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1. សារបាន 

ជ្ំងឺប្តូពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ (NTDs) គឺជាជ្ំងឆឺ្លង កកើតមានកប្ចើនរំផុតកៅតរំនប់្តូពិក និងអនុតរំន់
ប្តូពិក ក ើយជ្ំងឺកនេះរ៉ាេះពាល់ភាគកប្ចើនរំផុតកលើប្រជាជ្ន ដែលរស់កៅកដនលងខ្វេះអនាមយ័ នងិកៅឆ្ងា យព៊ីកសវា
សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ ជាពិកសសគឺប្រជាជ្នប្ក៊ីប្ករស់កៅតំរនដ់ាចប់្សយាល។ ភាគកប្ចើនននជ្ំងឆឺ្លងរុនំរ ៉ា រងកកទ្បើង
កដាយជ្ំងឺប្តូពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ ដែលជាមូលក តុរណ្តត លឲ្យ ឈ ឺ និងសាល រ ់ ក ើយជ្ំងឺទងំកនាេះក៏
ចូលរមួចំដណ្កក្វើឲ្យមានការករ ើសកអើងកៅកនុងស គមន។៍ ជ្ំងឺប្តូពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ ដែលមានពាកយ
ថា «ម្និចារអ់ារម្ាណ៍» កដាយសារដតប្រជាជ្នដែលកកើតជ្ងំឺកនាេះ ភាគកប្ចើនជាអនកដែលងាយរងកប្គ្មេះរំផុត ក ើយ
រស់កៅតំរនដ់ាចប់្សយាលពបិកកនុងការក្វើែំកណ្ើ រកៅែល់ និងពួកគ្មតម់និអាចមានលទ្ធភាពកៅរកកសវាសុខាភិ
បលបនសមប្សរ។ 

មានប្រកភទ្ជ្ំងNឺTDsជាកប្ចើន កៅដតមានកកើត នងិចមលងកនុងប្រកទ្សកមពុជា ដែលNTDs ទងំកនាេះ រណ្តត ល
ឲ្យរ៉ាេះពាល់យា៉ា ងខាល ងំែល់សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ ក ើយ កមករគ ភាន កង់ារចមលង និងអនតរការ ៊ី និងអនកកកើតជ្ំងឺទងំ
កនាេះ មានរងាា ញជូ្នកៅតារងទ្៊ី១។ 

 

តារាងទី្១៖ ជងឺំម្ពនូម្រពិូកវៃលគ្មម នការចាប់អារម្មណ៍ វៃលម្រវូម្បយុទ្ធ និងលុបបបំារ់ងៅកនុ ងម្បងទ្សកម្ពុជា 

ង ម្ ៉ះជងំ ឺ ម្បងភទ្ងម្ងរាគ ភាន កង់ារចមលង ឬអនតរការ ៊ី អនកងករីជងំ ឺ

ជងំមឺ្ពនូអងំបា៉ះ ឬជងំមឺ្ពនូងជងីៃរំ ី ម្ពូន មូ្ស ម្នុសស 

ជងំសីុឺសតូសូម្ញី សីុស ឬម្ពនូធងំពា៉ះ ម្ពូន ងចៅ ទ្ឹកសាប៖ ងចៅ ខ្លា  (Neotricula aperta) ម្នុសស វកក 
ជងំមឺ្ពនូកាងតាម្ៃ ី ម្ពូន  ម្នុសស 
ជងំមឺ្ពនូង្ាមី្ (Opisthorchiasis 
viverrini) 

ម្ពូន 
ខ្យងទ្ឹកសាប ម្រីទ្ឹកសាប ឬសរវទ្ឹកសាប

ៃូចជា កាត ម្ ខ្យង កំពឹស 
ម្នុសស 

ជងំមឺ្ពនូងរញ /សីុសទវីសកូសីស ម្ពូន 
ម្ជូក (ងរនីញ ម្ជូក) 
ងគ្ម (ងរនីញ ងគ្ម) 

ម្នុសស (សីុសទីវសកូសីស) 
ម្នុសស 

ជងំមឺ្ពនូសរដស ឬម្ពនូអងគលីីល ម្ពូន  ម្នុសស វកក 
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ជ្ំងបឺ្ពូនទងំអស់កនេះ កៅដតរនតរងកឲ្យមានផលរ៉ាេះពាល់ែល់សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ និងកសែឋកិចចសងគមររស់
ប្រជាជ្នកមពុជាជាកប្ចើន រមួមាន៖ 

 រកងកើនអប្តាននកងវេះអាហាររូតថមភ ជាពិកសសកលើកុមារ និងស្រសត៊ី 

 ការសិកាករៀនសូប្តររស់កុមារថយចុេះ 

 ការថយចុេះនូវភាពលូតលាស់កៅជាមនុសសកពញវយ័ 

 ឈរុឺនំរ ៉ា និងជ្ងំឺកថលើម 

 មហារ ៊ីកថងទ់្ឹកប្រមា៉ា ត ់(រណ្តត លមកព៊ីប្ពនូកថលើម “Opisthorchiasis viverrini”)  

 រ ៊ីកសរនសឈាមរំពងក់ (រណ្តត លមកព៊ីជ្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា ) 

 ករគសញ្ញា ប្រពន័ធប្រសាទ្ (Neurocysticercosis) ែូចជាជ្ំងឺឆ្កួតប្ជ្កូ 

 កមករគរ ៊ីកសាយភាយកពញខ្លួន និងសាល រ ់ជាពិកសសអនកដែលមានប្រពន័ធការពារខ្លួនចុេះកខ្ាយ (រណ្តត ល 

មកព៊ីជ្ងំឺប្ពូនសរនស) 

 រនទុកជ្ងំឺប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី ែក៏ប្ចើនសនធឹកសនាធ រដ់ែលកកើតមានកទ្បើងកនុងចំកណ្តមប្រជាជ្ន រស់កៅកនុងតរំន់

ដែលខ្វេះខាតទ្កឹសាា ត នងិអនាមយ័ 

 ររមិាណ្កមករគប្ពូនមានព៊ីម្យម កៅកប្ចើន ដែលអាចរងកឲ្យមានជាករគសញ្ញា រមួមាន រគ ចុកកពាេះ អស់

កមាល ងំលាិតនលា ទ្នក់ខ្ាយ ដែលរនាទ រម់កកទ្ៀតអាចនាឲំ្យមានការថយចុេះនូវការលូតលាស់ទងំដផនក

រញ្ញា  សាា រត៊ី នងិដផនករងកាយ 

 ររមិាណ្កមករគប្ពូនខ្ពស់រំផុត ដែលកកើតមានកទ្បើងកលើកុមារកប្តៀមចូលសាលាករៀន កុមារកនុងវយ័សិកា 

ស្រសត៊ីសថិតកនុងវយ័រនតពូជ្ និងមនុសសកពញវយ័ដែលប្រករមុខ្រររប្រឈមនឹងហានិភយ័ខ្ពស់ែូចជា អនកក្វើ
ការកៅចមាក រដត ឬអនករកុរកដរ ៉ា 

 ផលរ៉ាេះពាល់ននជ្ងំឺប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី ចំកពាេះស្រសត៊ីសថិតកនុងវយ័រនតពូជ្ រមួមាន មាត យមានសភាពកសលកសាល ំង 

ទរកខ្វេះទ្មានក់ៅកពលកកើត និងទរកអាចសាល រ ់មានភាគរយខ្ពស់ 
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អងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក (WHO) បនរកងកើត «ការប្ររែណត រ់្ ុខោពជា្កល (UHC)» ដែលមាននយ័
ថា ប្រជាជ្នរងកប្គ្មេះទងំអស់ អាចទ្ទ្ួលបននូវកសវាសុខាភបិលរឋម ការរងាក រ ការពាបល និងការសាត រន៊ីតិ
សមបទ ប្រករកដាយគុណ្ភាព កដាយមនិគិតព៊ីរញ្ញា  ិរញ្ា វតថុររស់ពួកកគ។ តាមកមើលកៅ «ការប្ររែណត រ់្ ុខ
ោពជា្កល» កនេះ អាចសកប្មចកៅបន លុេះប្តាដតប្រជាជ្ន នងិស គមន ៍ដែលរងផលរ៉ាេះពាល់កដាយជ្ំងឺប្តូ
ពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្កនាេះ ទ្ទ្ួលបននូវកសវាសុខ្ភាពមយួដែលប្តឹមប្តូវ ឬនិយាយមយួដររកផសងថា 
ការប្រយុទ្ធ និងលុររំបតជ់្ំងឺប្តូពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ គឺជាែំកណ្ើ រដែលធានាថា ប្រជាជ្នងាយរង
កប្គ្មេះជាងកគ និងដែលកគមនិចារអ់ារមាណ៍្ អាចទ្ទ្ួលបននូវកសវាសុខាភបិលសមរមយ ប្រករកដាយសម្ម ៌
និងមនិមាននរណ្តមាន កប់្តូវបនទុ្កកចាល។ 

NTDs ប្តូវបនផតល់អាទ្ិភាព មនិប្តឹមដតកដាយសារដតទ្ ំំ និងផលរ៉ាេះពាល់ននរនទុកជ្ំងឺររស់ពួកកគកនាេះកទ្ 
ករ៏៉ាុដនត កក៏ដាយសារដតមានភសតុតាងជាកប្ចើន បនរងាា ញថា ការក្វើអនាត រគមនប៍្រករកដាយប្រសិទ្ធិភាពកៅតាម
អនុសាសនណ៍្តមយួ ឬអនុសាសនទ៍ងំប្ប ំ ររស់អងគការសុខ្ភាពពិភពកលាក ែល់ស គមនដ៍ែលរងការរ៉ាេះ
ពាល់ នឹងអាចក្វើការប្រយុទ្ធបនយា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ ឬលុររំបតក់ារចមលង ឬលុររំបតជ់្ំងឺទងំប្សុង ែូចដែល
កំណ្តក់ដាយអងគការសុខ្ភាពពិភពកលាក។ កដាយបនអនុវតត និងសប្មរសប្មួលតាមកគ្មលការណ៍្ដណ្នា ំររស់
អងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក ប្រកទ្សកមពុជាបនទ្ទ្ួលកជាគជ្យ័គួរឲ្យកតស់មាគ ល់ កនុងការប្រយុទ្ធ និងលុររំបត់
ជ្ំងឺប្តូពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ នាកពលកនលងមក។ 

អងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក ផតល់អនុសាសនឲ៍្យក្វើការពាបលតាមកាលកណំ្ត ់ កដាយផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូន
ែល់ប្កុមងាយរងកប្គ្មេះ និងដែលកំពុងរស់កៅកនុងតំរនច់មលងជ្ំងឺប្ពនូខ្ពស់ ទងំអស់កនាេះ កដាយមនិចាបំចក់្វើករគ
វនិិចឆយ័កលើរុគគលណ្តមាន កក់ទ្បើយ ដែលអនតរគមនដ៍ររកនេះ ជ្ួយ កាតរ់នថយអប្តាឈ ឺតាមរយៈការថយចុេះននរនទុក
ពងប្ពូន។ ក តុែូកចនេះក ើយ បនជាយុទ្ធសាស្រសតចមបងកនុងការប្រយុទ្ធ និងលុររំបតជ់្ំងឺប្ពូនNTDs កៅប្រកទ្ស
កមពុជា គឺការរងាក រកដាយការផតល់ថាន ពំាបល ដែលជាការពាបលយា៉ា ងកទ្ៀងទត ់ ែល់ប្រជាជ្នប្រឈមនឹងការ
ចមលង (តារងទ្៊ី២) តាមរយៈថាន បំ្ពូន ជាប្រកភទ្ថាន ដំតមយួមុខ្ ឬករ៏មួរញ្ចូ លគ្មន  កៅតាមប្រកភទ្ននជ្ំងែឺងកូវប្ពូន។ 

ភាគកប្ចើនរំផុតននការចមលងជ្ងំឺNTDs គឺរណ្តត លមកព៊ីខ្វេះទ្ឹកសាា តកប្រើប្បស់ និង/ឬ ពុមំានអនាមយ័ កៅកនុង
ប្គួសារ កែូ៏ចជាកៅកនុងស គមន។៍ ខ្ណ្ៈកពលដែល ការរងាក រកដាយការផតល់ថាន ពំាបល អាចជ្ួយ បនប្តមឹដត
កាតរ់នថយអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងន់នជ្ំងឺ នងិរនទុកអប្តាឈ ឺ វាមានដតការក្វើអនតរគមន ៍តាមរយៈការកប្រើប្បស់ទ្ឹកសាា ត 
និងអនាមយ័កទ្ ដែលអាចកាតរ់នថយ នងិទ្៊ីរផុំតអាចកាតផ់្តត ចក់ារចមលងជ្ងំNឺTDs បន។ ទ្ឹកសាា ត និងអនាមយ័ 
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កច៏ាបំចស់ប្មារក់ារផតល់កសវាដថទ ំ និងការសាត រន៊ីតិសមបទែស៏មរមយមយួ ែល់អនកដែលរងផលរ៉ាេះពាល់កដាយ
ជ្ំងឺ និងពិការភាពរុនំរ ៉ាកដាយសារជ្ំងឺប្ពូនNTDs។ អនតរគមនក៍លើទ្ឹកសាា ត នងិអនាមយ័ មានកគ្មលរំណ្ងចូលរមួ
ចំដណ្កកាតរ់នថយ នងិលុររំបតនូ់វការចមលងជ្ំងឺប្ពូនNTDs ប្ពមទងំធានាបននូវការដថទ ំប្រករកដាយប្រសិទ្ធ
ភាព ែល់អនកដែលមានពិការភាព កដាយសារ ជ្ំងឺប្ពនូNTDs ។ 

 
តារាងទី្២៖ វផ្នការយុទ្ធសាស្តសតដនជងឺំ NTDs ងៅម្បងទ្សកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ 

ង ម្ ៉ះជងំ ឺ ម្កមុ្ម្បឈម្ 

ងគ្មលងៅរបស់កម្មវធិជីារិ
ម្បយុទ្ធនងឹជងំៃឺងកូវម្ពនូ ឆ្ន សំងម្ម្ចងគ្មលងៅ 

លុបបបំារ់*1 ម្បយុទ្ធ1 

ជងំមឺ្ពនូអងំបា៉ះ 
ឬជងំមឺ្ពនូងជងីៃរំ ី

ម្បជាជនទងំអស់វៃលរស់ងៅ
កនុងរំបន់ចម្ាងទងំ៦ 

√  
២០១៦ (លុបបបំារ់
ងចញពីបញ្ហា សុខ្
ភាពសាធារណៈ) 

ជងំសុឺសីតូសូម្ញី សុសី 
ឬម្ពនូធងំពា៉ះ 

ម្បជាជនវៃលរស់ងៅតាម្ៃង
ទ្ងនាងម្គងគ រំបន់វៃលមានងអកូ
សាស្តសតអំងណាយផ្លគឺជាកវនាង
ម្បឈម្ខ្ពស់ 

√  ២០២៥ 

ជងំមឺ្ពនូកាងតាម្ៃ ី
កុមារងម្រៀម្ចូលសាលាងរៀន 
កុមារកនុងវយ័សិកា នងិ ស្តសតសីថិរ
កនុងវយ័បនតពូជ 

 √ _ 

ជងំមឺ្ពនូង្ាមី្ 
កុមារ និងម្នុសសងពញវយ័ វៃល
ចូលចិរតហូបចណីំអាហារងៅ ឬ
ម្ិនកអិនលអ 

 √ _ 

ជងំមឺ្ពនូងរញ / 
សុសីទវីសកូសសី 

ម្បជាជនម្គប់វយ័ទងំអស់វៃល
រស់ងៅកនុងសហគម្ន៍ 

 √ _ 

ជងំមឺ្ពនូសរស 
ឬម្ពនូអងគលីលី 

ម្បជាជនម្គប់វយ័ទងំអស់វៃល
រស់ងៅរំបន់ម្បឈម្នឹងការ
ចម្ាងកនុងងខ្រត/ម្សុក ជាពិងសស
គឺកុមារវយ័ងកមង 

 √ _ 

*លុបបំបារ់ងចញពីបញ្ហា សុខ្ភាពសាធារណៈ; 1ងម្ីលឧបសម្ព័នធទ្ី១
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2. សាា នភារជាំងឺព្រូនព្តរូិរខែលគ្មា នការចាប់អារម្ាណ៍ នៅរនងុព្បនេសរម្ពុជា 

2.1. ជងំបឺ្ពនូអទំបាោះ ឬជងំបឺ្ពនូទជើងែរំ ី 

ជ្ំងឺប្ពូនអំកបេះ ឬជ្ំងឺប្ពូនកជ្ើងែំរ ៊ី រងកកទ្បើងកដាយកមករគមា៉ាងមានកឈាា េះថា Wuchereria bancrofti កកើត
មាន និងឆ្លងកៅកនុងកខ្តតចំននួរនួកៅកនុងប្រកទ្សកមពុជា។ ប្រកទ្សកមពុជាបនអនុវតតដផនការលុររំបតជ់្ំងឺកនេះ 
កដាយកែើរប្សរគ្មន ជាមយួនឹងកមាវ ិ្ ៊ីជាសកលកនុងការលុររំបតជ់្ំងឺប្ពនូអំកបេះកនេះដែរ។ ការគូសដផនទ្៊ីកណំ្ត់
តំរនច់មលងជ្ងំ ឺតាមរយៈការក្វើកតសត ICT និងការពិនិតយកតសតឈាមកពលយរ ់រកកូនែងកូវ microfilaria ប្តូវបន
រញ្ចរក់នុងឆ្ងន ២ំ០០៤ ក ើយបនកំណ្តថ់ា មានតរំនច់មលងជ្ំងឺកនេះ ចំននួ១៨ប្សុក កនុងកខ្តត៤ (រតនៈគ៊ីរ ៊ី សទឹងដប្តង 
ប្ពេះវហិារ នងិកសៀមររ) នងិមានប្រជាជ្នប្រឈមនឹងការឆ្លង រស់កៅកនុងប្សុកទងំអស់កនាេះមានចំននួប្រដ ល
ជា៥ដសននាក។់ ររូភាពខាងកប្កាមកនេះ រងាា ញព៊ីតរំនច់មលងជ្ំងឺប្ពូនអំកបេះ។ 

ប្រកទ្សកមពុជា ទ្ទ្ួលបនកជាគជ្យ័ កនុងការលុររំបតជ់្ំងឺប្ពូនអំកបេះ កចញព៊ីរញ្ញា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈតាម
រយៈយុទ្ធនាការផតល់ថាន ពំាបលជាសមូ ភាព (MDA) ជាករៀងរល់ឆ្ងន  ំ និងការពប្ងឹងសមតថភាពននមណ្ឌ លសុខ្
ភាពកនុងការដថទពំាបលអនកជ្ំងឺ រមួជាមយួនងឹការរ ៊ីកចកប្មើនននកសែឋកិចចសងគម និងការក្វើអនតរគមនក៍ផសងៗ
កទ្ៀត ជាពិកសសការប្រយុទ្ធប្រឆ្ងងំនឹងភាន កង់ារចមលងជ្ំង។ឺ អងគការសុខ្ភាពពិភពកលាក ទ្ទ្ួលសាគ ល់ថាប្រកទ្ស
កមពុជាបនលុររំបតជ់្ងំឺប្ពនូអំកបេះ កចញព៊ីរញ្ញា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ កនុងឆ្ងន  ំ២០១៦ (Khieu et al., 2018)។ 
ករ៏៉ាុដនត គួរឲ្យកសាកសាត យ នាកពលរចចុរបននកនេះ មនិទនម់ានកគ្មលការណ៍្ដណ្នាសំត៊ីព៊ីការតាមដានជ្ំងឺ កប្កាយព៊ី
ការរញ្ញា កថ់ាជ្ងំឺកនេះ ដលងជារញ្ញា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ កៅកទ្បើយកទ្។ 

 

រូបភាពទី្១៖ របំន់ចម្ាងជងឺំម្ពនូអងំបា៉ះ តាម្រយៈការគូសវផ្នទី្ងៅឆ្ន ២ំ០០៤ 

LF endemic areas in Cambodia
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2.2. ជងំឺ្ ុ ី្តូ្ូម្ញី៉ា ្ីុ្ ឬប្ពនូធទំពាោះ 

ជ្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស រងកកទ្បើងកដាយសារប្ពូនសំដរ៉ាតរងែូចសលឹកកឈើ មានកឈាា េះថា សុ៊ីសតូសូមា៉ា កមគងគ៊ី 
(Schistosoma mekongi) ដែលបនរងកជារញ្ញា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈែល់ស គមន ៍ដែលរស់កៅតាមែងទ្កនល
កមគងគកនុងប្រកទ្សកមពុជា និងប្រកទ្សសាធារណ្ៈរែឋប្រជាមានិតទ្ាវ ។ កៅប្រកទ្សកមពុជា ជ្ំងឺប្ពនូសុ៊ីសតូសូមា៉ា កម
គងគ៊ី កំពុងកកើត និងចមលងកៅកនុងតំរនម់យួចនំួនសថិតកៅតាមែង និងនែទ្កនលកមគងគដតរ៉ាុកណ្តណ េះ ជាពិកសសទ្៊ីកដនលង
ដែលមានភាន កង់ារចមលងគឺពពកួកចច ខាល តូចៗ មានកឈាា េះថា Neotricula aperta ដែលទ្ំកៅកនុងប្គដ ងថា ដែល
មានទ្ឹក ូររមឹៗ ក ើយកពលកវលាននការចមលងជ្ំងឺសុ៊ីសតូកនេះខ្ពស់រំផុត គឺកៅរែូវប្បងំ ចកនាល េះព៊ីដខ្កុមភៈែល់ដខ្កម
សា ជានគ់្មន ជាមយួនឹងរែូវកនសាទ្ប្ត៊ី។ តាមរយៈការសិកាប្សាវប្ជាវ បនរញ្ញា កឲ់្យែឹងថាមានប្រជាជ្នកមពុជា 
ប្រដ លជាមយួដសននាក ់ ដែលរស់កៅកនុងភូមតិាមែងទ្កនលកមគងគននកខ្តតប្កកចេះ (៥៦ភូម)ិ និងកខ្តតសទឹងដប្តង 
(៥៨ភូម)ិ កំពុងប្រឈមនឹងការចមលងជ្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីសកនេះ។ ករើតាមទ្ិនននយ័កប្រវា៉ាឡងន់នជ្ំងឺកនេះកាលព៊ីឆ្ងន ំ
១៩៩៥ បនរងាា ញថា អប្តាកប្រវា៉ាឡងក់លើកុមារកប្តៀមចូលសាលាករៀន និងកុមារកនុងវយ័សិកា មានខ្ពស់រ ូត
ែល់៧០% ក ើយ៤៩% កៅកនុងចំកណ្តមប្រជាជ្នទូ្កៅ (ររូភាពទ្៊ី២)។ 

