម្ធាើម្តសេG6PD្ិងការរាបាលម្ដាយរា៉ា ឌី្កាល់primaquine  

− បា្រព្ងឹងសតតាភ្នររបស់កតមវធីិោតិ ព្គុ្្ចាញ់កនុងការ អ្ុវតេព្បរ័្ ធធានាគុ្ណ្ភ្នរ ណដ្លម្េើបណត
បា្ កំណ្ត់្ មី ៗ សព្ាបក់ារវ ិ្ ិចឆយ័ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ដាយតពី្កូសកូប រតួា្ការធានា គុ្ណ្ភ្នរ ម្លើ
តពី្កូសកុបរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការហាឹកហាត់្ មីៗ ្ិង សកតមភ្នរវាយតនតលសតតាភ្នរោតិ ការហាឹកហាត់
ព្កុតការងារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ 

− រព្ងឹងកិចេខិ្តខំ្ព្បឹងណព្បងរបស់ តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ           
្ិងបាណ្កសាន្រសេ ម្ដ្ើតបោីពំ្េសកតមភ្នរចូលរតួសហគ្ត្ ៍្ិងការអភវិឌ្ឍវមី្ដ្អូសព្ាបក់ារ លុប
បំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ចុងម្ព្កាយ ម្ៅកតពុោ។ 

− ការបម្ងកើតការព្តួតរិ្ិតយ (Monitor) & វាយតនតលការអ្ុវតេព្កបខ្ណ័្ឌ សកតមភ្នរកាេ តជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ 
(MEAF) ន្ ២ំ០២១-២០២៥ (កំំរុងដំំ្ម្ណ្ើ ការ)។  

− ការណកសព្តួល ្ិងការម្ធាើបចេុប្បភ្នរ ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតដា្ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង SOP 
ម្លើការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិងការរាបាល (កំំរុងដំំ្ម្ណ្ើ ការ)។ 

− ការរិ្ិតយម្ ើងវញិោព្បចាំ្ ន សំំរាបល់បបំ់បាត ់ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅកព្តតិថ្នន កោ់តិ្ិង ណផ្្ការ
សព្ាបស់ ន្ិបាតជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់ព្បចាំ្ ន  ំសព្ាប់្ ន  ំ២០២២ ។  

− ោពំ្េដ្ល់ ការផ្េួចម្ផ្េើតេបេ់ល់តំប្ ់Artemisinin(RAI) គ្ណ្ៈកាម ធិការដឹ្កនាតំំប្ ់(RSC) ម្ៅ
កនុងអាណ្តេិព្តួតរិ្ិតយរបស់ខ្លួ្ម្ដាយផ្េល់ការវាយតនតលឯករាជយ ម្លើកតមវធីិ RAI ណដ្លផ្េល់         
តូល្ិធិសកល ។ 

− ការោពំ្េព្តូវបា្បងាា ញថ្ន្ឹងម្ធាើម្សចកេីព្ពាង្ិងដាកជូ់្សំម្ណ្ើ របស់តូល្ិធិសកល សព្ាបក់ារ
ផ្េល់តូល្ិធិបណ ា្ត ដ្ល់អ េ្រាគ្ត្ ៍ជំងឺព្គុ្្ចាញ់្ិងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកតពុោ (C១៩RM ២០២១) 
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− ោពំ្េវគ្គបណ្េុ ះបណាេ ល ការអ្ុវតេ ្ិងព្បតូលេិ ន្្យ័ោប េ្បនាា បោ់តយួកតមវធីិោតិជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់ 
្ិងនដ្គូ្នានា (CSOs, UNOPS) ម្ៅថ្នន កក់ណាដ ល ថ្នន កម់្ខ្តេ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងកព្តតិភូតនិ្
សកតមភ្នរ (ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ) ។ 

− សព្តបសព្តួលការចងព្កង េិ ន្្យ័ ន្  ំ២០២០ សព្ាបរ់បាយការណ៍្ WHO World Malaria៖ 
ម្ដ្ើតបចីងព្កង្ិងម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរសូចនាករ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់រី េិ ន្្យ័ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ េេួលបា្
រត័ា៌្ ព្តឹតព្តូវ្ិងបញ្េបស់ព្ាបជំ់ងឺ ព្គុ្្ចាញ់្ិងរាយការណ៍្ម្ៅ ន្  ំ២០២០ ។  

− ការសព្តបសព្តួលកិចេព្បជំុព្បចាណំខ្ន្ព្កុតការងារព្តួតរិ្ិតយ (SWG) ។ 

− ការោពំ្េបម្ចេកម្េសដ្ល់អងគភ្នរ តជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា
ណ្កសាន្រសេ MIS ្ិងនដ្គូ្សព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍ ្ិងម្ធាើបចេុប្បភ្នតោព្បចាមំ្លើ SOPs សព្ាប់
ករណី្/ម្ផ្អេ តម្ៅម្លើការម្ធាើឱយព្បម្សើរម្ ើង MIS ។ 

− ចុងបញ្េបន់្ការរិ្ិតយម្ ើងវញិ ន្  ំ២០២១ ការម្បាះរុតពផ្ាយ ្ិង ការបំណបកការឃាល មំ្តើលសព្ាប់
ការលុបបំបាត ់។ 

− ការោពំ្េបម្ចេកម្េសម្ដ្ើតបវីាយតនតលគុ្ណ្ភ្នរន្ការម្ធាើម្តសេ G6PD ្ិងការរាបាលរា៉ា ឌី្កាល់វវីា៉ា ក ់
ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរចំ្ួ្ ៨០ ។ 

− បញ្េបត់៉ាូឌុ្ល ម្ី ន្កបួ្ ហាឹកហាឺ្ D&T, SOPs ្ិងឧបករណ៍្ព្តួតរិ្ិតយ សុវតាិភ្នរ ្ិងឧបករណ៍្
ព្តួតរិ្ិតយសុវតាិភ្នរ ្ិង pharmacovigilance សព្ាបក់ារម្ធាើម្តសេ G6PD បរាិណ្ ្ិងការ
រាបាល រា៉ា ឌី្កាល់ vivax ។ 

− តម្តលើង ្ិងសព្តួលដ្ល់ការបណ្េុ ះបណាេ ល D&T ោព្បចាសំព្ាបត់ ា្ីរម្រេយ តណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ភូត ិ
្ិងព្កុតចល័ត ។ 

− ការសព្តបសព្តួលកិចេព្បជំុព្បចាណំខ្របស់ព្កុតការងាររិ្ិតយម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិងរាបាល (D&TWG)។ 

− ោពំ្េការរាករណ៍្ោព្បចាំ្ ន  ំការកំណ្តប់រាិណ្ ្ិងការេិញថ្នន  ំ្ិង ម្តសេរហ័ស ។ 

− ោពំ្េ DDF ម្ដ្ើតបចីាតណ់ចងការណណ្នាំ្ ិងបេដាឋ ្ន្ការធានាសុវតាិភ្នរ្ិងព្បសិេធិភ្នរន្ថ្នន  ំ្ិង
ឧបករណ៍្វ ិ្ ិចឆយ័បម្ងកើ្វធីិសាន្រសេ ្ិងការរចនាឧបករណ៍្ព្តួតរិ្ិតយគុ្ណ្ភ្នរ D&T សព្ាបអ់នក
ព្គ្បព់្គ្ង PHD ្ិង OD ។ 
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− ការោពំ្េណផ្នកបម្ចេកម្េសន្ការម្រៀបចំកិចេព្បជំុព្បចាំ្ ន  ំសេីរី D&T Related Operational 
Research (OR) ្ិងគ្ម្ព្ាងសាកលបង ។ 

− ោពំ្េកតមវធីិព្បចាំ្ ន  ំ្ិង ការរិ្ិតយវឌ្ឍ្ភ្នរោព្បចារំបស់ GF RAI3 2021-23 ។ 

− ការចុះសព្តុងោន  ្ិង ព្បាព្ស័យទកេ់ងោតយួ ាេ ស់ជំ្ួយ ្ិងនដ្គូ្ ម្ដ្ើតបសីព្តួល្ូវភសេុតាងណដ្ល
ា្តូលដាឋ ្ម្លើេិសម្ៅយុេធសាន្រសេ្ិងបម្ចេកម្េសោអាេិភ្នរ ។ 

− ការផ្អល ស់បដូរ ឬម្ោលបំណ្ងរបស់ WHO ម្លើកតមវធីិជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងកតមវធីិជំងឺព្តូរិចណដ្លតិ្ បា្
រាបាលម្ដ្ើតបមី្ឆ្លើយតបម្ៅ្ឹងជំងឺរាតតាត COVID-19 ។ 

− បា្សម្ព្តចម្បសកកតមកនុងការព្តួតរិ្ិតយ ោព្បចាណំខ្ម្ៅកព្តតិថ្នន កម់្ខ្តេណដ្លា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
ម្ដ្ើតបតីាតដា្្ិងវាយតនតលសកតមភ្នរ ការលបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ។ 

− ដឹ្ងរីម្រឿងម្ផ្ែងៗ៖ លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកតពុោ កនុងបរបិេ COVID-19 ការលុបបំបាតជំ់ងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ ជំហា ្ចុងម្ព្កាយម្ៅ កតពុោ វមី្ដ្អូតយួ្ិងការ្តរូបបា្បញ្េប ់ម្ៅ ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ
ន្ ការលុបបំបាត ់ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកតពុោ។ ជំហា ្ចុងម្ព្កាយម្្ះ កតពុោ ព្តូវបា្ផ្ែរាផ្ាយម្ៅ
ម្លើប៉ាុសេិ៍ព្បរ័្ ធ ផ្ែរាផ្ាយ សងគតសកល របស់ WHO សព្ាបេិ់វាជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់រិភរម្ោក្ិង
បា្ដ្ល់ ោង ១,២ ោ្នាក ់។  

 

២.២.កតមវធីិកាេ តជំ់ងឺព្គ្ុ្ចាញ់ WHO Mekong ្ិងការោពំ្េបម្ចេកម្េសដ្ល់កតពុោ៖ 
− អនកជំនាញ ៣នាកណ់ដ្លា្តូលដាឋ ្ម្ៅកព្តតិម្ខ្តេ (ម្ៅម្ខ្តេកំរងស់ពឺ  ព្កម្ចះ តណ្ឌុ លគី្រ ីសាឹង

ណព្តង ្ិងម្ខ្តេ រត្ះគី្រ)ី ្ិងអនកជំនាញគ្ម្ព្ាងចំ្ួ្តយួអនកបា្សព្តបសព្តួលកតមវធីិ ្ិងផ្េល់ការ
ោពំ្េណផ្នកបម្ចេកម្េស ម្ដ្ើតបធីានាឲ្យា្ការ អ្ុវតេម្រញម្លញ ្ូវសកតមភ្នរកាេ ត ់ជំងឺព្គុ្្ចាញ់  

− ម្យើងបា្ចាបម់្ផ្េើតអ្ុវតេសកតមភ្នរព្គ្បព់្គ្ងហាូសីុោការចូលរតួសហគ្ត្ក៍ារម្ធាើជំម្រឿ្ការព្តួតរិ្ិ
តយព្គុ្្ម្ៅេ  ្ិងការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ណ៍ដ្លបា្ម្ផ្អេ តម្ៅម្លើការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ក៍ា្ណ់តម្ព្ចើ្ ោរដ្ឋបាល ឱ
ស្ (TDA) ្ិងការរាបាល ការការពារម្ៅកនុងម្ខ្តេណដ្លា្ម្ោលម្ៅ ៥ម្ខ្តេ ។  

− កនុងកិចេសហព្បតិបតេិការយា៉ា ងជិតសនិេធោតយួការយិាល័យព្បម្េស WHO ្ិង CNM ា្យុេធ
សាន្រសេ កំណ្តចំ់ណាំគំ្្ិត ្វកិា SOPs ្ិងសាភ រៈបណ្េុ ះ  បណាេ ល ព្តូវបា្អភវិឌ្ឍ ្ិងអ្ុវតេ។ 
ម្ព្កាយការម្ធាើម្តសេ ម្ៅចុង ន្  ំ២០២០ ម្ៅម្ខ្តេកំរងស់ពឺ (ផ្េល់ តូល្ិធិ ម្ដាយ RAI2E) ម្ខ្តេម្ោល
ម្ៅព្តូវបា្បណ្ដុ ះបណាដ លម្ៅណខ្ កុតភៈ ្ិង ណខ្តនីា ន្ ២ំ០២១។ ការបណ្ដុ ះបណាដ ល Cascaded 
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ម្ៅតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរម្ោលម្ៅ (HCs) បា្ម្កើតម្ ើងម្ៅកនុង ១៧/២៣ HCs កនុងចំម្ណាតម្ខ្តេ
ចំ្ួ្ ៥ ។ សកតមភ្នរព្គ្បព់្គ្ង Foci បា្ចាបម់្ផ្េើតសកតមបា្ ៣៥/៥៥ ្ិងម្ព្ោងេុកសព្ាបភូ់តិ
ណដ្ល ម្ៅសល់ម្ៅពាកក់ណាេ ល ន្ េីំរីររបស់គំ្ម្រាង ។  

