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១- េសច េផម 

 

របន  

 ជំងឺ គនចញ់េនែតជបញសុខភព ធរណៈនិងជបនទុកេសដកិចចេនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ 
េ យ រែតអ ឈឺៃនជំងឺ គនចញ់កនុងចំេ ម បជជន ១០០០ នក់ មនចំនួន ៦,១៦ នក់ េហយករណី 

ប់េ យជំងឺ គនចញ់េនមនចំនួនេ ចនេនេឡយគឺមនអនក ប់ចំនួន ២៧៩នក់ កនុងឆន ំ២០០៩ េយង
មឯក រមូលនិធិសកលជំុទី៩ែដលបនអនុម័តរួចេហយ ( របូភពទី១ និង ទី២ )។ ជរ ភិបលកមពុជ 

និងៃដគូអភិវឌ ន៍បនយកចិតទុក ក់យ៉ងខំងក  និងផល់ ទិភពយ៉ងខពស់ដល់ករទប់ ក ត់ជំងឺេនះ 
ជពិេសស កសួងសុខភិបលបនអនុញញ តឲយ ថ បន័ជំនញគឺ មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
ប៉ ៉ សីុត ស និងបណក ស (ម.គ.ច) េរ បចំ និងអនុវតយុទធ ស បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់េនទូទំង 
បេទស។ 

េទះបីជមនករថយចុះករណី គនចញ់ែដលបនេធេ គវនិិចឆ័យគីនិក និងពយបល រមួទំងអ ប់ 
កនុងចំេ មអនកជំងឺធងន់ធងរ កនុងរយៈេពល១៣ឆន ំចុងេ កយេនះក៍េ យ (របយករណ៍ គនចញ់ឆន ំ២០០០-
២០០៩) ក៏ករឈឺ និងករ ប់េ យ រជំងឺ គនចញ់េនកមពុជេនែតមនក មិតខពស់េបេ ប បេធ បនឹងប
បេទសេផ ងៗកនុងតំបន់។ 

បញជំងឺ គនចញ់កនុង បេទសកមពុជជក ដ៍សំខន់មួយែដលរួមចំែណកេធឲយមនបញភពេសក
ំង ផលលំបកេពលមនៃផទេពះ ទរកមិន គប់ទំងន់ និងករលូត ស់េខ យស មប់កុមរ។ ជំងឺ គន

ចញ់េនកមពុជេធឲយប៉ះពល់ដល់ករចំ យេសដកិចច រមួបញចូ លទំងចំ យផទ ល់េលករពយបលជំងឺ 
ពិេសសចំេពះជន កី ក និងជនែដលងយរងេ គះ ពមទំងករចំ យសងគមេផ ងៗេទ ត ដូចជ ករបត់
បង់េពលេវ សិក របស់កុមរ និងយុវវយ័ េពលេវ បកបមុខរបរ ករេធដំេណ រនិងបំ ស់ទី និងករ
សន ំ បក់កសទុកជេដម។ ផលប៉ះពល់ៃនបញជំងឺ គនចញ់កនុងវស័ិយម៉ កេសដកិចច ប់បញចូ លទំង
ករងរពណិជចកមម េទសចរណ៍ និងករងរវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស និងកនុង សក។ 

ករធក់ចុះៃនករណីជំងឺ គនចញ់ ( បែហល ៩.៧ភគរយកនុង១ឆន ំ) និងករណី ប់ ( បែហល ៨.៤ 
ភគរយកនុង១ឆន ំ) គឺបនមកេ យ រក ជេ ចន រមួមនក សនិភព េសថរភពនេយបយ ករអភិវឌ  
េសដកិចច និងកររកីចំេរ នខងេហ រចនសមព័នធគមនគមន៍ និងព័ត៌មន ករផស់បូរមុខរបរ ករែកលំអ
បរ ិ ថ ន ឥរយិបថរស់េន និងសំខន់គឺភព បេសរេឡងៃនករទទួលយកបននូវអន គមន៍ៃនករងរ បយុទធ
នឹងជំងឺ គនចញ់ មរយៈករែកលំអនូវេស ពិនិតយពយបល និងករបងក រករចមងេ យមនករ តតពិនិតយ 
និង ម នរបស់មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ៃន កសួងសុខភិបល និងអងគភពេ កមឱ ទ
របស់ កសួងសុខភិបល និងៃដគូទំង យ ែដលរមួមន នយក នសុខភិបល និងនយក ននគរបល
បឆំងបទេលមសេសដកិចចៃន កសួងម ៃផទ កសួងករពរជតិ កសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ កសួងអប់រ ំ យុវជន 
និងកី  កសួងកិចចករនរ ី ជញ ធរមូល ន និងសហគមន៍ អងគករមិនែមនរ ភិបល អងគករអនរជតិ 
រួមជមួយនិងករេធវមិជឈករ និងករព ងីកនូវសកមមភពជគនឹះៃនកមមវធីិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់រហូត
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ដល់តំបន់ជនបទ ច់ សយ៉លែដលជកែនងពិបកែសងរកេស សុខភព មរយៈគំនិតផួចេផមឲយមនអនក 
សម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ មភូមិ ករផស់បូរឥរយិបថ និងករ ប ស័យទក់ទង ករបេងកននូវអ
គបដណប់ករែចកចយមុងដល់ បជជន បឈមនឹងករចមង និងករែកលំអេស េធេ គវនិិចឆ័យ និង 
ពយបល គនចញ់េន មេស សុខភិបល ធរណៈ។ល។ 

េទះជយ៉ងដូេចនះ របកគំេហញថមីៗពីគេ មងែដលគំ ទេ យមូលនិធិបី៊លេហគត  និងករសិក ជ
េ ចន បនបងញឲយេឃញថ េមេ គ គនចញ់ែដលធន់នឹងឱសថ បឆំងជំងឺ គនចញ់ ផ ំេ យ រធតុ

េតមីសីុនីនកំពុងមនវតមនេន មបេ យ ពំែដនកមពុជ ៃថ ចនឹងវវិតេទជេមេ គែដល ុ ំជមួយ
ថន ំ េតមីសីុនីន ជ បេភទថន ំែដល តវបនែណនំថមន បសិទធភពខពស់បំផុត កនុងករពយបលជំងឺ គនចញ់
បេភទ ល់សីុប៉រ ៉មូ។  

ករ យភយៃនេមេ គ គនចញ់ែដល ុ ំជមួយថន ំ េតមីសីុនីន គឺជដំេណ រថយេ កយៃនករ
ខិតខំ បឹងែ បងរបស់ពិភពេ ក កនុងករ បយុទធ បឆំងនឹងជំងឺ គនចញ់ េ ពះថបចចុបបននេនះេនពំុទន់មន
ឱសថ បឆំងនឹងជំងឺ គនចញ់ ែដលមន បសិទធភពេសមនិងថន ំ េតមីសីុនីនេនេឡយេទ។  

ពះ ជ ច កកមពុជបនេឆយតបយ៉ងឆប់រហស័េទនឹងបញដ៏ សច វេនះេ យេរ បចំបេងកត
នូវយុទធ ស គប់ គងជំងឺ គនចញ់រយៈេពលខី មធយម និងរយៈេពលែវង េ យមនជំនួយបេចចកេទសពីៃដគូ 
អភិវឌ ន៍ ដូចជអងគករសុខភពពិភពេ ក និងទទួលបនជំនួយឧបតថមភពីមូលនិធិបី៊លេហគត  និងមូលនិធិ
សកល ស មប់អនុវតន៍យុទធ សខងេល។ ថវកិជង ១០០ នដុ រ េមរកិ បន តវអនុម័តេ យ
មូលនិធិសកល ជំុទី៩ ស មប់គេ មងេឆព ះេទកន់ដំ ក់កលេ ត មលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ ពីឆន ំ២០១០ 
ដល់២០១៥។ ករជំរញុេលកទឹកចិតពី ជរ ភិបលេ កមករដឹកនំដ៏ឈសៃវរបស់សេមចអគគម េសនបតី

េតេជ  ហ៊នុ ែសន នយករដម នីៃន ពះ ជ ច កកមពុជ  ករអភិវឌ ន៍ទំង យ ដូចជកររកីចំេរ នែផនក

សងគម េសដកិចច កររកីចំេរ នៃនេហ រចនសមព័នធរបូវន័ ករសិក អប់រ ំ ករអភិវឌ ធនធនមនុស ។ល។ 
ែដលផល់ដល់កមមវធីិជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ នូវកមំងចិតដ៍មុតមំស មប់ករ បេមលេមលនូវផូវេដរែវង
ឆង យកនុងករេធឲយ បេទសជតិទំងមូលចកផុតអំពីបញជំងឺ គនចញ់កនុងអំឡុងេពលមួយទស វត រក៍នះ
ខងមុខ។ 

េគលេ ចមបងៃនែផនករយុទធ សជតិលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់េនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ 
ពីឆន ំ២០១១ ដល់ ២០២៥ តវបនេរ បចំេឡងេដមីបធនថ េមេ គ គនចញ់ែដល ុ ំនឹងថន ំ េតមីសីុនីន 
តវបនលុបបំបត់េន តឹមឆន ំ២០១៥ េហយធនថកមពុជនឹងេធដំេណ រេឆព ះេទរកករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់
បងកេឡងេ យេមេ គ បេភទ ល់សីុប៉រ ៉ូម ពមទំងធនមិនឲយមនករ ប់េ យជំងឺ គនចញ់េនឆន ំ
២០២០ និងេឆព ះេទរកករលុបបំបត់េមេ គ គនចញ់ បេភទវ ី ៉ក់េនឆន ំ២០២៥។ ករផួចេផមគំនិតរបស់ 

សេមចអគគម េសនបតីេតេជ  ហ៊នុ ែសន នយករដម នីៃន ពះ ជ ច កកមពុជ សបគន ជមួយនិង

ករអំពវនវដ៍ខំងកឲយមនករលុបបំបត់ជសកលជំងឺ គនចញ់ ពីសំ ក់អងគករស មបស មល បយុទធ 
នឹងជំងឺ គនចញ់ អងគករសុខភពពិភពេ ក និងអងគករអនរជតិេផ ងៗេទ ត។ 
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Trend of malaria mortality (confirmed & unconfirmed) trends from 
1997 to 2020 (MDG)
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# of Malaria treated cases, Severe cases 
and Deaths from 2000 to 2010 in Cambodia
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របូភពទី ២: និនន ករៃនករ ប់េ យជំងឺ គនចញ់ ចប់ពីឆន ំ១៩៩៧-២០២០ 
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របូភព ទី ១: ចំនួនករណី គនចញ់ទំងអស់ ែដលបនពយបល 

ចំនួនករណី គនចញ់ធងន់ធងរ និងករណី ប់ ពីឆន ំ២០០០-២០១០ 

 
- ករណីែដលបនពយបល 
- ករណីធងន់ធងរ 
- មរណភព 

 

 និនន ករមរណភពែដលបនកត់ កនុង បជជន១០០.០០០នក់ មយុទធ សលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ (២០១១-២០២០) 
 មរណភពកនុង បជជន ១០០.០០០នក់ មននិនន ករថយចុះ ៣.៩ % បចំឆន ំ ( មទិននន័យពីឆន ំ១៩៩៧ ដល់ឆន ំ២០០៧) 
  
 មរណភពកនុង បជជន ១០០.០០០នក់ មននិនន ករថយចុះ ៧.៥ % បចំឆន ំ ( មទិននន័យពីឆន ំ១៩៩៧ ដល់ឆន ំ២០០៤) 

 មរណភពកនុង បជជន ១០០.០០០នក់ មននិនន ករថយចុះ ៨.៤ % បចំឆន ំ ( មទិននន័យពីឆន ំ២០០៤ ដល់ឆន ំ២០០៧) 

 

បភព៖ ែផនកេអពីេដមី ស ៃនមជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ ឆន ំ២០០៩ 
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២- ចកខុ សយ័ 

ចកខុវស័ិយយូរអែងងរបស់ ជរ ភិបលគឺ បេទសកមពុជមួយែដលគម នជំងឺ គនចញ់។ េនឆន ំ២០១៥ 
េគលេ សហស វត រៃ៍នករ គប់ គងជំងឺ គនចញ់នឹងសេ មចបន បញជំងឺ គនចញ់នឹងែលងជមូលេហតុ 
ចមបងៃនករ ប់ េហយនិងពំុែមនជឧបស័គគៃនកររកីចំេរ ន ករអភិវឌ េសដកិចច សងគមស មប់កមពុជេទ ត 
េឡយ។ បជជនទំងអស់ទទួលបននូវេស ករពរ និងពយបលជំងឺ គនចញ់ទូលំទូ យជមួយនិងករ
បំបត់ទំង សងេមេ គ គនចញ់ែដលមនភព ុ ំជមួយឱសថែដលផ ំជមួយ បេភទថន ំ េតមីសីុនីន។ 
ចប់ពី ឆន ំ២០១៥ តេទ ជរ ភិបលកមពុជ និងៃដគូអភិវឌ ន៍ ំងចិតបនជួយគំ ទ ទំងែផនកនេយបយ 
បេចចកេទស និងហិរញញវតថុ កនុងករ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ និងធនបននូវករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់
ជបេណ រៗ មតំបន់េនឆន ំ២០២០ និងករលុបបំបត់ទំង សងជំងឺ គនចញ់េនឆន ំ២០២៥។ 

៣- េបសកកមម 
េបសកកមមរបស់ ជរ ភិបលគឺករេធកររមួគន ជមួយែផនកពក់ព័នធទំងអស់ ពិេសសករចូលរមួរបស់ 

សហគមន៍ផទ ល់ េដមបីធននូវករផល់េស បកបេ យនិរនរភព េពលគឺេស បងក រ និងពយបលែដលមន 
បសិទធភពស មប់ជនែដល បឈមខំងជមួយជំងឺ គនចញ់ មរយៈករចលនធនធនែដលជត មវករចំ
បច់ ពមទំងធនបននូវករ បកន់ខជ ប់ករអនុវត មមគគុេទទសក៍ែណនំគំររូបស់ជតិស មប់អន គមន៍ជ
គនឹះនន កនុងករ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់។ 

េបសកកមមជគនឹះេដមបីលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់មនដូចតេទៈ 
• ទប់ ក ត់ករចមងជំងឺ គនចញ់ េ យករេ ប បស់មុង ជលក់ថន ំ 
• ផល់េស ទូលំទូ យ េ យេធេ គវនិិចឆ័យរហ័ស និងពយបលទន់េពលេវ  េ យឥតគិតៃថ កនុង

េស ធរណៈ 
• បញឈប់ករ យភយៃនភព ុ ំរបស់េមេ គ គនចញ់ជមួយនឹងឱសថ គនចញ់ 
• តតពិនិតយករលក់ឱសថ គនចញ់ែកងកយកនុងទីផ រ េ យសហករលជមួយេស ឯកជន 
• យុទធនករពយបលជំងឺ គនចញ់ជសមូហភពកនុងសហគមន៍ 
• អភិវឌ ន៍ែផនករ បតិបតិ បេចចកេទស េ យស មបស មលជមួយៃដគូពក់ព័នធ ជអនរវស័ិយ 

ទំងកនុង និងេ ក បេទសេដមបីលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់។ 

៤- េគលបំណង 
១.   លុបបំបត់េមេ គ គនចញ់ ល់សីុប៉រ ៉មូ ែដល ុ ំនឹងថន ំ េតមីសីុនីន 
២.  លុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់េ យេផតជសំខន់ដំបូងេទេលេមេ គ គនចញ់ ល់សីុប៉រ ៉មូ និងធន   
      មិនឲយមនករណី ប់េ យ រជំងឺ គនចញ់ 
៣.  លុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ទំង សងេល គប់ទ មង់ៃនេមេ គេនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ។ 
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៥- េគលេ  
• រយៈេពលខី ( តឹមឆន ២ំ០១៥) ៖ េដមីបេឆព ះេទរកករេ ត មលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ េនកនុង ពះ ជ- 

ច កកមពុជ មរយៈករខំ បឹងែ បងយ៉ងខំងក កនុងករលប់បំបត់េមេ គ គនចញ់ ល់សីុប៉រ ៉មូ 
ែដល ុ ំនឹងថន ំ េតមីសីុនីន។ 

• រយៈេពលមធយម ( តឹមឆន ២ំ០២០) ៖ េដមីបេឆព ះេទរកករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ េនកនុង ពះ ជ- 
ច កកមពុជ េ យេផតជសំខន់ដំបូងេទេលេមេ គ គនចញ់ ល់សីុប៉រ ៉មូ និងធនមិនឲយមន 

ករណី ប់េ យជំងឺ គនចញ់។ 
• រយៈេពលែវង ( តឹមឆន ២ំ០២៥) ៖ េដមីបសេ មចឲយបនដំ ក់កលលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ទំង សង 

េនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ េល គប់ទ មង់ៃនេមេ គ គនចញ់។ 

 

៦- កបខណយទុធ ស 

ក- ករ ភគជយទុធ ស 

ក.១ បញ ឈម នងឧបសគ័គ ែដលជបួ ទះកនងុកមម ធជ យទុធនងជំង គនចញ ់

 េទះជមនសមិទធិផលដ៍េ ចនែដលគួរឲយកត់សំគល់ កនុងរយៈេពលខីែបបេនះក៍េ យ ក៏ កសួង
សុខភិបល កមមវធីិជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់បននិងកំពុងជួប បទះនូវបញ បឈម និងឧបស័គគមួយែផនក 
ែដលេកតមនេឡង សបគន ។ បញទំងេនះរមួមនៈ 

• ធនធនមនក មិត ទំងធនធនមនុស  និងថវកិ 
• ករយឺតយ៉វកនុងករផគត់ផគង់មុង ជលក់ថន ំេនេពលខះែដលៃដគូអភិវឌ ន៍ផល់ឲយ 
• ករ តតពិនិតយឱសថែកងកយ និងគីនិកឯកជនេនខះចេនះ 
• ករយល់ដឹងរបស់ បជជន និងឥរយិបថ បឈមនឹងជំងឺ គនចញ់ក៏មនក មិត 
• ករេធដំេណ រេនរដូវេភ ងមនករលំបកេហយជរដូវមនករចមង គនចញ់ខពស់ ជពិេសសេន ម

តំបន់ ៃ ពភនំែដលមន បជជនភគតិចរស់េន 
• ចលន បជជន ករេធចំ ក សកចល័តេទកន់តំបន់ែដលមនករចមងមនករលំបក គប់ គង 
• ភពសមុគ ម ញៃនលកខណៈរបូ ស ជីវ សរបស់ភន ក់ងរចមងជំងឺ និងវតមនៃនេមេ គែដលបងក 

ជជំងឺធងន់ធងរ គំ មកំែហងដល់ជិវតិ ភព ុ ំជមួយថន ំ គនចញ់ៃនពពួក ល់សីុប៉រ ៉មូ និងករ 
យភយ។ ករបងកឲយមនករ ប់ជំងឺេឡងវញិៃនពពួកេមេ គវ ី ៉ក់ បញកងះG6PD។ល។ េធឲយ 

មនករលំបកកនុងករពយបលផច់ពូជជំងឺ គនចញ់ 
• ករេធសកមមភព បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ពឹងែផកភគេ ចនេលធនធនពីខងេ ក ែដល ចជកងល់ 

ដល់និរនរភពៃនករខិតខំ បឹងែ បង បយុទធ និងលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់។  