វែតចមលងននប្ពូនសុ៊ីសតូសូមា៉ា កមគងគ៊ី សំខានរ់ផុំតគឺទកទ់្ងកៅនឹងមនុសស រ៉ាុដនតកក៏ៅមានពួកថនកិសតវខ្លេះ (ែូច
ជាសតវដឆ្ក និងសតវប្ជ្កូ) អាចមានការជារព់ាកព់ន័ធកៅនងឹការចមលងននជ្ងំឺប្ពូនកនេះដែរ។ ចំដណ្កឯភាន កង់ារចមលង
ននជ្ំងឺកនេះ គឺពពួកកចច ខាល តូចៗ (Neotricula aperta) ដែលទ្ំជារន់ងឹប្គដ ងថាកនុងទ្កនលកមគងគ។ ការចមលងកៅ
មនុសសននជ្ំងឺសុ៊ីសតូកនេះ កកើតមានកទ្បើងកៅកពលដែលកូនែងកូវតូចៗ (cercariae) កចញព៊ីភាន កង់ារចមលង (កចច ខាល ) 
កប្ជ្ៀតចូលកនុងខ្លួនមនុសសតាមដសបក កៅកពលដែលពួកគ្មតចុ់េះទ្កឹទ្កនល កែើមប៊ីងូតទ្ឹក ដ លទ្ឹក កបកគកក់ខាអាវ 
ឬកក៏នសាទ្ប្ត៊ី។ 

ជ្ំងឺកនេះ ប្រសិនករើកកើតកលើកុមារ វាអាចរងកឲ្យមាន សភាពកសលកសាល ំង ប្កិន មានការយឺតយា៉ា វកនុងការរ ៊ីកលូត
លាស់ដផនករងកាយ រញ្ញា  នងិសាា រត៊ី ពនាកពលកលើការវវិឌ្ឍនក៍ៅកពញវយ័ និងអនថ់យកនុងការយល់ែឹង។ ជ្ងំឺសុ៊ី
សតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីសរុនំរ ៉ា អាចនាឲំ្យមានផលវបិកែល់កពាេះកវៀន និងកថលើម ែូចជាកថលើមរ ៊ីក នងិទចទ្ឹក នងិអាចឈាន
ែល់សាល រ។់ ជា្មាតាជ្ងំឺកនេះ អាចកកើតមានតាងំព៊ីកុមារភាព ប្រសិនករើពកួកគមានការរ៉ាេះពាល់ជាមយួនឹងទ្ឹកទ្កនល
ញឹកញរ។់ 

តាងំព៊ីឆ្ងន ១ំ៩៩៥មក ប្រកទ្សកមពុជា បន នងិកំពុងអនុវតតនូវយុទ្ធសាស្រសតប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្ពូនសុ៊ីសតូសូមា៉ា កមគងគ៊ី 
កដាយក្វើការពាបលការពារកដាយថាន បំ្បសុ៊ីកងដ់តល (Praziquantel) ៤០ម.ល/គ.ក កលរដតមតង ជាករៀងរល់
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ឆ្ងន  ំ ែល់ប្រជាជ្នរស់កៅតំរនប់្រឈមនឹងការចមលងជ្ំងឺទងំអស់ ចារព់៊ីអាយុ ៥ឆ្ងន កំទ្បើង ប្ពមទងំការផតល់សារ
អររ់សុំខ្ភាព រមួជាមយួនងឹការពិនិតយតាមដានកអព៊ីកែម៊ីសាស្រសត ទងំកៅកនុងភូមតិាមដានជាប្រចា ំនិងកៅកនុងភមូិ
កប្ជ្ើសករ ើសចល័ត ក ើយកប៏្សាវប្ជាវរកករណ្៊ី ឈថឺា៊ីផងដែរ។ ជាករៀងរល់ឆ្ងន  ំ កៅដខ្ឧសភា ប្រជាជ្នកគ្មលកៅ
ប្រមាណ្ មយួដសននាក ់ បនទ្ទ្ួលថាន កំលរ ដែលរបយការណ៍្ជាទូ្កៅ ព៊ីអប្តាប្គរែណ្ត រន់នអនកទ្ទ្ួលថាន ំ
ពាបល បនកលើសព៊ី ៩០% កនុងកំឡុងរយៈកពលព៊ីរទ្សវតសកនលងមកកនេះ។ លទ្ធផលកនេះក ើយ ជាភសតុតាង
រញ្ញា កព់៊ីការថយចុេះននករណ្៊ី ជ្ំងឺ្ាន់្ ារ នងិការធាល កចុ់េះយា៉ា ងគំ ុកននរនទុកពងប្ពនូ S. mekongi កនុងចំកណ្តម
ប្រជាជ្នប្រឈមទងំអស់ ព៊ីអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងន់នជ្ំងឺ ព៊ី៧០% កនុងឆ្ងន ១ំ៩៩៥ មកកៅតិចជាង ៣% កនុងឆ្ងន  ំ២០១៩ 
(ររូភាពទ្៊ី៣)។ 

 
រូបភាពទី្២៖ របំន់ចម្ាងជងឺំម្ពនូសីុសតូ សូមី្ញ សីុស ងៅម្បងទ្សកម្ពុជា 

 

 

កៅឆ្ងន  ំ ២០១៦ អងគការសុខ្ភាពពិភពកលាក បនឲ្យអនកវាយតនមលឯករជ្យ មកក្វើការសិកាវាយតនមលព៊ីសាថ ន
ភាព ននកមាវ ិ្ ៊ីប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីសកៅប្រកទ្សកមពុជា កដាយលទ្ធផលននការពិនិតយលាមកតាម
រកចចកកទ្ស Formalin-detergent (រកចចកកទ្សកនេះ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងរកចចកកទ្ស Kato-Katz) បន
ចងាុលរងាា ញថា គ្មា នករណ្៊ី អនកផទុកពងប្ពូនសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីសណ្តមាន ក ់រស់កៅកនុងភមូតិាមដានជាប្រចា ំនិងកៅ
កនុងភូមកិប្ជ្ើសករ ើសចល័ត ដែលមានរនទុកពងប្ពូនកំរតិខ្ពស់កឡើយ។ ជាការសននិដាឋ ន គឺថាការផតល់ថាន ពំាបលជា

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
Ke p

Takeo

Krat ie

Pa il in

Pu rsa t

Ka mp ot

Ka nda l

Siem reap

Ko h Kon g

Prey Ven g

Ba ttam ba ng

Svay R ie ng

Ph nom  Pen h

Mon dul K iri

Stu ng  Treng

Ka mp ong  Tho m

Prea h V ihea r
Rata na k Kiri

Ka mp ong  Speu

Ka mp ong  Ch am

Siha nou kvil le

Od da r Me anch ey

Ka mp ong  Ch hna ng

Ba nte ay Me anch ey

ឡាវ 

កវៀតណ្តម 

នថឡង ់

តរំនច់មលង 
តំរនម់និឆ្លង 
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សមូ ភាពប្រចាឆំ្ងន  ំ ែល់ប្រជាជ្នកគ្មលកៅទងំអស់ ដែលរស់កៅតំរនប់្រឈមនឹងការឆ្លងជ្ំងឺកនេះ ដែលមាន
អាយុកលើសព៊ី ៥ឆ្ងន  ំចារត់ាងំព៊ីឆ្ងន ១ំ៩៩៥មក បនកជាគជ្យ័ កដាយសារការចមលងននជ្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីសកមគគ៊ី 
មានការថយចុេះ ក ើយការលុររំបតជ់្ងំឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស កចញព៊ីរញ្ញា សុខ្ភាពជាសាធារណ្ៈ ដែលបន
កំណ្តក់ដាយអងគការសុខ្ភាពពិភពកលាក កដាយដផាកអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បង ់ ននកំរតិរនទុកពងប្ពូន្ាន់្ ារ (រនទុកពងប្ពូន
កនុងលាមកកប្ចើនជាង ៤០០ពង កនុងមយួប្កាមលាមក) កៅកប្កាម១% ប្គរក់ដនលងតាមដានជាប្រចា ំ ប្តូវបន
សកប្មច (Kirinoki et al, 2020)។ ែូចគ្មន កនេះផងដែរ អប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងន់នកំរតិរនទុកពងប្ពូន មានអាប្តាទររំផុត 
កៅកនុងប្គរក់ំរតិទងំអស់។ 

 

 

រូបភាពទី្៣៖ ងម្បវា ឡងដ់នជងឺំម្ពនូសីុសតូ សូមី្ញ សីុស (បងចៅកងទ្សKato-Katz) ងៅកនុងភូមិ្តាម្ដានជាម្បចា ំ
កនុ ងងខ្រតម្កងច៉ះ ឆ្ន ១ំ៩៩៥-២០១៩ 

 

 

 

 

ភាពកជាគជ្យ័កនេះ រមួផសនំឹងតំរនឆ់្លងជ្ំងឺមានតិច បនជ្ំរញុឲ្យប្កសួងសុខាភបិល ក្វើការផ្តល ស់រតូរកគ្មលកៅ 
ព៊ីការប្រយុទ្ធប្រឆ្ងងំនឹងជ្ំងឺ កៅជាការលុររំបតជ់្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស (Khieu et al., 2019b) កដាយកែើរប្សរ
តាមកគ្មលរំណ្ង និងកគ្មលកៅ ដែលបនកំណ្តក់ៅកនុងកសៀវកៅដផនការសកមាភាពសប្មារជ់្ំងឺប្តពូិកដែល
គ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ ររស់អងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក កៅតំរនអ់ាសុ៊ីប៉ា សុ៊ី វិក (WHO, 2020) និងកសៀវកៅ
ដផនទ្៊ីរងាា ញផលូវកដាយអងគការសុខ្ភាពពិភពកលាក កែើមប៊ីពកនលឿនការងារប្រតិរតតិ ឲ្យទ្ទ្ួលបនជ្យ័ជ្នំេះ កលើជ្ំងឺ
ប្តូពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ ទូ្ទងំពិភពកលាក (WHO, 2012)។ 
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ដផនការយុទ្ធសាស្រសតជាត ិ លុររំបតជ់្ងំឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីសកមគងគ៊ី ឆ្ងន ២ំ០២០-២០២៤ បនចងប្កងកទ្បើង 
កប្កាយព៊ីបនប្រជុ្ំពិភាកាជាមយួនឹងនែគូស ការអនុវតត ថាន កជ់ាតិ និងថាន កក់ខ្តត (កខ្តតប្កកចេះ នងិកខ្តតសទឹងដប្តង) 
ននប្កសួងសុខាភបិល ប្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍្នរទ្ ប្កសួងកសិកមា រកុាា ប្រមាញ់ នងិកនសាទ្ និងប្កសួងអររ់ ំយុវជ្ន 
និងក៊ីទ្ា។ ដផនការសកមាភាពកនេះ មានករៀរររអ់ំព៊ី កគ្មលរំណ្ង យុទ្ធសាស្រសត សកមាភាព និងថវកិាសប្មារអ់នុ
វតតការងារ ស ការជាមយួនឹងប្កសួង-មនទ៊ីរ ដែលពាកព់ន័ធកៅនឹងសុខ្ភាពររស់មនុសស សុខ្ភាពសតវ និងការ
កលើកកមពស់ទ្ឹកសាា ត នងិអនាមយ័ តាមរយៈការផតល់សារអររ់សុំខ្ភាព រមួទងំសារកលើកកមពស់អាហាររូតថមភ 
(CNM, 2019)។ 

យុទ្ធសាស្រសតននការលុររំបតជ់្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីសកៅកនុងប្រកទ្សកមពុជា រមួមាន (ក) រករៀរអនតរគមនជ៍ា
កញ្ចរច់ំកពាេះសុខ្ភាពមយួ ដែលឲ្យកឈាា េះថា ការែតល់ថ្នន ពំាបាលរងាក រ និងការពាបាល ប្ពមទងំការប្ររប់្រង្តវ
ផែលជាោន កង់ារចម្លងជងំ ឺ(ករើមាន) នងិ (ខ្) ែតល់អណំាចែល់្ហរម្ន ៍តាមរយៈការប្បប្ស័យទកទ់្ងគ្មន  ព៊ីហា
និភយ័ កែើមប៊ីទលើកកម្ព្ ់ការែគតែ់គងទ់្កឹសាអ ត រងគនអ់នាម្យ័ នងិអនាម្យ័តទ ល់ខលួន (WASH) ប្រករកដាយប្រសិទ្ធិ
ភាព កៅប្គរស់ គមនដ៍ែលប្រឈមនងឹការចមលងជ្ំងឺខ្ពស់ កដាយកប្រើអភបិ្កម «ស គមនែឹ៍កនាកំែើមប៊ីលុររំបត់
ជ្ងឺំសុ៊ីសតូ សូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស កដាយក្វើអនតរគនក៍លើកកមពស់ទឹ្កសាា ត និងអនាមយ័ រមួជាមយួនឹងការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពនូ 
(CL-SWASH)»។ 

2.3. ជងំបឺ្ពនូឆ្លងតាម្ែ ី

រនទុកននជ្ងំឺរងកកដាយពពួកប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី ភាគកប្ចើនរណ្តត លមកព៊ីផលរ៉ាេះពាល់រុនំរ ៉ា និងផលរ៉ាេះពាល់អាប្កក់
ននពពួកប្ពូនកនាេះ កៅកលើសុខ្ភាព និងគុណ្ភាពជ្៊ីវតិររស់អនកផទុកកមករគប្ពូន ជាជាងការសាល រដ់ែលរងកកដាយ
ពពួកែងកូវប្ពូនទងំកនាេះកដាយផ្តទ ល់។ កំរតិ (អាងំតងសុ់៊ីកត) ននការឆ្លងជ្ំងែឺងកូវប្ពូនខ្ពស់ ក្វើឲ្យមានផលរ៉ាេះពាល់
ែល់ការលូតលាស់ដផនករងកាយ រញ្ញា  និងសាា រត៊ី នងិជារុពវក តុននកងវេះម៊ីប្កសូារជាតិ ប្ពមទងំការកសលកសាល ំង
កដាយសារកងវេះជាតិដែក ដែលនាឲំ្យលទ្ធផលននសិកាមានការថយចុេះ និងអាចឲ្យកុមារកបេះរងក់ចាលសាលា
ករៀន ប្ពមទងំកាតរ់នថយផលិតភាពនាកពលកពញវយ័ នងិផលអាប្កកក់ៅកពលមាននផទកពាេះ។ 

ប្រកទ្សកមពុជាទងំមូល មានកកើត នងិឆ្លងជ្ំងឺប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី ដែលមានែូចជា ប្ពូនចងកេឹះ (Ascaries 
lumbricoides) ប្ពូនកអៀន (Enterobius vermicularis) ប្ពូនរពំាតក់សេះ (Trichuris trichiura) និងប្ពូនទ្មពក ់
(Hookworms) ដែលជ្ំងឺប្ពូនទងំកនេះ កកើតមានជាពិកសសកៅកលើកុមារ និងស្រសត៊ីកនុងវយ័រនតពូជ្។ កនុងចំកណ្តម
ប្កុមអាយុទងំកនេះ មនិថាកៅកនុងស គមន ៍ឬកៅកនុងសាលាករៀនកទ្ អប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងន់នប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី (មានប្ពនូ 
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២ប្រភទ្ ដែលដតងដតកកើតមានគឺ ប្ពូនចងកេឹះ និងប្ពូនទ្មពក)់ អាចមានែល់៧០.១% នងិ៨៦.៤% តាមប្រកភទ្ប្ពនូ
និមយួៗ (Sinuon et al., 2003)។ ករើតាមទ្ិនននយ័មូលដាឋ នថាន កជ់ាតិដែលប្រមូលកនុងឆ្ងន ២ំ០០៤ បនរងាា ញថា
អប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងខ់្ពស់ននប្ពូនទ្មពក ់(កៅជុ្ំវញិ៧៥%) រមួគ្មន ជាមយួប្រកភទ្ប៉ា រ៉ា សុ៊ីតែនទ្កទ្ៀត កក៏ ើញថាមានកប្ចើន
ដែរ (CNM, 2004)។ ចំននួប្រជាជ្នសររុ ដែលប្រឈមនឹងការកកើតប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី ដែលជាកគ្មលកៅសប្មារ់
ការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូនជាសម ូភាពកៅកមពុជា មានប្រមាណ្ជា៩លាននាក ់ ដែលកនុងកនាេះមាន កុមារកប្តៀមចូល
សាលាករៀន (Pre-SAC) មានចំនួនប្រមាណ្ជា១លាន៥ដសននាក ់ កុមារកនុងវយ័សិកា (SAC) មានចំនួន
ប្រមាណ្ជា៣លាន៥ដសននាក ់ និងស្រសត៊ីសថិតកនុងវយ័រនតពូជ្ (WCBA) មានចំននួប្រមាណ្ជា៤លាន៥ដសននាក ់
រស់កៅទូ្ទងំប្រកទ្ស។ 

កមាវ ិ្ ៊ីផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូនកនុងប្រកទ្សកមពុជា បនរស្រញ្ញា រខ្លួនចូលកៅកនុងប្រពន័ធអររ់ ំនងិស គមនរ៍ចួក ើយ។ 
ចារត់ាងំព៊ីឆ្ងន ២ំ០០៤មក ការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូនកៅតាមសាលាករៀន កដាយកប្រើថាន កំមរងដ់ា សុល ប្តូវក្វើព៊ីរែង
កនុងមយួឆ្ងន  ំ ែល់កុមារកនុងវយ័សិកាកៅសាលាករៀន(SAC) ទងំអស់ទូ្ទងំប្រកទ្ស ែូចដែលបនដចងកៅកនុង
កគ្មលការណ៍្ដណ្នាកំារពាបលថាន កជ់ាតិ។ ចំដណ្កឯ កុមារកប្តៀមចូលសាលាករៀន កុមារកនុងវយ័សិកា និងស្រសត៊ី
សថិតកនុងវយ័រនតពូជ្ នឹងទ្ទ្លួបនថាន ទំ្មាល កប់្ពូន តាមរយៈមណ្ឌ លសុខ្ភាព ព៊ីរែងកនុងមយួឆ្ងន ដំែរ រមួមានអនកមាន
នផទកពាេះកលើសព៊ីប្ត៊ីមាសទ្៊ី១ និងស្រសត៊ីរំកៅកដាេះកូន (National Task Force for Helminth Control, 2004)។ 
កលើសព៊ីកលើកនេះកទ្ៀត កែើមប៊ីរកងកើនអប្តាប្គរែ់ណ្ត រន់នការផតល់ថាន  ំកលើកុមារអាយុកប្តៀមចូលសាលាករៀន កុមារកនុង
វយ័សិកា និងស្រសត៊ីសថិតកនុងវយ័រនតពូជ្ទងំទ្ាយណ្ត ដែលខ្កខានមនិបនចូលរមួទ្ទ្ួលថាន បំ្ពូនកលរ កនុងកទំ្បុង
កពលយុទ្ធនាការកសវាចុេះមូលដាឋ ន អនកទងំកនាេះកន៏ឹងទ្ទ្លួបនថាន ទំ្មាល កប់្ពូនដែរ តាមរយៈអនកសា័ប្គចិតតសុខ្ភាព
ភូម ិ (VHV) និងអនកសា័ប្គចតិតពាបលជ្ងំឺប្គុនចាញ់តាមភូម ិ (VMW) កនុងកពលដែលពួកគ្មតក់ពុំងក្វើសកមាភាព
ការងារជា្មាតាររស់ពួកគ្មតក់ៅតាមភូម។ិ 