− អនកជំនាញ ៤ នាកម់្ៅកតពុោផ្េល់្ូវការោពំ្េណផ្នកបម្ចេកម្េសកនុងអំ ុងម្រលហាឹកហាត់្ ិងម្ធាើតាត
សកតមភ្នរ ព្គ្បព់្គ្ងហាូសីុម្ៅកនុងម្ខ្តេទងំ ៥ ោម្រៀងរាល់ន ៃ្។ ម្្ះម្ធាើម្ ើងម្ដាយសហការយា៉ា ងជិត
សនិេធោតយួតន្រ េ្ី WHO ណដ្លព្តូវបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ព្កាតសាសភ្នរព្បម្េស RAI3E ម្ៅម្ខ្តេកំរង់
សពី (២ នាកព់្តូវបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ៅ ណខ្ វចិឆិកា ន្ ២ំ០២០) ព្កម្ចះ (១ នាក ់ព្តូវ បា្ម្ព្ជើសម្រ ើសកាល
រី ណខ្តនីា ន្  ំ២០២១) តណ្ឌុ លគី្រ ី(១នាកព់្តូវបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសកាលរីណខ្ កុតភៈ ន្  ំ២០២១) រត្ះគី្រ ី
(២នាកព់្តវ បា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ៅណខ្តនីា ន្  ំ២០២១) ្ិង សាឹងណព្តង (១នាកព់្តូវបា្ ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ៅ 
ណខ្ តនីា ន្  ំ២០២១ ្ិង ១ ម្ៅ ណខ្ កកកដា) ។ ម្លើសរីម្្ះ ការវភិ្នគ្ជំងឺរាតតាតព្បចាណំខ្ ្ិង
កំណ្តេី់តាងំបញ្ជូ ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ /ភូត/ិតាងំេីលំម្ៅ ម្ៅតំប្រ់ាតតាតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ ព្តូវបា្
អ្ុវតេឲ្យ បា្ព្បម្សើរោងតុ្ម្ដ្ើតបអី្ុវតេការព្តួតរិ្ិតយ ្ិងការម្ឆ្លើយតបកា្ណ់តខាល ងំម្ ើង។  

− ការោពំ្េម្ដ្ើតបសីព្តួលដ្ល់ការម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរន្ផ្លប៉ាះពាល់ន្ជំងឺ កូវតិ-១៩ សេីរីសកតមភ្នរជំងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកតពុោ សកតមភ្នរម្្ះព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងម្រៀងរាល់រីរ   សបាេ ហ៍ចាបរី់ ណខ្ ឧសភ្ន ន្  ំ
២០២០ ក ល្ងតក។ កនុងម្នាះរតួា្៖ ១) ការម្ធាើបចេុប្បភ្នរ ករណី្កូវតិឥ១៩/សាល ប ់២.សម្នាា ះជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ៣. ហា្ិភយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ រាយការរីវធិា្ការកាតប់ ា្យ្ិងសាា ្ភ្នរអ្ុវតេ ៤. សាា ្
ភ្នរសេុកថ្នន  ំ្ិង ៥. បរាិណ្ឧបករណ៍្ការពារផ្អា ល់ខ្លួ្ (PPE) គឺ្ព្គ្បព់្គ្ងរត័ា៌្ពាករ់័្ ធអំរីហា
្ិភយ័ ។ ការវលិព្ត បរ់បស់អនកា្ហា្ិភយ័កនុងព្សុកវញិ ត្ុសែម្ៅនព្រចាបត់ាងំ រី COVID-
19 បា្ម្លចម្ចញតក។ ត្ុសែណដ្លសាន កម់្ៅ កសិដាឋ ្នព្រម្ឈើរបស់រួកម្គ្ ចាបត់ាងំ រី COVID-
19 បា្ម្លចម្ចញតក ។ សកតមភ្នរម្្ះបា្ម្ធាើម្ ើងម្ដ្ើតបធីានាថ្នផ្លប៉ាះពាល់ន្ជំងឺ Covid-19 
ម្ៅម្លើជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្តូវបា្ម្គ្កំណ្ត ់អតេសញ្ហា ណ្ថ្នោការម្ឆ្លើយតប ្ិងការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ទ៍្់
ម្រលម្វោ។ 

២.៣.ជំងឺព្គ្្ឈាត ្ិងជំងឺព្តរិូចណដ្លតិ្ បា្រាបាល៖ 
− ការរព្ងឹង្ិងការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈាត ឈកី ្ិង កូវតិ១៩ តាតរយៈការបណ្េុ ះបណាេ លដ្ល់

ព្គូ្ម្រេយ ្ិង គិ្ោ្ុបដាឋ យិកា។ 
− បា្រព្ងឹង្ិងការណ្ទ ំកនុងអំ ុងម្រលការផ្ាុះ ជំងឺ COVID-19 ម្ៅកនុងម្ខ្តេណដ្លា្ហា្ិភយ័

ខ្ពស់ រតួា្ TOT ្ិងការដឹ្ងរីការទកេ់ងហា្ិភយ័ ្ិងការអបរ់សុំខ្ភ្នរណដ្លា្តូលដាឋ ្
ម្លើសហគ្ត្ ៍ម្លើវធិា្ការបងាក រជំងឺ ព្គុ្្ឈាត្ិង COVID-19 ។ 
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− ការព្ងីកេីតាងំព្បរ ធ្តាតដា្ជំងឺព្គុ្្ឈាត រី ៥ ម្ៅ ១៥ កណ ល្ង្ិងម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរណផ្្ការ
សកតមភ្នរោតិសព្ាបជំ់ងឺ ព្គុ្្ឈាត ្ិង ភ្នន កង់ាចតលង ដ្នេម្េៀតកនុងការបងាក រ ្ិងេបស់ាក ត់្ ន  ំ
(២០២១-២០២៥) ្ិងបា្បម្ងកើតណផ្្ការយុេធសាន្រសេោតិសព្ាប ់ព្គុ្្ឈាត្ិង ភ្នន កង់ាចតលង
ដ្នេម្េៀត (២០២១-២០៣០)។ 

− សកតមភ្នរអាេិភ្នរសព្ាប ់ កាតប់ ា្យការ ផ្ាុះម្ ើងជំងឺព្គុ្្ឈកីម្ៅម្ខ្តេ រត្ះគី្រ ី កណាដ ល 
តបូងឃមំ កំរង់្ ន ងំ ្ិងម្ខ្តេ បាតដំ់្បង ្ិងេបស់ាក តក់ាររកីរាលដាលម្ៅកា្ប់ណាេ ម្ខ្តេជិតខាង
កនុងបរបិេ ន្ការរាតតាត កូវតិ១៩ ។ 

− ផ្ែបផ់្ាយម្ោលការណ៍្ណណ្នាោំតិសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ្ិងម្ធាើម្រាកវ ិ្ ិចឆយ័ជំងឺព្គុ្្ឈាត ។ 
បា្ម្បាះរុតភ្ិងណចកចាយ អបរ់ ំ្ិងសាភ រៈរតួា្ បដា សាីក ខិ្តេបណ័្ា  អាវយឺត ្ិងតកួោម្ដ្ើត  

− សិកាេ សាោផ្ែរាផ្ាយណផ្្ការសកតមភ្នរោតិ (២០២១-២០២៥) សព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ្ិង
លុបបំបាត ់NTDs ម្ៅកតពុោ ្ិង COVID-19 Control and Prevention 

− វគ្គបណ្េុ ះបណាេ លសេីរី បម្ចេកម្េស Kato-Katz សព្ាបអ់នកបម្ចេកម្េសត ា្ីររិម្សាធ្ថ៍្នន កម់្ខ្តេ 
្ិងថ្នន កព់្សុក ្ិងណចកចាយវធិា្ការព្តួតរិ្ិតយ ្ិងបងាក រជំងឺ COVID-19 

− វាយតំនលរីសាា ្ភ្នរឆ្លងម្តម្រាគ្្ិងការព្គ្បព់្គ្ងថ្នន  ំSchistosomiasis ម្ៅកនុង ១៨ ភូត ិ្ ិងបា្
ម្ធាើការព្តួតរិ្ិតយម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសាឹងណព្តង ។  

− បា្បរចិាេ គ្ Albendazole (400mg) ចំ្ួ្ ៨,៩០១,០០០ព្កាប ់ដ្ល់កតមវធីិោតិ ។ 
− បា្ផ្េល់ការោពំ្េណផ្នកបម្ចេកម្េសប េ្ដ្ល់កតមវធីិោតិជំងឺ Leprosy ្ ិងនដ្គូ្ ធានាបា្្ូវការផ្គត់

ផ្គងឱ់ស្ចព្តុះ (MDT) ្ិងម្ដាយា្ការម្ព្បើថ្នន ពំ្ោបរ់បស់ Rifampicin (Leprosy Post 
Exposure Prophylaxis-LPEP) កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ២។ WHO បា្ផ្េល់្ូវការព្តួតរិ្ិតយ្ិងវាយ
តនតលចំម្ពាះសកតមភ្នរព្តួតរិ្ិតយយា៉ា ងម្េៀងទត។់ 

− បា្ផ្េល់ការោពំ្េបម្ចេកម្េសសព្ាបក់ាររិ្ិតយជំងឺ Leprosy ម្ៅកតពុោ តាតរយៈការរិ្ិតយ
ម្ ើងវញិ្ូវវឌ្ឍ្ភ្នរព្បចាំ្ ន  ំ ២០១៨-២០២០ យុេធសាន្រសេោតិ កនុងម្នាះា្សតេិធផ្ល ន្ ំ
២០២១ ។ 

− ម្រៀបចំ្ិងសព្តបសព្តួលកិចេព្បជំុោតយួណដ្គូ្រ 
− ម្រៀបចំ្ិងសព្តបសព្តួលសិកាេ សាោផ្ែរាផ្ាយសេីរីណផ្្ការយុេធសាន្រសេ NTDs ថ្នន កោ់តិ 

២០២១-២០២៥ 
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៣.រញ្ាប្រឈម្៖ 
− ការរាតាតជំងឺកុវតិ១៩ ម្ៅណតោបញ្ហា  ព្បឈតដ្សំ៏ខា្ត់យួកនុងការអ្ុវតេការ ោពំ្េរបស់ WHO 

ចំម្ពាះកតមវធីិោតិជំងឺព្គុ្្ចាញ់ NTD, ព្គុ្្ឈាត ្ិង leprosy ។ 
− ម្ដ្ើតបរីកម្ឃើញ្ិង ព្គ្បព់្គ្ងជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតំប្ន់ព្រភនមំ្ៅណតោបញ្ហា ព្បឈតតយួម្ដាយសារ

ណតការដឹ្កជញ្ជូ ្រីចាៃ យ្ិងតិ្ បា្លអ ។ 
− ការម្ធាើសំម្ណ្ើ ទ្ម់្រលម្វោ ្ិងការា្សំភ្នរះព្គុ្្ចាញ់ (តុង ASMQ, ម្តសេរហ័ស ) គឺ្ោ

ចំណុ្ចសំខា្ត់យួម្ដ្ើតបធីានាថ្នសកតមភ្នរ "ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ" អាចប េ្ម្ដាយតិ្ រខំា្ម្ហើយ
ម្្ះគឺ្ោ បញ្ហា តយួោរិម្សសម្ៅព្តីាសចុងម្ព្កាយ ន្ ន្  ំ២០២១ ។ 

− ការម្លើកេឹកចិតេម្ដាយតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ្ិងបុគ្គលិកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេា្សារៈសំខា្ណ់ាស់
កនុងការធានាបា្្ូវការចូលរតួលអព្គ្បជំ់ហា្ន្សកតមភ្នរ "ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ" ។ 

− ការតាតដា្ ្ិងវាយតនតលសកតមភ្នរជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ឹងា្ការសព្តបសព្តួលបា្កា្ណ់ត
ព្បម្សើរម្ៅ ន្ ខំាងតុខ្ ម្ដាយភ្នគី្ទងំអស់ (CNM, CSOs ្ិង WHO) ម្ធាើការយា៉ា ងជិតសនិេធ 
ម្ដ្ើតបធីានាថ្នរត័ា៌្ម្្ះ អាចម្ព្បៀបម្ធៀបបា្ម្ៅតាតបណាេ នដ្គូ្នានា ។ 

 

៤.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
អនកប េ្ការោពំ្េកនុងម្នាះរតួា្៖  

