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សារលិខិត 
របសស់ម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេី 

ននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ 
 

គាំព្រ សែនការយ៊ុរធសាន្តសេោតិ ល៊ុបបាំបាតជ់ាំងឺព្គ្ុនចាញ់
ម្ៅកន៊ុងព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ ឆ្ន ាំ២០១១-២០២៥ 

 
ជាកិត្តិយសបំផុត្ សម្រាប់របូខ្ុំ កនុងការផតល់សារលិខិត្ ទៅកាន់ជនរមួជាតិ្ទយើងទំងអស់គ្នន  

សតីពីឯកសារផផនការយុទ្ធសាស្តសតជាត្ិលុបបំបាត្់ជំងឺម្ររុនចាញ់ទៅកនុងម្រពះរាជាណាចម្រកកមពុជា    
ឆ្ន ំ២០១១-២០២៥ កនុងទគ្នលទៅធានានូវម្របទទ្សកមពុជាមួយគ្នា នជំងឺម្ររុនចាញ់ ។ 

 
ជំងឺគ្រនុចាញ់នៅតែជាបញ្ហា សុខភាពសាធារណៈ និងជាបនទុកនសដ្ឋកិច្ចនៅកនុងគ្ពះរាជាណាច្គ្ក 

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

 
ផផនការយុទ្ធសាស្តសតជាតិ្លុបបំបាត់្ជំងឺម្ររុនចាញ់ទៅកនុងម្រពះរាជាណាចម្រកកមពុជា ឆ្ន ំ២០១១-២០២៥ 

បានទរៀបចំទ ើងស្សបគ្នន ជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់អងគការសុខភាពពិភពទោក និងអងគការអនតរជាតិ្ 
នានា កនុងការលុបបំបាត់្ជាសកលជំងឺម្ររុនចាញ់ទៅឆ្ន ំ២០៣០។  រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា រមួសហការជា
មួយបណាត នែរូអភិវឌ្ឍន៍ទំងអស់   ទំងកនុង   និងទម្រៅម្របទទ្ស  ទបតជ្ាជំរញុការលុបបំបាត់្ជំងឺម្ររនុចាញ់   
ទៅកនុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាឲ្យអស់នៅឆ្ន ាំ២០២៥ ន ើម្បីធានាថាជាំងឺព្រុនចាញ់លែងជាបញ្ហា
សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងព្ពះរាជាណាចព្ក្ក្ម្ពុជា។  លែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិននះ  រឺជាឯរសារ
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ថ្នន កដឹ់្កនាពំ្កសួងសុខាភបិាល អតដំ្ម្ ើ រម្ោយ
ថ្នន កដឹ់្កនាមំ្ខ្តេ រិ្ិតយម្តើលសាា ្ភារ 
ជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ ព្គ្ុ្ឈាត ដ្ងកូវព្រូ្  

្ិងជំងឺម្ផ្េងៗ ម្ៅម្សវាសុខាភបិាលសាធារ ៈ 
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eradication)។ យុេធនាការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈការបាញ់ថ្នន  ំ DDT បា្អ្ុវតេ  អស់       
រយៈម្រល ៦ ន្  ំ ដដ្លោលេធផ្លនាម្ដ្ើតេសវតេ ន្ ១ំ៩៦០បា្បង្ហា ញថ្ន ម្ោគ្ជយ័ ម្ព្រះ ករ ី
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្េំលាកចុ់ះអព្តាឈរីឺ ៦០% តកម្ៅព្តឹត ០,៩% កប៏ ុដ េ្ ម្ៅម្រលបញ្ឈបយុ់េធនា
ការបាញ់ថ្នន  ំគឺ្ករ ីជំងឺបា្ម្កើ្ម្ ើងយ ងម្លឿ្សារោថ្មីតកវញិ។ 