ចារត់ាងំព៊ីឆ្ងន ២ំ០០៤មក មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្គុនចាញ់ ប៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្រសត និងបណ្កសាស្រសត នន
ប្កសួងសុខាភបិល (ម.គ.ច) បន នងិកំពុងស ការជាមយួអងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក និងនែគូអភវិឌ្ឍនន៍ានា 
កនុងការករៀរចំដផនការ អនុវតតគកប្មាងសិកាសាកលបង នងិពប្ង៊ីកសកមាភាពកផសងៗ កែើមប៊ីប្រយុទ្ធជ្ំងឺប្ពនូNTDs 
ដែលកិចចខ្ិតខ្ំប្រឹងដប្រងរមួគ្មន កនេះ បនក្វើឲ្យប្រកទ្សកមពុជា បនអនុវតតកមាវ ិ្ ៊ីទ្មាល កប់្ពូនែ៏្ មំយួកៅកនុងតរំន់
កដាយចំណ្តយអស់ថវកិាតិចរំផុត។ ររូភាពទ្៊ី៤ រងាា ញព៊ីអប្តាប្គរែណ្ត រក់ារផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូនែល់ប្កមុកគ្មល
កៅកផសងៗ កៅកមពុជាចារព់៊ីឆ្ងន ២ំ០០៩ ែល់ឆ្ងន ២ំ០១៩។ ដតកទេះជាយា៉ា ងកនេះកត៊ី ការអនុវតតសកមាភាពដររកនេះកៅ
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ដតមានរញ្ញា ប្រឈម នងិឧរសគគមយួចនំួន ដែលទមទរឲ្យមានការពប្ងឹងពប្ង៊ីករដនថម កលើការផតល់របយ
ការណ៍្កទ្ៀងទតប់្រចាដំខ្ កៅកនុងប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានសុខាភបិលថាន កជ់ាតិ (HMIS)។ 

 

 
រូបភាពទី្៤៖ ការម្គបៃណត ប់ដនការផ្តល់ថ្ន ជំាសមូ្ហភាពៃល់ម្កមុ្ងគ្មលងៅងៅកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០០៩ – ២០១៩ 
(ម្បភព៖ ម្.គ.ច) 
 

ការសិកាប្សាវប្ជាវក្វើកទ្បើងកនុងឆ្ងន ២ំ០១៨-២០១៩ កែើមប៊ីវាយតនមលព៊ីភាពរ ៊ីកចកប្មើន កប្កាយការអនុវតតកមាវ ិ្ ៊ី
ប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺែងកូវប្ពូនកនុងប្រកទ្សកមពុជា អស់រយៈកពល១៥ឆ្ងន  ំ (ព៊ីឆ្ងន  ំ២០០៤-២០១៩) បនរងាា ញកៅកនុងររូ
ភាពទ្៊ី៥។ អប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងន់នប្រកភទ្ជ្ំងឺប្ពនូឆ្លងតាមែ៊ី កៅតាមរណ្តត រជ្ធាន៊ី-កខ្តត តាមរយៈការពិនិតយលាមក
កដាយរកចចកកទ្ស Kato-Katz ជាពិកសសអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងន់នប្ពូនចងកេឹះ និងប្ពនូរពំាតក់សេះ មានការថយចុេះយា៉ា ង
ខាល ងំ ដែលតំរនម់យួចនំួនវានឹងអាចមានលទ្ធភាពពិចារណ្ត កនុងការកាតរ់នថយចនំនួននការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូន។ 
ដតប្សរកពលជាមយួកនាេះដែរ អប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងន់នជ្ំងឺប្ពនូទ្មពក ់កៅដតមានកំរតិខ្ពស់ទូ្ទងំប្រទ្សកៅកឡើយ ដែល
កនេះ កៅជាចំណុ្ចក្វើឲ្យមានការបរមភណ៍្។ 

យុទ្ធសាស្រសតចមបងកនុងការប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី គឺការពាបលរងាក រ កដាយផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូនប្រភទ្
កម៉ារងដ់ា សុល (Mebendazole) ឬអាល់រងដ់ា សុល (Albendazole) ឲ្យបនកទ្ៀងទតក់រៀងរល់ ៦ដខ្មតង ែល់
ប្កុមប្រឈមនឹងកប្គ្មេះថាន កទ់ងំរ៊ីប្កុម ែូចរញ្ញា កខ់ាងកប្កាម។ ថាន ទំងំកនាេះ ប្តូវបនផតល់ជូ្នែល់ប្រជាជ្នកគ្មល
កៅ កដាយមនិគិតនថល តាមរយៈការដចកជូ្នថាន ពំាបលជាប្ទ្ងប់្ទយ្ំ។ ប្កសួងសុខាភបិល បនទ្ិញថាន ទំ្មាល ក់
ប្ពូន សប្មារផ់តល់ជូ្នកុមារកប្តៀមចូលសាលាករៀន និងស្រសត៊ីកពញវយ័រនតពូជ្ និងបនទ្ទ្លួអំកណ្តយព៊ីប្កុម  ុន 
Johnson & Johnson តាមរយៈអងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក សប្មារកុ់មារកនុងវយ័សិកា។ 
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1. កុមារកប្តៀមចូលសាលាករៀន៖ មានអាយុចារព់៊ី ២ ែល់ ៥ឆ្ងន  ំ
2. កុមារកនុងវយ័សិកា៖ មានអាយុចារព់៊ី ៦ ែល់ ១៤ឆ្ងន  ំ
3. ស្រសត៊ីសថិតកនុងវយ័រនតពូជ្៖ មានអាយុចារព់៊ី ១៥ ែល់ ៤៩ឆ្ងន  ំ

កយាងតាមលទ្ធផលននកិចចប្រជុ្ំរវាងវស័ិយពាកព់ន័ធ កមាវ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺែងកូវប្ពូន ននមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិ
ប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្គុនចាញ់ ប៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្រសត និងបណ្កសាស្រសត បនពិនិតយ និងដកសប្មួល «កសៀវកៅមគគុកទ្សនគ៍ំរូ
សកងារ ដណ្នាសំត៊ីព៊ីការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូនប្រកភទ្កម៉ារងដ់ា សុល ឬអាល់រងដ់ា សុល ែល់ប្កុមប្រឈមកគ្មលកៅ
កៅប្រកទ្សកមពុជា» (សូមអានលំអិតកនុ ង កសៀវកៅមគគុ កទ្សនគ៍ំរសូកងារ) និងបនពប្ង៊ីកប្រជាជ្នកគ្មលកៅដែល
មានប្សារ ់រដនថមកទ្ៀត ជាពិកសសស្រសត៊ីសថិតកនុងវយ័រនតពូជ្ សិសសសាលាម្យមសិការឋមភូម ិនិងទុ្តិយភមូ ិទងំ
សាលាករៀនសាធារណ្ៈ និងឯកជ្ន ប្ពមទងំកមាការនិ៊ីរំករ ើការងារកៅកនុងករងចប្ក/ស ប្គ្មសទូ្ទងំប្រកទ្ស។ 

ការអនុវតត វ ិ្ ៊ីពាបលរងាក រកដាយផតល់ថាន  ំ គឺមានប្រសិទ្ធភិាពដតកនុងការកាតរ់នថយអប្តាឈ ឺ ដែលរងកកដាយ
ជ្ំងឺប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី ក ើយការពាបលរងាក រកដាយការផតល់ថាន ដំតឯកឯង នឹងមនិអាចឈានែល់ការលុររំបតជ់្ំងឺ
ប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី ឲ្យដលងជារញ្ញា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈបនកនាេះកទ្។ ក តុកនេះក ើយបនជាកនុងរយៈកពលយូរ
អដងវង វាទមទរឲ្យមានការដកលមាការផគតផ់គងទ់្ឹកសាា ត នងិអនាមយ័ កដាយក្វើការកលើកកមពស់ការកប្រើប្បស់ទ្ឹក
សាា ត រងគនអ់នាមយ័ និងការផ្តល ស់រតូរអាករបកិរយិាប្រឈមនឹងកប្គ្មេះថាន ក ់(ែូចជាការលាងសមាា តនែនឹងសារ ូ និង
ពាកដ់សបកកជ្ើង) ដែលជាមលូដាឋ នប្គឹេះកនុងការកាតរ់នថយ និងទ្៊ីរផុំតការកាតក់ារចមលងននជ្ំងឺប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី។ 

 

 

រូបភាពទី្៥៖ ងម្បវា ឡងដ់នម្ពនូកាងតាម្ៃី ពិនិរយតាម្បងចៅកងទ្សKato-Katz ងៅតាម្ងខ្រត នាឆ្ន ២០១៨-២០១៩ 
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2.4. ជងំបឺ្ពនូឆ្លងតាម្ការររទិោរចណីំអាហារទៅ ឬម្និឆ្អនិលអ 

មនុសសកកើតជ្ងំឺប្ពូនដែលឆ្លងតាមចំណ្៊ី អាហារ គឺរណ្តត លមកព៊ីការររកិភាគចណំ្៊ី អាហារកៅ ឬចមានិមនិបន
ឆ្ាិនលា ែូចជាប្ត៊ី សតវទ្ឹកមានសំរករងឹ (រងកង កាត ម ខ្យងកចច ជាកែើម) ឬករ៏ដនលែុេះកនុងទ្កឹ ដែលមានផទុកប្ពនូជាកម
ករគ។ កៅរយៈកពលរ៉ាុនាា នទ្សវតសរចុ៍ងកប្កាយកនេះ មានកគរយការណ៍្ថា កៅប្រកទ្សកមពុជា មានកកើតជ្ងំឺប្ពូន
កថលើម (Opisthorchis viverrini) ដែលអាចរងកឲ្យមានជ្ងំឺ្ ាន់្ ារ ែូចជាជ្ំងឺរលាកថងទ់្កឹប្រមាតប់្សួចប្សាវ ដែល
អាចនាឲំ្យកកើតជ្ំងឺមហារ ៊ីករពំងទ់្ឹកប្រមាត ់“Cholangiocarcinoma” (WHO. 2007)។ ការចមលងជ្ងំឺប្ពូនឆ្លងការ
ររកិភាគចំណ្៊ី អាហារកៅ ឬមនិឆ្ាិនលា កកើតមានកៅដតតរំនណ់្ត ដែលមនុសសមានទ្មាល ររ់រកិភាគប្ត៊ី-សាចក់ៅ 
ប្ជ្ក ់ កឆ្ាើរ ប្រទ្ាកអ់រំិល កងៀត ចមានិមនិឆ្ានិលា ឬកៅ និងផលិតផលជ្លផលែនទ្កទ្ៀត ដែលមានកែើមកំកណ្ើ ត
សាចស់តវ ឬរដនល។ ការររកិភាគប្ត៊ីទ្ឹកសារកៅ គឺជាកតាត ហានិភយ័ឈានមខុ្កគ ដែលអាចឆ្លងជ្ំងឺប្ពូនឆ្លងការ
ររកិភាគចំណ្៊ី អាហារកៅ ឬមនិឆ្ាិនលាកនេះ (Keiser and Utzinger, 2005; Sripa et al., 2003)។ 

កៅប្រកទ្សកមពុជា ជ្ំងឺប្ពនូកថលើមដែលរងកកដាយប្ពូន O. viverrini មានសញ្ញា រងាា ញថាមានអប្តាកប្រវា៉ាឡង់
ខ្ពស់ ហាកែូ់ចជារតក់ាតត់ំរនក់ៅកណ្តត លននប្រកទ្ស ព៊ីឧតតរ កៅទ្កសណិ្ រ ៊ីឯកខ្តតដែលមានអប្តាកប្រវា៉ាឡងទ់រ
ជាងសថិតកៅតំរនរ់ូព៌ា នងិរសចឹមននប្រកទ្ស (Khieu et al., 2019a)។ កនុងឆ្ងន ២ំ០១៤ កមាវ ិ្ ៊ីប្រយុទ្ធនងឹជ្ំងែឺងកូវ
ប្ពូនបនក្វើការអកងកតប្សាវប្ជាវដសវងរកអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងប់្ពូនកថលើម តាមរយៈការពិនតិយលាមកកដាយរកចចកកទ្ស 
Kato-Katz កៅភូមមិយួចំននួ កនុងកខ្តតកំពងច់ាម តបូង ាុ ំកពំង់្ ំ និងតាដកវ កលើសំណ្តកលាមកសររុចំនួន ៩៨១ 
ដែលបនប្រមូលព៊ីអនកភូមដិែលមានអាយុចារព់៊ី ២ឆ្ងន  ំរ ូតែល់ ៦០ឆ្ងន  ំកនុងភូមចិនំួន១៤កនុងកខ្តតទងំ៤ខាងកលើ 
ដែលជាលទ្ធផល បនរងាា ញថាអប្តាកប្រវា៉ាឡងន់នប្ពូនកថលើមកៅតាមភូម ិមានអប្តាជាម្យមគឺ ៣៦.៨%។ 

កលើសព៊ីកនេះកទ្ៀត កៅឆ្ងន ២ំ០១៦ កមាវ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺែងកូវប្ពូន បនក្វើការអកងកតប្សាវប្ជាវរកជ្ំងឺប្ពូន
កថលើមកៅទូ្ទងំប្រកទ្ស កែើមប៊ីគូសដផនទ្៊ីតរំនក់កើតជ្ំងឺប្ពូនកនេះ (ររូភាពទ្៊ី៦) ដែលជ្ំងឺប្ពូនកនេះ វាហាកែូ់ចជាកកើត
មានកៅតាមរណ្តត កខ្តតនានា កប្ចើនជាងការគិតនាកពលរចចុរបននកនេះ ជាពិកសសកៅរណ្តត កខ្តត សថិតកៅតាម
រកណ្តត យប្ពំដែនជាមយួប្រកទ្សឡាវ កវៀតណ្តម នងិនថ ដែលប្រជាជ្នមានទ្មាល រទ់្ទ្ួលទនមាូរអាហារ ប្រករ 
កដាយកប្គ្មេះថាន ក ់ ប្រហាកប់្រដ លនឹងប្រកទ្សជ្ិតខាងទងំកនាេះដែរ (Khieu et al, 2020) ។ មុខ្មាូរប្រនពណ្៊ី
មយួចំនួន រមួមាន ភាល ប្ត៊ីជូ្រ (ភាល ប្ត៊ីកៅ/ចំអិនមនិឆ្ានិលា) មុាបំ្ត៊ី (ប្ត៊ីផ្តា ររ់យៈកពលខ្ល៊ី) និងប្រ ុក (ប្ត៊ីផ្តា រន់ឹងអរំិល
រយៈកពលប្រដ ល ១ឆ្ងន )ំ វាជាអាហារដែលប្រជាជ្នកមពុជា កៅតាមប្ពំដែនចូលចិតតររកិភាគ។ 
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រូបភាពទី្៦៖ វផ្នទី្របំន់ងកីរម្ពនូង្ាមី្ (Opisthorchis viverrini) ងៅម្បងទ្សកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 

 

យុទ្ធសាស្រសតចមបង កនុងការប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្ពូនឆ្លងតាមការររកិភាគចំណ្៊ី អាហារកៅ ឬចអំិនមនិឆ្ាិនលា រមួមាន៖ 

ក) ការពាបលរងាក រ កដាយការផតល់ថាន បំ្បសុ៊ីកងដ់តលជាសមូ ភាព ែល់ប្រជាជ្នកៅភូមទិងំឡាយ
ណ្តដែលមានកប្រវា៉ាឡងខ់្ពស់ (ផតល់ថាន បំ្រចាឆំ្ងន កំនុងតរំន ់ដែលមានអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងក់លើសព៊ី ២០% និងផតល់ថាន កំរៀង
រល់ព៊ីរឆ្ងន មំតង កនុងតំរនដ់ែលមានអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងច់កនាល េះព៊ី៥% កៅ២០%។ 

ខ្) ការពាបលតាមសញ្ញា គល៊ីន៊ីក ចំកពាេះករណ្៊ី ជ្ំងឺសងសយ័ ឬបនរញ្ញា កក់រគវនិចិឆយ័ កៅតាមប្គឹេះសាថ ន
សុខាភបិលកដាយថាន  ំPraziquantel ដែលមានកនុងសតុកសថិតកៅកនុងប្សុកដែលប្រឈមនឹងការចមលងជ្ំងឺសុ៊ីសតូ។ 

គ) ការអររ់សុំខ្ភាព តាមរយៈការចូលរមួររស់ស គមន ៍ សត៊ីព៊ីការអនុវតតននូ៍វអនាមយ័កនុងការររកិភាគ 
និងែំកណ្ើ រការផលិតកមាកសិកមា កដាយស ការជាមយួដផនកសុវតថិភាពចណំ្៊ី រអាហារ និងសុខ្ភាពសតវ។ 
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2.5. ជងំបឺ្ពនូទតញ៉ា  នងិ្ីុ្ទីផ្កូ្ីុ្ 

ជ្ំងឺប្ពូនកតញ៉ា  ដែលរងកកដាយប្ពូនកតន៊ីញ៉ា ប្ជ្កូ (Taenia solium) មានការពិបកកនុងការក្វើករគវនិិចឆយ័។ 
ការពិនិតយលាមកតាមរកចចកកទ្ស Kato-Katz មនិអាចកណំ្តប់្រកភទ្ប្ពនូកតន៊ីញ៉ា  (Taenia species) បនកទ្ 
កដាយសារដតពងប្ពូនកតន៊ីញ៉ា ប្ជ្ូក (T. solium) កចញមកកប្ៅដតមតងមាក ល ក ើយររូរងននពងប្ពូនកនេះ មនិអាច
ដញកឲ្យដាចព់៊ីពពួកពងប្ពូនកតន៊ីញ៉ា កផសងកទ្ៀត ែូចជា Taenia saginata និង Taenia asiatica បនកឡើយ។ 
កែើមប៊ីរញ្ញា កថ់ាវាជាប្ពូនកតញ៉ា ប្ជ្ូកបន វាទមទរឲ្យការក្វើករគវនិិចឆយ័តាមរកចចកកទ្ស Copro-DNA។ កដាយ 
សារដតមានការលំបក កនុងការក្វើករគវនិិចឆយ័ទងំកនាេះក ើយ កទ្ើរពត័ម៌ានសត៊ីព៊ីប្ពនូកតញ៉ា ប្ជ្ូក កៅកនុងប្រកទ្ស
កមពុជា មានតិចតចួណ្តស់។ កទេះជាយា៉ា ងណ្តកក៍ដាយ កដាយក តុដតមានជ្ំងឺឆ្លងរមួគ្មន រវាង ប្ពូនកតញ៉ា ប្ជ្ូក 
ជាមយួនឹងពពួកប៉ា រ៉ា សុ៊ីតែនទ្កទ្ៀត វាកកើតកឡើងជា្មាតាកៅកនុងតំរនអ់ាសុ៊ីអាកគនយ ៍ កទ្ើរកយើងសងសយ័ថាប្ពូនកត
ញ៉ា ប្ជ្ូក កក៏កើតមានកៅកនុងប្រកទ្សកមពុជាដែរ។ 

កៅឆ្ងន ២ំ០១៦ មានការសិកាប្សាវប្ជាវមយួកៅកនុងស គមនក៍នុងកខ្តតចនំួនរ៊ី គឺកខ្តតកកាេះកុង ឧតតរមានជ្យ័ 
និងនប្ពដវង ដែលមានទ្៊ីតាងំសថិតកៅជារប់្ពំប្រទ្ល់ប្រកទ្សនថ និងប្រកទ្សកវៀតណ្តម កែើមប៊ីប្រមូលទ្ិនននយ័កអព៊ី
កែម៊ីសាស្រសតននជ្ំងឺប្ពនូកតន៊ីញ៉ា  នងិសុ៊ីសទ៊ីដសកូសុ៊ីស យកមកករៀរចំការប្រយុទ្ធ នងិលុររំបតជ់្ងំឺ បនរងាា ញឲ្យ
ក ើញថា តាមរយៈរកចចកកទ្ស Kato-Katz កប្រវា៉ា ទ្បងន់នប្រកភទ្ប្ពូនកតន៊ីញ៉ា  (Taenia spp) មានជាម្យមប្តឹម
ដត 0.៧% (កនុងចំកណ្តមសំណ្តកលាមក ១២៨២នាក)់ រ៉ាុកណ្តណ េះ។ ដតកដាយដឡក ករើតាមលទ្ធផលពនិិតយឈាម 
កដាយរកចចកកទ្ស ELISA កៅសាកលវទិ្ាល័យខ្នដកនននប្រកទ្សនថ បនរកក ើញថាអប្តាប្រវា៉ាឡងប់្ពូនកតញ៉ា  
មានែល់១៣.២% (កនុងចំកណ្តមសំណ្តកឈាមចនំួន ១៣៨៩នាក)់ ដតប្តូវមានការប្រុងប្រយត័ន កលើការរក
ប្សាយលទ្ធផលពនិិតយឈាមកនេះ កដាយសារដតកតសតពិនិយឈាមកនេះ អាចរកក ើញករណ្៊ី ជ្ំង ឺទងំករណ្៊ី ឈថឺា៊ី នងិ
ករណ្៊ី ឈចឺាស់ (ដែលអងគរែិប្បណ្កៅដតអាចរកក ើញកៅកនុឈាម ដតរុគគលកនាេះមនិមានផទុកពងប្ពូនកទ្)។ 

អាទ្ិភាពកនុងែំកណ្ើ រការករៀរចំការប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺកតន៊ីញ៉ា /សុ៊ីសទ៊ីដសកូស៊ីសកៅកមពុជា ជារឋម គួរដតមាន
ដផនទ្៊ីកណំ្តត់រំនច់មលងជ្ងំឺ ដែលជាទ្ិនននយ័មូលដាឋ ន កនុងការដសវងយល់ឲ្យកានដ់តចាស់ព៊ីរបយ និងរនទុកជ្ងំ ឺ
កៅតាមស គមនក៍ៅទូ្ទងំប្រកទ្ស និងការក្វើអនតរគមនស៍ាកលបងជាព ុវស័ិយ កដាយក្វើការផតល់ថាន ពំាបល
រងាក រជាសមូ ភាព ែល់មនុសស និងអនតរគមនសុ៍ខ្ភាពរសុសតវសាធារណ្ៈ កផ្តត តជាពិកសសកលើសតវប្ជ្ូក ប្ពម
ទងំការកលើកកំពស់អនាមយ័ និងទ្ឹកសាា ត តាមរយៈការចូលរមួររស់ស គមន ៍ កៅកនុងតំរនដ់ែលែឹងថាមាន
កកើតជ្ំង។ឺ 
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2.6. ជងំបឺ្ពនូ្រន្ ឬប្ពនូអងគលីីល 