− ផ្េល់្ូវការោពំ្េណផ្នកបម្ចេកម្េសសព្ាបក់ារអ្ុវតេសកតមភ្នរ "ជំហា ្ចុងម្ព្កាយ" ខ្ណ្ៈម្រល
ណដ្លធានា្ូវសកតមភ្នរជំងឺព្គុ្្ចាញ់ោតូលដាឋ ្ដូ្ចោ ការម្ធាើម្តសេ ្ិងការរាបាល ករណី្្ិង
ការម្សុើប អម្ងកត foci ្ ិង Pv radical cure ម្ៅណតប េ្យា៉ា ងរលូ្តាតសេងដ់ារ សងឃតឹថ្ន្ឹងសហ
ការោតយួកងកាល ងំព្បដាប ់អាវុធផ្ងណដ្រ ម្ដ្ើតបធីានាថ្នបេដាឋ ្ដូ្ចោន ម្្ះគឺ្ សកតមភ្នរជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ព្តូវបា្អ្ុវតេម្ៅតាតតូលដាឋ ្េរ័ ។ 

− ការសម្ព្តចបា្កនុងការលបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ P. falciparum តាតរយៈការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្យ៍ា៉ា ង 
ហមតច់ត ់្ិងកំំណ្តស់កតមម្ដ្ើតប ីម្ោលម្ៅម្ៅដ្ល់ព្បោជ្ ណដ្លរិបាក្ិងម្ៅដ្ល់ ។ 

− ការធានាការេេួលបា្ការបងាក រ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិងវធិា្ការរាបាលដ្ល់
ត្ុសែទងំអស់ណដ្លា្ហា្ិភយ័ម្ដាយជំងឺព្គុ្្ចាញ់្ិងតិ្  គិ្តរីអាយុ្ិងម្ភេរបស់រួកម្គ្
ម្ ើយ ។ 
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− ការផ្ដល់ការអ េ្រាគ្ត្ណ៍ដ្លា្តូលដាឋ ្ ្ិងម្ផ្អេ តម្ៅម្លើការយកចិតេេុកដាកដូ់្ចោ៖ ការផ្ដល់
ថ្នន តំាតម្ោលម្ៅសព្ាបបុ់រសណដ្លា្អាយុរី ១៥ ម្ៅ ៤៩ ន្  ំ LLIN/LLIHN ម្ ើងម្ៅ ការ
ចូល រតួសហគ្ត្,៍ វាស់កំម្ៅបា្ដិ្តដ្ល់ ។  

− បម្ងកើ្ការអ្ុវតេព្បរ័្ ធព្តួតរិ្ិតយ្ិងម្ឆ្លើយតបសព្ាបក់ារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់  
− ម្ធាើបចេុបប ន្ភ្នរន្ម្ោលការណ៍្ណណ្នានំ្ការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ ម្ោល្ម្យាបាយ 

្ិងឯកសារណណ្នាមំ្ផ្ែងម្េៀត ម្ដ្ើតបបំីម្រញតព្តូវការម្ៅកនុងព្បម្េស ្ ិងការេេួល្ូវអ្ុសាស្៍
ម្ីរីអងគការ WHO ។ 

− ការបម្ងកើត្ិងរព្ងីកការព្តួតរិ្ិតយម្អកូសីុលឱស្ណដ្លរតួបញ្េូ លោន  (iDES) ម្ៅកនុងព្បម្េស
កនុងការកំណ្តន់្ការលុបបំបាត។់ 

− ការបម្ងកើ្ការធានាគុ្ណ្ភ្នរន្ ការវ ិ្ ិចឆយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ោរិម្សសការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
− ការរព្ងីកការអ្ុវតេការរាបាលរា៉ា ឌី្កាល់ន្ករណី្ជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ វវីា៉ា ក ់ 
− ការអភវិឌ្ឍ្ ៍្ិងអ្ុវតេវធីិសាន្រសេោតិ/sub-national malaria-free validation ម្ៅកនុងព្បម្េស

កនុងការម្ព្តៀតខ្លួ្ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចបា្ falciparum-zero កនុង ន្  ំ ២០២៣ ្ិងព្គ្បព់្បម្ភេន្ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់កនុង ន្  ំ២០២៥ ។ 

− ការបម្ងកើត្ិងព្េព្េង់្ ូវសតតាភ្នរអបបបរា កនុងការការពាររីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបបីងាក រការបម្ងកើត
ម្ ើងវញិ្ូវការចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតំប្ោ់ម ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ណដ្លព្តូវបា្ម្ធាើឲ្យា្សុរលភ្នរ 

− ការផ្ែរាផ្ាយណផ្្ការយុេធសាន្រសេោតិសព្ាបជំ់ងឺ ព្គុ្្ឈាត ្ិងជំងឺបងករម្ដាយភ្នន កង់ាចំលង 
ម្ផ្ែងៗ (២០២១-២០៣០) ្ិងណផ្្ការសកតមភ្នរោតិ (២០២១-២០២៥)។  

− ការអ្ុវតេគ្ម្ព្ាងោពំ្េ CICDA សព្ាបក់ារសម្ព្តចបា្ន្ការរខំា្ការចតលង 
schistosomiasis ម្ៅម្ខ្តេ schistosomiasis endemic ។ 

− ព្េព្េងស់ាា ្ភ្នរកំចាតស់តាលអិត lymphatic ការព្គ្បដ្ណ្េ បខ់្ពស់ន្ការអ េ្រាគ្ត្ ៍សព្ាបក់ារ
ចតលងតាតដី្ trematodiass ណដ្លម្កើតម្ដាយអាហារ្ិង NTDs ម្ផ្ែងម្េៀត ។ 

− ប េ្អ្ុវតេ CL-SWASH ម្ៅតាតបណាដ ម្ខ្តេណដ្លរាតាត្ិង បងាអ កក់ារចតលង ។ 
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៨.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែ ់គសំរាងតាម្សដ្ន
បាណ្កសាស្រែតររែ ់PMI VectorLink 
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១.សែចកដីសនដើម្៖ 

            តូល្ិធិគំ្្ិតផ្េួចម្ផ្េើតរបស់ព្បធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្តរកិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (PMI) បា្
ផ្ដល់ការោពំ្េដ្ល់ព្បម្េសកតពុោសព្ាបស់កតមភ្នរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ការម្ធាើលេធកតមន្សាភ រ
បរកិាេ រអ្ុម្ោតតាតចំណុ្ចខ្ាះចម្នាល ះណដ្លបា្រកម្ឃើញ ការអម្ងកតតាតដា្ភ្នរសំុាថ្នន រំាបាលជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់្ិងថ្នន បំាណ្កឃាត ្ិងសកតមភ្នរតាតដា្ភ្នន កង់ារចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

           ព្កុតហ ុ្ Abt Associates (ម្ៅកាតថ់្ន Abt) បា្អ្ុវតេគ្ម្ព្ាងVectorLinkសព្ាប់្ ន េីំបី 
ណដ្លគ្ម្ព្ាងម្្ះបា្េេួល្វកិាជំ្ួយរីេីភ្នន កង់ារជំ្ួយអាម្តរកិUSAID/តូល្ិធិគំ្្ិតផ្េួចម្ផ្េើតរបស់
ព្បធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្តរកិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ម្ោលបំណ្ងចតបងរបស់គ្ម្ព្ាងោពំ្េការ
អម្ងកតតាតដា្ណផ្នកបាណ្កសាន្រសេម្ដាយ   ម្ផ្អេ តម្ៅម្លើេីតាងំភូតសិាន្រសេណដ្លា្ករណី្ព្គុ្្ចាញ់
កព្តតិខ្ពស់ រតួោតយួ្ឹងការម្ធាើឱយព្បម្សើរម្ ើងរីការតាតដា្ភ្នរសំុាម្ៅ្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតម្ដាយ
សហការោតយួគ្ម្ព្ាងដ្នេម្េៀត ្ិងការអម្ងកតតាតដា្ោព្បចាមំ្លើភ្នន កង់ារចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
គ្ម្ព្ាង្ឹងអភវិឌ្ឍសតតាភ្នរតាតរយៈការបណ្ដុ ះបណាដ លការអម្ងកតតាតដា្នផ្នក   បាណ្កសាន្រសេ្ិង
ភ្នរសំុាម្ៅ្ឹងថ្នន សំាល បស់តាលអិត។ គ្ម្ព្ាងបា្អ្ុវតេសកតមភ្នរម្ដាយព្គ្បដ្ណ្ដ បម់្ខ្តេចំ្ួ្រីរគឺ្ម្ខ្តេ
តណ្ឌ លគី្រ ី្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង។ 

ម្ោលបំណ្ងោយុេធសាន្រសេ 

ម្ោលបំណ្ងោកោ់កម់្រៀបរាបដូ់្ចខាងម្ព្កាត៖ 

− កំណ្តល់កេណ្ៈន្តូសណដ្កម្ោលញីសដីរីសាសភ្នគ្ ដ្ងសីុ់ម្ត រដូ្វ ្ិងឥរយិាបេន្ការខា ំ
− កំណ្តភ់្នរកបម្ៅ្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតpyrethroid កនុងចំម្ណាតភ្នន កង់ារចតបងចតលងជំងឺព្គុ្្

ចាញ់ 
− វភិ្នគ្សំណាកតូសណដ្កម្ោលញីណបបវភិ្នគ្ត៉ាូម្លគុ្ល, អព្តាsporozoiteតាតណបបELISA 

សព្ាប ់Plasmodium falciparum ្ិង Plasmodium vivax  ព្រតទងំកំណ្ត់្ ូវព្បម្ភេតូស
ណដ្កម្ោលញីតាតណបបPCR 

សកតមភ្នររបស់គ្ម្ព្ាង ្ិងសតេិធផ្លការងារ 

− គ្ម្ព្ាង VectorLink បា្អ្ុវតេការតាតដា្បាណ្កសាន្រសេ ្ិងការតាតដា្ម្តសេថ្នន បំាណ្
កឃាត ម្ដាយបា្សហការយា៉ា ងជិតសនិេធោតយួតជឈតណ្ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា
ណ្កសាន្រសេ ្ិងបា៉ា រា៉ា សីុតសាន្រសេ (ត.គ្.ច) ចាបម់្ផ្ដើតរីណខ្តុោ 2020 ដ្ល់ វចិឆិកា 2021។ 
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គ្ម្ព្ាងបា្ម្រៀបចំវគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លសដីរីការកំណ្តអ់តេសញ្ហា ណ្តូស ្ិងវធីិសាន្រសេន្ការចាប់
តូសតាតព្បម្ភេ្ុយដ្ល់  តន្រ េ្ី ត.គ្.ច តន្រ េ្ីបម្ព្តើការងារព្គុ្្ចាញ់ន្ត ា្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ
តណ្ឌ លគី្រ ី្ ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង ្ិងតន្រ េ្ីគ្ម្ព្ាង VectorLink កាលរីម្ដ្ើត ន្ 2ំ020 ម្ពាលគឺ្តុ្
ម្រលអ្ុវតេការចាបម់្ផ្េើតតាតដា្បាណ្ក     សាន្រសេម្ៅម្ខ្តេទងំរីរ តណ្ឌ លគី្រ ី្ ិងសាឹងណព្តង។ 

− ការតាតដា្បាណ្កសាន្រសេព្បចាណំខ្បា្ម្ព្បើព្បាស់វធីិសាន្រសេន្ការចាបតូ់សចំ្ួ្បួ្ ព្បម្ភេេី
តយួអនាា កតុ់ងរីរោ្ម់្ព្បើ្ុយសតាម្ោ (CDN), េីរីរអនាា កតុ់ងរីរោ្ម់្ព្បើ្ុយត្ុសែ (HDN), េី
បីអនាា ក ់   តងម់្ព្បើ្ុយត្ុសែ (FTT) ្ិងេីបួ្ អនាា កច់ម្ងកៀងម្ភលើងម្ព្បើ្ុយត្ុសែ (CDC LT) 
(តារាងេី1)។ អនាា ក ់CDN ចំ្ួ្តយួ អនាា ក ់HDN ចំ្ួ្តយួ ្ិងអនាា ក ់FTT ចំ្ួ្តយួ ព្តូវ
បា្តំម្ ើងម្ៅេីវាលន្ភូតឧិបសតព ធ្កនុងម្ខ្តេ្ីតយួៗចំ្ួ្បីយបោ់បោ់ន ម្រៀងរាល់ណខ្។ អនាា ក ់
CDL LT ព្តូវបា្តំម្ ើងកនុងផ្ាះចំ្ួ្បួ្ ភូតឧិបសតព ធ្កនុងម្ខ្តេ្ីតយួៗចំ្ួ្បីយបោ់បោ់ន ម្រៀង
រាល់ណខ្។ អនាា ក ់HDN ចំ្ួ្តយួ ្ិងអនាា ក ់FTT ចំ្ួ្តយួកព៏្តូវបា្តំម្ ើងចំ្ួ្បីយបប់នាា ប់
ោប់ៗ ោន ម្ៅេីតាងំចាបតូ់សម្ៅោយនព្រន្ភូតឧិបសតព ធ្កនុងម្ខ្តេ្ីតយួៗ។ 
 