ម្ៅនថ្ៃេី ២២ ដខ្ឧសភា ន្  ំ ១៩៦១ គឺ្ចាបអំ់រីការកំចាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោព្តូវ
បា្សំម្រចម្ោយរដ្ឋសភាន្ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ដដ្លម្រលម្នាះសកតមភារអ្ុវតេ្រ៍បស់កតមវធីិ
ោដបបដផ្្ដខ្េបម្ណាេ យ ម្ោយបុគ្គលិកទងំអស់របស់កតមវធីិតិ្ ឋតិម្ៅម្ព្កាតថ្នន កម់្ខ្តេ ឬព្កុងណា
តយួម្េ។ កតមវធីិម្្ះព្តូវបា្ដចកោ៤តំប្គឺ់្ (១).តំប្ភ់ាគ្ខាងម្កើត៖ ដដ្លា្េីតាងំការយិល័យ
សាិតម្ៅព្សុកសនួលម្ខ្តេព្កម្ចះ ម្ ើយា្ភារកិចចេេួលខុ្សព្តូវម្សមើ្ឹង ៥ម្ខ្តេបចចុបប ន្ រតួា្ម្ខ្តេ 
ព្កម្ចះ សទឹងដព្តង រត្គី្រ ី ត ឌ លគី្រ ី ្ិងកំរងច់ាត។ (២).តំប្ភ់ាគ្ខាងលិច៖ ដដ្លា្េីតាងំ
ការយិល័យសាិតម្ៅម្ខ្តេបាតដំ់្បង ម្ ើយា្ភារកិចចេេួលខុ្សព្តូវម្សមើ្ឹង ៤ម្ខ្តេបចចុបប ន្ រតួា្
ម្ខ្តេ បាតដំ់្បង   ម្រធិសាត ់ នប លិ្ ្ិង កំរង់្ ន ងំ។ (៣).តំប្ភ់ាគ្ខាងតបូង៖ ដដ្លា្េីតាងំ
ការយិល័យសាិតម្ៅព្សុកដំ្ណាកច់ម្ងអើ ព្កុងដកប ម្ ើយា្ភារកិចចេេួលខុ្សព្តូវម្សមើ្ឹង ៥ម្ខ្តេ
បចចុបប ន្ រតួា្ ព្កុងដកប  ម្ខ្តេកំរត ម្ខ្តេកំរងម់្សាត ម្កាះកុង ្ិងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ។ ្ិង (៤).តំប្់
ភាគ្ខាងម្ជើង៖ ដដ្លា្េីតាងំការយិល័យសាិតម្ៅម្ខ្តេម្សៀតរាប ម្ ើយា្ភារកិចចេេួលខុ្ស
ព្តូវម្សមើ្ឹង ៤ម្ខ្តេបចចុបប ន្ រតួា្ម្ខ្តេ ម្សៀតរាប កំរងធំ់ ព្រះវហិារ ្ិងឧតេរា្ជយ័។ 

កតមវធីិខាងម្លើម្្ះបា្ផ្អអ កដំ្ម្ ើ រការទងំព្សុងម្ៅវញិចាបរី់ ន្ ១ំ៩៧៥ដ្ល់ ន្ ១ំ៩៧៨ ម្ព្រះ
នាម្រលម្នាះ ព្បម្េសធាល កចូ់លម្ៅកនុងកលយុគ្ន្របបព្បល័យរូជសាស្ដ៍ខ្មរព្ក ត។ 
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ម្ព្កាយនថ្ៃរមំ្ោះ៧តករា ន្ ១ំ៩៧៩ កតមវធីិម្្ះបា្បម្ងកើតម្ ើងវញិម្ព្កាតការជួយ  ឧបតាតភគពំ្េ
ដំ្បូងម្ោយព្កុតជំនាញការម្វៀតណាតដដ្លតករីវេិាសាា ្ព្គុ្្ចាញ់ន្េីព្កុងហា ូយ។ កនុង
អំ ុង ន្ ១ំ៩៨០ គឺ្ា្ការផ្ទុះរាតតាតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ខ្តេសាា យម្រៀងដដ្លព្កុតព្បោជ្ទងំ
ម្នាះម្េើបដតបា្វលិព្ត បត់ករីតំប្ន់ព្រភនដំដ្លា្ការចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់។ កនុងព្គដ្ដ៏ស្
លំបាកលំបិ្ម្នាះ ព្កុតការង្ហរព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្យើងចុះម្ធាើការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ជូ្
ព្បោជ្ទងំអស់ម្នាះម្ោយផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារ (MDA) ្ូវព្បម្ភេថ្នន កំលូរ  ូគី្្ (Chloroquine)        
រយៈម្រល៣នថ្ៃ ្ិងបដ ា្តថ្នន ពំ្រីា គី្្ (Primaquine) ១ដូ្សកនុងកំរតិ ១៥ តលីីព្កាត។ 