ជ្ំងបឺ្ពូនសរនស ឬប្ពូនអងគ៊ីល៊ីល រងកកដាយកមករគប្ពូនកឈាា េះ Strongyloides stercoralis គឺជាប្រកភទ្ប្ពូន
ឆ្លងតាមែ៊ីដតមយួគត ់ ដែលអាចក្វើការរងកកូនកៅកៅកនុងខ្លួនមនុសសកដាយខ្លួនឯង ក ើយនរស់កៅយូរអដងវងកនុង
ខ្លួនមនុសស ប្ពមទងំអាចរងកកប្គ្មេះថាន កែ់ល់អាយុជ្៊ីវតិមនុសសកទ្ៀតផង។ ជ្ងំឺប្ពូនកនេះ កកើតមានកៅទូ្ទងំពភិព
កលាក ជាពិកសសកៅតំរនដ់ែលមានអាកាសធាតុកៅត  នងិអនាមយ័មនិលា។ រកចចកកទ្សក្វើករគវនិចឆយ័សតងដ់ារក
ជ្ំងឺប្ពូន មនិងាយរកក ើញជ្ំងឺប្ពូនសរនសកទ្ ដែលកនេះជាក តុរណ្តត លឲ្យ ការប៉ា នប់្រមាណ្ព៊ីអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បង់
ររស់វា កៅកលើសកលកលាកមានអប្តាទរជាងការពតិ។ ក តុកនេះក ើយ បនជាកគដតងដតនិយាយថា កនុង
ចំកណ្តមជ្ំងឺប្តពូិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ មានដតជ្ងំឺសរនសកទ្ ដែលគ្មា នការចារអ់ារម្ាណ៍ជាងទរ ក ើយ
រចចុរបននកនេះ កពុ៏ំទនម់ានយុទ្ធសាស្រសតសប្មារប់្រយុទ្ធនងឹជ្ំងឺប្ពូនកនេះកៅកឡើយកទ្។ កមាវ ិ្ ៊ីជាតិនានា ដែលកពុំង
ដតក្វើការប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងរឺងកកដាយប្ពូនកដាយការផតល់ថាន ពំាបលកទ្ៀងទត ់បនផតល់ផលតិចតួចណ្តស់ែល់ប្ពូន
សរនស។ 

 

 

 

រូបភាពទី្៧៖ វផ្នទី្របំន់ងកីរម្ពនូសរដស (Strongyloides stercoralis) ងៅម្បងទ្សកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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ជ្ំងឺប្ពូនសរនស ជាជ្ំងឺប្ពនូមយួដែលរ៉ាេះពាល់ែល់រញ្ញា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈយា៉ា ងកប្ចើនកៅប្រកទ្សកមពុជា 
កដាយសារមានរបយការណ៍្ថា៊ីៗកនេះ បនរងាា ញថាអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងប់្ពូនកនេះមានរ ូតែល់ ៤០% (Khieu et al., 

2014)។ កមាវ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនងឹជ្ំងឺែងកូវប្ពូនបនសិកាប្សាវប្ជាវកដាយក្វើករគវនិិចឆយ័ ពាបល នងិតាមដាន កលើ
ប្រជាជ្នកៅតំរនជ់្នរទ្ចំននួជាង ១២០០នាក ់អស់រយេះកពល២ឆ្ងន  ំកនុងកគ្មលរំណ្ងវាយតនមលព៊ីប្រសិទ្ធិភាពថាន  ំ
ivermectin កនុងការពាបលជ្ំងឺប្ពូនសរនស កែើមប៊ីចងដ់ាករ់ញ្ចូ លការប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺប្ពូនសរនស ចូលកៅកនុងកមា
វ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងែឺងកូវប្ពូនដែលមានប្សារ ់ ដែលលទ្ធផលននការសិកាប្សាវប្ជាវកនេះ បនរងាា ញថា ការ
ពាបលកដាយថាន  ំ ivermectin មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ជាង ៨៥% រនាទ រព់៊ីការពាបលបនរយៈកពលមយួឆ្ងន  ំ
ក ើយមនុសសប្គរវ់យ័ មានហានិភយ័នឹងការចមលងជ្ំងឺប្ពនូកនេះ ប្រហាកប់្រដ លគ្មន ។ ដតប្រសិទ្ធភាព ននការ
ពាបល កៅកនុងស គមនក៍នេះ វាកអ៏ាប្ស័យកៅកលើអប្តាប្គរែណ្ត រន់នរងគនអ់នាមយ័កៅកនុងភូមដិែរ (Forrer et 

al., 2018)។ ពត័ម៌ានលំអិត ននអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងជ់្ំងឺប្ពនូសរនស ដែលបនក្វើការសិកាប្សាវប្ជាវទូ្ទងំប្រកទ្ស
កនុងឆ្ងន ២ំ០១៦ បនរងាា ញកនុងដផនទ្៊ីររូទ្៊ី៧ (Forrer et al., 2019)។ 

យុទ្ធសាស្រសត កនុងការចារក់ផតើមប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្ពូនសរនសកៅប្រកទ្សកមពុជា គួរដតអនុវតតសាកលបង កដាយការ
ផតល់ថាន ពំាបលរងាក រ កដាយកប្រើថាន  ំ ivermectin និងផតល់សារអររ់សុំខ្ភាព រមួជាមកួារផតល់ថាន បំ្ពូនកផសងៗកទ្ៀត 
កៅកនុងតំរនដ់ែលែឹងថាមានកកើតជ្ំង។ឺ 
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3. ខែនការសរម្ាភារជាតិព្បយេុធ និងលបុបាំបាត់ជាំងឺព្រូនព្តូររិខែលគ្មា នការចាប់
អារម្ាណ៍ 

3.1. ចកាុវ ិ្ ័យ 

ជ្ំងឺប្ពូនប្តូពកិដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្មយួចំនួន នឹងគ្មា នព៊ីប្រកទ្សកមពុជា។ 

3.2. ទគ្មលទៅ 

កគ្មលកៅននកមាវ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺែងកូវប្ពូនគឺ (១) សកប្មចបន និង/ឬ ធានាឲ្យបននូវ ការលុររំបតជ់្ំងឺ
ប្ពូនអំកបេះ និងជ្ំងឺប្ពូនសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស ប្រករកដាយចរិភាព និង (២) សកប្មចបន និងធានាឲ្យបននូវ ការ
ប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី ជ្ំងឺប្ពូនឆ្លងតាមការររកិភាគចំណ្៊ី អាហារកៅ ឬមនិឆ្ាិនលា ជ្ំងឺប្ពូនកតញ៉ា /សុ៊ីសទ៊ីដស
កូសុ៊ីស ជ្ងំឺប្ពូនសរនស ឬប្ពនូអងគ៊ីល៊ីល ប្រករកដាយនិរនតរភាព កៅកនុងប្រកទ្សកមពុជា តាមរយៈការរមួរញ្ចូ លយុទ្ធ
សាស្រសតប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺ កដាយក្វើការផតល់ថាន ពំាបលរងាក រ រមួជាមយួនឹងសារអររ់សុំខ្ភាព និងការកលើកកមពស់ការ
ផគតផ់គងទ់្ឹកសាា ត និងអនាមយ័ ប្ពមទងំការក្វើអនតរគមនក៍លើសុខ្ភាពរសុសតវសាធារណ្ៈ កៅតំរនណ់្តដែលចាំ
បច។់ 

3.3. ទគ្មលរណំង 

កគ្មលរំណ្ងននកមាវ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺែងកូវប្ពូន សប្មារជ់្ំងឺប្ពូននិមយួៗ មានែូចខាងកប្កាម៖ 

1) ធានាបនថា មនិមានការចមលង ឬកកើតកទ្បើងវញិននជ្ងំឺប្ពូនអំកបេះ តាមរយៈក្វើការពិនិតយតាមដានកប្កាយ
លុររំបតឲ់្យបនជាប្រចា ំនងិកទ្ៀងទត ់

2) ធានាបននូវ ការផគតផ់គងក់ញ្ចរស់មាភ រៈដថទអំរបរមិាជាប្រចា ំែល់អនកជ្ងំឺប្ពូនអំកបេះដែលមានពិការភាព 

3) កាតផ់្តត ចក់ារចមលងជ្ំងឺប្ពូនសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីសនាឆ្ងន ២ំ០២៥ តាមរយៈការពាបលរងាក រ កដាយការផតល់
ថាន  ំនិងការផតល់សារប្រករកដាយប្រសិទ្ធភាព កលើការកលើកកមពស់ការកប្រើប្បស់ទ្ឹកសាា ត និងអនាមយ័ កៅ
កនុងស គមនដ៍ែលមានហានិភយ័ខ្ពស់ទងំអស់ កដាយកប្រើអភបិ្កម CL-SWASH បនែល់ប្គរប់្រជា
ជ្នប្រឈមទងំអស់ 

4) រនតការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពនូប្រចាឆំ្ងន  ំនិងឆ្មាស ែល់កុមារកប្តៀមចូលសាលាករៀន កុមារកនុងវយ័សិកា និង
ស្រសត៊ីសថិតកនុងវយ័រនតពូជ្ ដែលប្កុមប្រឈមនឹងជ្ងំឺប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី 
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5) ក្វើការផតល់ថាន ពំាបលរងាក រ និងផតល់សារអររ់សុំខ្ភាព កដាយមានការចូលរមួព៊ីស គមន ៍ កលើការអនុ
វតតអនាមយ័ចណំ្៊ី អាហារកនុងការ ូរចុក និងែំកណ្ើ រការផលិតកមាកសិកមា ែល់ប្រជាជ្នទងំអស់ដែល
ប្រឈមនងឹជ្ំងឺប្ពនូឆ្លងតាមការររកិភាគចំណ្៊ី អាហារកៅ ឬមនិឆ្ានិលា (ជាពិកសសជ្ំងឺប្ពូនកថលើម) 

6) ក្វើការគូសដផនទ្៊ីជ្ំងឺប្ពនូកតញ៉ា ប្ជ្ូក (T. solium) និងជ្ងំឺសុ៊ីសទ៊ីដសកូសុ៊ីស ប្ពមទងំក្វើអនតរគមនស៍ាក
លបងជាព ុវស័ិយ រមួជាមយួនឹងការផតល់ថាន ពំាបលរងាក រ ជាសមូ ភាពែល់មនុសស និងអនតរគមន៍
សុខ្ភាពរសុសតវសាធារណ្ៈ កផ្តត តជាពិកសសកលើសតវប្ជ្ូក និងប្រពន័ធទ្ឹកសាា ត នងិអនាមយ័ កដាយមាន
ការចូលរមួព៊ីស គមន ៍កៅកនុងតំរនដ់ែលមានជ្ងំ ឺ

7) អនុវតតសាកលបង កលើការផតល់ថាន ពំាបលរងាក រ ផតល់សារអររ់សុំខ្ភាព នងិវាយតនមលព៊ីផលរ៉ាេះពាល់ព៊ីការ
ប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្ពូនសរនស និងករៀរចំរកងកើតយុទ្ធសាស្រសតជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺកនេះ នាឆ្ងន ២ំ០២៥ 

8) កលើកកំពស់ការកប្រើប្បស់ទ្ឹកសាា ត និងអនាមយ័ កនុងសាលាករៀន និងស គមន ៍កៅតាមតំរនដ់ែលមាន
រនទុកជ្ងំឺប្ពូនប្តូពកិដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ ខ្ពស់  

9) ធានាបននូវការផគតផ់គងឱ់សថ នងិការពាបលករគសញ្ញា គល៊ីន៊ីក កលើករណ្៊ី សងស័យ ឬករគវនិិចឆយ័ ននជ្ំងឺ
ប្ពូនប្តូពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ កៅតាមប្រពន័ធសុខាភបិល 

3.4. ្្រ្តម្ភយុទ្ធសាស្រ្ត នងិ្កម្ាោពរនលោឹះ 

កគ្មលកៅ និងកគ្មលរំណ្ងររស់កមាវ ិ្ ៊ីជាតិ អាចសកប្មចកៅបន គឺដផាកកលើសសរសតមភយុទ្ធសាស្រសត៤ ដែល
កផ្តត តកលើសកមាភាពគនលេឹះចំននួ៧ កដាយសកមាភាពគនលេឹះទងំកនាេះ នឹងចូលរមួចំដណ្កពប្ងឹងប្រពន័ធសុខាភបិល 
ទងំមូល ប្សរតាមប្ករខ្ណ្ឌ សកមាភាពកនុងការប្រយុទ្ធ និងលុររំបតជ់្ំងឺប្តូពកិដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ កៅ
កនុងតំរនអ់ាសុ៊ីប៉ា សុ៊ី វិក ររស់អងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក (ឧរសមពន័ធទ្៊ី៣) (WHO, 2020)។ 

 សសរសតម្ភយុទ្ធសាស្តសតទ្១ី៖ ការសម្ម្បសម្ម្លួសកម្មភាពការងារជាម្យួនងឹដៃគូពហុវស័ិយ 

យុទ្ធសាស្រសតចំរងកនុងការប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្ពូនប្តូពកិដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ គឺកៅដតជាការផតល់ថាន ទំ្មាល ក់
ប្ពូនកនុងប្ទ្ងប់្ទយ្ ំ ែល់ប្កុមប្រជាជ្នដែលប្រឈម កនុងកពលវាលាកទ្ៀងទតម់យួ កដាយប្តូវស ការយា៉ា ងរងឹ
មាពំ៊ីកមាវ ិ្ ៊ីជាតិនានា ននប្កសួងសុខាភបិល (កមាវ ិ្ ៊ីជាតិចាកថ់ាន រំងាក រ និងអាហាររូតថមភ) ប្កសួងអររ់ ំយុវជ្ន នងិ
ក៊ីទ្ា ប្កសួងការងារ និងរណ្តុ េះរណ្តត លវជិាា ជ្៊ីវៈ (ស្រសត៊ីក្វើការកៅករងចប្ក និងឧសា កមាកាតក់ែរ) ប្កសួង
អភវិឌ្ឍនជ៍្នរទ្ (ការផគតផ់គងទ់្ឹកសាា ត នងិអនាមយ័) ប្កសួងកសិកមា រកុាា ប្រមាញ់ និងកនសាទ្ (ប្គរប់្គងរសុសតវ) 
ដែលជាភាន កង់ារចមលង ែូចជា ដឆ្ក ប្ជ្ូក ឆ្ងា  និងប្ត៊ីជាកែើម។ល។ និងនែគូអភវិឌ្ឍនក៍ផសងកទ្ៀត។ យុទ្ធសាស្រសតកនេះដត
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ឯកឯង អាចកាតរ់នថយអប្តាឈ ឺ ដែលរងកកដាយជ្ំងឺប្ពូនប្តូពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ គួរឲ្យកតស់មាគ ល់។ 
ដតកទេះជាយា៉ា ងណ្តកក៏ដាយ កម៏ានភសតុតាងជាកប្ចើនបនរញ្ញា កថ់ា ការពាបលរងាក រកនុងប្ទ្ងប់្ទយ្ំ បនកទ្ៀត
ទតក់នុងរយៈកពលកប្ចើនឆ្ងន  ំ បនប្តឹមដតរនចុេះអប្តាកប្រវា៉ាឡងប់្ពូនកនុងស គមនដ៍តរ៉ាុកណ្តណ េះ ដែលរញ្ញា កនេះប្តូវ
បនរកក ើញកលើករណ្៊ី ជ្ំងឺប្ពូនអំកបេះ ដែលបនលុររបំតដ់លងជារញ្ញា សុខ្ភាពជាសាធារណ្ៈ កនុងប្រកទ្ស
កមពុជាកៅឆ្ងន ២ំ០១៦ រនាទ រព់៊ីការផតល់ថាន ពំាបលជាសម ូភាពដែលមានអប្តាប្គរែណ្ត រខ់្ពស់ (>៧៥%) អស់ 
រយៈកពល ៥ឆ្ងន ជំារគ់្មន មក (Khieu et al., 2018) និងប្ពនូឆ្លងតាមែ៊ី កនុងតំរនដ់ែលមានការផតល់ថាន ពំាបលរងាក រ
កនុងប្ទ្ងប់្ទយ្ ំនងិកទ្ៀតទត ់កនុងរយៈកពលកប្ចើនឆ្ងន កំនលងមកកដាយមានអប្តាប្គរែណ្ត រខ់្ពស់ (ប្រអរទ់្៊ី១)។ 

កទេះរ៊ីយា៉ា ងណ្តកក៏ដាយ ការពឹងដផាកដតកលើការពាបលរងាក រកដាយការផតល់ថាន ដំតឯកឯង វាមនិអាចកាតផ់្តត ច់
ការចមលងជ្ំងឺប្ពនូប្តូពិកដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ កនាេះកទ្ កដាយសារវានងឹមានការចមលងកទ្បើងវញិ។ ការអររ់ ំ
សុខ្ភាព ជាការងារមយួសំខានដ់ែលប្តូវរញ្ចូ លកៅកនុងប្គរអ់នតរគមនទ៍ងំអស់ ករ៏៉ាដុនតវាទមទរឲ្យដកលមាកលើ
អតថនយ័ននសមាភ រៈអររ់សុំខ្ភាពទងំកនាេះ ដែលប្តូវផតល់សារអររ់សុំខ្ភាពដែលមានប្រសិទ្ធិភាពកលើការផ្តល ស់រតូរ
ឥរយិារទ្/ទ្មាល រ ់ កដាយមានការចូលរមួ និងការផតល់អណំ្តចែល់ស គមន។៍ ទ្នទមឹនឹងកនេះដែរ ប្តូវយកចតិត
ទុ្កដាកគ់តិគូរ កលើកកមពស់អនាមយ័កៅកដនលងណ្តដែលអាចក្វើបន និងមាន្នធាន។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិប្រយុទ្ធនងឹជ្ំងឺប្គុនចាញ់ ប៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្រសត និងបណ្កសាស្រសត ដែលជាសាថ រន័ររស់ប្កសួង
សុខាភបិល ទ្ទ្ួលខុ្សប្តូវកលើការប្រយុទ្ធ និងលុររំបតជ់្ំងឺប្ពូនអំកបេះ ជ្ងំឺប្ពូនសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស ជ្ំងឺប្ពូនឆ្លង
តាមែ៊ី ជ្ងំឺប្ពូនឆ្លងតាមការររកិភាគចំណ្៊ី អាហារកៅ ឬមនិឆ្ាិនលា ជ្ងំឺប្ពូនកតញ៉ា /សុ៊ីសទ៊ីដសកូសុ៊ីស ជ្ំងឺប្ពនូសរនស 
និងជ្ំងឺប៉ា រ៉ា សុ៊ីតកផសងៗកទ្ៀត ឯប្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍្នរទ្ ទ្ទ្ួលខុ្សប្តូវកលើការផគតផ់គងទ់្ឹកសាា ត និងអនាមយ័។ 
ែូចជាការប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺប្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី គឺតប្មូវឲ្យមានការផតល់ថាន បំ្រករកដាយប្រសិទ្ធភិាព កនុងកំឡុងកពលផតល់ថាន ំ
វា៉ា កសំុ់ាង តាមរយៈសកមាភាពកសវាចុេះមូលដាឋ ន កលើកុមារកប្តៀមចូលសាលាករៀន កុមារកនុងវយ័សិកា និងស្រសត៊ីសថិត
កនុងវយ័រនតពូជ្ ដែលខ្កខានមនិបនទ្ទ្ួលថាន កំលរកនុងនថាយុទ្ធនាការផតល់ថាន  ំនាដខ្ឧសភា-ដខ្វចិឆិកា កដាយកមាវ ិ្ ៊ី
ជាតិចាកថ់ាន រំងាក រ។ កទេះរ៊ីយា៉ា ងណ្តកក៏ដាយ ជ្ំងឺប្ពនូNTDs ភាគកប្ចើន មនិមានកចញករគសញ្ញា គល៊ីន៊ីកកទ្ កៅ
កពលដែលកគឆ្លង ឬកកើតនាកពលែំរូង ដតករគសញ្ញា គល៊ីន៊ីកកនេះ នងឹអាចកលចកចញកទ្បើងរនាទ រព់៊ីឆ្លង ឬកកើតបន
យូរឆ្ងន  ំែូចកនុងករណ្៊ី  ជ្ំងឺប្ពនូសុ៊ីសតូ និងជ្ងំឺប្ពូនកថលើម ជាកែើម។ល។ ែូកចនេះក ើយ ការផតល់កសវាពាបល នងិសាត រ
ន៊ីតិសមបទ ែល់ប្រជាជ្នដែលកកើតជ្ំងឺប្ពនូNTDs វាទមទរឲ្យអនុវតតរមួរញ្ាូ លគ្មន  កៅប្គរម់ណ្ឌ លសុខ្ភាព
ទងំអស់។ 
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ប្រធានកមាវ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺែងកូវប្ពូន ននមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺប្គុនចាញ់ ប៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្រសត និង
បណ្កសាស្រសត គឺជាជ្នរកងាគ ល កនុងការគ្មបំ្ទ្ នងិសប្មរសប្មួល ជាមយួសាថ រន័ នងិនែគូពាកព់ន័ធនានា ជាព ុវ ិ
ស័យកនុងការប្រយុទ្ធ និងលុររំបតជ់្ំងឺប្ពនូNTDs កៅកនុងប្រកទ្សកមពុជា ប្រករកដាយច៊ីរភាព (តារងទ្៊ី៣)។ 