តារាងេី1: វធីិសាន្រសេន្ការចាបតូ់សម្រញវយ័ម្ព្បើសព្ាបក់ារតាតដា្បាណ្កសាន្រសេ 

ព្បម្ភេ
អនាា ក ់

ម្ា៉ា ងចាបត់ូស ចំ្ួ្ដ្ង ្ិង េីតាងំ
ចាបត់ូស 

សំណាក សូចនាករ 

CDN 06:00 ោៃ ច ដ្ល់ 
06:00 ព្រឹក 

តយួណខ្តដងសព្ាបេ់ី
តាងំកនុងភូត ិ

០3 អនាា ក/់ណខ្/េីតាងំ  អព្តាន្ការខាសំតាម្ោ៖ ចំ្ួ្ន្
ការខាតំាតអនាា កត់ាតម្ា៉ា ង 

HDN 06:00 ោៃ ច ដ្ល់ 
06:00 ព្រឹក 

តយួណខ្តដងសព្ាបេ់ី
តាងំកនុងភូតិ្ ិងនព្រ 

03 អនាា ក/់ណខ្/េីតាងំ អព្តាន្ការខាតំ្ុសែម្ៅម្ព្ៅផ្ាះ៖ 
ចំ្ួ្ន្ការខាតំាតអនាា កត់ាតម្ា៉ា ង 

CDL LT 06:00 ោៃ ច ដ្ល់ 
06:00 ព្រឹក 

តយួណខ្តដងសព្ាបេ់ី
តាងំកនុងភូត ិ

12 អនាា ក/់ណខ្/េីតាងំ អព្តាន្ការខាតំ្ុសែម្ៅកនុងផ្ាះ៖ 
ចំ្ួ្ន្ការខាតំាតអនាា កត់ាតម្ា៉ា ង 

FTT 06:00 ោៃ ច ដ្ល់ 
06:00 ព្រឹក 

តយួណខ្តដងសព្ាបេ់ី
តាងំកនុងភូតិ្ ិងនព្រ 

03 អនាា ក/់ណខ្/េីតាងំ អព្តាន្ការខាតំ្ុសែម្ៅម្ព្ៅផ្ាះ៖ 
ចំ្ួ្ន្ការខាតំាតអនាា កត់ាតម្ា៉ា ង 

 
− ការតាតដា្បាណ្កសាន្រសេព្បចាណំខ្អ្ុវតេបា្ម្រញម្លញចំ្ួ្12ណខ្ចាបត់ាងំរីណខ្តុោ 2020 

ដ្ល់ណខ្វចិឆិកា 2021 (ម្លើកណលងណខ្តនីា ្ិងណខ្ម្តសា 2021 ម្ដាយសារការរតិប េ្ឹងវធិា្បងាក រកូវ ី
ដ្19) កនុងចំម្ណាតេីតាងំចាបតូ់សទងំបួ្ ម្ៅកនុងភូតឧិបសតព ធ្ទងំេីតាងំកនុងភូតិ្ ិងោយនព្រ
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ន្ម្ខ្តេទងំរីរ ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី្ ិងសាឹងណព្តង (រូបភ្នរេី 1)។ ដូ្ម្ចនះរបាយការណ៍្ម្្ះបា្រាប់
បញ្េូ លសកតមភ្នរន្ការចាបតូ់សរយៈម្រល12ណខ្ម្រញ។  

 
រូបភ្នរេី 1: េីតាងំតាតដា្បាណ្កសាន្រសេ 

 
 

 

 



262 
 

រូបភ្នរេី 2: ណផ្្េីេីតាងំអនាា កន់្ការចាបតូ់សព្បចាណំខ្ម្ៅភូតរូិេិលទងំេីតាងំកនុងភូតិ្ ិងនព្រន្ម្ខ្តេ
តណ្ឌ លគី្រ ី

 
រូបភ្នរី 3: ណផ្្េីេីតាងំអនាា កន់្ការចាបតូ់សព្បចាណំខ្ម្ៅភូតអូិចាយទងំេីតាងំកនុងភូតិ្ ិងនព្រន្ម្ខ្តេ
សាឹងណព្តង 

 
Ou Chay village Ou Chay village 

Ou Chay village and the forest fringe sites 

ភូតរូិេិល្ិងោយនព្រ 

ភូតរូិេិល 

ភូតអិូចាយ្ិងោយនព្រ 

ភូតអិូចាយ 
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− ការចាបតូ់សណដ្កម្ោលញីព្បចាណំខ្រីភូតឧិបសតព ធ្្ិងោយនព្រន្ម្ខ្តេទងំរីរបា្ម្ព្បើព្បាស់
អនាា កព់្បម្ភេCDNចំ្ួ្ 36 ម្លើក, អនាា ក ់HDN ចំ្ួ្ 72 ម្លើក (36 ម្លើកម្ៅកនុងភូត ិ្ិង 36 
ម្លើកម្ៅកនុងនព្រ), អនាា កF់TTចំ្ួ្ 72 ម្លើក (36 ម្លើកម្ៅកនុងភូត ិ្ិង 36 ម្លើកម្ៅកនុងនព្រ) ្ិង
អនាា កC់DC LT ចំ្ួ្ 144 ម្លើក (តារាងេី 2្ិងតារាងេី 3)។ តូសណដ្កម្ោលញីណដ្លចាបប់ា្
ម្ៅម្ខ្តេទងំរីរា្ចំ្ួ្ 24,291 កនុងអំ ុង12ណខ្។ អនាា ក ់ CDN ចាបតូ់ស 18,237 កាល 
ម្ព្ចើ្ោងអនាា កព់្បម្ភេម្ផ្ែង បនាា បត់កគឺ្អនាា កH់DNចំ្ួ្  4,940 កាល, អនាា កC់DC LTចំ្ួ្ 
947 កាល ្ិងអនាា កF់TTចាបប់ា្ចំ្ួ្តិចតួចម្ពាលគឺ្ 167 កាល។ ម្ៅកនងចំម្ណាតម្ខ្តេ
ទងំរីរ អនាា កF់TT ម្ៅោយនព្រា្ដ្ងសីុ់ម្តតូសណដ្កម្ោលម្ព្ចើ្ោងអនាា កF់TTម្ៅកនុងភូតិ 
ចំណណ្កឯដ្ងសីុ់ម្ត្ិងព្បម្ភេតូសណដ្កម្ោលកនុងចំម្ណាតអនាា កH់DNម្ៅកនុងភូតិ្ ិងម្ៅោយ
នព្រា្ព្បហាកព់្បណហលោន ។ តូស្ិងព្បម្ភេតូសា្ចំ្ួ្ដ្ម៏្ព្ចើ្សព្ាបអ់នាា កC់DNម្ៅកនុង
ម្ខ្តេទងំរីរ។  

តារាងេ ី2: ចំ្ួ្ ដ្ងសីុ់ម្ត ្ិងព្បម្ភេតូសណដ្កម្ោលញីចាបប់ា្ម្ៅកនុងភូតិ្ ិងម្ៅោយនព្រន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគ្ីរ ី

ព្បម្ភេអនាា ក ់

េីតាងំចាបត់ូសម្ៅកនុងភូត ិ េីតាងំចាបត់ូសម្ៅោយនព្រ 

ចំ្ួ្
អនាា ក ់

ចំ្ួ្តូស
ណដ្កម្ោល

ញី 

ចំ្ួ្តូស
ណដ្កម្ោល
ញីតាត
អនាា ក ់

ព្បម្ភេ
តូលណដ្ក
ម្ោលញី 

ចំ្ួ្
អនាា ក ់

ចំ្ួ្តូស
ណដ្កម្ោល

ញី 

ចំ្ួ្តូស
ណដ្កម្ោល
ញីតាត
អនាា ក ់

ព្បម្ភេ
តូលណដ្ក
ម្ោលញី 

CDN 36 10,199 283.3 28 NA 
HDN 36 1,381 38.4 25 36 1,399 38.8 23 
CDC LT 144 343 2.4 21 NA 
FTT 36 46 1.3 16 36 91 2.5 10 

 

តារាងេ ី3: ចំ្ួ្ ដ្ងសីុ់ម្ត ្ិងព្បម្ភេតូសណដ្កម្ោលញីចាបប់ា្ម្ៅកនុងភូតិ្ ិងម្ៅោយនព្រន្ម្ខ្តេសាឹងណព្តង 

ព្បម្ភេអនាា ក ់

េីតាងំចាបត់ូសម្ៅកនុងភូត ិ េីតាងំចាបត់ូសម្ៅោយនព្រ 
ចំ្ួ្
អនាា ក ់

ចំ្ួ្តូស
ណដ្កម្ោល

ញី 

ចំ្ួ្តូស
ណដ្កម្ោល
ញីតាត
អនាា ក ់

ចំ្ួ្
អនាា ក ់

ចំ្ួ្តូស
ណដ្កម្ោល

ញី 

ចំ្ួ្តូស
ណដ្កម្ោល
ញីតាត
អនាា ក ់

ចំ្ួ្អនាា ក ់ ចំ្ួ្តូស
ណដ្ក

ម្ោលញី 

CDN 36 8,038 223.3 27 NA 
HDN 36 915 25.4 19 36 1,245 34.6 16 
CDC LT 144 604 4.2 15 NA 
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FTT 36 14 0.4 4 36 16 2.5 6 
 

− ព្បម្ភេតូស្ិងភ្នន កង់ារចតលងណដ្លា្ចំ្ួ្បរបូិរណ៌្ 
− តូសណដ្កម្ោលញីសរុបចំ្ួ្31ព្បម្ភេព្តូវបា្ព្បតូលបា្រីព្គ្បព់្បម្ភេអនាា កម់្ៅេីតាងំន្ម្ខ្តេ

តណ្ឌ លគី្រកីនុងអំ ុង12ណខ្។ តូសព្បម្ភេ Anopheles philippinensis (20.40%) ា្ចំ្ួ្
ម្ព្ចើ្ោងម្គ្កនុងចំម្ណាតព្បម្ភេតូសណដ្លចាបប់ា្ម្ៅេីតាងំកនុងភូតឧិបសតព ធ្។ An. dirus 
(52.25%) ា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្រីេីតាងំម្ៅោយនព្រ បនាា បត់កគឺ្ព្បម្ភេ An. maculatus s.l. 
(14.37%) ្ិង An. minimus s.l. (10.81%)។ 

− តូសណដ្កម្ោលញីសរុបចំ្ួ្27ព្បម្ភេព្តូវបា្ព្បតូលបា្រីព្គ្បព់្បម្ភេអនាា កម់្ៅេីតាងំន្ម្ខ្តេ
សាឹងណព្តងកនុងអំ ុង12ណខ្។ តូសព្បម្ភេ An. peditaeniatus (35.45%) ា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្
កនុងចំម្ណាតព្បម្ភេតូសណដ្លចាបប់ា្ម្ៅេីតាងំកនុងភូតឧិបសតព ធ្។ ព្បម្ភេតូសណដ្លា្ចំ្ួ្
ម្ព្ចើ្រីេីតាងំោយនព្រគឺ្ An. dirus (41.48%) ្ិង A. tessellatus (37.43%)។ 

− េិ ន្្យ័សព្ាបព់្បម្ភេអនាា ក់្ ុយត្ុសែ្ឹងព្តូវបា្បងាា ញកនុងរបាយការណ៍្ម្្ះ ចំណណ្កឯ
េិ ន្្យ័សព្ាបព់្បម្ភេអនាា កម់្ផ្ែងម្េៀត្ឹងា្លតអតិជូ្ម្ៅកនុងរបាយការណ៍្ព្បចាំ្ ន មំ្រញ
ម្លញណដ្ល្ឹងណចកម្ព្កាយរីេេួលបា្ការអ្ុតត័រី PMI។  

− ព្បម្ភេតូសណបងណចកតាតព្បម្ភេអនាា កម់្ៅេីតាងំភូតឧិបសតព ធ្ន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រទីងំេីតាងំកនុង
ភូតិ្ ិងេីតាងំម្ៅោយនព្រ៖  