ម្ៅដខ្កកកោ ន្ ១ំ៩៨៤ គឺ្រោឋ ភបិាលរដ្ឋកតពុោបា្បម្ងកើតម្ ើងវញិ្ូវ តជឈត ឌ លកំចាតជំ់ងឺ
ព្គ្ុ្ ចាញ់ (ថ្នន កម់្សមើនាយកោឋ ្ ្ិងសាិតម្ៅម្ព្កាតការព្គ្បព់្គ្ងផ្អទ ល់របស់រដ្ឋតន្រ្េីព្កសួង                  
សុខាភបិាលតាតអ្ុព្កិតយម្លខ្ ១១អ្ព្ក របស់ព្កុតព្បឹការដ្ឋតន្រ្េី) ម្ដ្ើតបផី្េល់បម្ចចកម្េស ្ិង      
សំភារៈគពំ្េដ្ល់តូលោឋ ្សុខាភបិាលរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាតត ទ្ីរម្រេយម្ខ្តេ ្ ិងព្សុក។ ម្ៅ
ម្ដ្ើត ន្ ១ំ៩៨៧កា៏្ការផ្ទុះរាតតាតជំងឺព្គុ្្ចាញ់តេងម្េៀតកនុងព្េងព់្ទយធំម្ៅ កនុងឃុំម្សាត ្ិង
ឃុំតាអូរ ន្ព្សុកគី្រវីង ់ ម្ខ្តេតាដកវ ដដ្លរួកម្គ្ម្េើបដតបា្វលិព្ត បត់ករី ព្រំដដ្្ដខ្មរ-នថ្ (ភាគ្
ម្ព្ចើ្ោរលករ ក៥) ដដ្លា្ចំ្ួ្ព្បា ោ៦០០នាក ់ ម្ ើយព្តូវបា្ព្កុតព្គូ្ម្រេយន្
តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចុះជួយ  សម្ន្រង្ហគ ះបនាទ ្ម់្ៅ្ឹងកដ ល្ង ដដ្លកនុងចំម្ណាត
អនកជំងឺទងំអស់ម្នាះ គឺ្ា្ព្បា ោ៣០ភាគ្រយោករ ីជំងឺធៃ្ធ់ៃរ។ 

ម្យងអ្ុព្កិតយរាជរដ្ឋភបិាលកតពុោម្លខ្ ៦៧អ្ព្ក.បក ចុះនថ្ៃេី២២ ដខ្តុលា ន្ ១ំ៩៩៧ សេីរី 
ការម្រៀបចំ ្ិងការព្បព្រឹតេម្ៅរបស់ព្កសួងសុខាភបិាល តជឈត ឌ លោតិកំចាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្តូវបា្ 
ជំ្ួសម្ោយម្ឈាម ះថ្មីគឺ្ តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ ឹងជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិង                    
បា កសាន្រសេ (ម្ៅកាតរី់ម្រលម្្ះថ្ន ត.គ្.ច) ដដ្លោ ព្គឹ្ះសាា ្សុខាភបិាលថ្នន កក់ណាេ លរបស់
ព្កសួងសុខាភបិាលកនុងប ទ្ុកការង្ហររិម្សស ព្បយុេធ្ឹងជំងឺ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺរបស់កតមវធីិោតិ
ម្ព្កាតឱវាេចំ្ួ្បី រតួា្ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ ឹងជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ ឈាត 
្ិងកតមវធីិោតិព្បយុេធ្ ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ ។ បដ ា្តរីប ទ្ុកការង្ហរខាងម្លើ គឺ្ តគ្ច កេ៏េួលប ទ្ុកផ្ងដដ្រ
្ូវព្បតិបតេិការ ត ទ្ីររិម្សាធ្ស៍េងោ់រជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Malaria Reference laboratory) ្ិងគំ្ម្រាង
សិកាព្សាវព្ោវ កនុងកិចចស ការោតយួនដ្គូ្តិ្ ដត្រោឋ ភបិាល។ ម្ព្ៅរីម្្ះ តគ្ច កោ៏ថ្នន លសំរាប ់
ការង្ហរប េុ ះបណាេ ល ការង្ហរព្សាវព្ោវ ្ិងផ្េួចម្ផ្េើតនចនព្បឌិតបម្ងកើតព្គ្បស់កតមភារព្បយុេធ្ឹងជំងឺ
ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។  ចាបត់ាងំរីដខ្តករា ន្  ំ២០១២ តក ព្កសួងសុខាភបិាលបា្ផ្េល់េំ្ុកចិតេ
ម្លើការេេួលប ទ្ុកការង្ហរជូ្ដ្ល់ តគ្ច ម្ដ្ើតប ី ព្បយុេធ្ឹងជំងឺ Neglected Tropical Diseases 
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(NTD) ម្ៅព្បម្េសកតពុោ ្ិងអ្ុវតេសា រ កតមគំ្ម្រាងដផ្្ការសកតមភារម្ផ្អេ តម្លើការព្បយុេធ 
្ឺងជំងឺ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺម្ោយម្ព្បើព្បាស់ថ្នន គីំ្តោីតម្ធាបាយបង្ហក រ។   
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សនែកទី១៖ ការយិាលយ័រដ្ឋបាល ននម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លជ្ញតិប្រយ៊ុទធនឹង
ជ្ំងឺប្គុនចាញ ់ បា៉ា រ៉ា ែ៊ុតីសាស្រែត និងបាណ្កសាស្រែត 
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សែចកតីសនតើម្៖ 
ការយិល័យរដ្ឋបាលោម្សនាធិការរបស់ព្បធា្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់     

បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ (ត.គ្.ច) ្ិងោជំ្ួយការដ្ល់ថ្នន កដឹ់្កនានំ្តជឈត ឌ លោតិ កនុង
ការព្គ្បព់្គ្ងការង្ហររដ្ឋបាលេូម្ៅ ឲ្យា្ព្បសិេធភារ ម្ោយម្ធាើការេំនាកេំ់្ងការង្ហរយ ងជិតសនិេធ
ោតយួនាយកោឋ ្បុគ្គលិក ន្ព្កសួងសុខាភបិាល ម្ដ្ើតបឈីា្ម្ៅសម្ព្តចេិសម្ៅ សំម្ៅធានា្ិរ េ្ភារ
របស់ ត.គ្.ច។ 

ការយិល័យរដ្ឋបាលា្ព្បធា្ ០១រូប អ្ុព្បធា្ ០១រូប ្ិងតន្រ េ្ីព្កបខ្ ័ឌ  តន្រ េ្ីោបកិ់ចច
ស្ា ដដ្លកំរុងបម្ព្តើការង្ហរចំ្ួ្ ៤១ នាក ់ម្ោយព្គ្បព់្គ្ងផ្អទ ល់ម្ៅម្លើដផ្នកទងំអស់ ចំ្ួ្ ០៦ ា្
ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 

 ថ្នន កដឹ់្កនាកំារយិល័យ    ០២ នាក ់(ព្សី១នាក)់ 
 ដផ្នករដ្ឋបាល     ០៨ នាក ់(ព្សី១នាក)់ 
 ដផ្នកដឹ្កជញ្ចូ ្     ២២ នាក ់(ព្សី០នាក)់ 
 ដផ្នកអនាតយ័     ០៤ នាក ់(ព្សី៤នាក)់ 
 ដផ្នករត័ា៌្វេិា     ០៣ នាក ់(ព្សី០នាក)់ 
 ដផ្នកបណាា ល័យ     ០១នាក ់(ព្សី១នាក)់ 
 ដផ្នកស េ្ិសុខ្     ០៣ នាក ់(ព្សី០នាក) 

 
តន្រ េ្ី បុគ្គលិក ន្ការយិល័យរដ្ឋបាលរបស់តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់              

បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ ា្កំរតិជំនាញ សតតាភារ ា្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 
 

ល.រ កំរតិជំនាញ/សតតាភារ ចំ្ួ្  សរុប/ព្សី 
១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

ព្គូ្ម្រេយតធយត,បរញិ្ហា បព្តរងអបរ់តំន្រ េ្ីសុខាភបិាល 
គិ្លា្ុបោឋ កតធយត 
បរញិ្ហា បព្តព្គ្បព់្គ្ងេូម្ៅ 
បរញិ្ហា បព្ត ិរញ្ា វតាុ 
បរញិ្ហា បព្តរត័ា៌្វេិា 
វពិ្កឹតយការតធយត 
ម្លខាធិការរដ្ឋបាល 