ប្រអរទី់្១៖ ពប្ងឹង និងទលើកទឹ្កចិតតោពជានែរូ ជាម្យួនឹងសាា រន័ពាកព់ន័ធនានា និងការទរតជ្ាចិតត តាម្រយៈការប្រជុំ
ប្រចាឆំ្ន  ំររ្់ោរីពាកព់ន័ធទៅថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កទ់ប្កាម្ជាតិ 

កមាវ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺែងកូវប្ពូន ននម.គ.ច ករៀរចំកចិចប្រជុ្ំជាមយួភាគ៊ីពាកព់ន័ធនឹងជ្ងំឺប្ពូនNTDs កៅ
ភនកំពញ/កខ្តត ជាករៀងរល់ឆ្ងន  ំ កដាយអកញ្ា ើញមស្រនត៊ីពាកព់ន័ធទងំអស់ មកព៊ីប្កសួងសុខាភបិល ប្កសួងអភវិឌ្ឍន៍
ជ្នរទ្ ប្កសួងអររ់ ំយុវជ្ន និងក៊ីទ្ា ប្រធានកមាវ ិ្ ៊ីជាត ិនិងអនកែឹកនាកំៅម.គ.ច អនកែឹកនាកំមាវ ិ្ ៊ីថាន កក់ខ្តត និង
មស្រនត៊ីពាកព់ន័ធ កែើមប៊ីជ្ួរជុ្គំ្មន ពិនិតយកឡើងវញិនូវកមាវ ិ្ ៊ីដែលពួកកគកំពុងអនុវតត និងដកសប្មួលដផនការយុទ្ធសាស្រសត
ប្រយុទ្ធ នងិលុររំបតជ់្ំងឺប្ពនូNTDs កៅកនុងប្រកទ្សកមពុជា កដាយមានជ្ំនួយដផនករកចចកកទ្សព៊ីអងគការ WHO 
និងនែគូអភវិឌ្ឍនន៍ានាដែលក្វើការកនុងដផនកកនេះ។ កនុងកិចចប្រជុ្ំកនេះ កមាវ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងែឺងកូវប្ពូន នឹងដចក
រដំលកនូវសមទិ្ធិផល ដែលសកប្មចបនកលើការងារលុររំបត/់ប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺប្ពូនNTDs កែើមប៊ីសំុការជ្ួយ ពកនលឿន 
និងការគ្មបំ្ទ្កលើសកមាភាពនានា កែូ៏ចជាការពប្ងឹងភាពជាមាច ស់ការ ននមស្រនត៊ីថាន កក់ប្កាមជាតិ និងក្វើការសិកា
ប្សាវប្ជាវកៅកលើដផនកដែលកៅមានចកនាល េះប្រកហាង។ 

នែគូទងំអស់ ដែលក្វើការកៅកនុងវស័ិយដែលពាកព់ន័ធនងឹការប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺប្ពូនNTDs ឬមានសកមាភាព
ដែលពាកព់ន័ធែល់ប្កមុកគ្មលកៅែូចគ្មន  នឹងប្តូវអកញ្ា ើញឲ្យចូលរមួ កនុងការពិភាកាផតល់កយារល់ក្វើដផនការ កែើមប៊ី
កឆ្លៀតឱកាសដសវងយល់ និងកាត រព់ត័ម៌ាន ព៊ី្នធាន នងិសកមាភាពដែលបនអនុវតតរចួក ើយ។ ឧទ រណ៍្៖ 
តំរនដ់ែលមជ្ឈមណ្ឌ លជាតគិ្មពំារមាតា និងទរក/អងគការ UNICEF ក្វើការផតល់ថាន ជំ្៊ីវជាតិអា ឬយុទ្ធនាការផតល់វា៉ា
កសំុ់ាងជ្ំងឺកស្រញ្ា ិល ែល់កុមារកនុងវយ័កប្តៀមចូលសាលាករៀន ឬកុមារកនុងវយ័សិកា ដែលសមាភ រៈភសតុភារររស់ពួក
កគមានប្សារ ់ កនាេះវាជាឱកាសកនុងការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពនូែល់ប្កុមអាយុែូចគ្មន កនាេះ កដាយចំណ្តយ្នធានតិច
តួច ដតបនផលខ្ពស់ (ការប្គរែណ្ត រក់ារផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូនែល់ប្កុមកគ្មលកៅបនខ្ពស់)។ មាច ស់ជ្នំួយចមបង 
និងនែគូអភវិឌ្ឍនក៍លើជ្ំងឺប្ពូនNTDs គឺ្នាគ្មរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី (ADB) និង WHO។ 

វធិានការខាងកលើកនេះ បនមានរចួជាកប្សចក ើយកៅតំរនប់្គរែណ្ត រន់ាកពលរចចុរបនន ដែលជាលទ្ធផល
ននភាពជាអនកែកឹនាបំ្រករកដាយប្រសិទ្ធភាព និងភាពមាច ស់ការែរ៏ងឹមា ំររស់មស្រនត៊ីកៅប្គរលំ់ដារថ់ាន កក់ៅកនុងរចនា
សមពន័ធរដាឋ ភបិល។ កយើងសងឃមឹថា វានឹងមានភាពងាយប្សួលកនុងការអនុវតតនយុ៍ទ្ធសាស្រសត ដែលមានប្សារក់នេះ 
កៅតំរនក់ផសងៗកទ្ៀត ដែលមានដផនការក្វើការលុររំបតជ់្ំងឺ ែូចជាការលុររំបតជ់្ងំឺសុ៊ីសតូជាកែើម។ 
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តារាងទី្៣៖ សកម្មភាពគនាឹ៉ះ លទ្ធផ្លងគ្មលងៅ និងការចូលរមួ្ងៃីម្បីពម្ងឹងម្បព័នធសុខ្លភិបាល ងម្កាម្សសរសតម្ភ 
យុទ្ធសាស្តសតទី្១ 

សកម្មភាពគនាឹ៉ះ លទ្ធផ្លងគ្មលងៅ 
ការចូលរមួ្ងៃីម្បីពម្ងឹង
ម្បព័នធសុខ្លភិបាល 

1. វផ្នការយុទ្ធសាស្តសត និងការពិនិរយកម្មវធីិងទ្បីងវញិ 

កិចៅម្បជុំម្បចាឆំ្ន  ំជាម្ួយភាគពីាក់ព័នធ/ម្កុម្ការងារ
បងចៅកងទ្ស ងៃីម្បពីម្ងឹងយនតការអភិបាលកិចៅ ពហុវស័ិយ
ម្គប់លំដាប់ថ្ន ក់ 

ងធវីការវភិាគ នងិពិនរិយងទ្បងីវញិ យ ងហមរ់ចរ់ និងងទ្ៀង
ទរ់ ពីសាថ នភាពបនទុកជំងឺ NTDs របាយដនជំងឺ នងិការ
រកីចំងរនីដនការងធវអីរតរាគម្ន៍ និងចងនាា ៉ះម្បងហាងដន ការ
ម្បយុទ្ធ នងិការលុបបំបារ់ជំងមឺ្ពូនNTDs 

ពិនិរយ នងិងធវីបចៅុបបននភាព វផ្នការសកម្មភាពម្បរិបរតិ
ងៃីម្បវីកសម្ម្លួងលកីារងធវីអនតរាគម្ន៍ ងពលងវលា រនួាទ្ី 
និងការទ្ទ្លួខុ្សម្រូវ ដនអនកពាក់ព័នធ ងៅម្គប់កំររិ 

រួនាទ្ី នងិការទ្ទ្ួលខុ្ស
ម្រូវ បានវបងវចកចាស់ 
ងលីសកម្មភាពដនពហុវស័ិយ 

ទ្ទ្ួលបានការងបតជាា ចិរតពី
ម្គប់កម្មវធិ ីនិងវស័ិយពាក់
ព័នធទងំអស់ចាប់ពីថ្ន ក់
នងយបាយជាន់ខ្ពស់បំផុ្រ 
រហូរៃល់ថ្ន ក់មូ្លដាា ន 

ការម្គប់ម្គងម្បព័នធ  
សុខ្លភិបាល 

2. ការគ្មមំ្ទ្ និងភាពជាដៃគូ 

ចូលរមួ្ម្បជុំម្បចាឆំ្ន ជំាម្ួយនងឹកម្មវធិីម្បយុទ្ធនងឹជំងឺម្គុន
ចាញ់ និងជំងឺម្គនុ្ម្ ងៃីម្បផី្សពវផ្ាយព័រ៌មាន ពីភាព
ងជាគជ័យដនកម្មវធិី បញ្ហា ម្បឈម្ នងិរបកគំងហញីដនការ
សិកាម្សាវម្ជាវជងំឺម្ពូន និងងៃីម្បបីងងកីនកិចៅសហការ
រវាងសិកាា កាម្ចូលរមួ្វៃលម្កពីបណាត ម្កសងួនានា អងគ
ការងម្ៅរដាា ភិបាល វស័ិយជកជន និងម្នទីរសុខ្លភិបាល
ម្គប់ងខ្រត និងម្សកុម្បរបិរតិទងំអស់ 

ការងបតជាា ចិរតរបស់ដៃគូទងំ
អស់ ងៅម្គប់កម្ម្រិដនរំបន់
ម្គបៃណត ប់របស់ពកួងគ 

ការងកៀងម្បមូ្លធនធាន
បានងកីនងឡងី និងមាន
និរនតរភាពសម្មាប់ការ
ម្បយុទ្ធ នងិការលុបបំបារ់
ជំងឺម្ពូនNTDs 

ការម្គប់ម្គងម្បព័នធ  
សុខ្លភិបាល 

 

ហរិញ្ញបបទនសុខ្លភិ
បាលសម្មាប់ការអនុ

វរតន៍ជំងឺម្ពនូNTDs 
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 សសរសតម្ភយុទ្ធសាស្តសតទ្២ី៖ ការបងងកនីអនតរាគម្ន៍ នងិការផ្តល់ងសវាកម្ម 

ជាកគ្មលការណ៍្ អនតរគមនក៍ដាយការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូន គឺមានភាពសាមញ្ារផុំត ករ៏៉ាដុនតវាអាចពិបកកនុងការ
អនុវតតន ៍ កៅកពលដែលប្កុមកគ្មលកៅមានចំនួនកប្ចើន ក ើយការអនុវតតនម៍ានរយៈកពលខ្ល៊ី។ កៅប្រកទ្សកមពុជា 
អនតរគមនក៍ដាយផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូន បនពប្ង៊ីកជាលំដារ់ៗ  ព៊ីែំណ្តកក់ាលសាកលបង ដែលប្គរែណ្ត រដ់តព៊ីររ៊ី
កខ្តត មានប្រជាជ្នសររុប្រមាណ្ ២៥០០០០ - ៣០០០០០នាក ់ដែលក្វើឱយមស្រនត៊ីម.គ.ច អាចែឹងព៊ីរញ្ញា  ដែល
អាចកកើតមានកនុងកពលផតល់ថាន  ំ និងអាចកដាេះប្សាយបន កដាយសារដតវាមានទ្ំ ំតូចលាម។ កៅកពលដែលទ្ំ ំ
ននកមាវ ិ្ ៊ីកកើនកឡើងរនតិចមតងៗ អនកប្គរប់្គងថាន កក់ខ្តត នងិថាន កប់្សុក កក៏ានដ់តមានរទ្ពិកសា្នក៍ប្ចើនកឡើងដែរ។ 
រចចុរបននកនេះមប្ន៊ីតជ្ំនាញទងំចាស់ ទងំថា៊ី បនចូលរមួសកមាភាពជាមយួកមាវ ិ្ ៊ីជារកណ្តើ រៗក ើយ។ 

កលើសកនេះកៅកទ្ៀត មស្រនត៊ីចាស់ៗមយួចំននួមានកំរតិវជិាា ខ្ពស់ និងរទ្ពិកសា្នអ៍នុវតតជាកដ់សតង កនុងការ
ប្គរប់្គងសុខាភបិល។ ចំដណ្កការរណ្តុ េះរណ្តត លប្គូរកងាគ ល (TOT) គឺប្តូវកផ្តត តកលើមស្រនត៊ីសុខាភបិលថាន កក់ខ្តត 
និងការរណ្តុ េះរណ្តត លរុគគលិកថាន កប់្សុក ប្តូវកផ្តត តកលើរុគគលិកមណ្ឌ លសុខ្ភាព នងិរគុគលិកអររ់ ំ(ប្គរូនទុកថាន ក)់ 
ដែលពួកកគជាអនកអនុវតតការផតល់ថាន ែំល់ប្កុមកគ្មលកៅ (ប្រអរក់លខ្២)។ 

ចំកពាេះការលុររំបតជ់្ងំបឺ្ពូនសុ៊ីសតូ នឹងសកប្មចបនកដាយការអនុវតតនដ៍ផនការ CL-SWASH ដែលមានការ
ចូលរមួគ្មន  ព៊ីម.គ.ច ននប្កសួងសុខាភបិល នងិប្កុមកមាវ ិ្ ៊ីទ្ឹកសាា ត និងអនាមយ័ ននប្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍្នរទ្ កនុង
ការកលើកកមពស់ទ្ឹកសាា ត និងអនាមយ័ កដាយកប្រើប្បស់ទ្ំនាកទ់្ំនង និងការប្គរប់្គងហានិភយ័ ប្ពមទងំការផតល់
សារអររ់សុំខ្ភាព សត៊ីព៊ីការប្រយុទ្ធ និងវធិានការណ៍្ការពារជ្ំងឺសុ៊ីសតូ និងជ្ំងឺប្ពនូែនទ្ តាមរយៈកិចចប្រជុ្ំពិភាកា 
ជាមយួនឹងនែគូ/អងគការកប្ៅរដាឋ ភបិល ដែលប្រតិរតតិការកនុងកខ្តត កនុងការរកងកើតគកប្មាងរមួគ្មន  និងកកៀរគរប្រភព
្នធាន។ 

កទេះជាយា៉ា ងណ្តកក៏ដាយ កចិចខ្ិតខ្ំប្រងឹដប្រងពប្ងឹងកលើសមាសធាតុននប្រពន័ធសុខាភបិល ដែលអាចធានានូវ
គុណ្ភាព ប្រសិទ្ធភាព សម្ម ៌គណ្កនយយភាព នងិនិរនតរភាពននការផគតផ់គង ់កលើការក្វើអនតរគមនជ៍្ងំឺប្ពូនNTDs 
ប្ពមទងំកសវាកមានានា គឺជាគនលឹេះកែើមប៊ីសកប្មចបននូវយុទ្ធសាស្រសតកនុងការលុររំបត ់ នងិប្រយុទ្ធជ្ងំឺប្ពូនNTDs 
ប្រករកដាយប្រសិទ្ធភាព នងិច៊ីរភាព (តារងទ្៊ី៤)។ 
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ប្រអរទី់្២៖ កសាង្ម្តាោពម្ស្រនតី្ុខាភិបាល 

ែូចដែលបនសរកសរយា៉ា ងចាស់ កៅកនុងដផនការយុទ្ធសាស្រសតជាតិលុររំបតជ់្ំងឺប្ពនូអំកបេះ តាងំព៊ីកមា

វ ិ្ ៊ីជាតិ បនចាររ់ែិសនធិកៅឆ្ងន ២ំ០០៥ ការផតល់ថាន ពំាបលរងាក រជាសមូ ភាព កដាយថាន ឌំ្៊ីកអទ្៊ីលកាបមា៉ា  ស៊ីន 

និងអាល់រងដ់ា សុល (Diethylcarbamazine citrate & Albendazole) បនអនុវតតកៅកនុងតំរនច់មលងទងំប្បំ

មយួ កដាយសកប្មចអប្តាប្គរែណ្ត រជ់ាង ៧០% ជារ់ៗ គ្មន កនុងកំឡុងរយៈកពលប្បឆំ្ងន  ំចារព់៊ីឆ្ងន ២ំ០០៥ ែល់ឆ្ងន ំ

២០០៩។ 

ប្រសិទ្ធិភាពននការផតល់ថាន ពំាបលរងាក រជាសមូ ភាពកនេះ ប្តូវបនរញ្ញា កក់ដាយលទ្ធផលននការសិកា

កលើកទ្៊ី១ ននការសិកាវាយតនមលព៊ីការចមលងករគ (TAS) កៅកនុងឆ្ងន ២ំ០១០ ដែលបនរងាា ញថា មានដតកុមារ

សិសសសាលា ចំនួនមនិែល់១% មានអងទ់្៊ីដ សនកនុងឈាម (antigenemia) ដែលតប្មូវឲ្យរញ្ឈរក់ារក្វើការផតល់

ថាន ពំាបលរងាក រជាសមូ ភាព ក ើយអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងប់នធាល កចុ់េះមក០% កនុងលទ្ធផលននការសិកាកលើកទ្៊ី២ 

និងទ្៊ី៣ នាឆ្ងន ២ំ០១៣ និងឆ្ងន ២ំ០១៥។ កលើសព៊ីកនេះកទ្ៀត កែើមប៊ីរញ្ញា កថ់ា កតើករណ្៊ី បនរកក ើញកុមារមាន ក់

ចំកណ្តម១៦៧៧នាក ់ថាមានប្ពូនកាលព៊ីមនុកមាេះ ពិតជាកៅមានការចមលងថា៊ីដែរឬកទ្ កម៏ានការសិកាដាចក់ដាយ 

ដទ្បកមយួ កនុងកខ្តតរតនគ៊ីរ ៊ីកៅឆ្ងន ២ំ០១៥ កដាយកប្រើកតសតរ ័សពពួក Brugia ដែលលទ្ធផលបនគ្មា នកុមារណ្ត

មាន កម់ានវតតមានជ្ងំឺកនេះកទ្។ 

កៅឆ្ងន ២ំ០០៦ រុគគលិកមណ្ឌ លសុខ្ភាពកនុង ១៤កខ្តត បនប្សងរ់ញ្ា ៊ីកឈាា េះអនកជ្ំង ឺ ដែលភាគកប្ចើនអនក

ជ្ំងឺទងំកនាេះ មានអាយុកលើសព៊ី៤០ឆ្ងន  ំ មានករគសញ្ញា កជ្ើង្ ំ (Lymphedema) នងិពងសាវ ស្ំ (Hydrocele) 

ដែលជាផលវបិកននជ្ំងឺប្ពូនអំកបេះ អស់រយៈកពលជាកប្ចើនឆ្ងន  ំតាងំព៊ីមនុកពលចារក់ផតើមសកមាភាពប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺ

កនេះមកកមល៉ាេះ។ កមាវ ិ្ ៊ីជាត ិបនរណ្តុ េះរណ្តត លែល់រុគគលិកមណ្ឌ លសុខ្ភាព កែូ៏ចជាមស្រនត៊ីសុខាភបិលថាន កក់ខ្តត 

និងថាន កប់្សុក សត៊ីព៊ីការដថទពំាបលអនកឈ ឺនងិវ ិ្ ៊ីការពារពិការភាព និងបនអនុញ្ញា តឲ្យមណ្ឌ លសុខ្ភាពក្វើការ

ពាបលចំកពាេះជ្ងំឺ Lymphedema និងអនកមានវរិតតិប្សួចប្សាវ ប្ពមទងំមានមនទ៊ីរកពទ្យរដងាកចំនួនព៊ីរ ដែល

អនុញ្ញា តឲ្យវេះកាតព់ាបល Hydrocele។ 

កៅឆ្ងន  ំ ២០១១-២០១២ រញ្ា ៊ីអនកជ្ំងឺប្ពូនអំកបេះរុនំរ ៉ា ប្តូវបនក្វើរចចុរបននភាព កដាយមានអនកជ្ំង ឺ

Lymphedema ចំនួន៣២នាក ់និងអនកជ្ងំ ឺHydrocele ចំនួន១៧នាក។់ រល់អនកជ្ំង ឺLymphodema ទងំអស់ 



25 

 

បនទ្ទ្ួលការរណ្តុ េះរណ្តត លព៊ីការដថទជំ្ំងឺកដាយខ្លួនឯង ចំដណ្កឯអនកជ្ំង ឺHydrocele កអ៏ាចទ្ទ្ួលបនការវេះ

កាតក់ដាយឥតគិតនថលដែរ។ 

កដាយសារដតភាពកជាគជ្យ័ននការផតល់ថាន ពំាបលរងាក រជាសមូ ភាព នងិភាពរ ៊ីកចកប្មើនននសមតថភាព

ប្រពន័ធសុខាភបិល កនុងការដថទអំនកជ្ងំឺ រមួនងឹការរ ៊ីកចកប្មើនកសែឋកិចចសងគម នងិការក្វើអនតរគមនក៍ផសងៗកទ្ៀត 

កនុងការប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺចមលងកដាយភាន កង់ារ និងជ្ងំឺប្ពូន អងគការសុខ្ភាពពិភពកលាកបនរញ្ញា កថ់ាប្រកទ្សកមពុជា 

ទ្ទ្ួលបនកជាគជ្យ័កនុងការលុររំបតជ់្ងំឺអំកបេះកចញព៊ីរញ្ញា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈនាឆ្ងន ២ំ០១៦។ 

កទេះយា៉ា ងណ្តកក៏ដាយ កក៏ាររញ្ញា កខ់ាងកលើកនេះ មនិដមនមាននយ័ថាលុររំបតជ់ាអចនិស្រនតយក៍ទ្ ក ើយក៏