 កសួងសុខភិបលមនចកខុវស័ិយ បកបេ យសុទិដិនិយមថ បញ បឈម និងឧបស័គគទំងអស់េនះ 
នឹង ចជំនះបន មរយៈករអនុវតែផនករយុទធ សជតិលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ ឆន ំ២០១១-២០២៥។  
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ក.២ យទុធ សកតប់នថយផលបះ៉ពល ់

ែផនករយុទធ សសុខភិបល បនេ ះ យនូវ ល់ចំណុចខះខតៃនេស សុខភពទំងអស់ 
ែដលកំណត់េ យ កសួងសុខភិបល (MoH) កនងមកេ យែផកេលក មិត ទិភពៃនបញ ជមួយនឹង
េពលេវ ខុសៗគន ។ េដមបីបេងកននូវលទធផលៃនករ គប់ គងជំងឺ គនចញ់ ល់ចំណុចេខ យៃន បព័នធ
សុខភិបល តវែតែកលំអ សបេទ មសកមមភពជក់ ក់ៃនករ គប់ គងជំងឺ។ ចេមយយតបជក់ ក់ៃន
ជំងឺ ចំេពះករអភិវឌ បព័នធសុខភិបល គឺបងញេនកនុងយុទធ សទំងមូល ែដល តវកត់បនថយជមួយគន
និងករព ងឹង បពនធ័សុខភិបលជទូេទ។   កិចច បឹងែ បងខងេ កមបន តវអនុវតេដមបីធនថផលវបិក
ទំង យនឹង តវបនបេញច ស កនុងខណៈេពលៃនករអនុវតយុទធ សៃនករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ៈ 

• េ យអនកសម័ គចិតភូមិពយបលជំងឺ គនចញ់ជែផនកមួយៃនប ញ កមគំ ទសុខភពភូមិ ជឱកស 
ែដល ចេធឲយករព ងីកបែនថមនូវេស កមមវធីិ គនចញ់ មរយៈអនក សម័គចិតកនុងសហគមន៍ មន 
លកខណៈងយ សល ដូចគន នឹងបទអន គមន៍ស មប់កររស់ នៃនកុមរ ( គប់ គងជំងឺផូវដេងម ជំងឺ 
គ) ករអនុវតដូតស៍ចំេពះកមមវធីិរេបងសហគមន៍ ករែថទំអនកផទុកេមេ គេអដស៍ជេដម។ 

• បណុះប លម នីនយក នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ និងេ គ ងសំ ង កនុងករព ងឹងចបប់ 
ករ តតពិនិតយគុណភពឱសថទូេទ ពមទំងឱសថពយបលជំងឺ គនចញ់ផងែដរ។ 

• ករេធវមិជ ករៃនករទទួលខុស តវេលករ គប់ គង និងករអភិបលទូលំទូ យ េ យមិនសំេ  
េ យែឡក តឹមែតបុគគលិកផល់េស គនចញ់ែតបុេ ះេទ។ 

• ករ បតិបតិករងរភជ ប់នឹងរងន់េលកទឹកចិតមិន តវកំណត់ចំេពះែតបុគគលិកមណលសុខភព 
ែដលេធករឲយកមមវធីិ គនចញ់េទបុ៉ែន តវអនុវតស មប់ករែកលំអេស កមមមូល នទំងមូល។ 
ឧទហរណ៍ៈ រងន់េលកទឹកចិតនឹង តវបនផល់ឲយស មប់ករផល់េស កមមសុខភព េពញ២៤េម៉ង 
េល ២៤េម៉ង។ 

• ករបេងកនេឡងៃនសកមមភព ម ពំែដន និងករស មបស មលករឆងែដន ចនឹង តវចប់េផម
ជមួយនឹងករេផតេទេលជំងឺ គនចញ់ដំបូង េហយនិងកីសងឃឹមៃនករព ងីកបែនថមរមួបញចូ លបញ
សុខភព ម ពំែដនេផ ងេទ ត ដូចជ ជំងឺេអដស៍ និងរេបង។  

• បទពិេ ធន៍ភពេជគជ័យៃនកិចចសហករគន រ ងវស័ិយឯកជន និងរដកនុងកមមវធីិ គនចញ់នឹង តវ
ែចករែំលកជមួយកមមវធីិេផ ងៗ។  

• ករ វ ជវ បតិបតិ និងករ តតពិនិតយ ម ន យតៃម និងបេងកនករេ ប បស់ទិននន័យែដលមន 
ប់ផល់ រៈ បេយជន៍ដល់ករ គប់ គងជរមួ (ដូចជ ករអេងកត វ ជវពីមូល នសុខភិបល 

ករសិក ពី គ រ និងករសិក ពីសហគមន៍)។  
• បេងកនទំនក់ទំនងរ ងមជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ និងឃំងឱសថក លេដមបីជួយេធ

ឲយ បេសរេឡងនូវប ញៃន បព័នធផគត់ផគង់ឱសថ និង បព័នធព័ត៌មនស មប់ជំងឺេផ ងៗេទ ត។ 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់នឹងេធករជមួយករយិល័យទទួលជំនួយផទ ល់ពីមូលនិធិ 
សកលទំងអស់  (ជ ទ MoH, NCHADS និងCENAT) និងឃំងឱសថក លេដមបីអនុវតករ យ
តៃមពីលកខខណៃនករសុកឱសថ សមភ រៈ បេងកត និងអនុវតនូវែផនកររក ទុកឱសថ សមភ រៈឲយបន
បេសរ។  
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ខ- ទសេ ជយទុធ ស 
កសួងសុខភិបលមនបំណងទប់ ក ត់និងលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ មរយៈករអនុវតនូវយុទធ ស 

រយៈេពលែវង ដូចខងេ កម ៖  

 ១. ធននូវករ គបដណប់បនទំង សង (១០០ភគរយ) ករេធេ គវនិិចជ័យជំងឺ គនចញ់ឲយបនឆប់រហ័ស 
និងករពយបលទន់េពលេវ  និងមន បសិទធភព នូវ គប់ករណីជំងឺ គនចញ់ និងករសមប់ ក ែម៉ត
ៃនេមេ គ ល់សីុប៉រ ៉មូ (េគលេ េល បជជនចំណុចរមួទំង បជជនចល័ត និងជនចំ ក សក)។ 

 ២. បញឈប់នូវករេ ប បស់ឱសថែដលនំឲយមនភព ុ ំរបស់េមេ គ គនចញ់ជមួយថន ំ េតមីសីុនីន 
មរយៈករេធឲយ បេសរេឡងនូវករទទួលយកេស ពយបលជំងឺបន តឹម តវ និងបងក រករេ ប បស់ 

ថន ំ គនចញ់ែតមួយមុខ និងថន ំខុសចបប់ ឬែកងកយេន មេស សុខភព ធរណៈ និងឯកជន។ 

 ៣. ធនបននូវករទទួលយកេស បងក រ ជពិេសសករបងក រករចមងេមេ គ គនចញ់ែដលមនភព ុ ំ
នឹងថន ំ េតមីសីុនីន កនុងចំេ ម បជជនេគលេ  មរយៈករ តតពិនិតយសតមូស ែដលជភន ក់ងរ
ចមងជំងឺ និងមេធយបយករពរេ យខួនឯងផទ ល់ និងករែកលំអបរ ិ ថ ន។ 

 ៤. ធនថសហគមន៍បនទទួលករយល់ដឹងទូលំទូ យអំពីជំងឺ គនចញ់ និងករ បកន់យកឥរយិបថ
តឹម តវកនុងករបងក រករចមងជំងឺ គនចញ់ ចលនសហគមន៍ និងករគំ ទកមមវធីិ បយុទធនឹងជំងឺ
គនចញ់។ 

 ៥. គប់ គងកមមវធីិ បកបេ យ បសិទធភពរមួបញចូ លទំង បពនធ័ព័ត៌មនសុខភិបល និងករ ម ន ពម 
ទំងករស មបស មលននែដលនឹងនំឲយករអនុវតយុទធ សៃនករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ មន
គុណភពខពស់ និងទទួលបនេជគជ័យ។ 

 

គ- យទុធ ស 

េនកនុង ងខងេ កមបនបងញលំអិតនូវទិសេ ជយុទធ សសំខន់ៗ ៥ យុទធ ស ៣៩  និង
សកមមភពជគនឹះ ១៧៧ ែដល តវអនុវត េដមបីធនឲយបនេជគជ័យនូវេគលេ លុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់
េន តឹមឆន ំ២០២៥។ 

ទិសេ ជយុទធ ស យុទធ ស និងសកមមភពគនឹះែដល តវអនុវតន៍  

ទសេ ជយទុធ ស យទុធ ស នងសកមមភពគនះ អនកទទលួខសុ តវ 

ទិសេ ជយុទធ សទី១: ធននូវករ គបដណប់បនទំង សង (១០០ភគរយ) ករេធេ គវនិិចឆ័យជំងឺ 
គនចញ់ឲយបនឆប់រហ័ស និងករពយបលទន់េពលេវ  និងមន បសិទធភពនូវ គប់ករណីជំងឺ
គនចញ់ និងករសមប់ ក ែម៉តៃនេមេ គ ល់សីុប៉រ ៉មូ (េផតេគលេ េល បជជនចំណុច រមួទំង
បជជនចល័ត និងជនចំ ក សក)។ 
១.១. េធករពិនិតយយ៉ងេទ ងទត់ ែកលំអ េបមនករចំបច់នូវ 
មគគុេទទសក៍ពយបលជំងឺ គនចញ់េ យែផកេលភសុ ងែដល
សម សប កនុងេគលបំណងលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់។
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១.១.១. េធសិកខ សីពីេគលនេយបយថន ក់ជតិៃន
ឱសថ គនចញ់ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.១.២. ែកលំអ និងផ ពផ យមគគុេទទសក៏ពយបលជំងឺ គនចញ់
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ េ យមនករគំ ទពីអងគករ
សុខភពពិភពេ ក 

១.២. េធឲយ បេសរេឡងនូវកមមវធីិសិក សីពីករេធេ គវនិិចឆ័យ 
និងពយបលទន់េពល 
១.២.១. ែកលំអនិងេធឲយ បេសរេឡងនូវកមមវធីិសិក សីពីករេធ
េ គវនិិចឆ័យ និងពយបល 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៣. ធនឲយមនករេធេ គវនិិចឆ័យទន់េពល េដមបេីធករពយ
បល េ យមិនគិតៃថេន គប់េស សុខភព ធរណៈ 
អនកសម័ គចិតពយបល ជំងឺ គនចញ់ភូមិ អនកសម័ គចិតចល័ត
ពយបលជំងឺ គនចញ់ភូមិ (រមួទំងកងកមំងេយធ 
និងកងកមំងនគរបល) េន តឹមឆន ២ំ០១២

 

១.៣.១. ផល់ករអប់រសុំខភព ែកែ បទំ ប់ េដមបីជំរញុករេធ
េ គវនិិចឆ័យដល់អនកេ ប បស់ និងអនកផល់េស

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៣.២. បេ ង នអនកផល់េស ពីករេធេ គវនិិចឆ័យទន់េពល 
និង តឹម តវ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៣.៣. េធឲយកន់ែត បេសរេឡងមគគុេទទសក៏ពយបលជំងឺ គន
ចញ់ េ យែណនំឲយេធេ គវនិិចឆ័យមុនពយបលឲយបន
១០០ភគរយ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ េ យមនករគំ ទពី 
អងគករសុខភពពិភពេ ក 

១.៤. ធនឲយមនករេធេ គវនិិចឆ័យេ យមី កទស ន៏ឲយបន
១០០ ភគរយ េនេស សុខភិបល ធរណៈ 
(រមួទំងកងកមំងេយធ និង កងកមំងនគរបល) តឹមឆន ំ
២០២០ (េ យមិន ប់បញចូ លអនកសម័ គចិត ពយបលជំងឺ គន
ចញ់ភូមិ) និងេលកែលងកនុងករណី ច់ចរនអគគិសនីេស  
េពលយប់ជេដម  
១.៤.១. ែកលំអេហ រចនសមព័នមូល នសុខភិបល 
(ដូចជករផល់ថមពលអគគិសនី ) 

កសួងសុខភិបល 
១.៤.២. ហឹកហឺនជំនញបុគគលិកមី កទស ន៏ មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 

គនចញ់
១.៤.៣. ធន ៉ប់រងគុណភពមនទីរពិេ ធន៍ មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 

គនចញ់ និងៃដគូ ១.៤.៤. ដំេណ រករេធពិេ ធន៍េតស G6PD
១.៤.៥. ធនករផគត់ផគង់ជ បចំ សមភ រៈ បរកិខ រ គនចញ់ មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 

គនចញ់និងឃំងឱសថក ល
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១.៤.៦. េធករ ម ន និងអភិបល មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៥. ព ងឹង និងែកលំអគុណភពេស េធេ គវនិិចឆ័យ
១.៥.១. បេ ង នដល់េស ធរណៈទំងអស់ ជពិេសសថន ក់
មណលសុខភព និងេធករ ម នករអនុវត មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 

គនចញ់ ១.៥.២. េធករ ម ន និងផល់ដំបូនម នដល់េស ធរណៈ
ទំងអស់ ជពិេសសថន ក់មណលសុខភព 
១.៥.៣. បេ ង នអនកផល់េស ឯកជន និងេធករ ម ន
ករអនុវត 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៥.៤. េធករ ម ន និងផល់ដំបូនម នដល់អនកផល់េស
ឯកជន 
១.៥.៥. ព ងឹងសមតថភពេធេ គវនិិចឆ័យេស ធរណៈ 
េ យផល់ជូនសមភ រៈចំបច់  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់

១.៥.៦. អនុវតករធន ៉ប់រងគុណភពមី កទស ន៍ មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់

១.៥.៧. អនុវតករ ម នដ៏មនគុណភព សីពីករេ ប បស់
េតសរហ័សេនេស ធរណៈ និងេស ឯកជន

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់

១.៦.   េលកកំពស់ករពយបលករណីជំងឺ គនចញ់ កនុងេស
សុខភព ធរណៈ ល់ករណីជំងឺ គនចញ់ តវបនពយបល
េ យថន រំមួផ ជំមួយ រធតុ េតមីសីុនីន និងបូកបែនថមថន ំ
សមប់ ក ែម៉ត តឹម ឆន ២ំ០១១ កនុងេស សុខភព ធរណៈ  
(រមួទំងកងកមំងេយធ និងកងកមំងនគរបល) ពមទំង
េស ឯកជន និងេស សហគមន៍ 
១.៦.១. បេ ង នអនកផល់េស ធរណៈ មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 

គនចញ់
១.៦.២. បេ ង ន គេពទយេ ជសេរ សមកពីមនទីរេពទយ សីពីករណី
ែដលប លឲយ ប់ៃនករណី គនចញ់ធងន់ធងរ

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៦.៣. ែសងរក និងេធលទធកមមថន ំ គនចញ់ែដលមនធតុផ ំ
ជមួយ រធតុ េតមីសីុនីន ស មប់ បេទសកមពុជ

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់

១.៦.៤. ដំេណ រករេ ប បស់ថន ំ Primaquine េ យេយងេទ
មករសិក វ ជវ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ េ យមនករគំ ទពីអងគករ
សុខភពពិភពេ ក 

១.៦.៥. ធនផគត់ផគង់ជ បចំថន ំ គនចញ់ដល់េស សុខភព
ធរណៈ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់និងឃំងឱសថក ល 
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១.៦.៦. ផល់ករពយបលជំងឺ គនចញ់មន បសិទធភពេ យ
បូកបញចូ លករសមប់ទ មង់ ក ែម៉ តរបស់េមេ គ ល់សីុ
ប៉រ ៉មូ េនកនុងេស សុខភព ធរណៈ និងសហគមន៍។ 
ល់អនកផល់េស ទំងអស់ តវែតេគរព មមគគុេទទសក៏ពយ

បលជំងឺ គនចញ់ថន ក់ជតិ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ 

១.៦.៧. ធននូវនិរនភពករងរកនុងមណលសុខភពតំបន់ទី១ 
េធឲយ បេសរេឡងនិរនភពករងរកនុងមណលសុខភពតំបន់២ 
និងដំេណ រករឲយមនបុគគលិក បចំករពយបលជំងឺ គនចញ់
េនកនុង ល់មណលសុខភពែដលមនអ ចមងជំងឺ គនចញ់

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ 

១.៧. ែកលំអករ គប់ គងទិននន័យ គនចញ់ និងករផល់របយ
ករណ៍ គនចញ់េ យេស ឯកជន សបចបប់ មរយៈគេ មង 
AMFm 2011-15 
១.៧.១. ែកស មល បេងកត និងអនុវតន៍ទំនក់ទំនងករពយបល
រហ័ស 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៧.២. បេ ង នអនកផល់េស ឯកជន 

១.៧.៣. អភិបលគំ ទករ ម នចំេពះអនកបំេរ េស ឯកជន

១.៧.៤. ព ងឹងករអនុវតចបប់សីពីករលុបបំបត់អនកផល់េស
ឯកជនមិន សបចបប់ ព ងឹងករ មឃត់ករេ ប បស់ឱសថ 

េតមីសីុនីនែតមួយមុខ  មឃត់ឱសថែកងកយ និងឱសថ
ខះគុណភព 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ នយក នឱសថ ចំណី 

រ បរកិខ រេពទយ និងេ គ ង សំ ង 
ម នីនគរបលយុតិធម៌ 

១.៧.៥. គំ ទ ម ន យតៃមចំេពះអនកផល់េស ឯកជន។ 
េធករហឹកហឺនសីពីករេធេ គវនិិចឆ័យជំងឺ ករបញជូ នជំងឺ និង
ករេ ប បស់ឱសថដល់អនកផល់េស ឯកជន

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៨. ក មិតករេធេ គវនិិចឆ័យ និងពយបលជំងឺ គនចញ់ែតេន
កនុង េស ឯកជនែដលេគរពេទ មលកខខណរបស់ កសួងសុខ
ភិបល (២០១៦-២០២០+) 

 
 
 
 

១.៨.១. ជំរញុឲយមនករ យករណ៍ករណី គនចញ់កនុងេស
ឯកជន 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៨.២. ដំេណ រករសកមមភពគនឹះែដលមនែចងេនកនុងចំណុច 
ទី១.៧ ចំេពះេស ឯកជនមួយចំនួន 
១.៩.  ជំរញុេស បញជូ នជំងឺ គនចញ់ទំងកនុងេស ធរណៈ 
និងេស  ឯកជនៈ   តវបញជូ នអនកជំងឺ គនចញ់ែដលមន យុ
េ កម ៥ឆន  ំអនក ជំងឺ គនចញ់ធងន់ធងរឲយបនទន់េពលេវ េទ
េស ធរណៈ ែដលសម សបេទ មក មិតជំងឺ
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១.៩.១. ែកលំអ បព័នធបញជូ នជំងឺ និងករពយបលមុនបញជូ ន 
ចំេពះករណី គនចញ់ធងន់ធងរែដលេន ច់ សយល

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.៩.២. ែកលំអឲយមនគុណភពនូវេស បញជូ នជំងឺែដលផល់
េ យមនទីរេពទយ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់និងៃដគូរមួជមួយ 
នយកមនទីរេពទយ 

១.៩.៣. ដំេណ រករឲយមន បក់ឥណទនស មប់ករេធដំេណ រ
ចំេពះករបញជូ នអនកជំងឺ គនចញ់ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.១០. ព ងឹងកររកករណី គនចញ់កនុងកំឡុងេពលមនៃផទេពះ 