− អនាា ក ់ HDN ព្តូវបា្តំម្ ើងម្ព្ៅផ្ាះកនុងភូត ិ សរុប 36 ម្លើក ្ិងា្តូសណដ្កម្ោលញីសរុប 
1,381 កាល៖ តូសណដ្កម្ោលញីចំ្ួ្ 25 ព្បម្ភេ ចាបប់ា្ម្ៅេីតាងំកនុងភូតនិ្ភូតឧិបសតព ធ្
ន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី (រូបភ្នររី 4A)។ ភ្នន កង់ារចតលងចតបងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ An. dirus ា្ចំ្ួ្
ម្ព្ចើ្ (n=295, 21.36%)។ ព្បម្ភេតូសណដ្លា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្បនាា បគឺ់្ An. philippinensis 
(n=171, 12.38%)។ កនុងចំម្ណាតភ្នន កង់ារចតលងចតបងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ តូសព្បម្ភេ An. 
maculatus ា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្េីបី (n=148, 10.72%) ្ិង ព្បម្ភេAn. minimus s.l. កា៏្ចំ្ួ្
ម្ព្ចើ្គួ្រសតណដ្រ (n=133, 9.63%)។ ព្បម្ភេតូស ណដ្លតិ្ ណត្ោភ្នន កង់ារចតលងចតបងព្តូវបា្
រាបប់ញ្េូ ល ្ិងបងាា ញោព្កុត      “ម្ផ្ែងៗ” ម្ហើយព្បម្ភេតូសទងំម្នាះរតួា្ An. aconitus, 
An. baimaii, An. barbirostris (a, b & c), An. campestris, An. crawfordi, An. indefinitus, 
An. jamesii, An. karwari, An. kochi, An. nigerrimus, An. nitidus, An. nivipes, An. 
notanandai, An. pampanai, An. peditaeniatus, An. philippinensis, An. pseudojamesi, 
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An. sawadwongporni s.l., An. splendidus, An. tessellatus, An. vagus, An. varuna, 
្ិង Anopheles តិ្ អាចកំណ្តព់្បម្ភេបា្។  

− អនាា ក ់ HDN ព្តូវបា្តំម្ ើងម្ព្ៅផ្ាះម្ៅោយនព្រ សរុប 36 ម្លើក ្ិងា្តូសណដ្កម្ោលញី
សរុប 1,399 កាល៖ តូសណដ្កម្ោលញីចំ្ួ្ 23 ព្បម្ភេ ចាបប់ា្ម្ៅេីតាងំោយនព្រន្ភូតិ
ឧបសតព ធ្ន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី  (រូបភ្នររី 4B)។ ភ្នន កង់ារចតលងចតបងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ An. dirus 
ា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្HDNs (n=738, 52.75 %) សព្ាបអ់នាា ក ់HDN ម្្ះ។. ព្បម្ភេតូសណដ្លា្
ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្បនាា បស់ព្ាបភ់្នន កង់ារចតលងចតបងគឺ្ An. maculatus s.l. (n=207, 14.80%) ្ ិងAn. 
minimus s.l. (n=161, 11.51%)។ ព្បម្ភេតូស ណដ្លតិ្ ណត្ោភ្នន កង់ារចតលងចតបងព្តូវបា្
រាបប់ញ្េូ ល ្ិងបងាា ញោព្កុត “ម្ផ្ែងៗ” ម្ហើយព្បម្ភេតូសទងំម្នាះរតួា្ An. aconitus, An. 
baimaii, An. barbirostris (a, b & c), An. campestris, An. crawfordi, An. jamesii, An. 
kochi, An. nigerrimus, An. nitidus, An. nivipes, An. peditaeniatus, An. philippinensis, 
An. pseudojamesi, An. sawadwongporni s.l., An. sinensis, An. splendidus, An. 
tessellatus, An. vagus, An. varuna, An. willmori, ្ិង Anopheles តិ្ អាចកំណ្តព់្បម្ភេ
បា្។  

រូបភ្នររី 4: ព្បម្ភេតូសណដ្កម្ោលញីខាតំ្ុសែចាបប់ា្រីអនាា កម់្ៅភូតឧិបសតព្ធ រូេិល A. HDN តំ
ម្ ើងម្ៅកនុងភូត;ិ B. HDN តំម្ ើងម្ៅោយនព្រ; C. CDC LT តំម្ ើងម្ៅកនុងផ្ាះ 

− អនាា ក ់CDC LT តំម្ ើងម្ៅកនុងផ្ាះកនុងភូតសិរុបចំ្ួ្ 36 ម្លើក ្ិងា្តូសណដ្កម្ោលញីសរុប 
343 កាល៖ តូសតយួចំ្ួ្ណដ្លព្បតូលបា្រីអនាា កម់្្ះខូ្ចព្េងព់្ទយា្ ដូ្ម្ចាន ះព្បម្ភេតូស
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តិ្ អាចកំណ្តប់ា្ (n=51, 14.87%)។  ម្ព្ៅរីម្នាះ ព្បម្ភេតូសណដ្លអាចកំណ្តប់ា្ា្
ចំ្ួ្ 21 ព្បម្ភេ (រូបភ្នររី 4C)។ ភ្នន កង់ារចតលងចតបងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ An. minimus s.l. ា្
ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ (n=81, 23.62%)។  ភ្នន កង់ារចតលងចតបងម្ផ្ែងម្េៀតណដ្លព្បតូលបា្រីអនាា ក ់
CDC LT ម្្ះគឺ្ An. dirus (n=48, 13.99%) ្ ិង An. maculatus s.l. (n=8, 2.33%)។ ព្បម្ភេ
តូសណដ្លតិ្ ណត្ោភ្នន កង់ារចតលងចតបងព្តូវបា្រាបប់ញ្េូ ល្ិងបងាា ញោព្កុត “ម្ផ្ែងៗ” ម្ហើយ
ព្បម្ភេតូសទងំម្នាះរតួា្ An. aconitus, An. baimaii, An. barbirostris (a,b,c), An. 
campestris, An. crawfordi, An. interruptus, An. jamesii, An. kochi, An. nigerrimus, 
An. nivipes, An. peditaeniatus, An. philippinensis, An. pseudojamesi, An. 
sawadwongporni s.l., An. sinensis, An. splendidus, An. vagus ្ិង An. varuna។ តូស
ណដ្លព្បតូលបា្រីអនាា កម់្្ះភ្នគ្ម្ព្ចើ្តិ្ ា្ឈាតម្ៅកនុងម្ពាះម្ ើយ (91.0%)។. 

− ព្បម្ភេតូសណបងណចកតាតព្បម្ភេអនាា កម់្ៅេីតាងំភូតឧិបសតព ធ្ន្ម្ខ្តេសាឹងណព្តងទងំេីតាងំកនុង
ភូតិ្ ិងេីតាងំម្ៅោយនព្រ៖ 

− អនាា ក ់HDN ព្តូវបា្តំម្ ើងម្ព្ៅផ្ាះកនុងភូត ិសរុប 36 ម្លើក ្ ិងា្តូសណដ្កម្ោលញីសរុប 915
កាល៖ តូសណដ្កម្ោលញីចំ្ួ្ 19 ព្បម្ភេ ចាបប់ា្ម្ៅេីតាងំកនុងភូតនិ្ភូតឧិបសតព ធ្ន្ម្ខ្តេ
សាឹងណព្តង (រូបភ្នរេី 5A)។ តូសព្បម្ភេ An. tessellatus ា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្សព្ាបអ់នាា ក់
ព្បម្ភេ HDNs ម្្ះ (n=268, 29.29%)។ ភ្នន កង់ារចតលងចតបង Primary malaria vector An. 
dirus ា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្េីរីរ សព្ាបអ់នាា ក ់HDN ម្្ះណដ្រ (n=241, 26.34%)។ សព្ាប់
ភ្នន កង់ារចតលងចតបងតយួម្េៀត An. maculatus s.l. (n=4, 0.44%) and An. minimus s.l. ា្
ចំ្ួ្តិចតួចបំផុ្ត (n=2, 0.22%)។ ព្បម្ភេតូសណដ្លតិ្ ណត្ោភ្នន កង់ារចតលងចតបងព្តូវបា្រាប់
បញ្េូ ល ្ិងបងាា ញោព្កុត “ម្ផ្ែងៗ” ម្ហើយព្បម្ភេតូសទងំម្នាះរតួា្ An. tessellatus, An. 
peditaeniatus, An. philippinensis, An. kochi, An. nivipes, An. barbirostris (a, b & c), 
An. sawadwongporni s.l., An. campestris, An. aconitus, An. argyropus, An. 
nigerrimus, An. indefinitus, An. vagus, An. baimaii, An. karwari, ្ិង An. nitidus.  
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រូបភ្នរេី 5: ព្បម្ភេតូសណដ្កម្ោលញីខាតំ្ុសែចាបប់ា្រីអនាា កម់្ៅភូតឧិបសតព្ធ អូចាយ A. HDN      
តំម្ ើងម្ៅកនុងភូត;ិ B. HDN តំម្ ើងម្ៅោយនព្រ; C. CDC LT តំម្ ើងម្ៅកនុងផ្ាះ  

− អនាា ក ់ HDN ព្តូវបា្តំម្ ើងម្ព្ៅផ្ាះម្ៅោយនព្រ សរុប 36 ម្លើក ្ិងា្តូសណដ្កម្ោលញី
សរុប 1,245កាល៖ តូសចំ្ួ្ 16 ព្បម្ភេព្បតូលបា្កនុងចំម្ណាតអនាា ក ់ HDNs ម្ៅេីតាងំ
ោយនព្រន្ម្ខ្តេសាឹងណព្តង (រូបភ្នរេី 5B)។ ភ្នន កង់ារចតលងចតបងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ An. dirus ា្
ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្សព្ាបអ់នាា ក ់HDNs ម្្ះ (n=521, 41.85%)។  ព្បម្ភេតូសា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្
េីរីរគឺ្ An. tessellatus (n=470, 37.75%)។ ភ្នន កង់ារចតលងចតបងម្ផ្ែងម្េៀតរកម្ឃើញា្ចំ្ួ្
តិច An. maculatus s.l. (n=11, 0.88%) ្ិង An. minimus s.l. (n=4, 0.32%)។ ព្បម្ភេតូស
ណដ្លតិ្ ណត្ោភ្នន កង់ារចតលងចតបងព្តូវបា្រាបប់ញ្េូ ល ្ិងបងាា ញោព្កុត “ម្ផ្ែងៗ” ម្ហើយ
ព្បម្ភេតូសទងំម្នាះរតួា្ An. aconitus, An. baimaii, An. barbirostris (a,b &c), An. 
campestris, An. kochi, An. nigerrimus, An. nivipes, An. notanandai, An. pampanai, 
An. peditaeniatus, An. philippinensis, An. sawadwongporni s.l., An. tessellatus, ្ិង 
Anopheles តិ្ អាចកំណ្តព់្បម្ភេបា្។ 

− អនាា ក ់CDC LT តំម្ ើងម្ៅកនុងផ្ាះកនុងភូតសិរុបចំ្ួ្ 36 ម្លើក ្ិងា្តូសណដ្កម្ោលញីសរុប 
604 កាល៖ តូសតយួចំ្ួ្ណដ្លព្បតូលបា្រីអនាា កម់្្ះខូ្ចព្េងព់្ទយា្ ដូ្ម្ចាន ះព្បម្ភេតូស
តិ្ អាចកំណ្តប់ា្ (n=253, 41.89%)។ ម្ព្ៅរីម្នាះ ព្បម្ភេតូសណដ្លអាចកំណ្តប់ា្ា្
ចំ្ួ្ 15 ព្បម្ភេ ម្ហើយភ្នន កង់ារចតលងចតបងា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ (n=123, 20.36%) (រូបភ្នរ
េី 5C)។ ភ្នន កង់ារចតលងចតបងរីរម្ផ្ែងម្េៀតា្ចំ្ួ្តិចតួច An. maculatus s.l. (n=7, 

ម្ផ្ែងៗ 

ម្ផ្ែងៗ 

ម្ផ្ែងៗ 



268 
 

1.66%) ្ិង An. minimus s.l. (n=2, 0.33%)។ ព្បម្ភេតូសណដ្លតិ្ ណត្ោភ្នន កង់ារចតលង
ចតបងព្តូវបា្រាបប់ញ្េូ ល ្ិងបងាា ញោព្កុត “ម្ផ្ែងៗ” ម្ហើយព្បម្ភេតូសទងំម្នាះរតួា្ An. 
aconitus, An. argyropus, An. barbirostris (a,b & c), An. campestris, An. kochi, An. 
nigerrimus, An. nivipes, An. peditaeniatus, An. philippinensis, An. sawadwongporni, 
An. tessellatus, ្ិង An. vagus។ ចំ្ួ្តូសម្សាើរណតទងំអស់ (95.7%) ណដ្លព្បតូលបា្រី
អនាា កម់្្ះតិ្ ា្ឈាតម្ៅកនុងម្ពាះម្ ើយ។  