១/១ 
១/០ 
២/០ 
៣/២ 
៥/០ 
១/០ 
២/២ 
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៨ 
៩ 
១០ 
១១ 

ម្បើកបរ 
អនាតយ័  
េឹក-ម្ភលើង 
ស េ្ិសុខ្ 

២១/០ 
២/២ 
២/០ 
៣/០ 

សរុប ៤៣នាក/់០៧នាក ់

  
ការយិល័យរដ្ឋបាលា្ម្បសកកតម ម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ងការង្ហររដ្ឋបាលេូម្ៅន្ ត.គ្.ច ឲ្យា្

ព្បសិេធភារខ្ពស់ ្ិងអរាព្កឹតយ សំម្ៅម្លើកកំរស់គុ្ ភារការព្គ្បព់្គ្ងតន្រ េ្ីរាជការសីុវលិ តន្រ េ្ីោបកិ់ចច
ស្ា ព្គ្បព់្គ្ងការង្ហររដ្ឋបាលេូម្ៅ ព្គ្បព់្គ្ង្ូវរាល់លិខិ្តបេោឋ ្ បម្ងកើ្េំនាកេំ់្ង                        
កិចចស ព្បតិបតេិការ ា្តាល ភារ ឈា្ម្ៅសម្ព្តចេិសម្ៅ ្ិងសកតមភារទងំឡាយដដ្លថ្នន កដឹ់្កនាំ
ត.គ្.ច កដូ៏្ចោថ្នន កដឹ់្កនាពំ្កសួងសុខាភបិាល ោកជូ់្។ 

ការយិល័យរដ្ឋបាលា្តួនាេី ភារកិចច ្ិងេិសម្ៅ ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចបា្្ូវម្បសកកតមរបស់ខ្លួ្ 
ម្ោយអ្ុវតេឲ្យា្ព្បសិេធភារម្ៅម្លើការង្ហរ ព្គ្បព់្គ្ងឯកសារម្ចញ/ឯកសារចូល លិខិ្តបេោឋ ្េូម្ៅ 
ការព្គ្បព់្គ្ងម្ៅម្លើការម្ធាើលិខិ្តបញ្ហា ម្បសកកតម/លិខិ្តឧម្េទសនាត ការម្រៀបចំតម្តលើងឋា្ េ្រស័កេិ ្ិង
ថ្នន កជូ់្តន្រ េ្ីរាជការ ព្តួតរិ្ិតយដថ្រកាសំភារៈបរកិាា រ ្ិងអចល្ព្េរយរបស់ ត.គ្.ច។ ការយិល័យ      
រដ្ឋបាលេេួលប ទ្ុកម្ៅម្លើការព្គ្បព់្គ្ងជួសជុលដថ្ទ ំរថ្យ េ្ ្ិងម្ទចព្កយ្យ េ្រដ្ឋ ធានាបា្្ូវការ
ម្ធាើដំ្ម្ ើ រចុះម្បសកកតមរបស់តន្រ េ្ីរាជការម្ៅដ្ល់ម្គលម្ៅ តាតបណាេ រាជធា្ី/ម្ខ្តេ ព្បកបម្ោយ   
សុវតាិភារ។ េ ទ្ឹត្ឹងម្នាះដដ្រ ការយិល័យរដ្ឋបាល កេ៏េួល្ូវភារកិចចដូ្ចោ អនាតយ័ ្ិងព្បរ័្ ធេឹក   
ម្ភលើង ដដ្លម្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ក់នុងការធានា្ូវបរសិាា ្សាអ ត ា្ផ្អសុកភារ ម្សាភ ័ភារទងំកនុង ្ិង
ម្ព្ៅបរមិ្វ អគរ តាតប ទ្បម់្ធាើការង្ហរ សាលព្បជំុ ប ទ្បេឹ់ក។ ម្ោយបចចុបប ន្ម្្ះ ោសតយ័បម្ចចកវេិា
េំម្ ើ្ប ការយិល័យរដ្ឋបាល េេួលប ទ្ុកព្បរ័្ ធរត័ា៌្វេិា សព្ាបត់ជឈត ឌ លោតិ ម្លើការង្ហរ          
បម្ចចកវេិាកនុងយុគ្សតយ័ដ្េំ៏ម្ ើ្បម្្ះ ដដ្លា្ភារកិចចចំបងព្គ្បព់្គ្ង ្ិងការដថ្រកា ព្បរ័្ ធេិ ន្្យ័   
បណាេ ញរត័ា៌្ ម្គ្ េំររ័ អី្ធីដ ត Facebook ្ិងសកតមភារម្ផ្េងៗម្េៀត។ តា ងវញិម្េៀត 
ការយិល័យរដ្ឋបាល ា្ម្ៅបណាា ល័យ  ដដ្លា្ភារកិចចព្សាវព្ោវរត័ា៌្ថ្មីៗ ្ិងដសាងរកឯកសារ 
ម្ដ្ើតបតីតកល់ ្ិងម្រៀបចំម្សៀវម្ៅ  ឲ្យា្រម្បៀបម្រៀបរយតាតព្បម្ភេឯកសារ្ីតយួៗ។ 