 
 

១.១០.១. អនុវតន៏កររកករណី គនចញ់ចំេពះ សីមុនេពល
សំ លកូនេនថន ក់មណលសុខភព 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់

១.១១. ជំរញុករេធេ គវនិិចឆ័យ និងពយបលជំងឺ គនចញ់េន
ថន ក់ សហគមន៏េ យព ងីកេស អនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ
គនចញ់ មភូមិៈបេងកតឲយមនអនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ
គនចញ់ មភូមិេនភូមិែដលមនចំងយេលសពី៥គីឡូែម៉ ត
ពីមណលសុខភព 

 

១.១១.១. រកភូមិែដលមនទី ំងចំងយេលសពី៥គីឡូែម៉ តពី
មណលសុខភពេនកនុងតំបន់ែដលមនករចមង គនចញ់

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ មនទីរសុខភិបលេខត 
សក បតិបតិ មណលសុខភព ១.១១.២. េ ជសេរ សអនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ ម

ភូមិ ពីរនក់កនុងមួយភូមិេនភូមិែដលរកថមី 

១.១១.៣. ែកស មលកមមវធីិបណុះប លសីពីករេធេ គ
វនិិចឆ័យ និងពយបល 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.១១.៤. បណុះប ល និងបណុះប លេឡងវញិ
អនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ភូមិ អនកសម័ គចិតចល័ត
ពយបលជំងឺ គនចញ់ ម ភូមិេនកនុងក មិតសហគមន៏
ពមទំង ម នករអនុវត 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ មនទីរសុខភិបលេខត 
សក បតិបតិ មណលសុខភព 

 

 
១.១១.៥. េធករ ម នករេ ប បស់េតសរហ័សរបស់ 
អនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ មភូមិ អនកសម័ គចិតចល័ត
ពយបល ជំងឺ គនចញ់ មភូមិ 
១.១១.៦. បណុះប ល និងបណុះប លេឡងវញិ
អនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ភូមិ អនកសម័ គចិតចល័ត
ពយបលជំងឺ គនចញ់ភូមិរមួទំងសមជិកែដលេទបេរ សថមី 

 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ ១.១១.៧. ធនផល់សមភ រៈ និងករផល់េយបល់ជ បចំ

ដល់អនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ មភូមិ
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១.១១.៨. បេងកនករ គបដណប់ករផល់េស ពយបល មរយៈ
អនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ភូមិបចចុបបនន និងព ងីកបែនថម
នូវតំបន់េផ ងេទ ត 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ 

១.១១.៩. ែកលំអ បព័នធបញជូ នជំងឺចំេពះករណី គនចញ់ធងន់ធងរ
ពីភូមិ ច់ សយលេទមណលសុខភព

១.១១.១០. រក  និងព ងីកបែនថមកររកុរកករណី គនចញ់
ចំេពះ សីមុនសំ លកូនេនកនុងសហគមន៏

១.១២. ែកលំអករ គប់ គងករណី គនចញ់េនេស ពយបល
របស់ កសួងម ៃផទ និង កសួងករពរជតិ  
១.១២.១.េធករបណុះប លអនកផល់េស សុខភិបលរបស់

កងកមំងេយធ និងកងកមំងនគរបល

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 

គនចញ់រមួជមួយនយក ន 

សុខភិបលរបស់ កសួងម ៃផទ 

និង កសួងករពរជតិ 
១.១២.២. ធនផគត់ផគងជ បចំសមភ រៈេធេ គវនិិចឆ័យ និងថន ំ

ពយបល គនចញ់ 
១.១៣. បេងកនករ បឹងែ បងខពស់កនុងករផល់េស េធេ គវនិិចឆ័យ 

និងពយបលរហ័សេ យមិនគិតៃថចំេពះ បជជនចំ ក សក

មរយៈអនកសម័ គចិតចល័តពយបលជំងឺ គនចញ់ មភូមិ 

 

១.១៣.១. គំ ទ កមពយបលចល័តរបស់មណលសុខភពេដមបី

ចផល់េស ពយបលដល់ កម បជជនចល័ត

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 

គនចញ់

១.១៣.២. េធេ គវនិិចឆ័យ និងពយបលដល់ បជជនចល័ត

មរយៈ អនកសម័ គចិតចល័តពយបលជំងឺ គនចញ់ែដលបន

េ ជសេរ សេចញពី បជជនចល័តែដល ន ក់េនយូរ និងរមួ

បញចូ លទំងសកមមភព វ ជវករណី គនចញ់

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 

គនចញ់ 

១.១៤. េលកកំពស់សកមមភព គប់ គងជំងឺ គនចញ់េន ម

បេ យ ពំែដន 
១.១៤.១. កំណត់តំបន់ គនចញ់េដមបីបេងកតនូវបុ៉ស គនចញ់

មបេ យ ពំែដន តំបន់ គនចញ់ខពស់(ចំនួនបុ៉ស គនចញ់)

មជឈមណលជតិ បយុទធជនឹងជំងឺ 

គនចញ់ 

១.១៤.២. បេងកនេស ករេធេ គវនិិចឆ័យរហ័ស និងពយបលទន់

េពលេវ ពីថន ក់សហគមន៍េទ បជជនែដលឆងកត់ ពំែដន 

១.១៤.៣. ផល់ករេធេ គវនិិចឆ័យរហ័ស និងពយបលទន់េពល

េវ  និង េស េលកកំពស់សុខភពេនកែនង តតពិនិតយ ម

ពំែដន 
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១.១៥. ព ងឹងនូវ បព័នធព័ត៌មន និង បព័នធ វ ជវេដមបរីកុរក

ករណី គនចញ់ទំងអស់ និងធននូវករពយបល បកបេ យ

បសិទធភព 
១.១៥.១. េធករ វ ជវយ៉ងសកមមចំេពះករណីវជិជមន

េមេ គ គនចញ់េនៃថងទី៣ (រកៃថងទី៧ និងៃថងទី២១ ផងែដរ

េបសិនជចំបច់) 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 

គនចញ់ 

១.១៥.២. េធករ វ ជវសកមមករណីេនថន ក់សហគមន៍

១.១៦. ព ងឹងករ ម នភព ុ  ំនឹងថន ំ គនចញ់ និង

សកមមភព វ ជវ 
 

១.១៦.១. បនព ងឹងករ ម នជ បចំនូវភព ុ ំេមេ គេទ
នឹងថន ំ គនចញ់ រមួទំងេមេ គវ ី ក់ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ និងៃដគូ ១.១៦.២. អនុវតករ វ ជវ 

១.១៦.៣. អនុវតគេ មង FSAT 
១.១៦.៤. អនុវតគេ មង MDA 
១.១៦.៥. បេងកត និងអនុវតយុទធ សឲយបន តឹម តវេដមបី 
េឆយតបេទនឹងកងះ G6PD េដមបីពយបលឲយជ ច់ចំេពះជំងឺ 
គនចញ់បងកេ យពពួកវ ី ក់  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ 
គនចញ់ េ យមនករគំ ទពី 
អងគករសុខភពពិភពេ ក 

 

ទិសេ ជយុទធ សទី២: បញឈប់នូវករេ ប បស់ឱសថែដលនំឲយមនភព ុ ំរបស់េមេ គ គនចញ់ 
ជមួយថន ំ េតមីសីុនីន មរយៈករេធឲយ បេសរេឡងនូវករទទួលយកេស ពយបលជំងឺបន តឹម តវ
និងបងក រករេ ប បស់ថន ំ គនចញ់ែតមួយមុខ និងថន ំខុសចបប់ ឬែកងកយេន មេស សុខភព

ធរណៈនិងឯកជន។ 
 

២.១. គំ ទ និងព ងឹងែខ ចងក់ផគត់ផគង់ស មប់ករេធេ គ
វនិិចឆ័យ គនចញ់ និងពយបលទំងេនកនុងេស ធរណៈ 
និងេស ឯកជន 

 
 
 

២.១.១. ព ងឹង បព័នធព័ត៌មនសុខភិបល និងភជ ប់េទនឹង
បព័នធ តតពិនិតយករេសនសំុ  និងករេ ប បស់ឱសថរបស់
សក បតិបតិ េដមបីែកលំអករពយករណ៍ត មវករឱសថឲយ
បន តឹម តវ 

 
នយក នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ 
និងេ គ ងសំ ង  
 
 

 
២.១.២. ែកលំអឃំងទុក ក់ឱសថេនថន ក់េខត  
ថន ក់ សក បតិបតិ   និងថន ក់មណលសុខភព 
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២.១.៣. េធលទធកមមឱសថ គនចញ់ និងេតសរហ័ស
ែដលមនគុណភពល និង តឹម តវេដមបីផល់ឲយេស

ធរណៈ និងឯកជនេ ប បស់  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
និងៃដគូ 

 
 

២.១.៤. ផលិតកញច ប់ថន ំេ យ ក់ករែណនំជភ េទ
មតំបន់ស មប់េស ឯកជន 

២.១.៥. េរ បចំ និងេ ប បព័នធផគត់ផគង់ តឹម តវេដមបីធន
នូវករផគត់ផគង់ឲយបន គប់ គន់ស មប់ករេធេតស និង
ពយបល 
២.១.៦. េធលទធកមម និងផគត់ផគង់ បអប់ តជក់់ដល់ែផនកេស
ឯកជនែដលបនទទួល គ ល់ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

២.១.៧. ព ងឹងែខ ចងក់ផគត់ផគង់ស មប់ករេធេ គវនិិចឆ័យ 
គនចញ់ និងពយបលេនែផនកេស ឯកជន

 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
និងៃដគូ 

២.១.៧.១. បណុះប លអនកនំឱសថចូល និងអនកលក់ដំុ

២.១.៧.២. បេងកតទីផ រេគលេ លក់ យ 
(ដំ ក់កលទី១) 
២.១.៧.៣. អនុវតនូវករផគត់ផគង់ឱសថឲយបន គប់ គន់េន
កែនងេគលេ លក់ យ (ដំ ក់កលទី២)

២.១.៧.៤. អនុវតករផ ពផ យជបនទ ន់ 
(ដំ ក់កលទី៣) 
២.២. ែកលំអគុណភពៃនថន ំ គនចញ់ និង មមិនឲយមន
ករពយបល គនចញ់េ យថន ែំតមួយមុខ និងថន ែំដលមិន
តឹម តវ មបទ នទំងេនកនុងែផនក ធរណៈ និងែផនក
ឯកជន 
២.២.១. ពិនិតយ ែកស មល និងអនុវតបទ នចបប់ និង 
េគលនេយបយែណនំសីអំពីឱសថ គនចញ់
២.២.១.១. តតពិនិតយ អធិករកិចចឱសថេន មេខត 
និង សក 

នយក នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ 
និងេ គ ងសំ ង 

២.២.១.២. បណុះប លអធិករកិចចឱសថថន ក់េខត និង 
សក 

នយក នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ 
និងេ គ ងសំ ង 
រមួជមួយអងគករសុខភពពិភពេ ក 

២.២.១.៣. តតពិនិតយកែនងលក់ឱសថឯកជន នយក នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ 
និងេ គ ងសំ ង 

២.២.១.៤. បញឈប់ករនំចូលឱសថពយបល គនចញ់ែត
មួយមុខ មផូវេគក 

នយក នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ 
និងេ គ ងសំ ងជមួយ នយក ន
នគរបល បឆំងបទេលមសេសដកិចច ២.២.១.៥. គំ ទសកមមភពសម សបកនុងករណីែដលឱសថ
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គនចញ់មិន តឹម តវ មបទ ន ឬឱសថ គនចញ់ែកង
កយ តវបនរកេឃញេ យរមួបញចូ លទំងករព ងឹងចបប់
២.២.២. រក នូវ បព័នធ ម ន យតៃមទីផ រ បកបេ យ 
បសិទធភព ចំេពះថន ំ គនចញ់េ កយេពលេធច ចរណ៍ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

និងនយក នឱសថ ចំណី រ 
បរកិខ រេពទយ និងេ គ ងសំ ង 
 

២.២.៣. ផល់នូវករធនគុណភពឱសថ គនចញ់េនកនុង
ែផនកេស ឯកជន 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

និងៃដគូរមួជមួយ នយក នឱសថ 
ចំណី រ បរកិខ រេពទយ និងេ គ ងសំ ង 

២.២.៣.១. បមូលសំ កឱសថ គនចញ់ពីែផនក
ធរណៈ និងែផនកឯកជន 

មជឈមណលជតិពិេ ធន៍សុខភិបល  
២.២.៣.២. អនុវតនូវករពិនិតយគុណភពឱសថ គនចញ់

ែដល បមូលបនពីែផនក ធរណៈ និងែផនកឯកជន

២.២.៤. រក បព័នធ ម ន បតិកមមឱសថ ករយិល័យឱសថ រវន េ យមន 
ករគំ ទពីអងគករសុខភពពិភពេ ក 
និងអងគករៃដគូ

២.២.៤.១. ព ងឹងករ តតពិនិតយ Pharmacovigilance ករយិល័យឱសថ រវន េ យមន 
ករគំ ទពីអងគករសុខភពពិភពេ ក 

២.២.៤.២. បណុះប លបុគគលិកអំពី Pharmacovigilance
ករយិល័យឱសថ រវន ២.២.៤.៣. បេងកនសកមមភព Pharmacovigilance េទដល់

អនកផល់េស ែផនក ធរណៈ និងែផនកឯកជន

២.២.៤.៤. បមូលទិននន័យជំងឺពីអនកផល់េស ែផនក

ធរណៈ និងែផនកឯកជន 
អងគករៃដគូសហករជមួយករយិ 
ល័យឱសថ រវន 

២.២.៤.៥. គប់ គងទិននន័យ Pharmacovigilance 

ករយិល័យឱសថ រវន និងៃដគូ 
 

២.២.៤.៦. ទំនក់ទំនង និងផល់ព័ត៌មន តលប់ដល់អនក

ផល់េស  និងអនកលក់ឱសថ 
២.២.៥. ដំេណ ករគណៈកមមករថន ក់េខតលុបបំបត់ឱសថ

ែកងកយ និងេស សុខភិបលខុសចបប់ 

២.២.៦. បេងកត និងផល់សមភ រៈអប់រសីំអំពីឱសថែកងកយ

េទដល់អនកផល់េស  និងដល់ ធរណៈជន

២.៣.ែកលំអករេ ប បស់ឱសថ គនចញ់ឲយបនសម សប

២.៣.១. បណុះប លអនកផល់េស ធរណៈ និង

ែផនកឯកជន អំពីករេ ប បសឱសថឲយបន តឹម តវរមួ

បញចូ លទំងករក ស មលេទេលកមមវធីិបណុះប ល 
២ 

នយក នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ 
និងេ គ ងសំ ង 
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២.៣.២. តតពិនិតយករអនុវតរបស់អនកផល់េស ែផនក

ធរណៈ និងែផនកឯកជនេ យសហករជមួយមនទីរ

សុខភិបលេខត 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
និងៃដគូ 

២.៤. បេងកនសកមមភព គប់ គងជំងឺ គនចញ់េនកនុងេខត

ម ពំែដនភគខងលិច 
២.៤.១. អនុវតករ បជំុេន ម ពំែដនឲយបនេទ ងទត់

េដមបីែចក រែំលកព័ត៌មន និងេដមបីបេងកតយុទធ ស

គប់ គងជំងឺ គនចញ់ រមួគន  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

និងនយក នឱសថ ចំណី រ 

បរកិខ រេពទយ និងេ គ ងសំ ង 

២.៥. ព ងីកយុទធ សច មះែផនកេស ធរណៈ និង

ែផនកឯកជន មរយៈករស មបស មល និង ភពជៃដគូ

បកបេ យ បសិទធភព 
២.៥.១. បេងកតគណៈកមមករស មបស មលែផនក

ធរណៈ និងែផនកឯកជនរមួបញចូ លគន េនថន ក់ជតិ 

និងថន ក់េខត 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

និងនយក នឱសថ ចំណី រ 

បរកិខ រេពទយ និងេ គ ងសំ ង 

២.៥.២. បេងកតយុទធ សលំអិតែផនកេស ធរណៈ 

និងែផនកឯកជនរមួបញចូ លគន  
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

និងៃដគូ 

២.៥.៣. អនុវតករបណុះប ល គបេងគ ល

២.៥.៤. េធជំេរ នកែនងលក់ឱសថឯកជនេនកនុង សក

បតិបតិ កលបង 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

(រមួជមួយបុគគលិកសុខភិបល 

េន សក បតិបតិ និងមណលសុខភព) 

២.៥.៥. េធសិកខ ផ ពផ យ និងចុះហតថេលខេល 

អនុ រណៈេយគយល់គន  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

២.៥.៦. បណុះប លអនកផល់េស ឯកជនអំពីរេប បផល់

របយករណ៍ករណី 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

និងៃដគូ 

២.៥.៧. អនុវតករអភិបល និង ម នជ បចំេទដល់

គីនិកឯកជន និងកែនងលក់ឱសថ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

(រមួជមួយបុគគលិកេនថន ក់ សក បតិបតិ 

និង ថន ក់មណលសុខភព) 

២.៥.៨. ែណនំពីករេលកសរេសរ និងករផល់សចច ប័ន

េដមបីព ងឹងករផល់េស ពយបលេ យេស ធរណៈ 

និងឯកជន 
 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

និងៃដគូ 

២.៥.៩. បរពពិធីផល់រងន់ និងសិកខ េរ ង ល់

៦ែខមង 

២.៥.១០. េរ បចំករ វ ជវេ យែផកេទេលវស័ិយ
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ឯកជន ដូចជករ វ ជវសងគម  េទេលទំ ប់ និងករ

អនុវតៃនករេធេតសេ គវនិិចឆ័យ 

ទិសេ ជយុទធ សទី៣: ធនបននូវករទទួលយកេស បងក រជពិេសសករបងក រករចមងេមេ គ 
គនចញ់ែដលមនភព ុ ំនឹងថន ំ េតមីសីុនីន កនុងចំេ ម បជជនេគលេ  មរយៈករ តតពិនិតយ 
សតមូសែដលជភន ក់ងរចមងជំងឺ និងមេធយបយករពរេ យខួនឯងផទ ល់ និងករែកលំអបរ ិ ថ ន។ 

៣.១. សេ មចបនករ គបដណប់ជសកលនូវមុង ជលក់
ថន េំទដល់ កម បជជន បឈម 

 

៣.១.១. េរ បចំករចត់ថន ក់ និងែផនទីៃនប ភូមិងយ
រងេ គះ និង កមេគលេ ស មប់កមមវធីិមុង ជលក់ថន ំ  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

  
៣.១.២.  មុង និងមុងអ ងឹង ជលក់ថន ំ (LLINs និង LLHINs) 
តវបនេធលទកមម  

៣.១.៣. បេងកតនិងេបះពុមពមគគុេទទសក៏សីពីករែចកចយ
មុង 

៣.១.៤.  បណុះប ល និងបណុះប លេឡងវញិ
ដល់ PHD, OD, HC, VHV, VMW ជញ ធរមូល ន និង
អនកដឹកនំ សីសីពីករ េ ប បស់ LLINs និងសមភ រៈអប់រ ំ
សុខភពឲយបន តឹម តវ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
និងៃដគូ 

៣.១.៥.  ែចកចយ  LLINs ដល់ បជជនេគលេ
មរយៈករ េធយុទនកររមួបញចូ លជមួយនិងមូល ន

សុខភិបល ពមទំងធនដល់ករ គបដណប់េ យ 
LLINs កនុងតំបន់ចមងជំងឺ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
មនករគំ ទពីឃំងឱសថក ល និង ៃដគូ  
 