− អព្តាខាតំ្ុសែម្ព្ៅផ្ាះសព្ាបអ់នាា ក ់HDN ម្ៅកនុងេីតាងំភូតឧិបសតព ធ្្ិងម្ៅោយនព្រ៖ 
− តួម្លខ្ខ្ពស់បំផុ្តទកេ់ង្ឹងរដូ្វ (seasonal peak) ន្ភ្នន កង់ារចតលងចតបងទងំបីព្បម្ភេភ្នរ

ខុ្សោន ៗោន សព្ាបម់្ខ្តេទងំរីរកនុងអំ ុងណខ្ទងំ12ន្របាយការណ៍្ម្្ះ។ អព្តាបំផុ្តន្ការខាំ
ត្ុសែសព្ាប ់An. dirus ព្តូវបា្រកម្ឃើញកនុងចំម្ណាតអនាា កព់្បម្ភេ HDN ណដ្លបា្     តំ
ម្ ើងម្ៅេីតាងំកនុងភូតិ្ ិងេីតាងំោយនព្រ កនុងណខ្កញ្ហា  2021 សព្ាបម់្ខ្តេទងំរីរ ( 

− រូបភ្នរេី 6A)។ អព្តាខ្ពស់បំផុ្តន្ចំ្ួ្តូសខាតំ្ុសែាន កក់នុងតយួយប ់43.3 កាល សព្ាបេី់
តាងំកនុងភូតឧិបសតព ធ្ន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី ្ិង 64.0 កាល សព្ាបេី់តាងំម្ៅោយនព្រ ម្ហើយ
សព្ាបម់្ខ្តេសាឹងណព្តងព្បាណ្ 52.7 កាល សព្ាបេី់តាងំកនុងភូតឧិបសតព ធ្ ្ិង 58.3 កាល
សព្ាបេី់តាងំម្ៅោយនព្រ។ 

− អព្តាខាសំព្ាប ់ An. maculatus s.l. ា្ភ្នរខុ្សោន សព្ាបម់្ខ្តេទងំរីរ។ ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី
ា្អព្តាខាខំ្ពស់ណដ្លា្េំនាកេំ់្ងម្ៅ្ឹងរដូ្វ ព្បសិ្ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងម្ខ្តេសាឹង     ណព្ត
ង។ អព្តាខាខំ្ពស់បំផុ្តសព្ាបម់្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រពី្តូវបា្សម្ងកតម្ឃើញកនុងអំ ុងណខ្វចិឆិកា (13.3 
កាលកនុងត្ុសែាន កក់នុងតយួយប ់  សព្ាបេី់តាងំភូតឧិបសតព ធ្កនុង ន្ 2ំ021) ្ិងណខ្ធនូ (15.7 
កាលកនុងត្ុសែាន កក់នុងតយួយប ់ សព្ាបេី់តាងំម្ៅោយនព្រកនុង ន្ 2ំ020)។ សព្ាបម់្ខ្តេសាឹង
ណព្តង អព្តាខាខំ្ពស់បំផុ្តគឺ្កនុងណខ្តុោ (0.67 កាលកនុងត្ុសែាន កក់នុងតយួយប ់ សព្ាបេី់តាងំ
ភូតឧិបសតព ធ្កនុង ន្ 2ំ021) ្ិងកនុងណខ្វចិឆិកា  and November (0.67 កាលកនុងត្ុសែាន កក់នុង
តយួយប ់ សព្ាបេី់តាងំម្ៅោយនព្រកនុង ន្ 2ំ021) ( 

− រូបភ្នរេី 6B).  
− An. minimus s.l. ា្ភ្នរខុ្សណបលករីតូសរីរព្បម្ភេខាងម្លើ ម្ពាលគឺ្អព្តាខាខំ្ពស់បំផុ្តម្កើត

ម្ ើងកនុងណខ្កុតភៈសព្ាបេី់តាងំកនុងភូតឧិបសតព ធ្ (12.3 កាលកនុងត្ុសែកនុងតយួយប)់ ្ិង    េី
តាងំម្ៅោយនព្រ (13 កាលកនុងត្ុសែកនុងតយួយប)់ សព្ាបម់្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី ្ិងេីតាងំម្ៅ
ោយនព្រសព្ាបម់្ខ្តេសាឹងណព្តង (0.67 កាលកនុងត្ុសែាន កក់នុងតយួយប)់។ េីតាងំកនុងភូតិ
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ឧបសតព ធ្ន្ម្ខ្តេសាឹងណព្តងា្អព្តាន្ការខារំបស់ An. minimus s.l. ណតកនុងណខ្តុោ 2021 ណត
ប៉ាុម្ណាា ះ (0.67 កាលកនុងត្ុសែាន កក់នុងតយួយប)់ ( 

− រូបភ្នរេី 6C)។ 

រូបភ្នរេី 6: ចំ្ួ្តធយតន្អព្តាតូសណដ្កម្ោលញីបា្ខាតំ្ុសែ ចំម្ពាះព្បម្ភេតូស A. AN. DIRUS; B. AN. 
MACULATUS S.L.; C. AN. MINIMUS S.L.  

រីអនាា ក ់HDN ម្ៅម្ខ្តេតណ្ឌ លគ្ីរ ី្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង ចាបរ់ីណខ្តុោ 20ដ្ល់ ណខ្វចិឆិកា 2021 
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− អព្តាន្ការខាតំ្ុសែតាតម្ា៉ា ងន្ An. dirus៖ អព្តាន្ការខាតំាតម្ា៉ា ងន្តូសព្បម្ភេ An. 
dirus បា្បងាា ញលំនាដំ្ច៏ាស់ោស់តយួសព្ាបម់្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រមី្ចញរីអនាា កព់្បម្ភេ HDNs 
ទងំេីតាងំម្ៅកនុងភូតិ្ ិងេីតាងំម្ៅោយនព្រ។ ម្ា៉ា ងណដ្លា្អព្តាខាខំ្ពស់បំផុ្តគឺ្ចម្នាល ះម្ា៉ា ង 
19:00 ដ្ល់ 22:00 ្ិងម្ា៉ា ង 23:00 ដ្ល់ 02:00 (រូបភ្នរេី 7A)។ សព្ាបម់្ខ្តេសាឹងណព្តង អព្តា
ខាខំ្ពស់បំផុ្តគឺ្ម្ៅម្រលព្រលបច់ម្នាល ះម្ា៉ា ង 19:00 ដ្ល់ 20:00 ចំម្ពាះណតអនាា កព់្បម្ភេ HDN េី
តាងំម្ៅោយនព្រ (រូបភ្នរេី 7B)។  

រូបភ្នរេី 7: ចំ្ួ្តធយតតាតម្ា៉ា ងន្អព្តាតូសណដ្កម្ោលញីបា្ខាតំ្ុសែចំម្ពាះព្បម្ភេតូស AN. 
DIRUS កនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគ្ីរ ី(A) ្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង (B) ចាបរ់ីណខ្តុោ 2020 ដ្ល់ណខ្វចិឆិកា 2021 

 

 

− អព្តាន្ការខាតំ្ុសែតាតម្ា៉ា ងន្ An. minimus s.l. ៖ អព្តាខាតំាតម្ា៉ា ងចំម្ពាះ An. minimus 
s.l. កនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រខី្ពស់ោងម្ខ្តេសាឹងណព្តង។ ម្ៅកនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ីលំនានំ្ការខាមំ្កើតា្
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ម្ ើងរីចាបរី់ព្រលបម់្ពាលគឺ្រីម្ា៉ា ង 18:00 ដ្ល់ 22:00 សព្ាបអ់នាា កព់្បម្ភេ HDN េីតាងំម្ៅ
ោយនព្រ ្ ិងចម្នាល ះម្ា៉ា ង 01:00 ដ្ល់ 02:00 (រូបភ្នរេី 8)។ អព្តាន្ការខាាំ្កព្តតិទបបំផុ្ត
សព្ាបេី់តាងំកនុងភូត ិ(ដូ្ច 

− រូបភ្នរេី 8) ្ិងសព្ាបេី់តាងំទងំរីរន្ម្ខ្តេសាឹងណព្តង (តិ្ បា្បងាា ញកនុងណផ្នកម្្ះ)។ 
 

រូបភ្នរេី 8: ចំ្ួ្តធយតតាតម្ា៉ា ងន្អព្តាតូសណដ្កម្ោលញីបា្ខាតំ្ុសែចំម្ពាះព្បម្ភេតូស AN. 
MIMIMUS S.L កនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគ្ីរ ីចាបរ់ីណខ្តុោ 2020 ដ្ល់ណខ្វចិឆិកា 2021 

 

 
− អព្តាន្ការខាតំ្ុសែន្ An. maculatus s.l. ៖ អព្តាន្ការខាតំាតម្ា៉ា ងចំម្ពាះតូសព្បម្ភេ An. 

maculatus s.l. ម្ៅម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រាី្កព្តតិខ្ពស់ោងម្ខ្តេសាឹងណព្តង ប៉ាុណ េ្តិ្ ា្លំនាំ
ចាស់ោស់សព្ាបអ់ព្តាន្ការខាមំ្្ះម្េសព្ាបម់្ខ្តេទងំរីរម្្ះ (រូបភ្នរេី 9 ្ិងរូបភ្នរេី 9) 
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រូបភ្នរេី 9: ចំ្ួ្តធយតតាតម្ា៉ា ងន្អព្តាតូសណដ្កម្ោលញីបា្ខាតំ្ុសែចំម្ពាះព្បម្ភេតូស AN. 
MACULATUS S.L. កនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគ្ីរ ី(A) ្ិងម្ខ្តេសាឹងណព្តង (B) ចាបរ់ីណខ្តុោ 2020 ដ្ល់ណខ្វចិឆិកា 2021  

 

− ការម្ធាើម្តសេរកភ្នរកប្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតព្បម្ភេ pyrethroid ៖ 
− ការម្ធាើម្តសេរកភ្នរកប្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតកនងចំម្ណាតភ្នន កង់ារចតលងទងំបី (An. dirus, An. 

maculatus s.l., ្ិង An. minimus s.l.), ្ិងភ្នន កង់ារបនាា បប់្ែតំយួព្បម្ភេ (An. 
peditaeniatus) បា្អ្ុវតេចាបត់ាងំរីណខ្កញ្ហា  2021 ដ្ល់ណខ្វចិឆិកា 2021 ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់វធីិ
សាន្រសេ WHO Tube Assay ម្ពាលគឺ្ចាបរី់ម្ដ្ើតរដូ្វវសា។ ព្បម្ភេថ្នន បំាណ្កឃាតសព្ាបក់ារ
ម្ធាើម្តសេា្បីព្បម្ភេគឺ្ alpha-cypermethrin 0.05%, deltamethrin 0.05%, ្ិង 
permethrin 0.75%។ 
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− តូសព្បម្ភេ An. dirus ណដ្លចាបប់ា្រីេីតាងំម្ៅោយនព្រន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រគឺី្កបម្ៅ្ឹងថ្នន បំា
ណ្កឃាតទងំបីព្បម្ភេខាងម្លើ។ សព្ាបម់្ខ្តេសាឹងណព្តង ចំ្ួ្តូសព្បម្ភេ An. dirus ចាបប់ា្
តិចតួចម្ពាលគឺ្តិចោងចំ្ួ្សដងដ់ា ខ្ណ្ៈម្រលណដ្លការដឹ្កជញ្ជូ ្តូសរីេីតាងំ ៃ្ យម្ធៀបម្ៅ
្ឹងត ា្ីររិម្សាធ ណដ្លអាចា្ផ្លអវជិជា្សព្ាបដំ់្ម្ណ្ើ រការម្តសដ។ កព្តតិដ្ងសីុ់ម្តសព្ាប ់
An. dirus ណដ្លចាបប់ា្រីភូតឧិបសតព ធ្ន្ម្ខ្តេទងំរីរា្ចំ្ួ្ទបោងចំ្ួ្  សដងដ់ារ
សព្ាបក់ារម្ធាើម្តសេ។ ការម្ធាើម្តសេសព្ាបថ់្នន បំាណ្កឃាតព្បម្ភេ alpha-cypermethrin 
0.05% ា្លេធផ្លកប្ឹងថ្នន  ំសព្ាបតូ់សណដ្លចាបម់្ៅេីតាងំកនុងភូតឧិបសតព ធ្ន្ភូតអូិចាយ
ន្ម្ខ្តេសាឹងណព្តង ្ិងថ្នន បំាណ្កឃាតព្បម្ភេ deltamethrin 0.05% សព្ាបតូ់សណដ្លចាបម់្ៅ
េីតាងំកនុងភូតឧិបសតព ធ្ន្ភូតរូិលិលន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រកីា៏្    លេធផ្លកប្ឹងថ្នន ណំដ្រកនុងចំ
ម្នាតតូសណដ្លា្ចំ្ួ្សដងដ់ា (រូបភ្នរេី 10).  