មនិមាននយ័ថាការងារកនេះប្តវូបនរញ្ចរប់្តឹមកនេះដែរ គឺមាននយ័ប្តឹមថា សកមាភាពមយួចំនួន ែូចជាការផតល់ថាន ំ

ពាបលរងាក រជាសមូ ភាព ប្រដ លជាមនិតប្មូវឲ្យមានកទ្ៀតកទ្ ក ើយកមាវ ិ្ ៊ីជាតិគួរដតរនតអនុវតតការតាមដាន 

កប្កាយការលុររំបត ់(post-validation surveillance) កែើមប៊ីការពារកុំឲ្យមានការលារក់ឡើងវញិ ននការចមលងជ្ំងឺ

កនេះ ក ើយវាកច៏ាបំចដ់ែរ កនុងការធានាឲ្យមាននូវកញ្ចរដ់ថទអំរបររមាសប្មារអ់នកជ្ងំឺ កៅកនុងប្រពន័ធសុខាភបិល

ដែរ។ 
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តារាងទី្៤៖ សកម្មភាពគនាឹ៉ះ លទ្ធផ្លងគ្មលងៅ និងការចូលរមួ្ងៃីម្បីពម្ងឹងម្បព័នធសុខ្លភិបាល ងម្កាម្សសរសតម្ភយុទ្ធសាស្តសតទី្២ 

សកម្មភាពគនាឹ៉ះ លទ្ធផ្លងគ្មលងៅ 
ការចូលរមួ្ងៃីម្បីពម្ងឹង
ម្បព័នធសុខ្លភិបាល 

3. ការផ្គរ់ផ្គង ់និងការម្គប់ម្គងភ័សដុភារ 
ធានាការផ្គរ់ផ្គង់ ថ្ន ទំ្មាា ក់ម្ពនូ Mebendazole/Albendazole និងPraziquantel 
ឲ្យបានងទ្ៀងទរ់ សម្មាប់ការផ្តល់ថ្ន ជំាសមូ្ហភាព ៃល់ម្កមុ្ងគ្មលងៅវៃលមាន
ហានិភ័យម្គប់លំដាប់ថ្ន ក់ តាម្ការពាករណ៍ នងិតាម្វផ្នការ 

រកាកិចៅសហការឲ្យបានរងឹមាជំាម្ួយនឹង ឃ្ា ងំឱស្កណាត ល ពីព័រ៌មានលទ្ធកម្ម
ថ្ន ទំ្មាា ក់ម្ពនូ ងម្ៅពកីម្មវធិីជនំួយ សម្មាប់ម្កុម្ងគ្មលងៅវៃលមានហានិភ័យកាង
ជំងឺៃងកូវម្ពនូម្ួយចំនួន និងធានាការផ្គរ់ផ្គង់ឲ្យបានទន់ងពលងវលា (ងរៀងរាល់ម្រី
មាស) និងការម្គប់ម្គងបានម្រឹម្ម្រូវ 

ធានាម្បសទិ្ធភាព ដនការម្គប់ម្គងវខ្សសងាវ ក់ផ្គរ់ផ្គង់ កនុងកឡុំងងពលលទ្ធកម្ម ការ
សតុកទុ្ក និងការវចកចាយថ្ន ទំ្មាា ក់ម្ពូន តាម្រយៈការករ់ម្តាមានសតង់ដា នងិការ
ងធវីរបាយការណ៍ និងការម្រួរពិនិរយជាម្បចា។ំ 

ការផ្គរ់ផ្គង់ឱស្ទ្មាា ក់ម្ពូនវៃលមានគុណ
ភាពអាចងម្បមី្បាស់ទន់ងពលងវលា និង
បរមិាណម្គប់ម្គ្មន់ ងៅតាម្វផ្នការវៃល
បានងម្គ្មងទុ្ក ងដាយគ្មម នការខ្ជ៉ះខ្លជ យ 

ឱស្សារវនត 

ហរិញ្ញបបទនសុខ្ភាព
សម្មាប់ការម្គបៃណត ប់
ជាសាកល 

4. អនតរាគម្ន៍ និងការផ្តល់ងសវាកម្ម 
ងម្បីម្បាស់រចនាសម្ព័នធរបស់រដាា ភិបាលវៃលមានម្សាប់ ងដាយការអនុវរតតាម្ងគ្មល
ការណ៍វណនា ំនិងងគ្មលនងយបាយថ្ន ក់ជារិសតពីីយុទ្ធសាស្តសតដនការម្បយុទ្ធនងឹ
ជំងឺៃងកូវម្ពនូ សម្មាប់អនដរាគម្ន៍ជំងឺម្ពូនNTDs ងផ្សងងទ្ៀរ រមួ្ទងំការពាបាល
អនកជំងតឺាម្ម្បព័នធសុខ្លភិបាល ងៃីម្បធីានាឲ្យបាននូវគុណភាព និងសុវរថិភាព ដន
កាងធវីអនតរាគម្ន៍ងៅម្គប់លំដាប់ថ្ន ក់ 

អនតរាគម្ន៍ និងងសវាកម្មផ្តល់ជូនងដាយ
សុវរថិភាព និងម្បសិទ្ធភាព 

ងសវាកម្មផ្តល់ជូនងដាយ
សុវរថិភាព 
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សកម្មភាពគនាឹ៉ះ លទ្ធផ្លងគ្មលងៅ 
ការចូលរមួ្ងៃីម្បីពម្ងឹង
ម្បព័នធសុខ្លភិបាល 

អនុវរតសកម្មភាពវៃលបានកណំរ់ងៅកនុងវផ្នការយុទ្ធសាស្តសតជារលុិបបំបារ់ជំងឺ
ម្ពូនសុសីតូ (២០២០-២០២៤) និងងគ្មលការណ៍វណនាផំ្តល់ថ្ន ទំ្មាា ក់ម្ពនូកាង
តាម្ៃ ី(ឆ្ន ២ំ០១៤) ងដាយមានការសហការយ ងរងឹមា ំជាម្ួយវស័ិយពាក់ព័នធ 
និងអាជាា ធរ ម្ពម្ទងំពម្ងងឹម្បព័នធបញ្ជូ ន សម្មាប់ម្ររួពិនរិយតាម្ដាន របាយ
ការណ៍ និងការម្គប់ម្គងផ្លរខំ្លន 

បណតុ ៉ះបណាត ល និងបណតុ ៉ះបណាត លរលំកឹងទ្បងីវញិ ៃល់ម្ស្តនតីសុខ្លភបិាល ងៅម្គប់
លំដាប់ថ្ន ក់ រមួ្មានអនកសម័ម្គចិរតសុខ្ភាពភូម្ ិងៃីម្បអីនុវរតវផ្នការសកម្មភាពដន
ជំងឺម្ពូនNTDs ការផ្តល់ និងរបាយការណ៍ពីអនតរាគម្ន៍ ម្បកបងដាយម្បសិទ្ធភាព 

ពម្ងឹងសម្រថភាពម្នទីរពិងសាធន៍ថ្ន ក់ជារ ិសម្មាប់ការងធវីងរាគវនិិចឆ័យ និងការ
ម្គប់ម្គងគុណភាពឱស្ និងការម្បុងម្បយរ័នផ្លដនឱស្ ជាពិងសសងៅងពល
ៃំងណីរការលុបបបំារ់ជងំ ឺ

ផ្តល់ថ្ន ទំ្មាា ក់ម្ពនូជាសមូ្ហភាព ងលីម្ពនូកាងតាម្ៃ ីៃល់ម្កុម្ងគ្មលងៅ វៃលមាន
ហានិភ័យ តាម្រយៈដ្ៃយុទ្ធនាការជាម្ួយការផ្តល់ថ្ន ជំីវជារអិា ពីរៃងកនុងម្យួឆ្ន  ំ
(ឧសភា - វចិឆិកា) ងដាយបុគគលិកម្ណឌ លសុខ្ភាព សហការជាម្ួយម្គបូងម្ងៀន 
និងផ្តល់ថ្ន ទំ្មាា ក់ម្ពូនជាសមូ្ហភាព (Praziquantel) ងលជីំងឺម្ពូនសុីសតូ និងជងំឺ 
ម្ពូនកាងតាម្ចណីំអាហារ ៃល់ម្បជាជនម្បឈម្ វៃលអនុវរតងដាយបុគគលិកសុខ្លភិ
បាល នងិអនកសម័ម្គចរិតសុខ្ភាពភូម្ ិរមួ្ទងំការតាម្ដានអនកជំងឺវៃលរងផ្លប ៉ះ
ពាល់ ងដាយពិការភាព និងអនុវរតការវាយរដម្ាពីអម្តាម្គបៃណត ប់ពីការផ្តល់ថ្ន មំ្ពនូ
ជាសមូ្ហភាព 

ការម្គបៃណត ប់ ងលីម្បជាជន និងម្បជាជន
ងគ្មលងៅវៃលម្បឈម្ ងៃីរម្សបគ្មន  ជាម្ួយ
នឹងងគ្មលងៅសកលងលីវផ្នការអនតរាគម្ន៍ 
និងងសវាកម្ម 

ម្ស្តនតីសុខ្លភិបាល 
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 សសរសតម្ភយុទ្ធសាស្តសតទ្៣ី៖ ការចូលរមួ្ នងិផ្តល់អណំាចៃល់សហគម្ន៍ 

ជ្ំងឺប្ពូនប្តូពកិដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ ភាគកប្ចើន កកើតមានកៅកដនលងដែលកប្រើប្បស់ទ្ឹកមនិសាា ត មនិសូវ
មានអនាមយ័ និងការអនុវតតនអ៍នាមយ័មនិបនប្តឹមប្តូវ។ កែើមប៊ីរកាអប្តាកប្រវា៉ា ទ្បងន់នជ្ំងឺសុ៊ីសតូសូមា៉ា កមគងគ៊ី និង
ជ្ំងឺប្ពូនប្តូពកិដែលគ្មា នការចារអ់ារមាណ៍្ែនទ្កទ្ៀត ឲ្យបនទរ និងមាននិរនតរភាព ចាបំចគ់ឺប្តូវដតរនតផតល់ថាន ំ
ពាបលរងាក រជាសមូ ភាពប្រចាឆំ្ងន  ំែល់ប្រជាជ្នកគ្មលកៅ ដែលប្រឈមជ្ំងឺ និងការកាតផ់្តត ចក់ារចមលងននជ្ងំឺ
ប្ពូនជាយថាក តុ កដាយធានាឲ្យមានរងគនអ់នាមយ័ប្គរប់្គ្មន ់ និងការអនុវតតនអ៍នាមយ័ផ្តទ ល់ខ្លួន ប្ពមទងំការ   
ផតល់អាហាររូតថមភឲ្យបនលាប្រកសើរ កៅតាមស គមនដ៍ែលមានឆ្លងជ្ងំឺប្ពូន។ 

តាងំដតព៊ីែំរងូ ការប្រយុទ្ធ និងលុររំបតជ់្ំងឺប្ពនូ គឺបនយកចិតតទុ្កដាកក់លើ ការកលើកកមពស់អនាមយ័ និង
ទ្ឹកសាា ត កដាយបនការចូលរមួព៊ីប្កសួងអររ់ ំ យុវជ្ន នងិក៊ីទ្ា និងប្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍្នរទ្ កៅកនុងប្កុមការងារ 
ថាន កជ់ាតិ (National Taskforce) និងបនស ការជាពិកសស ជាមយួនឹងកមាវ ិ្ ៊ីទ្កឹសាា ត និងអនាមយ័តាម
សាលាករៀន (WinS) កនុងការសាងសងរ់ងគន ់នងិទ្ឹកសាា តកនុងសាលាករៀន។ កគ្មលកៅមយួកនុងចំកណ្តមកគ្មលកៅ
ចមបងររស់ WinS គឺការទ្ទ្ួលបននូវអប្តាប្គរែណ្ត ររ់ងគនអ់នាមយ័ កៅតាមសាលាករៀនបន១០០% នាឆ្ងន ំ
២០២៥។ រដនថមកលើកនេះកទ្ៀត អភបិ្កមស គមនផ៍តួចកផតើមែឹកនាកំារលុររំបតជ់្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស កដាយរមួ
ជាមយួនឹងការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូន និងការកលើកកមពស់ទ្ឹកសាា ត នងិអនាមយ័ (CL-SWASH) កប៏នរកងកើតកទ្បើង 
ដែលជាការផតួចកផតើមកដាយអងគការសុខ្ភាពពិភពកលាក (ប្រអរទ់្៊ី៣)។ 

ចំកពាេះការលុររំបតជ់្ងំឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស វាទមទរំឲ្យអនុវតតអភបិ្កម CL-SWASH កៅប្គរស់ គមន៍
ដែលមានជ្ំងឺឆ្លងទងំ ១១៤ភូម។ិ ក ើយរល់ការអនុវតតដផនការ CL-SWASH កៅតំរនច់មលងជ្ំងឺសុ៊ីសតូនិមយួៗ 
ប្តូវែឹកនាអំនុវតតកដាយប្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍្នរទ្ និងម.គ.ច ននប្កសួងសុខាភបិល។ មានថវកិាអនុវតតដផនការ
សកមាភាពកនេះរចួរល់ក ើយកៅកនុង១២ភូមកិនុងកខ្តតប្កកចេះ និង៤ភូមកិនុងកខ្តតសទឹងដប្តង ក ើយដផនការកនេះ នឹង
ប្តូវពប្ង៊ីករដនថមរនតកទ្ៀតកនុងកខ្តតទងំព៊ីរកនេះ។ វាកជ៏ាការចាបំចដ់ែរ ដែល WinS និងCL-SWASH ស ការគ្មន
និងរំកពញរដនថមគ្មន  កែើមប៊ីធានាថាទ្ឹកសាា ត នងិអនាមយ័ អាចឈានកៅប្គរែណ្ត រទ់ងំ១១៤ភូម ិ កដាយផតល់ 
កសវាផគតផ់គងទ់្ឹកសាា ត នងិអនាមយ័កៅស គមន ៍សាលាករៀនកៅតំរនជ់្នរទ្ ផតល់កសវាសុខាភបិល និងផតល់
កសវាសាធារណ្ៈនានា (តារងទ្៊ី៥)។ 
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ប្រអរទី់្៣៖ ្ហរម្នែ៍តួ ចទែតើម្ែឹកនាលុំររំបាតជ់ងឺំ្ីុ្តូ ្ូមី្ញ៉ា ្ីុ្ តាម្រយៈការទលើកកម្ព្់អនាម្យ័ និងទឹ្ក
សាអ ត ទោយរមួ្គ្មន ជាម្យួនឹងការែតល់ថ្នន ទំ្មាល កប់្ពនូ (CL-SWASH) 

កដាយកគសកងកតក ើញថា ការផតល់ជារងគនអ់នាមយ័កដាយមាច ស់ជ្ំនួយ គឺភាគកប្ចើនមនិមាននិរនតរភាព។ 

កែើមប៊ីកដាេះប្សាយកលើរញ្ញា ប្រឈមកនេះ អងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក បនរកងកើតអភបិ្កមមយួកឈាា េះថា «ស គម

នផ៍តួ ចកផតើមែឹកនាលុំររំបតជ់្ងឺំសុ៊ីសតូ សូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស តាមរយៈការកលើកកមពស់អនាមយ័ និងទឹ្កសាា ត កដាយរមួគ្មន

ជាមយួនឹងការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូន (CL-SWASH)» កដាយក្វើឲ្យប្រជាស គមន ៍យល់ែឹងព៊ីទ្ំនាកទ់្ំនងរវាង ការ

រកនាទ ររងព់ាសវាលពាសកាល ការមនិមានទ្ឹកសាា តកប្រើប្បស់ និងកងវេះអនាមយ័ នងិការកកើតឆ្លងជ្ងំឺសុ៊ីសតូសូម៊ី
ញ៉ា សុ៊ីស កនាេះកទ្ើរពួកគ្មតចូ់លរមួដកដប្រទ្មាល រទ់ងំកនាេះ កដាយសា័ប្គចិតតកលើកកំពស់អនាមយ័។ 

ប្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍្នរទ្ បនែឹកនាពំប្ង៊ីកនូវកមាវ ិ្ ៊ីផគតផ់គងទ់្ឹកសាា ត (WSP) កៅតាមស គមន ៍ បន

យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយទូ្ទងំប្រកទ្ស តាមរយៈការគ្មបំ្ទ្ររស់អងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក។ កមាវ ិ្ ៊ីទ្កឹសាា ត គឺជា

មក្ាបយននការប្គរប់្គងហានិភយ័ កែើមប៊ីធានាព៊ីសុវតថិភាពននប្រពន័ធផគតផ់គងទ់្ឹកសាា ត ព៊ីកដនលងប្រភពទ្កឹ កៅ

ែល់អនកកប្រើប្បស់ តាមរយៈការចូលរមួររស់ស គមន ៍ កដាយមានការករៀរចំកប្ជ្ើសតាងំប្កុមកមាវ ិ្ ៊ីទ្ឹកសាា តកៅ

កនុងស គមន ៍ កចញមកព៊ីសមាជ្ិកស គមន ៍ ដែលមានតួនាទ្៊ីជាអនកែឹកនាសំ គមនក៍នុងការពិភាកា នងិការ

ពិនិតយកមើលជុ្ំវញិភូម ិ កែើមប៊ីវាយតនមលព៊ីហានិភយ័ដែលទកទ់្ងកៅនឹងការផគតផ់គងទ់្កឹ នងិអនាមយ័។ អនុសាសន៍

កែើមទងំប្បមំយួតំណ្តកក់ាលររស់អងគការសុខ្ភាពពភិពកលាក កនុងការរកងកើតកមាវ ិ្ ៊ីទ្ឹកសាា ត ប្តូវបនយកមក

ដកសប្មួល និងបនរដនថម ជ្ហំានទ្៊ីប្បពំ៊ីរ កែើមប៊ីប្សរតាមតប្មូវការ ររស់ការផតួចកផតើមអនុវតត CL-SWASH កដាយ

រមួរញ្ចូ លចំនុច ការប្គរប់្គងជ្ំងឺែងកូវប្ពូន និងផលរ៉ាេះពាល់កលើការផតល់អាហាររូតថមភ។ 

ែូចការកប្រើប្បស់អភបិ្កមខាងកលើកនេះដែរ ករ៏៉ាុដនត CL-SWASH គឺរកងកើតភាពជាមាច ស់ការររស់ស គមន ៍

កដាយយល់ក ើញថា កែើមប៊ីធានានិរនតរភាព គឺមានដតអនកមូលដាឋ នកទ្ ដែលជាអនកសកប្មចចិតត កលើរញ្ញា ដែលកគរក

ក ើញកៅកនុងស គមនរ៍រស់ពួកកគ ក ើយផតួចកផតើមកដាេះប្សាយកៅតាមសំណូ្មពរកៅនឹងកដនលង។ 

ដផនការ CL-SWASH អនុវតតខុ្សគ្មន ព៊ីអភបិ្កមកផសងៗ កដាយកផតើមកចញព៊ីថាន កក់ប្កាមរំផុត ទងំរករៀរ

ែឹកនា ំផគតផ់គង ់និងកគ្មលរណំ្ងរកងកើតភាពជាមាច ស់ នងិភាពជាអនកែកឹនារំរស់ស គមន។៍ 
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ជំហានទែើម្បរីទងកើតផែនការ CL-SWASH ទៅថ្នន ក់្ ហរម្ន ៍(ោរកិចចទាងំ៧) 

ការអនុវតតនដ៍ផនការ CL-SWASH កៅតំរនច់មលងជ្ំងឺសុ៊ីសតូនានា បនរមួគ្មន អនុវតតកដាយប្កសួងអភវិឌ្ឍន៍
ជ្នរទ្ និងម.គ.ច ននប្កសួងសុខាភបិល។ មានថវកិាអនុវតតដផនការសកមាភាពកនេះរចួរល់ កៅកនុង១២ភមូកិនុង
កខ្តតប្កកចេះ នងិ៤ភូមកិនុងកខ្តតសទឹងដប្តង ក ើយដផនការកនេះ នឹងប្តូវពប្ង៊ីករដនថមរនតកទ្ៀតកនុងកខ្តតទងំព៊ីរកនេះ។ 

វាកជ៏ាការចាបំចដ់ែរ ដែល WinS និងCL-SWASH ស ការគ្មន និងរំកពញរដនថមគ្មន  កែើមប៊ីធានាថាទ្ឹក
សាា ត និងអនាមយ័ អាចឈានកៅប្គរែណ្ត រទ់ងំ១១៤ភមូ ិ កដាយផតល់ កសវាផគតផ់គងទ់្កឹសាា ត និងអនាមយ័កៅ
ស គមន ៍សាលាករៀនកៅតរំនជ់្នរទ្ ផតល់កសវាសុខាភបិល និងផតល់កសវាសាធារណ្ៈនានា។ 

ការចូលរមួព៊ីអនកែកឹនាកំខ្តត និងប្សុក គឺជាកតាត គនលេឹះកនុងការសប្មរសប្មួល និងកគៀងគរប្រភព្នធាន ព៊ី
ប្រជាស គមន ៍កៅកពលយុទ្ធនាការផតល់ថាន បំ្ពូនជាសម ូភាព កែូ៏ចជាកនុងកពលអនុវតតដផនការ CL-SWASH។ 