 
៣.១.៦. ផល់ជូនេ យឥតគិតៃថនូវ LLINs និងLLIHNs

ដល់ បជជន ចល័តនិងចំ ក សករមួទំងកមមករឆង
ែដន មរដូវកល និងអនក ំងទីលំេនថមីែដលមកពីេ ក
តំបន់េគលេ របស់កមមវធីិជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់
ែដលមនចំងយ២គីឡូែម៉ តពីៃ ពភនំ 

៣.១.៧. ផល់ឲយនូវករករពរជបុគគល បឆំងេមេ គ
គនចញ់ ដល់េយធ នគរបល ថ បន័េផ ងៗេទ ត
ែដលកំពុងេធករេនតំបន់ៃ ពភនំ មជយែដនកមពុជ ៃថ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
សហករជមួយ កសួងករពរជតិ 

៣.២ សេ មចបនករ គបដណប់ជសកលនូវមុងអ ងឹង
ជលក់ថន  ំេទដល់ កម បជជន បឈម  
៣.២.១. ែចកមុង ជលក់ថន ំ មុងអ ងឹង និងថន ំសមប់មូស
េ យឥតគិតៃថ  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់
មនករគំ ទពីឃំងឱសថក ល និង ៃដគូ 

៣.៣. បេងកនករ គបដណប់នូវករ ជលក់មុង រេឡងវញិ 
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៣.៣.១. អនុវតន៍ករ ជលក់មុងធមម ែដលមន ប់
េឡងវញិេន មភូមិ មរយៈវស័ិយ ធរណៈ (េនទូ
ទំង បេទស)។ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

៣.៣.២. ធនថមុងែដលបនផ ពផ យលក់់ និងមុង

អ ងឹង តវបន ជលក់ថន ំ   

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

និងៃដគូ 

៣.៤. អនុវតករបញ់ថន មូំសកនុងផទះ 
 

៣.៤.១. បេងកតនូវនីតិវធីិដំេណ រករ មក មិតបទ ន 

 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

៣.៤.២. កំណត់ទី ំងភូមិ ស េរ បចំែផនករ និងប៉ន់

បមណនូវត មវករ  

៣.៤.៣. េធលទធកមមនូវថន ំសមប់មូសនិងសមភ រៈេផ ងៗ 

៣.៤.៤. បណុះប លធនធនមនុស េបចំបច់ 

៣.៤.៥. ធនគុណភពស មប់ថន ំសមប់មូស និងសមភ រៈ 

៣.៤.៦. អនុវតករបញ់ថន ំមូសកនុងផទះឲយបនសម សប 

៣.៤.៧. ម ននូវគុណភពនិងករ គបដណប់ករ

បញ់ថន ំមូសកនុងផទះ 

៣.៤.៨ ព ងីកករបញ់ថន ំមូសកនុងផទះេទដល់តំបន់ឆង យពី

តំបន់១ និង២ (េប ចេធបន) និងបេងកតនូវកមមវធីិេដមបី

យតៃមពី បសិទធភព  
៣.៥. ព ងឹងនូវករ គប់ គង និង ករេ ប បស់ តឹម តវ

នូវថន ំសមប់មូសកនុងសុខភព ធរណៈ  
៣.៥.១.  បេងកត និងពិនិតយជ បចំនូវករធនគុណភព

ស មប់ផលិតផលកំចត់ភន ក់ងរចមង េ យេ ប បស់

ក មិតបទ នរបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

៣.៦. អនុវតនូវករសិក វ ជវ បតិបតិសម សប 

៣.៦.១. េធករ វ ជវពីភពទទួលយកនូវមុង គប់

បេភទ និងករសិក ែផនកបណក សេន មតំបន់

ែដលមនបែ មប មលេអកូឡូហ ីៃនៃ ពេឈ ជពិេសស

ទក់ទងនឹងករេ ប បស់ថន ំសតឃតស មប់  IRS និង

យតៃមចំេពះករ ករពរបែនថមពីករេ ប បស់ថន ំ

សមប់សត  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

៣.៧. ផល់ករអប់រចំំេពះអនកេ ប បស់និង បជជនទូេទ 

ពីវធិន ករណ៍ករពរ មរយៈវធីិ សផស់បូរ

ឥរយិបថ និងករទំនក់ទំនងដ៏មន បសិទធភព 
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៣.៧.១. បេងកតសមភ រៈអប់រសុំខភពបែនថម ពីករករពរ
តឹម តវ  េ យេផតេលករេ ប បស់មុង ជលក់ថន ំ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
មជឈមណលជតិេលកកមពស់សុខភព 
និងៃដគូ 

៣.៧.២. េរ បចំករេលកកំពស់សុខភព ទង់ ទយធំ 
និងចលន បជជនកនុងសហគមន៍ េដមបីធនបន
លទធផលខពស់កនុងយុទធនករេ បមុង ជលក់ថន ំ និងជំរញុ
ករេ ប បស់មុងមន បសិទធភព 
ទិសេ ជយុទធ សទី៤: ធនបនករយល់ដឹងទូលំទូ យរបស់សហគមន៍អំពីជំងឺ គនចញ់ និងករ
បកន់យកឥរយិបថ តឹម តវកនុងករបងក រករចមងជំងឺ គនចញ់ ចលនសហគមន៍ និងករគំ ទកមមវធីិ 
បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់។ 

 

៤.១. បេងកនចំេណះដឹង បជជន និងអនុវតករងរទក់ទង
នឹងករ ករពរនិងលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ មរយៈ
វធីិ សផស់បូរឥរយិបថមន បសិទធភព ជពិេសស
េន មតំបន់ បឈម 

៤.១.១.  ព ងីកនូវសកមមភពផស់បូរឥរយិបថ ឲយឈន
ដល់ បជជនងយទទួលរងេ គះ។  

 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
និងមជឈមណលជតិេលកកមពស់សុខភព ៤.១.២. អនុវតវគគបណុះប លពីកញច ប់អប់រផំស់បូរ

ឥរយិបថេន គប់ក មិត 

៤.១.៣. អនុវតវធីិ សផស់បូរឥរយិបថ សមភ រៈអប់រ ំ
សុខភព រមួទំងយុទធនករទំនក់ទំនងអនរបុគគល 
ចលន បជជនកនុងសហគមន៍ និងកិចចទំនក់ទំនង

ម បព័នធផ ពផ យឲយបនេទ ងទត់ជមួយ រែដល
ផល់ និងជំនួយពីែផនកែដលពក់ព័នធ ដូចជ វស័ិយអប់រ ំ
សុខមលភព សី កសួងករពរជតិ និង កសួងម ៃផទ
ជេដម។ល។ 

 
 
 
 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
មជឈមណលជតិេលកកមពស់សុខភព 
និងៃដគូ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤.១.៤. ផល់នូវវធិនករណ៍ករពរកនុងសហគមន៍ 
មរយៈអនកសម័ គចិតភូមិដូចជ VHVs/ VHSGs/ VMWs/ 

MMWs 

៤.១.៥.បនសកមមភពផស់បូរឥរយិបថ រមួទំងករអប់រ ំ
សុខភព ម  (ករបញច ំងវេីដអូ សំណួរ-ចេមយ  
សំែដងេ ខ ន  ចប់េឆន តសំ ង និងែលបងកំ ន
េផ ងៗ) ។  

៤.១.៦. បនករ ម នករអនុវតែផនកកិចចទំនក់ទំនង
ផស់បូរឥរយិបថ និងេធករ វ ជវ េដមបី យតៃម
េលផលប៉ះពល់ និងលទធផលពីករផស់បូរឥរយិបថេនះ  
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៤.១.៧. ជំ ប បប់ បជជនចល័តេចញចូល ពីេ គះថន ក់
ៃនជំងឺ គនចញ់ ករករពរ និងេ គវនិិចឆ័យ មរយៈមិត
អប់រមិំត  និងយុទធនករផស់បូរឥរយិបថេនសហគមន៍ 
និង មរយៈនិេយជក និងភន ក់ងរេនតំបន់េធករ 
 

 
 
 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
មជឈមណលជតិេលកកមពស់សុខភព 
និងៃដគូ 

 

៤.១.៨. រមួសហករបញចូ លគន នូវករផស់បូរឥរយិបថ
េទដល់ កម បជជនចល័ត ម ពំែដន  កនុងកិចចសហ
បតិបតិករជមួយភគីៃថ និងៃដគូនន។ 
៤.១.៩. បេងកតនិង យតៃមពី បសិទធភពៃនកិចចអន គមន៏ 
ជមួយចលន បជជនចល័ត  និងឥរយិបថ កនុងកិចច
សហករណ៍ជមួយ ៃដគូែដលពក់ព័នធ។  
៤.១.១០. េរ បចំករ វ ជវសងគមៈ កិត កមវបបធម៌ 
ចំេពះ វធីិ សទប់ ក ត់ និង ពយបល បឆំងនឹង
ជំងឺ គនចញ់ កនុងចំេ ម បជជន។  
៤.២. ព ងឹងនូវកិចចខិតខំែផនកផស់បូរឥរយិបថ ចំេពះ 
ករេធេ គវនិិចឆ័យ និងពយបល គនចញ់ទន់េពលេវ  

៤.២.១. រចន បេងកត និងែចកចយសមភ រៈអប់រសុំខភព មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
មជឈមណលជតិេលកកមពស់សុខភព 
និងៃដគូ 

៤.៣. េលកកំពស់ករេ ប បស់ដ៏សម សបនូវថន ំ គនចញ់
េទដល់ បជជន បឈម មរយៈកិចចខិតខំែផនកផស់បូរ 
ឥរយិបថដ៍េពញេលញ 

៤.៣.១. បេងកត និង េ ប បស់សមភ រៈអប់រសុំខភពដល់
ធរណៈពីករេ ប បស់ឱសថសម សបស មប់

ពយបលជំងឺ គនចញ់។ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
មជឈមណលជតិេលកកមពស់សុខភព 
និងៃដគូ 

៤.៤. ផស់បូរឥរយិបថចស់ែដលនំដល់កររកី ល ល
េមេ គ គនចញ់ និងជំរញុេលកទឹកចិត ករេធេតសវភិគ 
និងពយបលឲយសម សប េ យេ ប បស់បនទះថន  ំ ACT 

បញចូ លគន ។  
៤.៤.១. តវមនករចូលរមួពី កមករងរែផនកផស់បូរ
ឥរយិបថ 

 
 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
មជឈមណលជតិេលកកមពស់សុខភព 
និងៃដគូ 

 

៤.៤.២. ផលិតនិង ែចកចយនូវ រឲយចំេគលេ  

៤.៤.៣. អនុវត មរយៈគេ មង AMFm េនកនុងេខតចំនួន 
២០ ែដល បឈមនឹងជំងឺ គនចញ់ 
៤.៤.៤. េលកទឹកចិតករេ ប បស់របូឡូហគូមនគុណភព
ខពស់េលបនទះថន ំ គនចញ់ ACT 

៤.៤.៥. េធយុទធនករ មទូរទស ន៍ 
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៤.៤.៦. ផលិតកមមវធីិវទិយុ មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
មជឈមណលជតិេលកកមពស់សុខភព 
និងៃដគូ 

៤.៤.៧. បេងកតនូវសមភ រៈពក់ក លព័ត៌មន 

៤.៤.៨. រចន និង ក់របូផ ពផ យធំៗជមួយ រអប់រ ំ
សំខន់ៗ 

៤.៤.៩. រចន និងផលិតរបូភពសនឹកបត់ ឲយបន ១មឺុន
សីពី ករេ ប បស់ថន ំឲយបន តឹម តវ 
៤.៤.១០. ផលិតសមភ រៈែផនកផ ពផ យ និង 
ជំនួយដល់ករងរ 
 
ទិសេ ជយុទធ សទី៥: េធករ គប់ គងកមមវធីិ បកបេ យ បសិទធភពរមួបញចូ លទំង បពនធ័ព័ត៌មន 
សុខភិបល និងករ ម ន ពមទំងករស មបស មលននែដលនឹងនំឲយករអនុវតយុទធ សៃន
ករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់មនគុណភពខពស់ និងទទួលបនេជគជ័យ។ 

៥.១. ព ងឹងនូវករ គប់ គងធនធនមនុស  មរយៈ
ដំេ ះ យេលកងះបុគគលិក និងករក ងសមតថភព
គប់ក មិត ទំងេនថន ក់ក ល និងថន ក់អនុវតេន
មូល ន 
៥.១.១. កំណត់រកករខះខតធនធនមនុស  និង
េ ះ យ  

 
កសួងសុខភិបល 

៥.១.២. ព ងឹងនូវធនធនមនុស  

៥.១.៣. ក ងសមតថភពធនធនមនុស  

៥.២. ព ងឹងនូវសកមមភព ម ននិង យតៃម េនថន ក់
ក ល និងថន ក់អនុវតេនមូល ន  
៥.២.១. ព ងឹង និងរក នូវសកមមភព ម ននិង
យតៃម  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
៥.២.២. េធករអភិបលគំ ទឲយបនខំងក 

៥.២.៣. ពិនិតយនូវករកមមវធីិ គនចញ់ឲយបនេទ ងទត់
៥.៣. ព ងឹងនូវករ គប់ គងព័ត៌មនេន គប់ក មិត 

៥.៣.១. ផល់នូវករបណុះប លែផនកេអពីេដមី ស
េន គប់ក មិត រមួទំងករ គប់ គងទិននន័យ ករវភិគ និង
គូសែផនទី 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
និងៃដគូ 

៥.៣.២. បេងកត និងរក នូវទិននន័យជំងឺ គនចញ់េន
ថន ក់ជតិ (រមួទំងទិននន័យ  HIS  ទិននន័យមុង ជលក់ថន ំ 
ករ ម នថន ំ ករ អេងកត និងករបណុះប ល
បុគគលិកជេដម។ល។ 

 
 
 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

 
 

៥.៣.៣. បណុះប លបុគគលិកេនថន ក់ សក បតិបតិ 
សីពីករ គប់ គងទិននន័យ និងករ យករណ៍
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៥.៣.៤. បញចូ លទិននន័យកនុង បព័នធកំុពយូទ័រស មប់ករ យ

ករណ៍ េនថន ក់េខត និង សក បតិបតិ 

 
 
 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

 

 

៥.៣.៥. គំ ទករវភិគទិននន័យ បក យ និងករ

សរេសររបយករណ៍េនថន ក់មូល ន 

៥.៣.៦.រក  និងព ងីកនូវ បព័នធ ម នជំងឺ គនចញ់

ទូលំទូ យ ពមទំង បព័នធ ម ន អេងកតករណីសកមម 

និង ម នអេងកតករណីេន ម ពំ បទល់ផងែដរ  

៥.៣.៧. ព ងឹងនូវ បព័នធ ម ន េដមបីទទួលបន 

និងផស់បូរព័ត៌មនសំខន់ៗទក់ទងនឹងជំងឺ គនចញ់ 

និង បជជនចល័ត 
៥.៣.៨. េធឲយ បេសរេឡងនូវករ បមូលទិននន័យ សីពីករ

េធេ គវនិិចឆ័យ និងពយបលជំងឺកនុងវស័ិយឯកជន 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

និងៃដគូ 

៥.៤. ព ងឹងនូវករ វ ជវ បតិបតិ  និងអនុវតករ

វ ជវ បតិបតិ មត មវករ 
 

 

៥.៤.១. អនុវតករ វ ជវ និង ម នភព ុ ំនឹងថន ំ

សមប់សតសិត 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

៥.៤.២. បេងកត និងព ងឹងនូវជំនញបណ សេនថន ក់

ជតិ និងេខត 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

៥.៤.៣. ផ ពផ យនូវលទធផល វ ជវ បតិបតិ និង

បេងកតនូវ ែផនករយុទធ សអនុវតចំេពះ បជជនចល័ត

ឲយមន បសិទធភព មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

និងៃដគូ 
៥.៤.៤. េរ បចំករសិក េដមបី យតៃមពីករ បតិបតិ ម  

EDAT និងឥរយិបថករករពរជំងឺៃន បជជនេគលេ   

៥.៤.៥. េធករសិក េដមបីេ ប បេធ ប Sensitivity, 

Specificity និង ជពិេសសតៃមៃន  RDTs. 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

៥.៤.៦. ព ងឹងសមតថភព វ ជវ (រមួទំងករបណុះ

ប ល និងសមភ រៈែផក មត មវករ)  

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

និងករគំ ទពីអងគករសុខភពពិភពេ ក 

៥.៥. ព ងឹងនូវកិចចស មបស មល សហករ និងភពជ

ៃដគូអភិវឌឈន៍ េនក មិតមណលសុខភព និងក មិត

សហគមន៍ 

 

៥.៥.១. ផល់ករគំ ទ ករខិតខំចូលរមួេធែផនករ 

ស មប់សកមមភពលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់េនថន ក់ឃំុ 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់

និងៃដគូ 
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៥.៥.២. ទញករចូលរមួពីៃដគូអភិវឌ ន៍ េនសហគមន៍ 

េដមបីអនុវតសកមមភពលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ រមួទំង

េនមនទីរេពទយបែងក 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

និងៃដគូ 

៥.៦. ព ងឹងនូវកិចចស មបស មល សហករ និងករអភិវឌឈ

ភពជៃដគូេនក មិត សក បតិបតិ 

៥.៦.១. គំ ទករេរ បចំ សិកខ ជេទ ងទត់ពីជំងឺ

គនចញ់េនថន ក់េខត និង សក បតិបតិ រមួទំង

ទស នកិចចសិក រ ងេខត 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 
និងៃដគូ 

៥.៦.២. េរ បចំកិចច បជំុស មបស មលេនថន ក់េខត 

ជពិេសស ពិភក  អំពីករកំណត់ទី ំងភូមិ សែដល

បឈមនឹង គនចញ់ (ជភូមិ ឃំុ សក) 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

៥.៧. ព ងឹងនូវកិចចសហ បតិបតិករ និងករអភិវឌឈ

ភពជៃដគូេនថន ក់ក ល  
៥.៧.១. បេងកតនូវគណៈកមមករជតិ ដឹកនំករងរ

គនចញ់ េរ បចំករ បជំុ បចំឆន ំ េដមបី តតពិនិតយ 

និងេ ះ យបញបេចចកេទស និងករ បឈមេផ ងៗ  
 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ ៥.៧.២. ធននូវកិចចសហ បតិបតិករបេចចកេទស េលកិចច

ដំេណ រករគេ មងទប់ ក ត់ជំងឺ គនចញ់ រមួទំងកិចច បជំុ

េទ ងទត់ពី កមករងរទប់ ក ត់ភព ុ ំនឹងថន ំ

េតមីសីុនីន 

៥.៧.៣. អនុវតនូវករបំផុស ម រតី និងតសូ៊មតិ េដមបី

ទទួលបន ករគំ ទែផនកនេយបយកនុងករលុបបំបត់

េមេ គែដល ុ ំនឹងថន ំ េតមីុសីុនីន រមួទំងកិចច បជំុ

តសូ៊មតិជ បចំជមួយអនកដឹកនំកនុងសហគមន៍ ថន ក់ឃំុ 

សក េខត ជតិ និងអនរជតិ  
 
 
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ ៥.៧.៤. គំ ទករផ ពផ យលទធផលករ វ ជវ 