− រូបភ្នរេី 10: ភ្នករយន្អព្តាតរណ្ភ្នរន្ភ្នន កង់ារចតលងចតបង្ិងបនាា បប់្ែសំព្ាបម់្តសេថ្នន ំ
បាណ្កឃាត PYRETHROID ចំ្ួ្បីព្បម្ភេកនុងចំម្ណាតេីតាងំអម្ងកតចំ្ួ្០៤ ម្ព្បើព្បាស់ 
WHO TUBE TESTS: ណខ្កញ្ហា  - វចិឆិកា 2021 

 

 
− ម្ដាយសារណតតិ្ ា្ចំ្ួ្តូសន្ភ្នន កង់ារចតលងចតបងព្គ្បចំ់្ួ្កនុងម្ខ្តេសាឹងណព្តងបនាា បរី់ណខ្

តុោ ការម្ធាើម្តសេរកភ្នរកប្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតកនុងចំម្ណាតភ្នន កង់ារចតលងបនាា បប់្ែពំ្តូវបា្
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ម្ធាើចំម្ពាះព្បម្ភេ An. peditaeniatus កនុងណខ្វចិឆិកា 2021 ម្ហើយលេធផ្លបងាា ញថ្នា្ភ្នរសំុា
ម្ៅ្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតព្បម្ភេ alpha-cypermethrin 0.05% ្ិង deltamethrin 0.05% (រូប
ភ្នរេី 10)។ 

− ម្ៅម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ីការម្ធាើម្តសេរកភ្នរកប្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតកាលរីណខ្វចិឆិកា 2021 ចំម្ពាះតូស
ព្បម្ភេ An. maculatus s.l. ្ិង An. minimus s.l. ា្ចំ្ួ្ដ្តិ៏ចតួចណដ្លតូសទងំម្្ះបា្
តករីអនាា កព់្បម្ភេ CDNs ម្ៅេីតាងំកនុងភូតឧិបសតព ធ្ន្ភូតរូិេិល ម្ហើយលេធផ្លបា្បងាា ញ
ថ្នា្ភ្នរកប្ឹង deltamethrin 0.05% (រូបភ្នរេី 10)។ 

 

២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពែសងេរ៖ 
− តូសណដ្កម្ោលព្បម្ភេ Anopheles dirus, An. minimus s.l., ្ិង An. maculatus s.l. គឺ្ោ

ភ្នន កង់ារចតលងចតបងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោ។ ភ្នន កង់ារចតលងចតបងទងំបីម្្ះព្តូវបា្
ម្គ្រកម្ឃើញកនុងចំ្ួ្ដ្ម៏្ព្ចើ្គួ្រសតម្ៅេីតាងំោយនព្រោងេីតាងំកនុងភូតនិ្ម្ខ្តេទងំរីរគឺ្
តណ្ឌ លគី្រ ី្ ិងសាឹងណព្តង ម្ហើយោរិម្សសព្បម្ភេ An. dirus ា្ម្ព្ចើ្បំផុ្តម្ៅេីតាងំោយ
នព្រ។ ចំ្ួ្តូសសរុបណដ្លព្បតូលរីអនាា កព់្គ្បព់្បម្ភេសព្ាបេី់តាងំកនុងភូត ិ ា្ An. dirus 
ចំ្ួ្ 851 កាល (ព្បណហល 4.0% ម្ធៀប្ឹងចំ្ួ្តូសសរុប), An. maculatus s.l. ចំ្ួ្ 781 
កាល (ព្បណហល 3.6%), ្ ិង An. minimus s.l. ចំ្ួ្ 1,034 កាល (ព្បណហល 4.8%), ចំណណ្ក
ឯតូសសរុបរីេីតាងំោយនព្រ ា្ An. dirus ចំ្ួ្1,303 (ព្បណហល 47.4%),  An. maculatus 
s.l. ចំ្ួ្ 225 កាល (ព្បណហល 8.2%), ្ិង An. minimus s.l. ចំ្ួ្ 165 កាល (ព្បណហល 
6.0%)។ អនាា កព់្បម្ភេ CDN ចាបប់ា្ព្បម្ភេតូស (species) ្ិងចំ្ួ្តូសម្ព្ចើ្ោងម្គ្បំផុ្ត
ម្ធៀបម្ៅ្ឹងព្គ្បព់្បម្ភេអនាា កណ់ដ្លបា្តំម្ ើងម្ៅេីតាងំទងំរីរកនុងភូតិ្ ិងោយនព្រកនុងចំម្ណា
ត។ ចំម្ពាះេីតាងំកនុងភូតនិ្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី អនាា ក ់ CDN ចាបប់ា្តូសណដ្លោភ្នន កង់ារចតលង
ចតបងទងំបីម្ព្ចើ្ោងម្គ្ព្បសិ្ម្បើម្ធៀបម្ៅ្ឹងអនាា កដ់្នេម្េៀត។ ភ្នន កង់ារចតលងចតបងរីរ
ព្បម្ភេ An. minimus s.l. ្ិង An. maculatus s.l. កា៏្ចំ្ួ្ដ្ម៏្ព្ចើ្ណដ្រម្ៅម្ខ្តេសាឹងណព្តង 
ប៉ាុណ េ្ An. dirus ា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្សព្ាបស់ព្ាបអ់នាា ក ់HDNs ្ិង CDC LT។ អនាា កព់្បម្ភេ 
FTTs ចាបប់ា្តូសណដ្កម្ោលកនុងចំ្ួ្តិចតួចទងំព្បម្ភេតូស្ិងចំ្ួ្តូសតិ្ ថ្នេីតាងំកនុង
ភូតិ្ ិងោយនព្រម្ ើយ។  

− កនងចំម្ណាតភ្នន កង់ារចតលងចតបងទងំបី អព្តាន្ការខាតំ្ុសែសព្ាប ់An. dirus ន្េីតាងំកនុង
ភូតិ្ ិងោយនព្រ (បា៉ា ្ស់ាម ្រីអនាា កព់្បម្ភេ HDN) ា្តួម្លខ្ខ្ពស់បំផុ្តកនុងណខ្កញ្ហា  2021 គឺ្
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ម្ៅរវាង 43.3-64.0 កាលណដ្លបា្ខាតំ្ុសែាន កក់នុងតយួយប។់ តួម្លខ្បា្បងាា ញ្ូវលំនាំ
ន្ភ្នរខុ្សោន យា៉ា ងចាស់ោស់រវាងម្ខ្តេទងំរីរ ណដ្លអព្តាន្ការខាសំព្ាប ់An. minimus s.l. 
្ិង An. maculatus s.l. ន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រាី្អព្តាម្ព្ចើ្ោ្ម្ខ្តេសាឹងណព្តង។ 

− លំនានំ្ការខាមំ្ៅកាលព្រលបប់ា្សម្ងកតម្ឃើញចំម្ពាះ An. dirus ចម្នាល ះម្ា៉ា ង19:00
ដ្ល់22:00 កនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី (េីតាងំកនុងភូតិ្ ិងោយនព្រ) ្ិងម្ា៉ា ង 19:00 ដ្ល់ 20:00 
សព្ាបេី់តាងំោយនព្រន្ម្ខ្តេសាឹងណព្តង។  

− ការម្ធាើម្តសដរកភ្នរកប្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាតកនុងចំម្ណាតភ្នន កង់ារចតលងចតបងបម្ព្បើព្បាស់ WHO 
Tube Assay សព្ាបតូ់សព្បតូលបា្រីេីតាងំកនុងភូតិ្ ិងោយនព្រន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី្ ិងសាឹង
ណព្តង។       លេធផ្លម្តសេថ្នន បំាណ្កឃាតព្បម្ភេ deltamethrin (0.05%) គឺ្ម្ៅណតកបម្ៅម្ ើ
យ។ ព្បម្ភេតូស An. dirus ន្េីតាងំោយនព្រន្ម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រមី្ៅណតា្លេធផ្លកប្ឹងថ្នន ំ
បាណ្កឃាតបីព្បម្ភេ alpha-cypermethrin (0.05%), deltamethrin (0.05%), ្ិង 
permethrin (0.75%)។  An. dirus ន្េីតាងំោយនព្រន្ម្ខ្តេសាឹងណព្តងា្លេធផ្លកប្ឹងថ្នន ំ
បាណ្កឃាត alpha-cypermethrin (0.05%)។ ការម្ធាើម្តសេរកភ្នរកប្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត 
pyrethroids ម្ផ្ែងម្េៀតចំម្ពាះភ្នន កង់ារចតលងចតបងម្ផ្ែតម្េៀតតិ្ ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើយ។ ចំណណ្ក
ឯការម្ធាើម្តសេចំម្ពាះភ្នន កង់ារចតលងបនាា បប់្ែពំ្បម្ភេ An. peditaeniatus រីេីតាងំកនុងភូតនិ្ម្ខ្តេ
សាឹងណព្តងា្លេធផ្លសំុាម្ៅ្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត pyrethroids។  

 

៣.រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
− ម្ដាយសារណតបញ្ហា កូវដី្19 ការចុះចាបតូ់សជួប្ូវការអាកខ់ា្ ណដ្លតិ្ បា្ផ្ដល់្ូវលេធភ្នរកនុង

ការកតព់្តាេិដ្ឋភ្នរម្រញម្លញន្្ិ ន្នាការពាករ់័្ ធ្ឹងរដូ្វកនុងបរាិណ្បរបូិរណ៍្ណដ្លា្
េំនាកេំ់្ងម្ៅ្ឹងរដូ្វវសា្ិងរដូ្វព្បាងំ។ ម្ទះោយា៉ា ងណាកម៏្ដាយ កំម្ណ្ើ ្ន្ An. dirus 
ម្កើតម្ ើងកនុងណខ្សីហាកនុងម្ខ្តេទងំរីរព្សបម្រល្ឹងការតកដ្ល់ន្រដូ្វវសាសព្ាបេី់តាងំទងំ
រីរកនុងភូតិ្ ិងោយនព្រ។ សព្ាប ់An. maculatus s.l. កម៏្ឃើញា្កំម្ណ្ើ ្អំ ុង 1-2 ណខ្បនាា ប ់
្ិងតូសព្បម្ភេម្្ះា្ណតម្ព្ចើ្ណតកនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី ណតតិ្ សូវា្ចំម្ពាះម្ខ្តេសាឹងណព្តង។ 
សព្ាប ់An. minimus s.l. ា្កំម្ណ្ើ ្ម្ព្ចើ្កនុងណខ្កុតភៈ ណដ្លោលកេណ្ៈម្ដាយណ ករីភ្នន កង់ារ
ចតលងចតបងរីរម្េៀត។ 

− ការម្ធាើវភិ្នគ្ណបបត៉ាូម្លគុ្លព្តូវបា្រ្ារម្រលម្ដាយសារណតា្ការណព្បព្បួលន្តព្តូវការម្រៀបចំ
ឯកសារន្ការនាតូំសម្ចញម្ព្ៅព្បម្េសឱយព្សបតាតរិធីសារNagoya។ ម្ហតុម្្ះ លេធផ្លន្
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ការវភិ្នគ្ម្្ះ្ឹងា្បញ្េូ លម្ៅកនុងឯកសារបណ ា្តម្ៅ្ឹងរបាយការណ៍្សម្ងេបម្្ះ។ ម្ៅម្រល
អនាគ្តដ្ខ៏្លីខាងតុខ្ ការវភិ្នគ្ណបបត៉ាូម្លគុ្លម្្ះ្ឹងព្តូវម្ធាើម្ៅព្បម្េសកតពុោម្ព្កាយម្រលណដ្ល
ា្ការបណ្ដុ ះបណាដ លរព្ងឹងសតតាភ្នរម្ៅ ន្ េីំបួ្  (2022) ន្គ្ម្ព្ាងVectorLinkម្្ះ។ 

 

៤.ទិែសៅ ឬជំហានរនាា រ់៖ 
− សកតមភ្នរអ្ុវតេម្ៅវាល 
− ប េ្ការងារតាតដា្ណផ្នកបាណ្កសាន្រសេោព្បចាមំ្ៅកនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី្ ិងសាឹងណព្តង (េីតាងំ