ការផ្តល ស់រតូរឥរយិារទ្ គឺជាការចាបំច ់កនុងការប្រយុទ្ធនងឹជ្ំងឺឆ្លងតាមការររកិភាគចណំ្៊ី អារហារ ជ្ងំឺប្ពូន
កតនញ៉ា /សុ៊ីសទ៊ីដសកូសុ៊ីស នងិប្ពូនសរនស និងភាពកជាគជ្យ័ននការអនុវតត CL-SWASH កៅកនុងតំរនច់មលងជ្ងំឺសុ៊ី
សតូ គឺវាមានលកាណ្ៈប្សកែៀងគ្មន  ដែលកយើងអាចឲ្យស គមនក៍កើតជ្ំងឺប្ពូនNTDs យកការអភបិ្កមកនេះ កៅអនុ
វតតកៅកនុងស គមនរ៍រស់ខ្លួនបនដែរ។ 

ភាររិចច១
ជំរញុឲ្យ្ ហរម្នចូ៍លរមួ្
អនុវតតការវាយតនម្ល្ុខោព

ភាររិចច២
រទងកើតប្កុម្CL-SWASH

ភាររិចច៣
អទងកតពីប្រពន័ធទឹ្ក អនាម្យ័ 

និងការវាយតនម្ល

ភាររិចច៤
រូ្ផែនទី្ភូម្ិ និង
លទ្ធែលប្សាវប្ជាវ

ភាររិចច៥
កំណតហ់ានិភយ័

ភាររិចច៦
ចាតវ់ធិានការប្ររប់្រងហានិភយ័ 
និងរញ្ច រផ់ែនការCL-SWASH

ភាររិចច៧
ពិនិតយការរកីចទប្ម្ើន និងផក

្ប្មួ្លផែនការCL-SWASH
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តារាងទី្៥៖ សកម្មភាពគនាឹ៉ះ លទ្ធផ្លងគ្មលងៅ និងការចូលរមួ្ងៃីម្បីពម្ងឹងម្បព័នធសុខ្លភិបាល ងម្កាម្សសរសតម្ភ  
យុទ្ធសាស្តសតទី្៣ 

សកម្មភាពគនាឹ៉ះ លទ្ធផ្លងគ្មលងៅ 
ការចូលរមួ្ងៃីម្បីពម្ងឹង
ម្បព័នធសុខ្លភិបាល 

5. ការម្បាម្ស័យទក់ទ្ងហានិភ័យសុខ្ភាព និងសងគម្ 

អនុវរតវគគបណតុ ៉ះបណាត ល CL-SWASH ៃល់ម្គូសម្ម្ប
សម្ម្ួល និងវគគបណតុ ៉ះបណាត លសហគម្ន៍ ងៃីម្បងីលកី
កម្ពស់ការយល់ៃងឹរបស់សហគម្ន៍ អពំីការផ្ារភាជ ប់
គ្មន រវាង ការអនុវរតអនាម័្យ ការងម្បីម្បាស់បងគន់ ទ្កឹ
សាអ រ ទ្មាា ប់ចម្អនិអាហារ ការចម្ាងជងំឺ NTDs និង
ងគ្មលបណំងកនុងការងធវអីនតរាគម្ន៍ នងិការលុបបំបារ់ 

ម្បជុំ និងការពិនរិយងម្លីយ ងងទ្ៀងទរ់ ជាម្ួយអាជាា
ធរមូ្លដាា ន អនកៃឹកនាសំហគម្ន៍ និងងម្សាសនា ងលី
ការម្បាម្ស័យទក់ទ្ងហានិភ័យសុខ្ភាព ងៃីម្បពីម្ងឹង
ម្បាម្ស័យទក់ទ្ង នងិចលនាសងគម្ កនុងការបងងកីនការ
ចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ ក៏ៃូចជាសម្ិទ្ធផិ្លដនការ
ម្បយុទ្ធ ឬការលុបបំបារ់ជងំឺ NTDs និង CL-SWASH 
ងៅកនុងរំបន់រស់ងៅរបស់ពកួងគ 

បុគគល និងសហគម្ន៍វៃលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់ យល់ៃឹងពីកតាត
សងគម្ បងកឲ្យងករីជំង ឺNTDs 
ងៅកនុងមូ្លដាា នរបស់ពកួងគ 

បុគគល និងសហគម្ន៍វៃលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់ ម្រូវបានផ្តល់
សិទ្ធិអណំាចឲ្យចូលរមួ្យ ង
សកម្ម កនុងការងធវអីនតរាគម្ន៍ 
ការងធវឲី្យលអម្បងសីរងទ្បងីនូវការ
អនុវរតចាបំាច់នានា និងការ
ម្គប់ម្គងហានិភ័យសុខ្ភាព
របស់ពួកងគ 

ម្ស្តនតីសុខ្លភិបាល 

ងសវាកម្មផ្តល់ជូន
ងដាយសុវរថិភាព 

 

 

 

 

 

 

 

 សសរសតម្ភយុទ្ធសាស្តសតទ្៤ី៖ ការវាស់វវងផ្លប ៉ះពាល់ នងិការបងាា ញភសតុតាង 

ប្កសួងសុខាភបិល មានប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានសុខាភបិល (HMIS) កំពុងែំកណ្ើ រការ ក ើយជ្ំងឺប្ពូន 
NTDs ប្តូវបនដាករ់ញ្ចូ ល និងក្វើការតាមដាន កៅកនុងប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានសុខាភបិល ដែលមានប្សារ ់ែូច
ជា អប្តាប្គរែណ្ត រន់នការផតល់ថាន ទំ្មាល កប់្ពូនឆ្លងតាមែ៊ី។ កទេះរ៊ីយា៉ា ងណ្តកក៏ដាយ កមាវ ិ្ ៊ីជាតិបនក្វើការតាម
ដានព៊ីភាពរ ៊ីកចកប្មើនននការងារររស់ខ្លួនផងដែរ។ ប្រពន័ធតាមដាន និងវាយតនមល នឹងប្តូវរញ្ចូ លកៅកនុងប្រពន័ធកនាេះ 
ែូចយុទ្ធសាស្រសតអាទ្ិភាពែនទ្កទ្ៀតដែរ។ 
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ប្រកទ្សកមពុជា មានប្រពន័ធរបយការណ៍្អកមាមយួកៅនងឹកដនលងប្សារ ់កែើមប៊ីរយការណ៍្រល់ផលរខំាន្ាន់្ ារ
រនាទ រព់៊ីក្វើការផតល់ថាន សំមូ ភាព។ ប្រពន័ធសប្មាររ់យការណ៍្ព៊ីផលរខំានននថាន  ំ ប្តូវបនរកងកើតកឡើងកដាយប្កុម
  ុនឱសថ ក ើយអងគការសុខ្ភាពពិភពកលាកកយ៏កអនុវតតតាមដែរ។ 

កមាវ ិ្ ៊ីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជ្ងំឺែងកូវប្ពូន ននម.គ.ច បន នងិកពុំងក្វើការប្សាវប្ជាវជ្ំងឺែងកូវប្ពូន កែើមប៊ីករៀរចំដផន 
ការប្រយុទ្ធនឹងជ្ំងឺប្ពនូ កដាយក្វើករគវនិិចឆយ័រកជ្ំងពឺងប្ពូនកពាេះកវៀន តាមរកចចកកទ្ស Kato-Katz កែើមប៊ីរកអប្តា
កប្រវា៉ា ទ្បង ់និងអាងំតងសុ់៊ីកត ននជ្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស ប្ពនូឆ្លងតាមែ៊ី និងជ្ងំឺប្ពូនកពាេះកវៀនែនទ្កទ្ៀត។ 

រ ូតមកែល់រចចុរបននកនេះ មនទ៊ីរកពទ្យរដងាកភាគកប្ចើនកៅកមពុជា កប្មនឹងក្វើការពនិិតយលាមក កដាយកប្រើ
រកចចកកទ្សកនេះណ្តស់ កលើកដលងដតមស្រនត៊ីមនទ៊ីរពិកសា្នថ៍ាន កក់ខ្តត-ប្សុក ដែលរមួស ការជាមយួមស្រនត៊ីកមាវ ិ្ ៊ីជាត ិ
កនុងកំទ្បុងកពលក្វើការប្សាវប្ជាវកៅកនុងតំរនរ់រស់ពកួកគដតរ៉ាុកណ្តណ េះ។ 

កលើសព៊ីកនេះកទ្ៀត ការប្សាវប្ជាវប្តូវបនកប្គ្មងក្វើ កែើមប៊ីវាយតនមលសូចនាករប៉ា រ៉ា សុ៊ីតសាស្រសត កប្កាយព៊ីការផតល់
ថាន ពំាបលរងាក រ បន២ ឬ៣ឆ្ងន  ំ ចកំពាេះជ្ងំែឺងកូវប្ពនូមយួចនំនួ ែូចជាប្ពនូឆ្លងតាមែ៊ីជាកែើម។ កមាវ ិ្ ៊ីជាតកិរតជាា ថា
នឹងក្វើការប្សាវប្ជាវដររកនេះ ឲ្យបនជាប្រចា ំ និងកែើមប៊ីកឆ្លើយតរនងឹកងវេះដែលរកក ើញ។ សំកណ្ើ រថវកិានឹងប្តូវ
ដាកជូ់្នកៅនែគូអភវិឌ្ឍនន៍ានា កែើមប៊ីក្វើការប្តួតពិនិតយ នងិវាយតនមល។ 

លទ្ធផលននយុទ្ធនាការផតល់ថាន រំងាក រជាសមូ ភាពប្រចាឆំ្ងន កំលើជ្ំងឺសុ៊ីសតូសូម៊ីញ៉ា សុ៊ីស កនុងប្រកទ្សកមពុជា នា
កពលរចចុរបននកនេះ ចាតទុ់្កថាែល់ែំណ្តកក់ាលកប្តៀមលុររំបតជ់្ងំឺបន ករ៏៉ាុដនតចកំពាេះការពិនិតយតាមដាន នងិ
ការកផទៀងផ្តទ តព់៊ីការលុររំបតជ់្ំងឺសុ៊ីសតូកនេះ កមាវ ិ្ ៊ីជាតិកៅដតពឹងដផាកដកកលើការពិនិតយលាមក កដាយរកចចកកទ្ស
ពុំមានប្រសិទ្ធភាព Kato-Katz សប្មារវ់ាយតនមលព៊ីកអព៊ីកែម៊ីសាស្រសតននជ្ំងឺកនេះ។ ការពប្ងឹងយុទ្ធសាស្រសតននការតាម្
ោន ទឆ្ព ោះទៅរកការទែទៀងតទ តព់កីារលុររបំាតជ់ងំឺ្ ុ ី្តូ្ូម្ញី៉ា  កដាយកប្រើឧរករណ៍្ក្វើករគវនិិចឆយ័មានប្រសិទ្ធភាព 
និងពិ្៊ីសារប្សាវប្ជាវ ប្តូវក្វើសាកលបង កនុងប្ករខ្ណ្ឌ ននការសិកាប្សាវប្ជាវប្រតិរតតិ ក ើយកនេះកជ៏ាការគួរក្វើ 
កែើមប៊ីរកកមើលជ្កប្មើសកផសងៗកទ្ៀត កែើមប៊ីរញ្ញា កព់៊ីការចណំ្តយមានប្រកយាជ្ន ៍ និងយុទ្ធសាស្រសតមានប្រសិទ្ធិភាព
នានា កនុងការតាម្ោនទទ្ៀងទាត ់ទប្កាយពកីារលុររបំាតជ់ងំបឺ្ពនូអទំបាោះ ទចញពរីញ្ហា ្ុខោពសាធារណៈ។ ការរូ្
ផែនទ្តីរំនច់ម្លងជងំបឺ្ពនូទតនញី៉ា /្ីុ្ទីផ្កូ្ីុ្ នងិការអនុវតតសាកលបង ប្ពម្ទាងំការវាយតនម្ល ននការទធវើ
អនតររម្ន ៍ ទលើការប្រយុទ្ធជងំបឺ្ពនូទតនញី៉ា /្ីុ្ទីផ្កូ្ីុ្ ជងំបឺ្ពនូឆ្លងតាម្ការហូរចណីំអាហារទៅ ឬម្និឆ្អនិលអ 
នងិប្ពនូ្រន្ កគ៏ួក្វើកនុងប្ករខ្ណ្ឌ ននការសិកាប្សាវប្ជាវប្រតិរតតិ ដែលអាចនាឲំ្យរកងកើតយុទ្ធសាស្រសតប្រយុទ្ធនឹង
ជ្ំងឺទងំកនាេះ ទងំកៅថាន កជ់ាតិ និងថាន កស់កលកលាកផងដែរ (តារងទ្៊ី ៦)។ 
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រនតការស ការយា៉ា ងជ្តិសនិតជាមយួនឹងដផនកសុខ្ភាពរសុសតវ កដាយកផ្តត តកលើការតាមដាន និងការប្រយុទ្ធ
នឹងជ្ំងចឺមលងតាមចណំ្៊ី រអាហារ ជ្ំងឺប្ពូនកតន៊ីញ៉ា  នងិសុ៊ីសទ៊ីដសកូសុ៊ីស។ កផ្តត តការយកចិតតទុ្កដាក ់ កលើការពប្ងឹង
សមថភាពននការតាមដាន និងការក្វើឲ្យលាប្រកសើរកលើការប្រមូល ការរយការណ៍្ និងការប្គរប់្គងទ្ិនននយ័ កែើមប៊ី
រនតការតាមដានផលរ៉ាេះពាល់ ននការក្វើអនតរគមន ៍និងការរញ្ញា កព់៊ីការកាតផ់្តត ចក់ារចមលង និងការតាមដានកប្កាយ
ព៊ីការលុររំបតជ់្ងំឺប្ពូនអំកបេះកចញព៊ីរញ្ញា សុខ្ភាពជាសាធារណ្ៈ ឲ្យមាននិរនតរភាពកែើមប៊ីការពារការលារក់ទ្បើង 
វញិ កប្កាយព៊ីសកប្មចបននូវការលុររំបត ់(ប្រអរទ់្៊ី៤)។ 

 

 

ប្រអរទី់្៤៖ ផ្វងរកឱកា្្ប្មារក់ារតាម្ោនទប្កាយពីការលុររំបាតជ់ងឺំប្ពូនអំទបាោះ ឲ្យមាននិរនតរោព 
ប្រកទ្សកមពុជា ដែលបនលុររំបតជ់្ងំឺប្ពូនអំកបេះ កចញព៊ីរញ្ញា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ កនុងឆ្ងន ២ំ០១៦ 

បនក្វើការសិកាកសរ ៉ាកូប្រវា៉ាឡង ់ (serosurvey) កលើភាពសំុាជ្ងំឺកតតាណូ្ស កៅទូ្ទងំប្រកទ្សនាឆ្ងន ២ំ០១២ 
កែើមប៊ីតាមដានភាពរ ៊ីកចកប្មើនកឆ្ងព េះកៅរកការលុររំបតជ់្ំងកឺតតាណូ្សកលើមាតា និងទរក កដាយសំណ្តកឈាម
ទងំកនាេះ ប្តូវបនក្វើកតសតរកកមើលអងគរែរិកា ននពកួប៉ា រ៉ា សុ៊ីត ែូចជា ជ្ងំឺប្គុនចាញ់ ជ្ងំឺតុសូផ្តល សាូ ជ្ំងឺប្ពូនអំកបេះ 
ជ្ំងឺសុ៊ីសទ៊ីដសកូសុ៊ីស និងជ្ំងឺប្ពូនសរនស កដាយកប្រើ multiple bead assay មកព៊ីមជ្ឈមណ្ឌ លអាកមរកិ សប្មារក់ារ
ប្រយុទ្ធ និងរងាក រជ្ងំ ឺ(US-CDC) ដែលលទ្ធផលននការសិកាកនេះ អាចតំណ្តងឲ្យការប៉ា នប់្រមាណ្ព៊ីវតតមាន និង
របយជ្ំងឺប៉ា រ៉ា សុ៊ីតទងំកនាេះកៅកនុងប្រកទ្សទងំមូលបន។ ក ើយបនជ្ំរញុឲ្យ ប្កសួងសុខាភបិល ករៀរចំ
ដផនការរមួរញ្ចូ លគ្មន កលើការក្វើកតសតឈាមរកប្ពូនអំកបេះ កៅកំឡុងកពលក្វើកតសតឈាមរកកតតាណុ្ស នាកពល
ខាងមុខ្ ដែលជាដផនកមយួ ដនការតាមដាន កផទៀងផ្តទ តក់ប្កាយព៊ីការលុររំបតជ់្ងំឺប្ពនូអំកបេះ។ 

កជាគជ្យ័កនេះទងំកនេះ ប្រកទ្សកមពុជា អាចចាតទុ់្កថាជាប្រកទ្សគំរមូយួកៅកនុងតរំន ់កលើការប្រយុទ្ធ និង
លុររំបតជ់្ងំឺប្ពូននានា កចញព៊ីរញ្ញា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈប្រករកដាយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ 
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តារាងទី្៦៖ សកម្មភាពគនាឹ៉ះ លទ្ធផ្លងគ្មលងៅ និងការចូលរមួ្ងៃីម្បីពម្ងឹងម្បព័នធសុខ្លភិបាល ងម្កាម្សសរសតម្ភ  
យុទ្ធសាស្តសតទី្៤ 

សកម្មភាពគនាឹ៉ះ លទ្ធផ្លងគ្មលងៅ 
ការចូលរមួ្ងៃីម្បីពម្ងឹង
ម្បព័នធសុខ្លភិបាល 

6. ការតាម្ដាន ម្នទីរពិងសាធន៍ និងម្បព័នធព័រ៌មានសុខ្លភិបាល 

បងងកីរនរិិម្បរិបរតិការសតង់ដា (SOP) សម្មាប់ការតាម្ដាន
ជំងឺម្ពូនអំងបា៉ះ និងជងំឺម្ពូនសុីសតូ ងដាយរមួ្បញ្ៅូល នងិ
សម្ម្បសម្ម្ួលជាម្ួយសកម្មភាពតាម្ដាន ដនជងំឺម្គុនចាញ់ 
និងជំងឺម្គុន្ម្ ងៅកវនាងវៃលអាចងធវីងៅបាន 
ពិនិរយ SOP ងទ្បងីវញិ ងៃីម្បពីម្ងឹងការងធវីងរាគវនិចិឆ័យ នងិការ
អនតរាគម្ន៍ម្រួរពនិិរយ ងលជីំងៃឺងកូវម្ពូនងដាយមានបញ្ជ ីសូច
នាករ ការងម្បីម្បាស់វៃលបានបំរុងទុ្ក វធិីសាស្តសតដនការ
ម្បមូ្លសំណាក ការរកង ញី ការងធវីងរាគវនិិចឆ័យ ការបក
ម្សាយលទ្ធផ្ល ការរាយការណ៍ នងិកបួនគំរងូកាីយរប 
ពម្ងឹងកចិៅសហការ ងលីយនតការរាយការណ៍ ការម្គបៃណត ប់
ការផ្តល់ថ្ន ជំាសមូ្ហភាព ជាម្ួយនឹងសូចនាករសនូលអបបបរ
មាវៃលបានម្ពម្ងម្ពៀង និងពធិីសាររាយការណ៍ដនម្ពនូកាង
តាម្ៃ ីជាម្ួយកាលកណំរ់ដនការរាយការណ៍ ងៃីម្បធីានាបាន
នូវរបាយការណ៍ម្រឹម្ម្រូវ និងទន់ងពលងវលា ងៅម្គប់លំដាប់
ថ្ន ក់ រហូរៃល់អងគការសុខ្ភាពពិភពងលាក ងដាយងម្បីម្បាស់
ម្បព័នធទ្និនន័យងអទ្បចិម្រនូិចដននាយកដាា នវផ្នការ 
បងងកីនជំនាញម្នទីរពិងសាធន៍ និងម្ស្តនតកីម្មវធិីងៅម្គប់លដំាប់
ថ្ន ក់ កនុងការម្បមូ្លទ្ិននន័យ បកម្សាយលទ្ធផ្លម្រឹម្ម្រូវ ងម្បី
ម្បាស់ទ្ិននន័យសម្មាប់ការវកលម្អម្បសិទ្ធិភាពកម្មវធិី និង 
របាយការណ៍ និងងកាយីរបឲ្យបានរហ័ស កនុងបរបិទ្ដនការ
ពម្ងឹងម្បព័នធសុខ្លភិបាល និងធនធានវៃលមាន 

បងងកីរ នងិពម្ងងឹសម្រថ
ភាពម្រួរពនិិរយ និងតាម្
ដាន ជំងអឺំងបា៉ះ និងជងំឺសុី
សតូ ងៅម្គប់លំដាប់ថ្ន ក់ 
និងរម្ម្ូវការធនធាន 
ការរាយការណ៍ និង ការ
វចករវំលកទ្ិននន័យមាន
ភាពលអម្បងសីរ 
សម្រថភាពម្នទីរពិងសាធន៍ 
និងម្ស្តនតកីម្មវធិីងៅម្គប់
លំដាប់ថ្ន ក់ ម្រូវបានពម្ងឹង 
ងលីការងម្បីម្បាស់ទ្ិននន័យ
ជាយុទ្ធសាស្តសត កនុងការ
បងងកីនម្បសិទ្ធិភាពកម្មវធិ ី

ម្បព័នធព័រ៌មាន និងសថរិិ
សុខ្លភិបាល 

7. ការម្សាវម្ជាវ និងនវានុវរតន៍ 

ពម្ងឹងសម្រថភាពកម្មវធិី កនុងការអភិវឌ្ឍន៍ ការអនុវរតន៍ នងិ
ចងម្កងជកសារម្បរិបរតកិារ និងអនុវរតការម្សាវម្ជាវងៃមី្បី
បងងកីនម្បសិទ្ធិភាពដនកម្មវធិី នងិផ្លប ៉ះពាល់ ងដាយការគ្មមំ្ទ្
ពីដៃគូ 