និងផស់បូរព័ត៌មន រួមទំង មរយៈកិចច បជំុ បចំឆន ំ  

៥.៧.៥. េរ បចំមជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

េដមបីឲយដំេណ រករជមជឈមណលសិក មួយកនុងតំបន់ 
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៧- សកមមភពករងរ 

ក- សមសភគៃនយទុធ សយរូអែងង របសក់មម ធជ យទុធនងជំង គនចញ ់ 

យុទធ ស គប់ គងជំងឺ គនចញ់រយៈេពលែវង គឺករព ងីកនូវបទអន គមន៍នន េដមីបសេ មចបន
នូវករ គបដណប់ជសកល េ យបញឈប់នូវភព ុ ំរបស់េមេ គ គនចញ់េទនឹងថន ំ េតមីសីុនីន និងឈន
េទរកករេ ត មលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់កនុងអំឡុងឆន ំ២០១១ ដល់ ២០១៥ ធនមិនឲយមនករ ប់េ យជំងឺ 
គនចញ់ចប់ពីឆន ំ២០២០ ពមទំងឈនេទរកករលុបបំបត់េចលទំង សងជំងឺ គនចញ់ ែដលបងកេឡង 
េ យេមេ គ គប់ បេភទកនុងអំឡុងពីឆន ំ២០២១ ដល់ ២០២៥ (ដូចមនកនុងរបូភពទី៣)។  

ែផក មលកខណៈេអពីេដមី សៃន ថ នភពជំងឺ គនចញ់កនុងពិភពេ កនេពលបចចុបបននេនះមន
កររពឹំងទុកថ ករលុបបំបត់ទំង សងជំងឺ គនចញ់ជសកល ចេធេទបនេ កយឆន ំ២០៣០ បុ៉ែនស មប់
បេទសកមពុជ េយងសងឃឹមថ ចចូលរមួេ យេពញេលញកនុងកិចចខិតខំ បឹងែ បងជមួយសកលេ ក
លុបបំបត់ជំងឺ េនះេនមុនឆន ំ២០៣០ េហយកមពុជនឹង តវ តតពិនិតយករហូរចូលៃនករណី គនចញ់ពីខងេ ក
មកកនុង បេទស ជពិេសស មរយៈករងរស មបស មលកិចចករ ពំែដន។ ឱសថថមីៗ សមភ រៈេធេ គវនិិចឆ័យ 
៉ ក់ ំង និងឧបករណ៍េផ ងៗេទ ត ជមួយនឹងេសថរភពនេយបយដ៍រងឹមំនឹងជំរញុឲយករលុបបំបត់ទំង សង

ជំងឺ គនចញ់េន ពះ ជ ច កកមពុជ ចសេ មចបនជ ថ ពរ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

១. ករ បយុទធ បឆំងជំងឺ គនចញ់ ២. ករេ ត មលុបបំបត់ ៣. ករលុបបំបត់ទំង សង 

ព ងីកករ គបដណប់េស ទូ យ 
បំបត់េមេ គែដល ុ នឹំងថន  ំ

េតមីសីុនីនទំង សង 
(២០១១-២០១៥) 

 

ដំ ក់កលលុបបំបត់      
       គប់ទំរង់ៃនេមេ គ គនចញ់ 

 

             (២០២១-២០២៥) 

 

របូភព ទី ៣: យុទធ សរយៈេពលែវង របស់កមមវធីិជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ 

       ដំ ក់កលេ ត មលុបបំបត់ 
       េផតជដំបូង លុបបំបត់ទំរង់    

ល់សីុប៉រ ៉មូ    
  (២០១៦-២០២០) 

ករ ម ន ករ តតពនតយ ករ យតៃម និងករ វ ជវ
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ខ- យទុធ ស សបជមយួករេ ជញ ចតថន កជ់  នងថន កស់កល  

េ យេមលេឃញថករកត់បនថយករឈឺ និងករ ប់េ យ រជំងឺ គនចញ់ជក សំខន់កនុង 
ករជំរញុករលូត ស់ និងអភិវឌ ន៍សងគមេន បេទសកមពុជ េគលបំណងជយុទធ សរបស់កមមវធីិជតិ
បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ តវបនេរ បចំេឡងេ យតំរង់ សបេទ ម កបខណៃនកអភិវឌ ថន ក់ជតិដ៍ទូលំ
ទូ យ ដូចជយុទធ សៃនករកត់បនថយភព កី ក យុទធ សចតុេកណរបស់ ជរ ភិបលកមពុជ
េដមបីកររកីចំេរ ន ភពមនករងរេធ សមធ៌ម  និង បសិទធិពល   ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិឆន ំ២០០៦-
២០១០ ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមមឆន ំ២០០៩-២០១៣ និងែផនករអភិវឌ សហស វត រ ៍
ពមទំងែផនករយុទធ សសុខភិបលឆន ំ២០០៨-២០១៥។  

ករខិតខំ បឹងែ បងកនុងករ បយុទធ និងករលុបបំបត់េចលជំងឺ គនចញ់ ែដល តវបនដឹកនំ ម 
យុទធ សេនះនឹងបនេដរតួយ៉ងសំខន់កនុងករជួយឲយ បេទសជតិេយង ឈនដល់េគលេ ៃនករេបជញ ចិត 
ជសកល ដូចជ កនុងែផនករអភិវឌ សហស វត រ ៍ ពិេសសេគលេ ទី៦  ែផនករយុទធ សទប់ ក ត់ជំងឺ 
គនចញ់ឆន ំ២០០៥-២០១៥  ែផនករសកមមភព បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ជសកល ែខសី  ឆន ំ២០០៨  
េសចកីសេ មចៃនសននិបតសុខភពពិភពេ កឆន ំ១៩៧៧   អំពីសុខភពបឋមជេដម ។ ល។ 

 
គ- ដំ កក់លៃនករលបុបំបតជំ់ង គនចញ ់ 

េ យករឆងៃនជំងឺ គនចញ់េន បេទសកមពុជេយង បងកេឡងេ យេមេ គសំខន់ទំងពីរ បេភទ 
( ល់សីុប៉រ ៉មូ និងវ ី ៉ ក់) កមមវធីិជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់មនេគលបំណងជដំបូង គឺលុបបំបត់ បេភទ 
េមេ គ ល់សីុប៉រ ៉មូ េ ពះថៈ 

• បងកឲយមនភពធងន់ធងរ េធឲយងយទទួលេ គះថន ក់ 
• េ យ រមនកររកេឃញកនុងេពលថមីៗនូវភព ុ ំនឹងថន ំ េតមីសីុនីន េន មតំបន់មួយចំនួនៃន 

បេទស េយងរពឹំងថេមេ គ ល់សីុប៉រ ៉មូែដលេនសល់ចុងេ កយ គឺជេមេ គែដលមនភព
ុ ំខំង និងលំបកកនុងករបំបត់េចល 

• សកមមភព បឆំងជមួយ ល់សីុប៉រ ៉មូ ក៍ ចកំចត់វ ី ៉ ក់បនែដរ។ 

េទះជយ៉ង  ករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់បងកេ យវ ី ៉ក់ក៍នឹង តវបនេធែផនករផងែដរ េដមបីឲយ 
េគលេ សេ មចបនកនុងរយៈេពល៥ឆន ំ បនទ ប់ពីករលុបបំបត់ ល់សីុប៉រ ៉មូ។ របូភពទី៤ បងញពីអ  

ំងសីុដង់បចចុបបននៃនករណីជំងឺ គនចញ់កនុង បេទសកមពុជ។ របូភពទី៥ គូសបញជ ក់ពីដំ ក់កលេសន
ស មប់ករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ែផក ម សក បតិបតិ។ របូភពទី៦ និងទី៧ បងញអំពីដំ ក់កល
េសនស មប់ករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ បេភទ ល់សីុប៉រ ៉មូ និង បេភទវ ី ៉ ក់ ែផក ម សក បតិបតិែដរ។ 

ឃ- ករ គបដណបតំ់បនែ់ដលមនក អំេ យផលដលក់រលបុបំបតជំ់ង គនចញ ់ 
តំបន់ែដលមនក អំេ យផលដូចខងេ កម នឹង តវបន ក់បញចូ លេទកនុងដំ ក់កលដំបូង

ៃនែផនករលុបបំបត់ ៖  
• អ ៃនករករេកតេឡងវញិរបស់ជំងឺ គនចញ់មនក មិតទប មធយម 
• បែ មប មលៃនករចមងជំងឺេកតមនេទ មរដូវកល 
• តំបន់ភគេ ចនែដលមិនសូវមនករ តតបត 
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• វតមនចបស់ ស់ៃន ពំែដនធមមជតិែដលពក់ព័នធនឹងករចមង គនចញ់ 
• ករអភិវឌ េហ រចនសមព័នធសុខភិបលមូល ន ជមួយនឹងកររកីចំេរ នកនុងេពលអនគត 
• ភពសមបូរណ៌សបបយ និងករមនចំេណះដឹងខពស់របស់ បជជន។ 
េគលេ របស់េយងកនុងតំ ក់កលេនះគឺមិនែមន តឹមែតេទេល បជជនែដលសថិតកនុងគេ មងបងក រ

ភព ុ ំជមួយថន ំ េតមីសីុនីនបុ៉េ ះេទ ែតរមួបញចូ លទំង កមែដលេបះទី ំងេន ច់ពីេគ ដូចជ
កងកមំង ប ប់ វធុ ពមទំង បជជនែដលរស់េនជនបទ ច់ សយ៉ល រមួទំងេគលេ េនភូមិភគ
ឥ នក៍នឹង តវ ក់បញចូ ល កនុងដំ ក់កលៃនករលុបបំបត់ជដំបូងេនះផងែដរ (េខតសទឹងែ តង រតនៈគីរ ី
មណលគីរ ី និង កេចះ)។ អន គមន៍គនឹះគឺករ បតិបតិនូវ បព័នធ ម នេនកនុងតំបន់។ ករខិតខំ បឹងែ បង
ខពស់កនុងករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ មតំបន់ែដលមនភព ុ ំនឹងថន ំ េតមីសីុនីនេនភូមិភគពយ័ពយៃន
បេទស (បត់ដំបង បនទ យមនជ័យ ៃប៉លិន និងេពធិ ត់) តវេធមុនេគកនុងដំ ក់កលដំបូង ែដលនឹង
នំមកនូវេមេរ នមន រៈសំខន់ស មប់ ករអនុវតេនដំ ក់កលបនបនទ ប់េន មភូមិភគេផ ងៗេទ ត
ៃន បេទសកមពុជ។ 

ង- ករ គបដណបតំ់បនែ់ដលមនក ពុអំំេ យផលដលក់រលបុបំបតជំ់ង គនចញ ់ 
តំបន់ែដលមនក ពំុសូវអំេ យផលដូចខងេ កមនឹង តវបន ក់បញចូ លេទកនុងដំ ក់កល

ៃនករលុបបំបត់ជចុងេ កយ ៖ 
• តំបន់ែដលមនភន ក់ងរចមងខំង និងករចមង មរដូវកលមនរយៈេពលែវង 
• ករអភិវឌ េនតំបន់ ច់ សយ៉លេនមនក មិត ជពិេសស បជជនរស់េនមិន បមូលផំុ និងមន 

េហ រចនសមព័នធសុខភិបល និងករ គបដណប់ខះខតេនេឡយ  
• តំបន់ ពំែដនរមួជមួយ បេទសជិតខងែដលបនទុកៃនបញេនមនក មិតខពស់ 
• ចលនឆងកត់ ពំែដនដ៍មមញឹករបស់ បជជន  និងអ ចំ ក សកខពស់ឆងកត់ បេទស 

ែដល មនករ តតបត 
• របំង ឧបស័គគែដលពក់ព័នធក ភូមិ ស និងក េសដកិចច។ 
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របូភពទី៥: ែផនទីបងញពីដំ ក់កលលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ ម សក ប បតិ (២០១៥-២០២៥) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ំងសីុដង់ជំងឺ គនចញ់កនុង បជជន១០០០នក់ 

ឆន ំលុបបំបត់ គនចញ់ ម សក បតិបតិ 

តំបន់គម នករចមង គនចញ់

 

តំបន់គម នករចមង គនចញ់
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តំបន់គម នករចមង គនចញ់

តំបន់គម នករចមង គនចញ់
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ច- អនរគមនក៍នងុអំឡងុេពលេ ត មលបុបំបត ់ឆន ២ំ០១១-២០១៥  
• ផល់ដល់ បជជនទំងអស់ទទួលបននូវេស សុខភព ធរណៈេពញេលញែដល ចេជ ទុក 

ចិតបនេ យឥតគិតៃថ 
• បញជ ក់ចបស់ពីករណីជំងឺេ យបេចចកេទសបំពក់ពណ៌ េ យពិនិតយមី កទស ន៍ែដលមនករ

ធនគុណភព ឬករពិនិតយេ យេតសរហ័សចំេពះេមេ គវ ី ៉ក់ ករអនុវត និងព ងីកករេធេតស
G6PD  

• េធករផស់បូរេគលនេយបយេ ប បស់ឱសថ េ យបូកបញចូ លបែនថមករេ ប បស់ថន ំសមប់ 
ក ែម៉តស មប់ពយបល ល់សីុប៉រ ៉មូ  

• មន បព័នធព័ត៌មនសុខភិបល គបដណប់ គប់េស សុខភព  
• វ ជវសកមមករណីជំងឺ គនចញ់កនុងចំេ ម កមជនងយរងេ គះ 
• អនុវត កលបង និងព ងីកបែនថម ករផល់ថន ំពយបលជំងឺជសមូហភព(MDA) ឬករពិនិតយ 

េជះឈម និងផល់ថន ំពយបលជំងឺេផត មទីកែនងែដលបនេ ជសេរ ស (FSAT) 
• ផល់ព័ត៌មនឲយបនឆប់រហ័ស ល់ គប់ករណីជំងឺ គនចញ់ 
• មនបុគគលិកេធករអេងកត ម ន និងែបងែចក មករណីជំងឺនិមួយៗ 
• ព ងឹងករចូលរមួរបស់សហគមន៍ និង ថ ប័នពក់ព័នធ 
• គប់ គងេទេលែផនកឯកជន 
• គប់ គងឲយបនេពញេលញេទេលកែនងផត់ផគង់ឱសថពយបល គនចញ់ រមួមនៈ 

 គប់ឱសថពយបលជំងឺ គនចញ់ តវបនផល់ជូនឲយេ យឥតគិតៃថេន មេស សុខភព
ធរណៈ 

 គម នករពយបលជំងឺ គនចញ់េន មផទះ (េលកែលងែត មរយៈអនកសម័ គចិតពយបល គន 
ចញ់ មភូមិ) មនែតឱសថ គនចញ់ែដលបនែណនំកនុងមគគុេទទសក៏ពយបលថន ក់ជតិ តវ 
បនអនុញញ តឲយលក់េន ម ង និងឱសថ ថ ន 

 េរ បចំឲយមនរេប បេរ បរយសកមមភពេធេ គវនិិចឆ័យ និងពយបលជំងឺ គនចញ់ េន មេស
ឯកជន 

• េធករសិក ឲយបនចបស់ ស់ពីលកខណៈភូមិ ស 
• មនទិននន័យពី បព័នធព័ត៌មនភូមិ ស  អំពីទីកែនង ភន ក់ងរចមងជំងឺ ករណីជំងឺ បេភទេមេ គ 
• មនកំនត់ េនថន ក់ក ល និងករទុក ក់ កមេមេ គេ យែឡកៗពីគន ស មប់ករសិក  

ករសិក អំពីេហ េនទិក  
• វតមនបុគគលិកែដលបនបណុះប ល និងមនសមតថភពេន មមូល នសុខភិបល 
• មនករេលកទឹកចិត ជពិេសសចំេពះបុគគលិកែដលេធករពក់ព័នធនឹងយុទធ សេ ត មលុប

បំបត់ជំងឺ គនចញ់ (េ យពិចរ ផល់ បក់េលកទឹកចិតសម សប) 
• េធចលន បមូលធនធនហិរញញវតថុកនុង សក 
• ផួចេផមគំនិត មភូមិភគ  
• ស មបស មល និងកិចចសហ បតិបតិករជអនរវស័ិយ។ 
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ឆ- អន គមនក៍នងុអំឡងុេពលលបុបំបតជំ់ង គនចញ ់ឆន ២ំ០១៦-២០២០ 

• ករេធេ គវនិិចឆ័យ និងពយបលជំងឺេ យឥតគិតៃថេន គប់ែផនក (ទំងែផនក ធរណៈ ឯកជន និង
េន មសហគមន៍) 

• េធេតស G6PD ជ បចំ េទ ងទត់ 

• េធករ វ ជវ គប់ករណីជំងឺ េ យ ប់បញចូ លទំងៈ 
 ករបញជ ក់អះ ងេ គវនិិចឆ័យ គប់ករណីជំងឺ គនចញ់ េ យេ បមី កទស ន៍ បកបេ យ
គុណភព (កត់បនថយករពិនិតយរកេមេ គេ យេ បេតសរហ័សជបេណ រៗ េលកែលងែត
អនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ មភូមិ) 

 បព័នធព័ត៌មន គនចញ់ែដលរងឹមំ តវបន គបដណប់េល គប់មូល នសុខភិបល ធរ
ណៈ ករកំណត់ករណីជំងឺ គនចញ់ 

 ករ វ ជវសកមមនូវករណីជំងឺ គនចញ់ 
• ករពរករចមងេមេ គ េ យ ប់បញចូ លទំងករ គបដណប់េពញេលញ ករផល់ជូនេ យឥត

គិតៃថនូវឱសថ គនចញ់ែដលមន បសិទធភពចំេពះអនកជំងឺទំងអស់ 
• េធករបណុះប លអនកជំនញមី កទស ន៍ជេទ តទត់ 

• េធករសិក ជតិពនធុ (Genotyping) ជេទ ងទត់ 

• អនុវតនូវេគលនេយបយេ ប បស់ឱសថ គនចញ់ថមី 
• អនុវត កលបង និងព ងីកបែនថម ករផល់ថន ំពយបលជំងឺជសមូហភព(MDA)  ឬករពិនិតយ 

េជះឈម និងផល់ថន ំពយបលជំងឺេផត មទីកែនងែដលបនេ ជសេរ ស(FSAT)    
• េធកិចចសហ បតិបតិករេពញេលញជមួយែផនកឯកជន 
• ផល់ព័ត៌មនឲយបនឆប់រហ័ស ល់ គប់ករណីជំងឺ គនចញ់ 
• េធករអេងកត និងែបងែចក ម បេភទករណីជំងឺ គនចញ់ 
• េផតករយកចិតទុក ក់េទេលករ គប់ គងជំងឺ គនចញ់ (ករអេងកត និងែបងែចក ម បេភទ 

ករណីជំងឺ) េ យ ប់បញចូ លទំងៈ 
 េធករសិក ឲយ គ ល់ចបស់ពីទី ំងភូមិ ស 
 េធករែបងែចក ម បេភទករណីជំងឺ និងេផតសំខន់េទេល ថ នភពជំងឺបចចុបបនន (កនុងេពល 
េវ ជក់ ក់) 

 អ គបដណប់េ យមុង ជលក់ថន ំេពញេលញ ែដលជវធិនករករពរដ៍សំខន់េន គប់ 
តំបន់ែដលមនអ ចមងជំងឺ គនចញ់ខពស់ (អ គបដណប់េលសពី ៩៥ភគរយ) 