អម្ងកតតយួម្ៅកនុងភូតិ្ ិងតយួម្េៀតម្ៅោយនព្រន្ម្ខ្តេ្ីតយួៗ) ចំម្ពាះការតាតដា្ភ្នន កង់ារ
ចតលងតាតរយៈការបណ្ដុ ះបណាដ ល្ិងការផ្ដល់សាភ រជូ្ម្ៅត ា្ីរសុខាភបិាល ការយិាល័យ    សុ
ខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ ការអភបិាលោម្េៀងទតម់្ដាយអនកបម្ចេកម្េសបា
ណ្កសាន្រសេរបស់ត.គ្.ច ្ិងVectorLink។ ការចុះចាបតូ់សរាល់រីរណខ្តដង្ឹងចាបម់្ផ្េើត    អ្ុវតេ
ចាបរី់ណខ្ធនូ 2021 ម្ដាយម្ព្បើព្បាស់អនាា កបី់ព្បម្ភេ HDN, CDC LT, ្ិង CDN។ សព្ាបអ់នាា ក់
ព្បម្ភេFTTបា្បញ្េបក់ារតំម្ ើងម្ដាយសារណតអនាា កព់្បម្ភេម្្ះា្បរាិណ្ភ្នន កង់ារចតលងដ្៏
តិចតួចណដ្លព្បតូលបា្កាលរី ន្ េីំបី។ 

− ប េ្ោពំ្េសកតមភ្នរណផ្នកបាណ្កសាន្រសេចំម្ពាះការងារអម្ងកតសំបុកតូស។ ដំ្ណាកក់ាលដំ្បូង 
ព្កុតការងារVectorLink្ឹងម្ធាើការបា៉ា ្ព់្បាណ្ដំ្បូងអំរីសតតាភ្នរន្តន្រ េ្ីថ្នន កម់្ខ្តេកនុងការ
កំណ្តត់ព្តូវការរព្ងឹងសតតាភ្នរ។ ោឧទហរណ៍្ ការរព្ងឹងសតតាភ្នរ្ឹងរាបប់ញ្េូ លការងារ
បណ្ដុ ះបណាដ ល្ិងការបំពាកស់ាភ រដ្ល់តន្រ េ្ីបម្ព្តើការងារម្ៅត ា្ីរសុខាភបិាល ការយិាល័យ សុ
ខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងតណ្ឌ លសុខ្ភ្នរ, ការអភបិាលោម្េៀងទតម់្ដាយអនកបម្ចេកម្េសបា
ណ្កសាន្រសេរបស់ត.គ្.ច ្ិងVectorLink។ គ្ម្ព្ាងVectorLink្ឹងផ្ដល់ជំ្ួយបម្ចេកម្េសម្លើ
ការអម្ងកតបាណ្កសាន្រសេណដ្លា្ព្សាបទ់កេ់ង្ឹងការអម្ងកតសំបុកចតលងកនុងម្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី
្ិងសាឹងណព្តងរាល់រីរណខ្តដង ្ិងម្ផ្ដើតបណ ា្តអនាា កព់្បម្ភេ HDN, CDC LT ្ិងការដ្ងយកដ្ងកូវ
េឹកម្ៅេីតាងំតូសណដ្កម្ោលចូលចិតេរងម្ៅកនុងព្បរ័្ ធ។ វសិាលភ្នរការងារជំុវញិសកតមភ្នរបា
ណ្កសាន្រសេ្ឹងព្តូវបា្កំណ្ត ់ កនុងកព្តតិអបបរាកនុងការផ្ដល់រត័ា៌្ន្ការម្ឆ្លើយតប្ឹងសំបុក
ចតលងព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរ ព្សបម្រលណដ្លធ្ធា្្ិងម្រលម្វោា្កំណ្ត ់ណតសំបុកចតលង
អាចា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្។ សាសភ្នគ្តយួន្កិចេខិ្តខំ្ព្បឹងណព្បងរបស់គ្ម្ព្ាង្ឹងព្តូវកំណ្ត់
សកតមភ្នរសំខា្់ៗ ជំុវញិបាណ្កសាន្រសេ ្ិងភ្នរណដ្លអាចអ្ុវតេបា្ន្ព្បរ័្ ធសុខាភបិាល។ 
គ្ម្ព្ាងVectorLink្ឹងវភិ្នគ្រីលេធភ្នរន្ការអ្ុវតេ ្ិង្ិរ េ្រភ្នរន្សកតមភ្នរបណ ា្តម្លើណផ្នក
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បាណ្កសាន្រសេសព្ាបក់ារម្ឆ្លើយតបម្ៅ្ឹងសំបុកចតលង ្ិងណចករណំលក្ូវអ្ុសាស្ម៍្ចញរីម្ត
ម្រៀ្ណដ្លបា្ម្រៀ្សូព្ត ្ិងរព្ងឹងការអ្ុវតេព្បកបម្ដាយព្បសិេធភ្នរសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង
សំបុកចតលងេូទងំព្បម្េស។ របកគំ្ម្ហើញ្ិងការរព្ងឹងសតតាភ្នរ្ឹងម្ៅណតោការវ ិ្ ិម្យាគ្កនុង
ការបងាក រការវលិព្ត បត់កវញិន្ការេបស់ាក តជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។  

− បណ្ដុ ះបណាដ លតន្រ េ្ីថ្នន កម់្ខ្តេ្ិងព្សុកព្បតិបតេិកនុងការងារអម្ងកតករណី្ណផ្នកបាណ្កសាន្រសេណដ្ល
ោសាសភ្នគ្តយួន្ការអម្ងកតសំបុកចតលង ោរិម្សសបម្ចេកម្េសម្រៀបចំ្ិងដាកអ់នាា កតូ់ស 
ការម្រៀបចំ្ិងដំ្ម្ណ្ើ រការព្គ្បព់្គ្ងសំណាកម្ៅវាល។  វគ្គបណ្ដុ ះបណាដ លសដីរីការកំណ្តអ់តេ
សញ្ហា ណ្ព្បម្ភេតូស្ឹងព្តូវម្រៀបចំ ម្ហើយការបងាឹកផ្អា ល់កព៏្តូវម្ធាើរាល់ណខ្ ណដ្លព្តូវអ្ុវតេ្ិងោំ
ព្េម្ដាយអនកបម្ចេកម្េសបាណ្កសាន្រសេន្គ្ម្ព្ាងVectorLink ្ិងអនកបម្ចេកម្េសបាណ្កសា
ន្រសេន្ត.គ្.ច។  

− ម្ធាើម្តសដរកភ្នរសំុា្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត pyrethroid ម្ៅេីតាងំអម្ងកតទងំរីរ (កនុងភូតិ្ ិងោយ
នព្រ) កនុងម្ខ្តេម្ោលម្ៅ្ីតយួៗ។ 

− បណ្ដុ ះបណាដ ល្ិងោពំ្េដ្ល់អនកបម្ចេកម្េសម្ៅថ្នន កម់្ព្កាតអំរីបម្ចេកម្េសន្ការម្រៀបចំអនាា ក់
តូស, ការព្គ្បព់្គ្ង្ិងដំ្ម្ណ្ើ រការម្រៀបចំសំណាកម្ៅវាល, ការម្ធាើអតដសញ្ហា ណ្តូស, ការកតព់្តា
េិ ន្្យ័ម្តសេរកភ្នរសំុា្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត, ការបញ្េូ ល្ិងព្គ្បព់្គ្ង, ្ិងការម្ធាើរបាយ  ការ
ណ៍្។  

− ព្បតូលផ្ដុ ំ្ិងោពំ្េការម្រៀបចំកិចេព្បជំុព្កុតការងារបម្ចេកម្េសន្ការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលងម្ដាយ
ម្លើកកតពស់ការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័បាណ្កសាន្រសេណដ្លា្ព្សាប,់ េិ ន្្យ័ករណី្ព្គុ្្ចាញ់
ម្ចញរីព្បរ័្ ធMIS, ្ិងេិ ន្្យ័តាតដា្ភ្នរសំុា្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត សព្ាបក់ារម្ឆ្លើយតបដ្៏
ព្បម្សើរ។  

− សព្តបសព្តួល/រិភ្នកាោតយួត.គ្.ច ម្ដ្ើតបណីកសព្តួលការព្បតូលេិ ន្្យ័ ការចងព្កង ្ិងរូប
ភ្នរវភិ្នគ្ជំ្ួយទកេ់ង្ឹងការតាតដា្បាណ្កសាន្រសេកនុងការអម្ងកតសំបុកតូសម្ដាយការម្ធាើស
ារណ្កតមម្ៅកនុងព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័អម្ងកតណដ្លា្ព្សាប។់ 

− សព្តបសព្តួលការរិ្ិតយម្ ើងវញិអំរីេិ ន្្យ័តាតដា្ណផ្នកបាណ្កសាន្រសេរីព្គ្បភ់្នគី្ពាករ់័្ ធ
កនុងផ្ដល់ោរត័ា៌្ ្ិងម្ធាើឱយព្បម្សើរម្លើការសម្ព្តចចិតេទកេ់ង្ឹងការងារព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារ
ចតលងណដ្លា្លកេណ្ៈរតួបញ្េូ លនាកិចេព្បជំុផ្ែរាផ្ាយ្ិងការម្ធាើណផ្្ការសព្ាបគ់្ម្ព្ាង
VectorLink កដូ៏្ចោកិចេព្បជំុម្ផ្ែងៗណដ្លម្រៀបចំម្ដាយត.គ្.ច (ឧ. ស ន្ិបាតត.គ្.ចព្បចាំ្ ន )ំ្ិង
សិកាេ សាោបម្ចេកម្េស) ្ិងកិចេព្បជំុដ្នេម្េៀតោតយួនដ្គូ្ពាករ់័្ ធ។ 
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− ផ្ដល់ការោពំ្េបម្ចេកម្េសដ្ល់ណផ្នកបាណ្កសាន្រសេន្ត.គ្.ចកនុងការរាយការណ៍្្ិងម្ព្បើព្បាស់
េិ ន្្យ័ន្ការព្គ្បព់្គ្ងភ្នន កង់ារចតលងសព្ាបោ់ជំ្ួយដ្ល់ការម្ធាើម្សចកដីសម្ព្តចចិតេម្ៅថ្នន កោ់
តិ។ ផ្ដល់ការោពំ្េដ្ល់ណផ្នកបាណ្កសាន្រសេកនុងការរម្រៀបចំ្ិងបងាា ញេិ ន្្យ័ណផ្នកអម្ងកតម្ៅកិចេ
ព្បជំុបម្ចេកម្េសនានា។ 

− ោពំ្េការរព្ងឹងសតតាភ្នរត ា្ីររិម្សាធន្ការវភិ្នរណបបត៉ាូម្លគុ្លតាតរយៈវគ្គបណ្ដុ ះបណាដ ល
អ េ្រោតិ។  

− សកតមភ្នរោពំ្េការចិញ្េ ឹតតូស្ិងត ា្ីររិម្សាធ 
− ចិញ្េ ឹតតូសជំនា្េី់តយួ(F1)ម្ៅប ា្បចិ់ញ្េ ឹតតូសម្ៅត.គ្.ចម្ចញរីការភ្នញ ស់ម្លើព្កដាសម្ព្ចាះរង

តូសចំម្ពាះភ្នន កង់ារចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ណដ្លចាបប់ា្រីនព្រសព្ាបដំ់្ម្ណ្ើ រការម្តសេរកភ្នរកប
្ឹងថ្នន បំាណ្កឃាត។  

− ណ្ទំ្ ិងរព្ងីកការម្រៀបចំតគ្គម្េសកសំ៍ណាកគំ្រូ (pinned reference collection) ចំម្ពាះតូស
ណដ្កម្ោល ្ិងម្រៀបចំម្សៀវម្ៅតគ្គម្េសករូ៍បភ្នរព្បម្ភេតូសណដ្កម្ោលោភ្នសាណខ្មរ្ិង
អងម់្គ្លសសព្ាបម់្ខ្តេតណ្ឌ លគី្រ ី្ិងសាឹងណព្តង។  

− ម្ធាើការោតយួព្កុតការងារត.គ្.ចកនុងការម្ធាើសាល កតូសណដ្លព្បតូលបា្សព្ាបម់្រៀបចំរកាេុក្ិង
កតព់្តាតុ្្ឹងម្តសេម្ដាយELISA។ ព្បរ័្ ធបារកូ៍ដ្សព្ាបសំ់ណាកតូស្ឹងព្តូវអ្ុវតេសាកលបង
ម្ដាយជំ្ួយបម្ចេកម្េសរីការយិាល័យកណាដ លរបស់គ្ម្ព្ាងVectorLink។  

− ម្ធាើវភិ្នគ្ណបប circum-sporozoite ELISA ម្ៅត ា្ីររិម្សាធត.គ្.ច, វភិ្នគ្ណបបត៉ាូលគុ្លរកព្បម្ភេ
តូសម្ព្បើព្បាស់វធីិសាន្រសេELISA ្ិងPCR, ការកតព់្តា ការបញ្េូ ល្ិងការព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័, ្ិង
ការម្ធាើរបាយការណ៍្៕   
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