ការគូសវផ្នទ្ីដនជងំមឺ្ពូនងរនញី /សុសីទីវសកូសុីស 

បងងកីរភសតុតាងបានពីការ
អនុវរតន៍កម្មវធិី និងចង
ម្កងជកសារដនការ
ម្សាវម្ជាវ និងបាន
ផ្សពវផ្ាយ 
កំណរ់រំបន់ចម្ាងជំងខឺ្ពស់ 

ម្ស្តនតីសុខ្លភិបាល 
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4. ថវិកា 

សកម្មភាព* 
២០២១ 
(USD) 

២០២២ 
(USD) 

២០២៣ 
(USD) 

២០២៤ 
(USD) 

២០២៥ 
(USD) 

សរុប 
(USD) 

កិចៅម្បជុសំតីពីការគ្មមំ្ទ្ជាម្ួយភាគីពាក់
ព័នធម្គប់លំដាប់ថ្ន ក់ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 

ងកៀរគរសងគម្ និងការអប់រសុំខ្ភាព 200,000 150,000 150,000 200,000 150,000 850,000 
បណតុ ៉ះបណាត ល និងបណតុ ៉ះបណាត ល 
ងទ្បងីវញិ 

100,000 - 100,000 - 100,000 300,000 

ការផ្តល់ថ្ន ទំ្មាា ក់ម្ពនូជាសមូ្ហភាព 
និងការវបងវចកថ្ន  ំ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

ការម្រួរពិនរិយ និងការវាយរដម្ា 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
ការតាម្ដាន និងការម្គប់ម្គងអនកជំង ឺ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 
គូសវផ្នទ្ីជំងឺម្ពូនងរនីញ /សុីសទីវស
កូសុីស និងម្ពនូវៃលកាងតាម្ចំណី
អាហារ 

  250,000       250,000 

ការម្សាវម្ជាវពីអម្តាម្គបៃណត ប់ដន
ការផ្តល់ថ្ន ជំាសមូ្ហភាព 

50,000   50,000   50,000 150,000 

ម្សាវម្ជាវពមី្បសទិ្ធភិាពដនម្បងភទ្ថ្ន ំ
ទ្មាា ក់ម្ពូន 

  70,000   70,000   140,000 

ការតាម្ដានជំងឺម្ពនូអំងបា៉ះ ងម្កាយ
ការលុបបបំារ់ 

20,000 20000 20,000 20,000 20,000 100,000 

អនតរាគម្ន៍សាកលបងងលកីារម្បយុទ្ធ
នឹងជំងឺម្ពូនសរដស 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

ការម្សាវម្ជាវម្បរិបរត ិ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 

សរបុ 760,000 880,000 710,000 680,000 710,000 3,740,000 
*ម្ិនរាប់បញ្ៅូ ល្វកិាសម្មាប់សកម្មភាពលុបបំបារជ់ំងឺសីុសតូសូម្ីញ សីុសងទ្ (CNM, 2019) 
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6. ឧបសម្ព័នធ 

ឧរ្ម្ពន័ធទ្១ី៖ នយិម្នយ័វាកយ្ពទ ការលុររបំាតទ់ាងំប្្ុង ការលុររបំាត ់នងិការប្រយុទ្ធនងឹជងំបឺ្តពូកិផែលគ្មា ន
ការចារអ់ារម្ាណ៍ 

 

និយម្នយ័វាកយ្ពទ ការលុររបំាតទ់ាងំប្្ងុ ការលុររបំាត ់និងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺប្តូពិកផែលគ្មា នការចារអ់ារម្ាណ៍ 

អងគការ្ុខោពពិភពទោក បានែតល់អនុសា្នឲ៍្យទប្រើវាកយ្ពទផែលមាននិយម្នយ័ផែអកទៅតាម្ការអនុវតតនជ៍ាកផ់្តង 

្ប្មារកំ់ណតទ់គ្មលទៅផែនទី្រងាា ញែលូវ ននជំងឺប្ពូនប្តូពិកផែលគ្មា នការចារអ់ារម្ាណ៍ជា្កល៖ 

ការលុររបំាតទ់ាងំប្្ងុ រឺការកាតរ់នាយែល់ចំណុច្ូនយជាអចិនស្រនតយ ៍ ននទម្ទរររងកជំងឺម្យួ ផែលជាលទ្ធែលននកិចច
ខិតខំប្រឹងផប្រងលុររំបាតោ់៉ា ងយកចិតតទុ្កោក ់ ទោយគ្មា នហានិភយ័កទកើតទទ្ប ើងវញិ។ ែំទណើ រការទរៀរចំឯកសារលុរ
រំបាតជំ់ងឺទាងំប្្ុង រឺទៅថ្ន ការរញ្ហា ក ់(CERTIFICATION)។ 

ការលុររបំាតក់ារចម្លង (ទោងទៅទលើ ការកាតត់ត ចក់ារចម្លងែងផែរ) រឺការកាតរ់នាយែល់ចំណុច្ូនយ ននអប្តាអាងំ្ីុ
ែងន់នជំងឺម្យួ កនុងតំរនភូ់ម្សិាស្រ ត្ណាម្យួ ទោយមានហានិភយ័នឹងកទកើតទទ្ប ើងតិចតួច ផែលជាលទ្ធែលននកិចចខិតខំ
ប្រឹងផប្រងលុររំបាតោ់៉ា ងយកចិតតទុ្កោក ់ ប្តូវទធវើ្ កម្ាោពទែើម្បកីារពារការរទងកើតការចម្លងទទ្ប ើងវញិ។ ែំទណើ រការទរៀរចំ
ឯកសារលុររំបាតក់ារចម្លងជំងឺ រឺទៅថ្ន ការទែទៀងតទ ត ់(VALIDATION)។ 

ការលុររំបាតទ់ចញពីរញ្ហា ្ុខោពសាធារណៈ រឺជាពាកយផែលទាកទ់្ងទៅនឹងពាកយទាងំពីរ រឺការឆ្លងទម្ទររ និងជំងឺ។ 

ទោយឲ្យនិយម្នយ័ថ្ន ជា្ម្ទិ្ធិែលែល់ទគ្មលទៅផែលអាចវា្់ផវងបានជា្កល ផែលបានកំណតទ់ោយអងគការ្ុខ
ោពពិភពទោក ទាកទ់្ងទៅនឹងជំងឺណាម្យួ។ ទៅទពលផែលឈានែល់ទៅលទៅទនាោះ ្កម្ាោពនានាទៅផតរនតអនុ
វតត ទែើម្បផីលរកាទគ្មលទៅទនាោះ និង/ឬ ជំរញុរផនាម្ទែើម្បឈីានទៅែល់ការកាតត់ត ចក់ារចម្លង។ ែំទណើ រការទរៀរចំឯកសារ
លុររំបាតជំ់ងឺទចញពីរញ្ហា ្ុខោពសាធារណៈ រឺទៅថ្ន ការទែទៀងតទ ត ់(VALIDATION)។ 

ការប្រយុទ្ធ (ប្ររប់្រង) រឺជាការកាតរ់នាយអប្តាអាងំ្ីុែង ់ អប្តាទប្រវា៉ា ឡង ់ អប្តាឈ ឺ និង/ឬ អប្តាសាល រ ់ ទៅថ្នន កក់ផនលង
ណាម្យួទៅតាម្ទគ្មលទៅ ផែលជាលទ្ធែលននកិចចខិតខំប្រឹងផប្រងប្រយុទ្ធោ៉ា ងយកចិតតទុ្កោក។់ ្កម្ាោពនានាទៅ
ផតរនតអនុវតត ទែើម្បផីលរកាការលយចុោះទនោះ។ ការប្រយុទ្ធ វាអាច ឬម្និអាច ពាកព់ន័ធនឹងទគ្មលទៅ្កល ផែលរទងកើតទទ្ប ើង
ទោយអងគការ្ុខោពពិភពទោក ទនាោះទទ្។ 
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ឧរ្ម្ពន័ធទ្២ី៖. យុទ្ធសាស្រ្តជាត ិកនុងការែតល់ថ្នន បំ្ពនូ ទែើម្បបី្រយុទ្ធនងឹជងំបឺ្ពនូឆ្លងតាម្ែ ីទៅប្រទទ្្កម្ពុជា 

យុទ្ធសាស្រ ត្ជាតិកនុងការែតល់ថ្នន ទំ្មាល កប់្ពូនទែើម្បបី្រយុទ្ធនឹងជំងឺប្ពូនឆ្លងតាម្ែី យកម្កពី ម្រគុទទ្្ក៍្ ទងារ ផណនាំ្ តីពី
ការែតល់ថ្នន ទំ្មាល កប់្ពនូ (MEBENDAZOLE 500MG/ALBENDAZOLE 400MG) ែល់ប្កុម្ទគ្មលទៅទៅប្រទទ្្កម្ពុជា 

ក. ប្កមុ្ទគ្មលទៅផែលប្តវូែតល់ថ្នន ទំ្មាល កប់្ពនូ 

ក.១. ្ិ្ស និងប្រូ តាម្សាោសាធារណៈ និងឯកជន 
 កុមារម្ទតតយយ្ិកា (ទាងំ ២ទភទ្) 
 កុមាររឋម្្ិកា (ទាងំ ២ទភទ្) 
 ្ិ្សម្ធយម្្ិការឋម្ភូម្ ិ(ទាងំ ២ទភទ្) 
 ្ិ្សម្ធយម្្ិកាទុ្តិយភូម្ ិ(ទាងំ ២ទភទ្) 
 ររុ្ ិ្សទៅតាម្ប្រឹោះសាា នរណតុ ោះរណាត លប្រូ (ទាងំ ២ទភទ្) ទូ្ទាងំប្រទទ្្ 

ក.២. តាម្្ហរម្នទូ៍្ទាងំរជធានី-ទខតត 
 កុមារទប្តៀម្ចូលសាោទរៀនអាយុចារពី់ ១២ – ៥៩ផខ (ទាងំ ២ទភទ្) 
 កុមារ្ិ្សសាោ ពំុទានប់ានថ្នន ទំលរកនុងកំទ្បងុទពលែតល់ថ្នន ទំៅសាោទរៀន និងកុមារផែលពំុបានចូលទរៀន

ឬកុមារទបាោះរងទ់ចាលការ្ិកា (ទាងំ ២ទភទ្) 
 ស្រ ត្ី ា្ិតកនុងវយ័រនតពូជ អាយុចារពី់ ១៥ – ៤៩ឆ្ន  ំ (រមួ្រញ្ចូ លទាងំស្រ ត្ីមានរភច៌ារពី់ប្តីមា្ទី្២ និងស្រ ត្ី

ទប្កាយទពល្ប្មាល)៖ 
• ស្រ ត្ីទៅកនុង្ហរម្ន ៍
• ស្រ ត្ីទធវើការទៅទរងចប្ក/្ហប្គ្ម្ 

ខ. ទពលទវោននការែតល់ថ្នន ទំ្មាល កែ់ងកូវប្ពូន 

ខ.១. យុទ្ធនាការ (ទិ្វា) 
 នាផខឧ្ោ និងផខវចិឆិកា រមួ្គ្មន នឹងយុទ្ធនាការ (ទិ្វា) ែតល់ថ្នន ជីំវជាតិអា 
 តាម្រយៈយុទ្ធនាការចាកថ់្នន រំងាក រនានា 

ខ.២. ទ្វាសាធារណៈ 
 តាម្រយៈទ្វាពិទប្គ្មោះជំងឺ ប្ររទ់្វាពិនិតយ្ុខោពសាធារណៈ 
 ទ្វាចុោះមូ្លោឋ នររ្់រុរគលិក្ុខាភបិាល 
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រ. ប្រទភទ្ និងកប្ម្តិថ្នន ផំែលប្តូវែតល់ 

 ថ្នន បំ្គ្មរ ់Mebendazole 500ម្.ល/Albendazole 400ម្.ល ជាថ្នន ងំាយប្្ួល កនុងការទំ្ពារ ឬទលរ និង
គ្មា នែតល់ែលរខំានអីវទទ្ប ើយ 

 កប្ម្តិថ្នន ផំែលប្តូវទលរ 

• ទ្ំពារ ឬទលរ ១ ប្គ្មរផ់តម្តង (Oral Single Dosage) ចំទពាោះរុរគលអាយុចារពី់ ២ឆ្ន ទំទ្ប ើងទៅ 
• ទ្ំពារ ឬទលរ កនលោះប្គ្មរផ់តម្តង (កាចថ់្នន ជំា ២កំណាត ់ទ ា្ើនឹង ២៥០ម្.ល ្ប្មារថ់្នន  ំMebendazole 

និងទ ា្ើនឹង ២០០ម្.ល ្ប្មារថ់្នន  ំAlbendazole) ចំទពាោះកុមារអាយុពី ១២ផខ ែល់ ២៣ផខ 

ឃ. យុទ្ធសាស្រ ត្ននការែតល់ថ្នន ទំ្មាល កែ់ងកូវប្ពូន 

 កុមារអាយុ ១២-៥៩ផខ អាចទ្ទ្ួលថ្នន ទំ្មាល កប់្ពូន ១ែូ្ (ទលរផតម្តង) ឲ្យបានទទ្ៀងទាតោ់៉ា ងទហាចណា្់
ម្យួែងកនុងម្យួឆ្ន  ំតាម្រយៈ 
• ម្ទតតយយសាោ ទប្កាម្ការប្តួតពិនិតយពីទោកប្រូ/អនកប្រូប្រចាថំ្នន ក ់និងនាយកសាោ ទោយមានការគ្មំ

ប្ទ្ពីរុរគលិកម្ណឌ ល្ុខោព 
• ការែតល់ទ្វា្ុខោពចុោះតាម្មូ្លោឋ ន ែូចជាការចុោះចាកថ់្នន រំងាក រ ការែតល់ថ្នន ជីំវជាតិអា និងការពិទប្គ្មោះ

ជំងឺតាម្ទ្វា្ុខោពសាធារណៈ 
 កុមារ/យុវវយ័្ិ្សសាោប្តូវទ្ទួ្លថ្នន ទំ្មាល កប់្ពូន ១ែូ្ (ថ្នន បំ្តូវបានទលរកនុងទពលយុទ្ធនាការែតល់ថ្នន )ំ ឲ្យ

បានទទ្ៀងទាត ់ោ៉ា ងទហាចណា្់ ឲ្យបានម្តងកនុងម្យួឆ្ន  ំតាម្រយៈ  
• សាោទរៀន (សាធារណៈ និងឯកជន) ទប្កាម្ការប្តួតពិនិតយពីទោកប្រូ/អនកប្រូប្រចាថំ្នន ក ់ និងនាយក

សាោ ទោយមានការគ្មបំ្ទ្ពីរុរគលិកម្ណឌ ល្ុខោព 
• ការែតល់ទ្វា្ុខោពចុោះតាម្មូ្លោឋ ន ែូចជាការចុោះចាកថ់្នន រំងាក រ ការែតល់ថ្នន ជីំវជាតិអា និងការពិទប្គ្មោះ

ជំងឺតាម្ទ្វា្ុខោពសាធារណៈ 
 ស្រ ត្ី ា្ិតកនុងវយ័រនតពូជ អាយុចារពី់ ១៥ – ៤៩ឆ្ន  ំ (ស្រ ត្ីមានរភច៌ារពី់ប្តីមា្ទី្២ និងស្រ ត្ីទប្កាយទពល

្ប្មាល ទលើកផលងផតស្រ ត្ីមានរភទ៌ៅប្តីមា្ែំរូង) អាចទ្ទួ្លថ្នន ទំ្មាល កប់្ពូន ១ែូ្ (ទលរផតម្តង)ឲ្យបាន
ទទ្ៀងទាត ់ោ៉ា ងទហាចណា្់ ឲ្យបាន១ែងកនុងម្យួឆ្ន  ំតាម្រយៈ៖ 
• ការែតល់ទ្វា្ុខោពចុោះតាម្មូ្លោឋ ន ែូចជាការចុោះចាកថ់្នន រំងាក រ ការែតល់ថ្នន ជីំវជាតិអា ទ្វាពនា

កំទណើ ត និងការពិទប្គ្មោះជំងឺតាម្ទ្វា្ុខោពសាធារណៈ 
• ការែតល់ទ្វា្ុខោពទៅតាម្ទរងចប្ក/្ហប្គ្ម្ 

រញ្ហា ប្រឈម្ចម្បង ទៅប្រទទ្្កម្ពុជា រឺ (១) រកានិរនតនោ៍ពទ្វា ប្ររែណត រក់ារែតល់ថ្នន ទំ្មាល កប់្ពូន កនុងចំទណាម្
កុមារវយ័ចូលសាោទរៀន កុមារទប្តៀម្ចូលសាោទរៀន និងស្រ ត្ី ា្ិតកនុងវយ័រនតពូជឱយបានខព្់ ទៅប្ររត់ំរនទ់ាងំអ្់
ផែលមានអប្តាទប្រវា៉ា ទ្បងជំ់ងឺប្ពូនឆ្លងតាម្ែី ទៅខព្់ និង (២) ប្ររែណត រទ់លើប្កុម្ហានិភយ័ទាងំអ្់ ោ៉ា ងទហាច
ណា្់ឲ្យបានម្តងកនុងម្យួឆ្ន  ំទោយរមួ្រញ្ចូ លជាម្យួនឹងយុទ្ធនាការផែលមានប្សារ។់ ្កម្ាោពទាងំទនាោះរមួ្មាន៖ 
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 ការរណតុ ោះរណាត លប្រូរទងាគ ល (TOT) ែល់ម្ស្រនតីថ្នន កប់្្ុកប្រតិរតតិ និងម្ណឌ ល្ុខោព ទៅតាម្រណាត
ទខតតផែលកពុំងប្តូវបានអនុវតតការែតល់ថ្នន ពំាបាលរងាក រជា្ម្ូហោព 

 វរគរណតុ ោះរណាត លរលឹំកទទ្ប ើងវញិ ត្ីពីជំងឺប្ពូនឆ្លងតាម្ែី រមួ្ទាងំការរណតុ ោះរណាត លែល់ប្ររូទប្ងៀន ផែលជា
អនកែតល់ឱ្លទ្មាល កប់្ពនូ 

 លទ្ធកម្ាថ្នន  ំ និងចំណាយទលើការផចកចាយឱ្ល ទែើម្បបី្ររែណត រទ់លើកុមារទប្តៀម្ចូលសាោទរៀន កនុងកំ
ឡុងទពលយុទ្ធនាការែតល់ថ្នន វំតីាម្នីអា 

 លទ្ធកម្ាថ្នន  ំ និងចំណាយទលើការផចកចាយឱ្ល ទែើម្បកីពប្ងីកការប្ររែណត រទ់លើស្រ ត្ីមាននែទទពាោះ និងស្រ ត្ី
រំទៅទោោះកូន រមួ្ទាងំស្រ ត្ី ា្ិតកនុងវយ័រនតពូជទាងំអ្់ 

 ទធវើយុទ្ធនាការអររ់ ំ្ ុខោព ទែើម្បែីសពវែាយចំទណោះែឹងអំពីផែនកអនាម្យ័ 
 ផលរកាទំ្នាកទំ់្នង និងទរៀរចំទវទិ្កាទែសងៗ ទែើម្បផីចករផំលក/ែសពវែាយពត័ម៌ាន  
 ទធវើការអទងកតទែើម្បវីាយតនម្លបា៉ា រ៉ា ្ីុតសាស្រ ត្ ទធវើការអទងកតម្យួទលើប្កុម្ប្រឈម្នីម្យួៗ ទរៀងរល់រីឆ្ន មំ្តង 

រនាទ រពី់ការអនុវតតនអ៍នតររម្ន។៍ 
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ឧរ្ម្ពន័ធទ្៣ី៖ ្្រ្តម្ភយុទ្ធសាស្រ្ត នងិប្រទភទ្ននជងំបឺ្ពនូប្តពូកិផែលគ្មា នការចារអ់ារម្ាណ៍ ទែើម្បពីទនលឿនការប្រយុទ្ធ នងិការលុររបំាត ់ទៅប្រទទ្្កម្ពុជា 

ទឈាា ោះជំង ឺ

្្រ្តម្ភយុទ្ធសាស្រ្ត 
ទ្ី១ 

្្រ្តម្ភយុទ្ធសាស្រ្ត 
ទ្ី២ 

្្រ្តម្ភយុទ្ធសាស្រ្ត
ទ្ី៣ 

្្រ្តម្ភយុទ្ធសាស្រ្ត 
ទ្ី៤ 

ផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្ 
និងការពិនិតយកម្ាវធីិ

ទទ្បើងវញិ 

ការគ្មបំ្ទ្ និង
ោពជានែរូ 

កសាង 
្ម្តាោពម្ស្រនតី
្ុខាភិបាល 

ការែគតែ់គង ់និងការប្ររប់្រងភ័្ ដុោរ 
ចលនា្ងគម្ អររ់ ំ្ ុខោព 

ការតាម្ោន 
និងប្តតួពិនិតយ 

វាយតនម្ល 

ការប្សាវប្ជាវ 
និងនវានុវតតន ៍ថ្នន ពំាបាល

រងាក រ 
ប្ររប់្រងករណី 

ទ្ឹកសាអ ត និង
អនាម្យ័ 

រ្ុ្ុខោព
សាធារណៈ 

ជំងឺប្ពូនអំទបាោះ            

ជំងឺ្ីុ ត្ូ       ()     

ជំងឺប្ពូនឆ្លងតាម្ែី            

ជំងឺប្ពូនទលលើម្       ()     

ជំងឺប្ពូនទតញ៉ា / 
្ីុ ទ្ីផ្កូ្ី្ 

           

ជំងឺប្ពូន្រន្            

 

 

 