 បេងកនេស សុខភពទូេទឲយកន់ែត បេសរេឡងេ យយកចិតទុក ក់ខពស់េល បព័នធ ម ន 
• គប់ គងេទេលលំហូរចូលនូវពពួកប៉ ៉ សីុតេ យេធសហ បតិបតិករជមួយនឹងអនរ បទស 
• ករពរជំងឺ គនចញ់ចំេពះ កមអនកដំេណ រ   
• ស មបស មល និងកិចចសហ បតិបតិករជអនរវស័ិយ (រួមជមួយយអភិបលៃនគណៈអភិបល 

ជធនី េខត កង សក ខណ និង កសួងមនទីរពក់ព័នធនន មន កសួងេសដកិចច ហិរញញវតថុ 
កសួងកិចចករនរ ី កសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  កសួងម ៃផទ និង កសួងករពរជតិ ។ល។) 
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• មនករេលកទឹកចិត ជពិេសសចំេពះបុគគលិកែដលេធករពក់ព័នធនឹងយុទធ សលុបបំបត់ជំងឺ 
គនចញ់ (េ យពិចរ ផល់ បក់េលកទឹកចិតសម សប)។ 

ជ-  េគលេ គនះ 

ងខងេ កមបងញពីេគលេ េ យេ ប បជមួយនឹងសូចចនករយុទធ សគនឹះ កនុងអំឡុងេពល 
ទំងបីដំ ក់កលៈ ករេ ត មលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ ករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់បងកេ យេមេ គ

ល់សីុប៉រ ៉មូ  និងករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ គប់ទ មង់ៃនេមេ គ គនចញ់ កនុង ពះ ជ ច កកមពុជ។  

េគលេ គនឹះេដមបលុីបបំបត់ជំងឺ គនចញ់កនុង ពះ ជ ច កកមពុជ 

 
សូចចនករ  

 

ទិននន័យេគល  េ ត មលុប
បំបត់ 

តឹមឆន ២ំ០១៥

 

លុបបំបត់ 
ល់សីុប៉រ ៉មូ 

តឹមឆន ២ំ០២០ 

លុបបំបត់ទំង 
សង 

គប់ទ មង់ 
តឹមឆន ២ំ០២៥ 

តៃម  ឆន  ំ បភព  

អ ប់េ យ រជំងឺ គនចញ់ៈ 
ករណី ប់េ យជំងឺ គនចញ់ បចំ
ឆន ំេល បជជន ១០០០០០ នក់ ែដល
បន យករណ៍េន មេស សុខ
ភិបល ធរណៈ 

2.05 2009 

បព័នធព័ត៌ 
មនសុខ
ភិបល  

 

0.80 0 0 

ករណីេកតជំងឺ គនចញ់ៈ 
ករណីជំងឺ គន ចញ់ បចំឆន ំេល
បជជន ១០០០ នក់ ែដលបន
យករណ៍េន មេស សុខភិបល
ធរណៈ 

 
6.16 

 
2009 

បព័នធព័ត៌ 
មនសុខ
ភិបល  

 

2.00 1.05 0 

ភគរយៃនខនងផទះកនុងតំបន់ បឈមមុខ
នឹង ជំងឺ គនចញ់ខពស់់េនកនុងភូមិ
េគលេ  ែដលមនមុង ជលក់ថន ំ
យ៉ងតិច១ ឬទទួលបនករបញ់ថន ំ
មូសកនុងរយៈ១២ែខចុងេ កយ 

42.6% 2007 
ករអេងកត
អំពីបញ 
គនចញ់ 

95% 95% 95% 

ចំនួន និងភគរយៃនមូល នសុខ
ភិបល ែដលមិនមនរបយករណ៍
សីពីករ ច់សុកថន ំ គនចញ់ េលសពី
១សបហ៍ កនុងកំឡុង ៣ែខចុងេ កយ 

61.5% 2007 
ករអេងកត
អំពីបញ 
គនចញ់ 

75% 95% 100% 

 

ឈ-  ករេធអន គមនជ៍គនះ នងដំេណរករ  

ងខងេ កមសេងខបពីអន គមន៍ សកមមភពជគនឹះែដលនឹង តវអនុវតកនុងរយៈេពល ១៥ឆន ំខងមុខ 
(ពីឆន ំ២០១១ េទ ឆន ំ ២០២៥) េដមបីសេ មចបននូវករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់កនុង ពះ ជ ច កកមពុជ។ 
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អន គមន៍ចំបច់ែដលនឹង តវអនុវតកនុងរយៈេពល ១៥ឆន ំខងមុខ 
ល

.រ សំណំុអន គមន៍ ដំេណ រករ 

 
1 

 
ករ តតពិនិតយ កំចត់
ភន ក់ងរចមង និងបងក រ
ជំងឺ គនចញ់ 

 ករកត់បនថយករចមងជំងឺ គនចញ់ មរយៈករែបងែចកមុង កនុងអ
គបដណប់ខពស់ និងបញ់ថន ំសមប់មូស មតំបន់េគលេ  

 ករ គប់ គងរមួបញចូ លគន  ភន ក់ងរចមងជំងឺ គនចញ់ េ យមនករ ម
នេលភ ុ ំនឹងថន ំសមប់មូស 

 ករកំណត់សំគល់ចបស់ ស់ភូមិ ស និងអេងកតបណក ស 
 ករេ ត មលកខណៈ និងេឆយតបជអន គមន៍បនទ ន់ 

 
2 

 
ករ គប់ គងករណីជំងឺ 

 េគលនេយបយឱសថ តវបនផល់បូេទជៈ
o េធករពយបលផច់ពូជ់សំ បេមេ គវ ី ៉ក់ 
o េធករពយបលេ យឱសថផ ំជមួយ រជតិ េតមីសីុនីន និងថន ំ
សមប់ ក ែម៉តស មប់េមេ គ ល់សីុប៉រ ៉មូ 

 ករេធេ គវនិិចឆ័យបញជ ក់ពីករណីជំងឹេ យេ បមី កទស ន៍ ឬេតសរហ័សឲយ
បន១០០ភគរយ 

 ករេធេ គវនិិចឆ័យែផកេលេ គសញញ ចទទួល គ ល់បនែតកនុងកលៈ
េទសៈចំបច់ 

 តតពិនិតយគុណភពៃនករេធេ គវនិិចឆ័យេ យមី កទស ន៍ 
 េធករ ម នេទេលភព ុ ំៃនឱសថ គនចញ់

3 ករផល់បូរឥរយិបថ 
និង
ករ ប ស័យទក់ទង  

 េធករអប់រសុំខភព
 េធករទំនក់ទំនងជ ធរណៈ 
 ករផល់មតិគំ ទ 
  

 
4 

 
ករទប់ ក ត់ 
ករលុបបំបត់ 

 ករទទួលយកករេធេ គវនិិចឆ័យបន តឹម តវ ទូលំទូ យ 
 ករទទួលយកករពយបលមន បសិទធភព 
 ករព ងឹង បព័នធសុខភិបល (ករ គបដណប់ែផនកឯកជន និង ធរណៈ 
ករធនគុណភព) 
 ករទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិតជមួយែផនកឯកជន 
 ករ គប់ គងេលករទិញ លក់ឱសថ គនចញ់ែដលគម នេវជជបញជ  
 មនវធិនករមឹុងម៉ត់ចំេពះករ មឃត់ពយបល គនចញ់េ យឱសថ
ែតមួយមុខ ឱសថ គនចញ់ែកងកយ និងឱសថែដលគម ន បសិទធភព 
 មនបុគគលិកែដលមនសមតថភព បចំករេន ម គឹះ ថ នេស សុខភព
នន 
 អនុវត កលបង និងព ងីកបែនថមករផល់ថន ំពយបលជំងឺជសមូហភព 
(MDA)     ឬករពិនិតយេជះឈម និងផល់ថន ំពយបលជំងឺេផត មទីកែនង 
ែដលបនេ ជសេរ ស(FSAT)  
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5 ករ វ ជវ និង 
ករេធអេងកត 

 េធឲយ បេសរេឡងនូវ បព័នធអេងកត ម នេនទូទំង បេទស  
 េធទំេនបកមមទិននន័យ របយករណ៍ថន ក់ជតិ 
 េធអេងកតសីពីជំងឺ គនចញ់កនុង បេទសកមពុជេរ ង ល់២ឆន ំមង (ស មប់ឆន ំ
២០១២  ២០១៤  ២០១៦  ២០១៨ និង ២០២០) 

 បមូលព័ត៌មនសីពីទី ំងភូមិ សឲយបនជក់ ក់ 
 បងញទិននន័យអំពីករណីជំងឺ និងភន ក់ងរចមងេ យែផកេល បព័នធ GIS 
 ទិននន័យអំពីករេ ត មលុបបំបត់ និងលុបបំបត់ 
 េធករកំណត់បងញព័ត៌មនពីករណីជំងឺឲយបនឆប់រហ័ស 
 ករ យតៃមេ យឯក ជយេដមបីដឹងថសេ មចបននូវេគលេ កំណត់ 
 េធ បតិបតិករ វ ជវេផ ងៗ
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ករ គប់ គងគេ មង
កមមវធីិ 

 េធករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  
 េធករ គប់ គងែផនកលទធកមម និងផគត់ផគង់ 
 ចូលរមួកនុងគំនិតផចេផម មតំបន់ 
 េរ បចំចបប់បញញតិេផ ងៗ 
 តតពិនិតយ ម ន ច ចរឱសថ និងករេ ប បស់  
 េគរព មេគលករណ៍ៃនករ ម ន និង យតៃម  
 េធសមហរណកមមជមួយកមមវធីិសុខភពនន ស មប់ករេធកិចចអន គមន៍ 
 េធករែបកែចកធនធន ទំងធនធនហិរញញវតថុកនុង សក និងេ ក សក 
 េធករអភិវឌ កមមវធីិស មប់ករេ ត ម និងករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ 
 េរ បចំករ បជំុ កមករងរេដមបីទប់ ក ត់ និងលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ 
 េធករអភិបលដល់បុគគលិកសុខភិបលែដលជអនកអនុវតន៍ផទ ល់ និង
សហគមន៍ 
 គំ ទ និងដឹកនំេ យអភិបលៃនគណៈអភិបល ជធនី េខត កង សក 
ខណ គណៈកមមករ ជធនី េខត កង សក ខណ បយុទធ និងលុបបំបត់
ជំងឺ គនចញ់ 
 េធកិចចសហ បតិបតិករទំងែផនកបេចចកេទស និងករអនុវត េ យ ប់ទំង
ករេធទំនក់ទំនងកនុង បេទស បេទសជិតខង និងតំបន់ ។ 

 

ញ- កមទទលួផល នងតំបនេ់គលេ សំខន់ៗ  

ងខងេ កមបងញអំពី កមទទួលផល និងតំបន់េគលេ រមួបញចូ ល េដមបីឈនេទរកដំ ក់
កលេ ត មលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ រយៈេពល៥ឆន ំដំបូង (២០១១-២០១៥)។ 
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កមេគលេ  នឹងអនកទទួលផល េគលេ រមួបញចូ លឈនេទរកដំ ក់កល 
េ ត មលុបបំបត់ជំងឺ (២០១១-២០១៥) 

ចំនួនភូមិែដលមនអនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ
គនចញ់  

១ ៥០០  
ចំនួនអនកសម័ គចិតចល័តពយបលជំងឺ គនចញ់
ភូមិ  

៤៥០  
ចំនួនភូមិែដលមនអនកសម័ គចិតស មប់ករងរ
អប់រសុំខភព  

៣ ២៩៦ 
ចំនួន បជជនេគលេ ស មប់ែចកមុង
ជលក់ថន ំ ែដលមន បសិទភពយូរ

២.៨៥ ន 
( បជជនែដលរស់េនចំងយ ២ គ.ម ពីៃ ព)

ចំនួន បជជនេគលេ ស មប់ែចកមុងអ ងឹង 
ជលក់ថន ំែដលមន បសិទិភពយូរ 

៥៣៧ ៤៨៤ 
(កនុងចំេ ម បជជនរស់េនចំងយ២ គ.ម 

ពីៃ ព)

ចំនួនមណលសុខភពែដលផល់េស ពយបល
រហ័ស 

សំេ េលមណលសុខភព ចំនួន២៧៤ 
កនុងចំេ ម សក បតិបតិ 

ែដលមនករ តតឃតជំងឺ ចំនួន៤៣ 

ចំនួនបុសសុខភពែដលផល់េស ពយបល
រហ័ស 

៨៩

ចំនួនមណលសុខភពែដលផល់េស ពយបល
ចំេពះ សីែដលមនៃផទេពះ 

២៧៤

ចំនួនដងករចក់ផ យ វេីដអូចល័ត ៥២២

ចំនួនេស សុខភិបលឯកជននិងកែនងលក់
ថន ំែដល តវបនពិនិតយ 

៣ ៧៨០ 
ចំនួនេតសរហ័សែដលបនែចកេទេស សុខ
ភិបល ឯកជននិងកែនងលក់ថន ំេនតំបន់ែដល
មនករ តតបតេ យជំងឺ គនចញ់

៨៦៩ ៣០០ 

ចំនួនមនទីរេពទយែដលបន ម នអនកជំងឺែដល
មនប៉ ៉ សីុតវជិចមន េនៃថងទី៣ 
( ម នពយបល) 

៦៥

ចំនួនអនកជំងឺ គនចញ់ែដលបន ម ន 
បមូល ទិននន័យពីផលប៉ះពល់របស់ថន ំ
គនចញ់ 

៧ ៤៤០ 

ចំនួនបុគគលិកសុខភិបល ធរណៈនិង
ឯកជនែដលបនបណុះប លពីករពយបល
និងេធេ គវនិិចឆ័យជំងឺ គនចញ់រហ័សែផកេល
មគគុេទទសក៏ពយបលថមី 

េស ឯកជនៈ       ៣ ២០០ 
េស ធរណៈ  ២ ៣៥៥ 
សរបុៈ                  ៥ ៥៥៥ 
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ដ- េគលករណ៍ យទុធនងជំង គនចញ ់

បពុកថៈ   

េស ករពរ និងពយបលជំងឺ គនចញ់គួរែតផល់ជូនេ យមិនគិតៃថេ ពះថេស ហិរញញបបទនគឺជ 
រនំងមួយែដលេធឲយ បជជន កី ក បជជន បឈមមុខនឹងជំងឺមិន ចទទួលយកេស េនះបន។ 

ករេធេ គវនិិចឆ័យៈ  

• ល់ករណីសង ័យជំងឺ គនចញ់ទំងអស់ តវែតទទួលបនករេធេ គវនិិចឆ័យមុននឹងពយបលេន គប់ 
េស ទំងអស់  “េធេ គវនិិចឆ័យរចួេទបពយបល”។ 

• ករេធេ គវនិិចឆ័យទន់េពលេ យមិនគិតៃថស មប់ករពយបល តវែតមនេន គប់េស សុខភព 
ធរណៈទំងអស់ អនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ភូមិ អនកសម័ គចិតចល័តពយបលជំងឺ គនចញ់ 
មភូមិ (រមួទំងកងកមំងេយធ និងកងកមំងនគរបល)។ 

• េនដំ ក់កលដំបូងៃនករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ (២០១១-២០១៥): ករេធេ គវនិិចឆ័យេ យេ ប 
េតសរហ័ស គឺេធេនេស សុខភព ធរណៈ និងអនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ មភូមិ។ 
ករេធេ គវនិិចឆ័យេ យេ បមី កទស ន៏គឺេធេនមនទីរេពទយបែងក ឬេនអតីតមនទីរេពទយ សកចស់។ 
ករេធេ គវនិិចឆ័យេនេស ឯកជន មរយៈករលក់េតសរហ័សែដលផល់េ យទីផ រសងគមមនករ 
ទទួល គ ល់។ 

• េនដំ ក់កលៃនករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ (២០១៦-២០២៥): តវេធេ គវនិិចឆ័យេ យេ បមី ក 
ទស ន៍ឲយបន ១០០ភគរយ េនេស សុខភព ធរណៈ (រមួទំងកងកមំងេយធ និងកងកមំង 
នគរបល ែតមិនរមួបញចូ លអនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ មភូមិេទ) ែតមនករណីេលកែលងខះ 
ដូចជ ច់ចរនអគគីសនី េស េនេពលយប់ជេដម។ ក មិតករេធេ គវនិិចឆ័យ គនចញ់ អនុញញ ត 
ចំេពះែតេស ឯកជន ែដលមនក មិតបេចចកេទសពយបលទទួល គ ល់េ យ កសួងសុខភិបល។  

ករពយបលៈ 
• ល់អនកផល់េស ពយបលទំងអស់ តវែតេគរព មមគគុេទទសក៏ពយបលជំងឺ គនចញ់ថន ក់ជតិ។   

ករពយបល តវែតផល់ជូនេ យមិនគិតៃថេនេស សុខភព ធរណៈទំងអស់ (ទំងករណី គន 
ចញ់ ល និងធងន់ធងរ) និងេនកនុងសហគមន៏ តវផល់េស េ យអនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់

មភូមិ អនកសម័ គចិតចល័តពយបលជំងឺ គនចញ់ (ចំេពះែតករណី គនចញ់ ល េ យេធករ
បញជូ នចំេពះករណី គនចញ់ធងន់ធងរ)។ 

• ល់ករណី គនចញ់ទំងអស់ តវពយបលេ យថន ំច មះែដលកនុងេនះមន រធតុ េតមីសីុនី។ 
ចំេពះករណី គនចញ់ែដលបងកេ យេមេ គ ល់សីុប៉រ ៉មូ តវពយបលេ យថន ំផ ំេឡងរ ង DHA 
+Piperaquine រមួជមួយថន ំសមប់ ក ែម៉ត Primaquine ក មិត ៤៥ ម. ក (េបសិនជមនសុវតថិភព) 
េន គប់េស សុខភិបល ធរណៈ េស ឯកជន និងេនសហគមន៏ទំងអស់ រមួទំងកងកមំង
េយធ និងកងកមំងនគរបល។  ចំេពះករណី គនចញ់ែដលបងកេ យេមេ គវ ី ៉ក់ តវពយបល 
េ យថន ំ DHA+Piperaquine រមួជមួយថន ំសមប់ ក ែមត Primaquine រយៈេពល ៨ សបហ៍ 
េបសិនក មិត ៥ ម. ក មនសុវតថិភព ឬ៣០ ម. ក កនុង១ៃថង កនុងរយៈេពល ១៤ៃថង េ យែផកេលេតស 
G6PD អវជិជមន។ 
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• ចំេពះេស ឯកជនៈ កនុងដំ ក់កលដំបូងៃនករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ (២០១១-២០១៥) តវ ម 
ករពយបល គនចញ់េ យថន ំ គនចញ់មួយមុខេនកនុងេស ឯកជន។ អនុញញ តឲយមនករលក់ថន ំ 
គនចញ់ បេភទថន ំ Malarine មរយៈគេ មងទីផ រសងគមមនករទទួល គ ល់។ េនេពលែដល 
គេ មងមូលនិធិផគត់ផគង់ឱសថ គនចញ់ (AMFm) អនុវតេពញេលញ ថន ំ គនចញ់ែដលផ ំជមួយ 

រធតុ េតមីសីុនីន(ACT) នឹង តវបនលក់េន គប់ទីផ រេនកនុង បេទសកមពុជ។ 

• កនុងដំ ក់កលៃនករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ (២០១៦-២០២៥) :  តវ មករលក់ថន ំ គនចញ់

គប់ បេភទេនកនុងេស ឯកជន។ មឃត់ករពយបលជំងឺ គនចញ់េន គប់េស ឯកជនទំងអស់ 
េលកែលងែតេស ឯកជនែដលេគរពេទ មលកខខណរបស់ កសួងសុខភិបល។ 

ករ គប់ គងភន ក់ងរចមង: 
• េនេស ធរណៈ ផល់ជូនមុង ជលក់ថន ំែដលមន បសិទភពយូរ (មន ក់មុងមួយ) និង ផល់ជូនមុង 

អ ងឹង ជលក់ថន ំែដលមន បសិទភពយូរ (មួយ គ រមុងមួយ) ដល់ បជជនភូមិេគលេ  (ភូមិ 
ែដលមនករណី គនចញ់) េ យបែនថមករ ជលក់មុងចស់េ យថន ំ ជលក់មុងែដលមន បសិទភព 
យូរ។ េធករបញ់ថន ំេនកែនងែដលមនករណីប៉ ៉ សីុតវជិជមនេនៃថងទី៣។ 

• ចំេពះកងកមំងេយធ និងកមំងនគរបលៈ ផល់ជូនមុង ជលក់ថន ំែដលមន បសិទភពយូរ ឬ 
មុងអ ងឹង ជលក់ថន ំែដលមន បសិទភពយូរ (មន ក់មុងមួយ) េ យឥតគិតៃថ។ 

• ចំេពះ បជជនចល័តៈ ផល់ជូនមុង ជលក់ថន ំែដលមន បសិទភពយូរ ឬមុងអ ងឹង ជលក់ថន ំែដល
មន បសិទិភពយូរេ យឥតគិតៃថ ឬឲយខចី។ 

•  មេធយបយករពរ គនចញ់ដ៏ៃទេទ ត ដូចជថន ំ បែសបក ចផល់ជូនេ យឥតគិតៃថ ស័យ 
េ យករសិក វ ជវ។ 

• ចំេពះេស ឯកជនៈ កនុងដំ ក់កលដំបូងៃនករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ (២០១១-២០១៥) 
យុទធ ស ៃនករភជ ប់ថន ំ ជលក់មុងជមួយមុងមុនេពលលក់ែចកចយេ យអងគករៃដគូ។  

ករអប់រផំស់បូរឥរយិបថ: 
• េធករផ ពផ យ មរយៈ ទូរទស ន៍ វទិយុ វេីដអូ និង ឈុតសំេលងខី  េធករអប់រជំ កម មរយៈអនក 

សម័ គចិតភូមិ អនកសម័ គចិតពយបលជំងឺ គនចញ់ភូមិ អនកសម័ គចិតចល័តពយបលជំងឺ គនចញ់ភូមិ 
ក៏ដូចជ មរយៈបុគគលិក កសួងករពរជតិ កសួងម ៃផទ កសួងកិចចករនរជីេដម ពមទំងករ 
អប់រ ំ មរយៈករ ប ស័យផទ ល់េ យបុគគលិកមណលសុខភព។ 

• ជពិេសសសងកត់ធងន់េទេលករបណុះប លដល់ គបេ ង ន និងករអប់រសុំខភពដល់សិស   
េ យមនករសហករណ៍ជមួយ កសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 

ករ ម ន និង យតៃម: 
• កនុងដំ ក់កល ៃនករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ (២០១៦-២០២៥) តវេធករកំណត់ករណី គនចញ់ 

ឲយបនេនេស សុខភពឯកជន 
• ព ងឹង និងេ ប បស់ឲយមន បសិទភពនូវ បព័នព័ត៌មនសុខភិបល ក៏ដូចជ បព័នព័ត៌មន គនចញ់ 

និងករ ម នជំងឺ 
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• ល់ព័ត៌មន គនចញ់ទំងអស់ តវបនបញចូ លេទកនុង បព័នកំុពយូទ័រ េនថន ក់ក ល ថន ក់េខត 
និងថន ក់ សក បតិបតិ។ 

ករសហករណ៍ជមួយេស ឯកជនៈ 
• ចលនជពិេសស មរយៈអងគករមិនែមនរ ភិបល 
• កលបងយុទ សច មះេស ធរណៈ និងឯកជន េ យឈនេទដល់ករព ងីកជបេណ រៗ 
• មនករចូលរមួពីែផនកឯកជនជមួយអនកនំឱសថចូលក៏ដូចជអនកែចកចយឱសថ មរយៈគេ មងAMFm 

ករបណុះប លធនធនមនុស ៈ 
• ធនឲយមនបុគគលិកសម សបចំបច់េន គប់ថន ក់េដមបីឲយករអនុវតយុទ សលុបបំបត់ជំងឺ គន 

ចញ់បនេជគជ័យ 
• បុគគលិកសុខភិបលែដលចូលរមួកនុងករពយបលនិងករករពរជំងឺ គនចញ់ តវែតមនករេលកទឹក

ចិត ដូចជផល់ករបំពក់បំប៉នេលកកំពស់សមតថភព ករ ម ន ករផល់ដំបូនម ន ផល់ឱកស
ករងរ ក៏ដូចជ បក់កំៃរេលកទឹកចិតបែនថម។ 

ថ- ករខតខំ ងែ ងជអនរ សយ័ 

សកមមភពទំងអស់ែដលបនពណ៌នេនកនុងយុទធ សលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់េនះ នឹងសេ មចបន 
មរយៈករខិតខំ ពតៃដគន  សហករជអនរវស័ិយ ទញយកចំណុចខំងពីៃដគូនិមួយៗ េដមបីេធឲយសេ មច

បនជអតិបរមនូវលទធផលៃនយុទធ សលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ ក៍ដូចជករព ងឹង បព័នធសុខភិបល
ជរមួ។ អភិបលៃនគណៈអភិបល ជធនី េខត កង សក ខណ នឹងេធជ បធនដឹកនំ កមករងរថន ក់េខត 
សក កនុងករអនុវតយុទធ សៃនករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់េនះយ៉ងមន បសិទធភព។  

ឌ- តនួទរបស់ ថ បន័ឯកជន 

ែផនកឯកជនេដរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករេធេ គវនិិចឆ័យ និងពយបលជំងឺ គនចញ់ែដលមនលកខណៈ 
ល។ មរយៈរបយករណ៍ករអេងកតកនុងឆន ំ២០០៧ មនអនកេឆយសំណួរ បមណជ ២ភគ ៣ យ- 

ករណ៍ថពួកគត់ែសងរកករពយបលជំងឺ គនចញ់េនកនុង ថ ប័នឯកជន។ េ យកត់សំគល់េឃញដូចេនះ
មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ ប៉ ៉ សីុត ស និងបណក ស (CNM) កំពុង បតិបតិនូវ
អន គមន៍សំខន់ៗមួយចំនួនែដលមនករសហករពី ថ ប័នឯកជនកនុងករ គប់ គង និងករលុបបំបត់ជំងឺ
គនចញ់ ែដលបនកំណត់កនុងយុទធ សជតិ។ េនកនុងេពលេវ ខងមុខេនះ (ឆន ំ២០១១-២០១៥) 
ែផនកឯកជននឹងេដរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករ គប់ គងនិងលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់។ មជឈមណលជតិ បយុទធ
នឹងជំងឺ គនចញ់ នឹង បកន់យកេគលករណ៍បីសំខន់ ស មប់ ឲយែផនកឯកជនចូលរមួសហករៈ (១) ព ងឹង 
រតឹបនឹងបទបញជ  និងករអនុវតចបប់ រមួទំងករអនុវតករ ម ឃត់ករេ ប បស់ថន ំ េតមីសីុនីនែតមួយ
មុខ និងករលុបបំបត់ឱសថែកងកយ។ (២) បេងកតនូវគំនិតផួចេផមរួមបញចូ លគន ឯកជន និង ធរណៈ 
េដមបីេធឲយ បេសរេឡងនូវករេធេ គវនិិចឆ័យ និងពយបលករណីជំងឺ គនចញ់ កនុងវស័ិយឯកជន រមួទំងករ
ករបញជូ នជំងឺសម សប និងករេធរបយករណ៍មក ថ ប័នរដ និង (៣) បេងកនករទទួលបននូវថន ំពយបល
គនចញ់ ACTs ដ៏មន បសិទធភពែដល ចរកបនកនុងវស័ិយឯកជន មរយៈ គេ មង  AMFm។ 
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េនេពលែដលកមពុជេធដំេណ រេឆព ះេទដំ ក់កលលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ វស័ិយឯកជន សបចបប់ 
ចេដរតួដ៏សំខន់កនុងករបញជ ក់អះ ងករណី គនចញ់ និង ម នករណី។ កសួងសុខភិបលនឹងផល់

សិទធិឲយ ថ ប័នឯកជនែដលបំេពញ មចបប់បញញតិរបស់ កសួងចូលរមួចំែណកកនុងយុទធនករលុបបំបត់ជំងឺ
គនចញ់។  

 
 

៨- ធនធនហរញញវតថុ 
ក- ករប៉ន់ ម នត មវករហរញញវតថ ុនងករកំណតសំ់គលៃ់នគំ តហរញញវតថ ុ

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ ប៉ ៉ សីុត ស និងបណក ស ៃន កសួងសុខភិបលបន
េធករប៉ន់ ម នជបឋមមួយនូវត មវករហិរញញវតថុស មប់អនុវតយុទធ សលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់កនុង
បេទសេ យែផកេល ៖ 

 ១- បនទុកៃនជំងឺ គនចញ់និងករ ប់េនកនុង បេទស 
 ២- ទិភពជយុទធ សកនុងករ គប់ គងជំងឺ គនចញ់េនកនុង បេទស 
 ៣- សមតថភព សបយកធនធនេនកនុង បេទស និង 
 ៤- សមតថតភពបេចចកេទស និងករ គប់ គងរបស់ៃដគូេផ ងៗែដលនឹងមនករពក់ព័នធ។ 

ខ- ងសេងខបថ ក មជំពកូចំ យ 

ជំពូកចំ យ  
 

ត មវករសរបុ
 (US $)  

មនកនុងែផនករ
អនុម័ត  

(2010-2015)

គំ តហិរញញវតថុ
(2011-2025)  

1. ធនធនមនុស   65,183,350 18,797,015 46,386,335

2. ករបណុះប ល  43,809,300 12,633,350 31,175,950

3. សមភ រៈ បរកិខ រេពទយ   178,542,288 48,345,434 130,196,854

4. ឱសថ បតិករ   100,375,966 5,807,584 94,568,382

5. ករ គប់ គងលទធកមម និងផគត់ផគង់ 94,359,327 5,459,472 88,899,855

6. េហ រចនសមព័នធ   12,945,471 3,086,848 9,858,623

7. មេធយបយទំនក់ទំនង  46,160,471 7,312,550 38,847,921

8. ករ ម ន និង យតៃម  130,210,742 11,322,673 118,888,069

9. ករឧបតថមភគំ ទដល់ កមេគលេ   13,443,842 4,026,911 9,416,931

10. ែផនករ និងកងររដបល  14,266,156 3,401,766 10,864,390

11. ចំ យករយិល័យ   35,565,673 5,871,452 29,694,221

12. ចំ យេផ ងៗ   20,456,302 5,675,188 14,781,114

     សរបុ  755,318,888 131,740,243 623,578,645
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ករប៉ន់ ម នលំអិតអំពីត មវករេនះនឹង តវេធេឡង មរយៈករបេងកត កមករងររ ង មជឈមណលជតិ
បយុទធនិងជំងឺ គនចញ់ ជមួយនិងករចូលរមួពីៃដគូេនកនុងកមមវធីិ គប់ គងជំងឹ គនចញ់។ កមករងរ
នីមួយៗនឹងបងញនូវ ទិភព េហយនិងត មវករអន គមន៍េនតំបន់េផ ងៗេនកនុង បេទស តតពិនិតយថ
េតៃដគូមួយ ែដលលជងេគបំផុតកនុងករផល់េស កមមេន មប េខតជ ទិភពនន ពមទំងេធករ
ប៉ន់ បមណតៃមេ យេ ប បស់តៃមឯក សង់ រ។  

កសួងសុខភិបលនឹងខិតខំ បឹងែ បង ចលន បមូលធនធនែដល តវករេដមបីេ ះ យករខះខត 
ឬគំ តែផនកហិរញញវតថុ (េ យករដកយកនូវធនធនែដលមន ប់ ពីតៃមៃនត មវករជសរបុ) េដមបីអនុវត
យុទធ សលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ មរយៈករេធសំេណ សំុបែនថមចបស់ ស់ និងសម សប។ 

 

៩- ករ ម ន ករ តតពនតយ នងករ យតៃម 

មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ ប៉ ៉ សីុត ស និងបណក សៃន កសួងសុខភិបលបន 
បេងកត និងព ងឹង បព័នធ ម ន និង យតៃមករ គប់ គងជំងឺ គនចញ់ ែដលនឹង តវយកមកេ ប បស់ 
ស មប់ ម នកររកីចំេរ នកនុងករអនុវតនូវែផនករយុទធ សលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់។ របូភពសំខន់ៗ 
ៃន បព័នធ ម ន និង យតៃមរួមមនដូចខងេ កមៈ 

• កមមវធីិជតិចត់ទុកជ ទិភព ករ បមូលទិននន័យព័ត៌មន មរយៈវធីិ សេផ ងៗ។ ករ ម ន 
ជ បចំ ករកំណត់ទិននន័យេគល ករអេងកតជលកខណៈបរមិណ និងគុណភពពក់ក ល ណតិ 
គេ មង និងចុងបញច ប់ ណតិគេ មង គឺជវធីិ សដ៍មន រៈសំខន់េនកនុង បព័នធ ម ន និង 
យតៃមករ គប់ គងជំងឺ គនចញ់េនកមពុជ េដមបី ម ន តតពិនិតយេមលកររកីចំេរ ន ទញយក 

េមេរ នស មប់េរ បចំែកស មលឲយបន តឹម តវេនពក់ក លទី េហយធនថនឹងសេ មចបន
មេគលេ ជគនឹះ។ សូមពិនិតយេមលសូចចនករេន កនុង ងខងេ កម។ 

• កមមវធីិជតិរួមជមួយ និងអងគករជៃដគូ បនេធកិចចសនយជមួយភន ក់ងរឯក ជយ មួយឲយអនុវត 
ករសិក  អេងកតរកទិននន័យេគលេ យែសងយល់អំពីក មិតចំេណះដឹង និងករអនុវត ពមទំងករ 
អេងកតជលកខណៈែខង (Cross-sectional survey) េដមបីកំណត់រកេមលេ ប ៉ឡង់េអពីេដមី ស ៃនជំងឺ
គនចញ់នឆន ំ២០០៤ ក៍ដូចជ២០០៧ និង២០១០។ ករអេងកតដូចគន េនះក៏មនកនុងែផនករ 
ស មប់អនុវត េនឆន ំ២០១២ និង២០១៤ េដមបីបងញអំពីលទធផលជទូេទៃនកមមវធីិ េ យេ ប បស់ 
នូវវធីិ ស យតៃមជេ ចន រមួទំងលកខណៈបរមិណ និងគុណភព។ លទធផលៃនករ យតៃមនឹង 
តវបនែចករែំលកជមួយែផនកពក់ព័នធទំងអស់េនថន ក់េខត និងថន ក់ជតិកនុង បេទស និងជមួយៃដគូ 
អភិវឌ ន៍ ក៍ដូចជអងគករ ថ ប័ន វ ជវវទិយ សនន។ លទធផលនឹងផល់មកនូវេមេរ នអំពីករ 
អនុវត េហយនឹងដឹកនំចងុលផូវលៗស មប់េធអន គមន៍កនុងេពលអនគត ធននូវករសេ មចបន 

មទិសេ  និងេគលបំណងៃនែផនករយុទធ សលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់។ 
• ករ តតពិនិតយែដលមនលកខណៈបន បចំ មរយៈករអនុវតនូវករអេងកតសិក អំពីសំ ក បចំឆន ំ 

និងករអភិបលេ យថន ក់ដឹកនំមជឈមណលជតិ េន មប េខត សក បតិបតិ មនទីរេពទយបែងក 
មណលសុខភព និងបុ៉សសុខភព ។ វធីិេនះនឹងបងញឲយេឃញអំពីលទធផលជគុណភពៃន



ែផនករយុទធ សជតិលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់កនុង ពះ ជ ច កកមពុជ២០១១-២០២៥                                    
40 

 

អន គមន៍ នន េហយនឹងផល់នូវព័ត៌មន តឡប់េទថន ក់មូល នែដលជអនក បតិបតិេដមបីែកលំអ 
ែសងរកកររកីចំេរ ន។ 

• បព័នធព័ត៌មនសុខភិបល និងទិននន័យអេងកត ម នកនុងសហគមន៍ មរយៈគេ មងៃនអនកសម័ គ
ចិតភូមិពយបលជំងឺ គនចញ់ នឹងកំណត់អំពីលទធផលេ យ បងញជេ ប ៉ឡង់ៃនជំងឺ គនចញ់េន

មប េខតេផ ងៗ។ មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់េធ របយករណ៍េទនយក ន
ែផនករ និង បព័នធព័ត៌មនសុខភិបលរបស់ កសួងសុខភិបលេរ ង ល់ តីមស នូវសូចចនករ
បសិទធភព និងករ គបដណប់ៃនអន គមន៍ែដលបនកំណត់។ សូចចនករសំខន់ៗរមួមនអ ឈឺ 
អ ប់េធ បនឹងជំងឺទូេទ អ ប់កនុងចំេ មអនកជំងឺ គនចញ់ ែដលសុទធសឹងជសូចចនករ
តវបនពិនិតយរមួគន េនកនុង កបខណវស័ិយសុខភិបល បចំឆន ំ ពមទំងេធបចចុបបននភពបងញអំពី
កររកីចំេរ នរបស់ បេទសេឆយតបេទនឹងេគលេ សហសវត រ ៍ មដំ ក់កលេវ និមួយៗ។ 

• កមមវធីិជតិនឹងដំេណ រករផងែដរជភន ក់ងរែដល បមូលចង កងនូវទិននន័យសំខន់ៗ កនុងនមជអនក
ទទួលជំនួយបនពីមូលនិធិសកលនូវសូចចនករដូចគន េនះែដរ។ របយករណ៍េផ ងៗនឹង តវបនេផញមក
កមមវធីិជតិជ បចំ តីមស បចំឆមស និង បចំឆន ំ ពីប អងគភព បតិបតិទំង យ ស មប់ករ
តតពិនិតយ និង ម នេលអន គមន៍ និងសកមមភពែដលបននិងកំពុងអនុវត។   

ងខងេ កម បងញជូនអំពីសូចចនករគនឹះ និងេគលេ សំខន់ៗ ែដល តវ ក់បញចូ លេទកនុងទ មង់ៃន
បព័នធ ម ន េហយនឹង តវេ ប បស់ស មប់ករ ម ន និង យតៃមេលលទធផលៃនយុទធ សលុប
បំបត់ជំងឺ គនចញ់េនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជឆន ំពី២០១១ ដល់ ២០២៥។ 
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ងសចូចនករៃនយទុធ សលបុបំបតជ់ំង គនចញ់ 

 

សូចចនករ ទិនន
ន័យ
េគល 

េគលេ  មតិេយបល់

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

អ ប់េ យជំងឺៈ 
ករណី ប់ បចំឆន ំេ យ
ជំងឺ គនចញ់សង ័យ និង
ជំងឺ គនចញ់បញជ ក់ចប
ស់េ គវនិិចឆ័យកនុង
បជជន ១០០ ០០០នក់
យករណ៍េ យេស
ធរណៈ 

 
2.05 

 
1.70 

 
1.50 1.25 1.00 0.80 0.65 0.50 0.35 0.15 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

េគលេ គឺ មិនឲយមន 
ករ ប់េ យ គនចញ់ 
េ ះេន តឹមឆន ំ២០២០ 

 
ងំសុីដង់ជំងឺ បចំឆន  ំ

 
6.16 

 
5.60 

 
4.90 4.00 2.90 2.00 1.85 1.65 1.45 1.25 

 
1.05 0.85 0.65 0.40 0.15 0.00 

េគលេ គឺ តឹមឆន ំ២០២៥ 
េធឲយ ំងសុីដង់ គនចញ់ 
ធក់េនក មិតសូនយ  
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សូចចនករ ទិនន
ន័យ
េគល 

េគលេ  មតិេយបល់

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ករណី គនចញ់ បចំឆន ំ
ែដលបញជ ក់េ គវនិិចឆ័យ
កនុងចំេណម បជជន
១០០០នក់ យករណ៌
េ យេស ធរណៈ 

 
4.18 

 
5.04 

 
4.51 3.80 2.76 2.00 1.85 1.65 1.45 1.25 

 
1.05 0.85 0.65 0.40 0.15 0.00 

េគលេ គឺ តឹមឆន ំ២០២៥ 
េធឲយ ំងសុីដង់ គនចញ់ 
ធក់េនក មិតសូនយ 

ចំនួន សក បតិបតិ (កនុង 
ចំេ មចំនួន សក បតិ
បតិ សរបុ៤៣ែដលមន
គនចញ់) ែដលឈនរក
ថ នភពេ ត មលុបបំប

ត់ (អ កញច ក់ឈម ឬ 
ឌិបសទិក<៥% ឬអ ំង
សុីដង់ៃនករណី គនចញ់
បនេធេ គវនិិចឆ័យរបស់
េមេ គ គប់ បេភទ 
<1/1000េនេស ធរ
ណៈ 

 
0 

0% 

 
8 

18% 

 
10 

23% 
12

27%
14

32%
18

42%
20 

47%
22 

51%
24 

56% 
26 

60%

 
28 

65% 
31 

72%
34 

79%
37 

86%
40 

93%
43 

100%

េគលេ គឺេធឲយ
ំងសុីដង់ គនចញ់ ធក់

េនក មិតសូនយ កនុង
បជជន ១០០០នក់ ជ 
ដំ ក់ៗេដមបីឈនេទ 
សេ មចបន គប់ សក
បតិបតិ ែដលមន គន
ចញ់ទំង៤៣ េន តឹម
ឆន ំ២០២៥ ។ 
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សូចចនករ ទិនន
ន័យ
េគល 

េគលេ  មតិេយបល់

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ចំនួន សក បតិបតិ (កនុង 
ចំេ ម សក បតិបតិ
សរបុ ៤៣ ែដលមន គន
ចញ់)ែដលឈនរក

ថ នភពលុបបំបត់ 
េ យអ ំងសុីដង់ៃន 
ករណី គនចញ់បនេសម
សូនយ  

 

 
0 

0% 

 
0 

0% 

 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
7 

16%
9 

21%
12 

27%
14 

32% 
16 

38%

 
17 

40% 
24 

56%
31 

72%
38 

88%
41 

95%
43 

100%

េគលេ គឺកត់បនថយបនទុក
ៃន ជំងឺ គនចញ់ ឲយេទដល់ 
អ ំងសុីដង់ សូនយករណី 
កនុងចំេ ម បជជន ១០០០ 
នក់ េន គប់ សក បតិបតិ
គនចញ់ ទំង ៤៣ េនឆន ំ
២០២៥។ 

សមម តៃន ល់សុី
ប៉រ ៉មូ វ ី ៉ ក់និង បេភទ
គនចញ់េផ ងេទ តកនុង
ចំេ ម គនចញ់បន
បញជ ក់េ គវនិិចឆ័យនិងពយ
បលេនេស ធរណៈ 

 

 
PF= 
70% 
PV= 
25% 
Mix= 
5% 

 
PF=6
3% 
PV=3
0% 
Mix=
7% 

 
PF= 
57% 
PV= 
35% 
Mix=
8% 

PF=
51% 
PV=
40% 
Mix=
9% 

PF=
45% 
PV=
45% 
Mix=
10%

PF=
39% 
PV=
50% 
Mix=
11%

PF=
30% 
PV=
58% 
Mix=
12%

PF= 
21%
PV= 
66%
Mix=

13%

PF= 
12% 
PV=7
6% 
Mix=1
2% 

PF=
3% 
PV=
86% 
Mix=
11%

 
PF= 
0% 
PV= 
90% 
Mix= 
10% 

PF= 
0% 
PV= 
90% 
Mix=
10% 

PF= 
0% 
PV= 
90% 
Mix=
10% 

PF= 
0% 
PV=9
0% 
Mix=
10% 

PF= 
0% 
PV= 
90% 
Mix=
10% 

PF= 
0% 
PV= 
0% 
Mix= 
0% 

េគលេ គឺេធឲយ គនចញ់
បងក េ យ ល់សុីប៉រ ៉មូ
មកេន តឹមសូនយេនឆន ំ
២០២០ និង 
គនចញ់បងកេ យវ ី ៉ ក់
មក េន តឹមសូនយេនឆន ំ
២០២៥ ។ 
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សូចចនករ ទិនន
ន័យ
េគល 

េគលេ  មតិេយបល់

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ភគរយៃនខនងផទះមន
និភ័យ គនចញ់ែដលេន
កនុងភូមិេគលេ ែដល
យ៉ងេ ច ស់មន
មុង ជលក់ថន ំមួយ (មុង
ជលក់ថន ំមន បសិទិភព 
រយៈយូរ ឬមុង ជលក់ថន ំ 
ធមម ) និង ឬចំនួនខនងផទះ 
បនបញ់ថន ំកនុងរយៈេពល 
១២ែខចុងេ កយ 

 

 
NA 

  
85% 95% 95% 95% 

 
95% 95% 95%

ភគរយៃន បជជនមន
និភ័យ គនចញ់េនកនុ

ងភូមិេគលេ ែដលបន
េដកកនុងមុង ជលក់ថន ំ (មុង
ជលក់ថន ំមន បសិទិភព
រយៈយូរមុង ឬ ជលក់ថន ំ
ធមម ) កលពីយប់មិញ  

 
NA 

  
70% 

 

85%

 

90% 95% 

  
95% 

 

95% 95%
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សូចចនករ ទិនន
ន័យ
េគល 

េគលេ  មតិេយបល់

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ភគរយៃន បជជនេន
កនុងភូមិេគលេ ែដល
គនេកខួន២ សបហ៍
េហយបនពយបលថន ំ 
គនចញ់ មករែណនំ
របស់កមមវធិីជតិកនុង រយៈ
េពល២៤ េម៉ងៃនករចប់
េផម គនេក 

 
NA 

  
70% 80% 85% 90% 

 
95% 95% 95%

ចំនួន និងភគរយៃនកែនង 
ផល់េស ែដល ចេធេ
គ វនិិចឆ័យេ យ
មី កទស ន៍ រេឺតសរហ័ស 

 
NA 

  
80% 85% 90% 100%

 
100% 100% 100%

ចំនួននិងភគរយៃនកែនង 
ផល់េស ែដលគម នរបយ 
ករណ៍ ច់សុកថន ំេលស
ពីមួយសបហ៍េនកនុង
កំឡុងេពល មួយៃន
រយៈេពល៣ែខចុងេ កយ 

   
70% 

 

75%

 

90%

 

95% 

  
95% 100% 100%
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១០- េសច សនន ន 

េទះបីមនក ខះៗែដលនំឲយមនករលំបកនិង បឈម កនុងករឈនេទរកករលុបបំបត់
គនចញ់ទំង សងនឆន ំ២០២៥កី ក៏មនេហតុផលនិងក អំេ យផលជេ ចនែដលនឹងនំឲយ
ពះ ជ ច កកមពុជសេ មចបនេជគជ័យ មែផនករយុទធ សជតិែដលបនអនុម័ត។ 

ែផនករយុទធ សជតិលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់េន ពះ ជ ច កកមពុជឆន ំ២០១១-២០២៥

បនទទួលករគំ ទយ៉ងខំងកពីសំ ក់សេមចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន នយករដម នី

ៃន ពះ ជ ច កកមពុជ។ មយ៉ងេទ តែផនករយុទធ សជតិេនះត មវឲយមនករចូលរមួ និងគំ ទពី
គប់ ថ ប័នជតិ និងអនរជតិែដលជក គនឹះកនុងករេក ងគរធនធន រមួមនធនធនមនុស  ហិរញញវតថុ 
សមភ រៈបរកិខ រ និងបេចចកេទស មត មវករចំបច់ ។ 

មនក អំេ យផលជេ ចនែថមេទ ត  រមួមនក សនិភព េសថរភពនេយបយ ករអភិវឌ  
េសដកិចច និងកររកីចំេរ នខងេហ រចនសមព័នធគមនគមន៍ និងព័ត៌មន ករផស់បូរមុខរបរ ករែកលំអ
បរ ិ ថ ន ឥរយិបថរស់េន និងជពិេសសភព បេសរេឡងៃនករទទួលយកបននូវអន គមន៍ៃនករងរ
បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ មរយៈករែកលំអនូវេស ពិនិតយពយបល និងករបងក រករចមងេ យមន
ករ តតពិនិតយ និង ម នរបស់មជឈមណលជតិ បយុទធនឹងជំងឺ គនចញ់ ប៉ ៉ សីុត ស និង
បណក ស ៃន កសួងសុខភិបល និងអងគភពេ កមឱ ទរបស់ កសួងសុខភិបល និងៃដគូ
ទំង យ រមួជមួយនិងករេធវមិជឈករ និងករព ងីកនូវសកមមភពជគនឹះៃនកមមវធីិ បយុទធនឹងជំងឺ
គនចញ់រហូតដល់តំបន់ជនបទ ច់ សយ៉លជកែនងែដលេហ រចនសមព័នធសុខភិបលេនមន
កំរតិ ( មរយៈប ញអនកសម័ គពយបលជំងឺ គនចញ់ មភូមិ)។ 

ដូេចនះ ស មប់ ពះ ជ ច កកមពុជគឺជេពលេវ ែដលសម សបបំផុតស មប់ករចប់េផម
នូវសកមមភពដ៏ជក់ ក់េនកនុងករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ជមួយសកលេ ក េនកនុងកីសងឃឹម
េជ ជក់ថ ែផនករយុទធ សជតិេនះបងញនូវផូវេដរ តឹម តវចបស់ ស់ េឆយតបេទនឹងចកខុវស័ិយ
របស់ែផនករយុទធ សជតិលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់េន ពះ ជ ច កកមពុជឆន ំ២០១១-២០២៥  
គឺ បេទសកមពុជមួយែដលគម នជំងឺ គនចញ់ចប់ពីឆន ំ២០២៥តេទ។
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ឩបសម័ពនធ 

 
កសងួ ថ បន័ អងគភពពកព់ន័ធ នងអងគករជៃដគ ូ

 

- កសួងម ៃផទ  
- កសួងករពរជតិ  
- កសួងកិចចករនរ ី
- កសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
- កសួងេសដកិចច និងហិរញញវតថុ 
- កសួងព័ត៌មន 
- កសួងបរ ិ ថ ន 
- កសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
- កសួងកសិកមម រកុខ បម៉ញ់ និងេន ទ 
- កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 
- កសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 
- នយក នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ និងេ គ ងសំ ង  
- មជឈមណលជតិេលកកំពស់សុខភព  
- ឃំងឱសថក ល  
- កកបទ កហមកមពុជ  
- អងគករសុខភពគម ន ពំែដន  
- អងគករៃដគូេដមបីករអភិវឌ ន៍  
- សកលវទិយល័យ វ ជវ ជីវកមម  
- អងគករសុខភព បជជនអនរជតិ  
- អងគករ បយុទធនឹង គនចញ់  
- អងគករសុខភព គ រអនរជតិ  
- វទិយុ បី៊បី៊សីុ  
- មណលព័ត៌មន សីកមពុជ  
- សមគមេវជជបណិតកមពុជ  
- វទិយ ថ នប៉សទ័រកមពុជ  
- សមគម គនចញ់កមពុជ  
- អងគករសុខភពពិភពេ ក  
- អភិបលៃនគណៈអភិបល ជធនី េខត កង សក ខណ  
- មនទីរសុខភិបលេខត សក បតិបតិ មនទីរេពទយបែងក មណលសុខភព បុ៉សសុខភព 

*** ថ ប័នរដ និងៃដគូអភិវឌ ន៍េផ ងេទ ត នឹង តវបនអេញជ ញចូលរមួបែនថម មករចំបច់។ 
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លកខខណចំបចេ់ដមបសេ មចេជគជយ័កនងុករលបុបំបតជំ់ង គនចញ ់
 

ងខងេ កម គឺជករសេងខបនូវត មវករចំបច់លកខខណេដមបីសេ មចេជគជ័យកនុងករលុបបំបត់
ជំងឺ គនចញ់េនកនុង ថ នភព បេទសកមពុជនេពលបចចុបបនន និងអីែដល តវេធកនុងរយៈេពល១៥ឆន ំ
េដមបីលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់ គប់ បេភទទំងអស់ពីកនុង បេទសកមពុជ។ 
 

លកខខណចំបច់ តវអនវុតនក៌នុងរយៈេពល១៥ឆន ំខងមខុ 

លកខខណចំបច ់ ថ នភព េទសកមពុជនេពល 

បចចុ បនន

អែដល តវេធកនងុរយៈេពល១៥ 

ឆន ំខងមខុ

ឆនទៈនេយបយបញជ ក់ចបស់
ស់ េដមបចីប់េផមដំេណ រ

ករនូវកមមវធីិ 

សេមចនយករដម នីមនចំ ប់
រមមណ៍ និងបនគំ ទគេ មងយ៉ង

សកមម 
ករខិតខំ បឹងែ បង ករគំ ទគួរ
ែត តវបនចងុលបងញ េដមបី
ធនបននូវ និរនភពៃនផល
បេយជន៌ និងឆនទៈនេយបយ 

 

េសថរភពនេយបយ េសដកិចច 
និង ហិរញញវតថុ 

បេទសកមពុជមនេសថរភព
នេយបយ និងហិរញញវតថុល 

បេទសកមពុជបន បឹងែ បងេដមបី
សេ មចបននូវេសថរភពហិរញញវតថុ 
និងករអភិវឌឈេសដកិចចឲយកន់ែត
បេសរេឡង 

 
ភពចស់ទំុកនុងករ បតិបតិករ 
និង បសិទធភពៃនករ គប់ គង 
ជំងឺ គនចញ់ 

មជឈមណលជតិ បយុទធជំងឺ គនចញ់
គឺជកមមវធីិមួយកនុងចំេ មកមមវធីិ
ជតិែដលបនអនុវតកមមវធីិសុខភព 
យូរជងេគេនកនុង បេទសកមពុជ 

ករខិតខំ បឹងែ បងលុបបំបត់ជំងឺ 
គនចញ់គួរែត តវបនចប់េផម
េ យ េធករសិក ឲយបនលិត
លន់អំពីលទធភពបេចចកេទស 
ករអនុវត និង ហិរញញវតថុ (រមួទំង
ករពិនិតយ បសិទធភពតៃម) 

 
មនេហ រចនសមព័នធែថទំ 
សុខភពល តឹម តវេនទូទំង 
តំបន់ បតិបតិករ 

 

ករែកទ មង់ែផនកសុខភិបលកំពុង 
ដំេណ រករ និងមនកររកីចំេរ នេ ចន 
ែតករលំបកេនមនេនេឡយ 

កសួងសុខភិបលធនថ
សក បតិបតិេគលេ ែដល តវ
េធករលុបបំបត់ជំងឺ គនចញ់
កនុងដំ ក់កលដំបូង តវបន 
ផល់ ទិភពខពស់កនុងករព ងីក
េហ -រចនសមព័នធ និងអភិវឌឈន៍
ធនធនមនុស  
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មនករអនុវត បកបេ យ 
េជគជ័យកនុងករ គបដណប់

មរយៈករ វ ជវ
េអពីេដមី ស 

ករ វ ជវេអពីេដមី សេទបែត 
ចប់េផមអនុវតនេពលថមីៗ 

ចំនួន និងករព ងីកភូមិ ស
ៃនតំបន់ វ ជវគួរែត តវបន
បេងកន។ ជងេនះេទេទ តគឺ
ព ងីកករ វ ជវេមេ គ 
វជិជមនេនៃថងទី៣ (េហយ បសិន
ជចំបច់ តវេមលឈមេន
ៃថងទី៧ និង ៃថងទី២១) និងេធករ

វ ជវសកមម 

ភពែដល ចរកបនៃនេហ  
រចនសមព័នធបេចចកេទសែដល
មន បសិទធភពេន គប់កែនង
បតិបតិករទំងអស់ 

ករអភិបល គនចញ់មនេធេន 
មនទីរសុខភិបលេខត និង សក
បតិបតិ បុ៉ែនពំុទន់ កមបណក

ស េនថន ក់េខតេនេឡយ 

ធនធនគួរ តវបនែបងែចកេដមបី
បេងកត កមបណក សេនថន ក់
េខត និង បុ៉ស គនចញ់កនុងភូមិ
ែដលសថតិេនឆង យ ជង៥គ.ម ពី
កែនងផល់េស សុខភព 

ធរណៈ 
ករចល័តរបស់ បជជន តវ
មនលកខណៈ តិចតួចរ ង
តំបន់ែដលមន គនចញ់ខពស់ 
និងតំបន់ែដលមន គនចញ់
ទប 

ករចល័ត និងករេធចំ ក សក
មនក មិត ខពស់េហយបនែសងេចញ
នូវចលន បំ ស់ទីរបស់ បជជន
យ៉ងេក វកកនុង រយៈ បុ៉នម នឆន ំកនង
មកេនកនុង បេទសកមពុជ 

ល់ករ បឹងែ បងទំងអស់គួរែត
តវបនេធេដមបី ម នករមក
ដល់របស់ កម បជជនចល័ត
កនុងតំបន់ គនចញ់ និងផល់មុង
ជលក់ថន  ំករេធេ គវនិិចឆ័យ និង 
ពយបលទន់េពលេវ ជមួយ
និងករអប់រសុំខភពផងែដរ

វន័ិយៃនករ គប់ គងកមមវធីិ  ករ តតពិនិតយ ករអភិបល និង 
ករេធសវនកមម តវបនព ងឹងេន 
គប់ក មិត 

ែផនករខន តតូចេនថន ក់ សក
បតិបតិគួរែត តវបនព ងីក េដមបី
ធននូវករេធវមិជឈករ និង
វសិហមជឈករៃនសកមមភព
គនចញ់ទំង សង។ ករ តត
ពិនិតយ ករអភិបល និង ករេធ
សវនកមមៃផទកនុងគួរែត តវបន 
ព ងឹងបែនថមេទ ត។ ករគំ ទ
យ៉ង ខំងកពីអភិបលៃន
គណៈអភិបល ជធនី េខត 
កង សក ខណ និង ជញ ធរ
មូល នទំងអស់គួរែត តវបន
ធន ។ 

 
 