ម្ោយា្ការចូល្ិវតេ្ោ៍ប េ្បនាទ បរ់បស់តន្រ េ្ី បុគ្គលិក ោម្រៀងរាល់ ន្  ំ (តន្រ្េីចូល្ិវតេ្ា៍្
ចំ្ួ្  ២៤នាក ់កនុងរយៈម្រល ៨ ន្ ចុំងម្ព្កាយ) ម្ធាើម្អាយ ត.គ្.ច ព្បឈត្ឹងការខ្ាះខាតបុគ្គលិក។ 
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 ការយិល័យរដ្ឋបាលា្េិសម្ៅ ម្សនើសំុតន្រ េ្ីបុគ្គលិកបដ ា្ត ប េ្ភារកិចចចំបងរបស់ខ្លួ្ ្ិង
រព្ងឹងដផ្នកស េ្ិសុខ្ សណាេ បធ់ាន ប ់ ម្ោយម្ធាើការយតកាតព្បចាកំារ ព្បចានំថ្ៃ ធានាបា្្ូវសុវតាិភារជូ្
ដ្ល់តន្រ េ្ីបុគ្គលិក  ម្ៅកនុង ្ិងម្ព្ៅបរមិ្វ តជឈត ឌ លោតិ។ 

  

១. ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែស់នែករដ្ឋបាល៖ 
ដផ្នករដ្ឋបាលគឺ្ោម្សនាធិការ របស់ព្បធា្ការយិល័យរដ្ឋបាល ម្លើការង្ហររម្បៀប ្ិងការង្ហរ

ព្គ្បព់្គ្ងតន្រ េ្ ីបុគ្គលិក រិម្សសា្ភារកិចចព្បតិបតេិកាតរាកិចចការង្ហរសំខា្់ៗ សំរាប ់ត.គ្.ច រតួា្៖  
− ព្គ្បព់្គ្ងឯកសារម្ចញ សរុបចំ្ួ្ ១៦២០  
− ព្គ្បព់្គ្ងឯកសារចូល សរុបចំ្ួ្ ២៥៨  
− ព្គ្បព់្គ្ងការម្ធាើលិខិ្តអម្ញ្ា ើញ បា្ចំ្ួ្ ៨៤ដ្ង 
− គម ្លិខិ្តសំុម្បសកកតមម្ៅម្ព្ៅព្បម្េសម្េ (ម្ោយសារបញ្ហា  Covid-19) 
− ព្គ្បព់្គ្ងសាលព្បជំុសរុបបា្ចំ្ួ្ ១២២ដ្ង កនុងម្នាះការព្បជំុ Online ា្ចំ្ួ្ ៤៣ដ្ង 
− ព្គ្បព់្គ្ងម្លើការសំុតម្តលើងថ្នន កក់ាពំ្បាកព់្បចាំ្ ន រំបស់តន្រ េ្ីរាជការសីុវលិ គិ្តម្ៅដ្ល់នថ្ៃេី១៣  

ដខ្ម្តសា ន្ ២ំ០២១ បា្ចំ្ួ្ ១៧នាក។់ 
− ម្ព្ជើសម្រ ើសតន្រ េ្ីោបកិ់ចចស្ាព្បចាំ្ ន  ំម្ព្បើព្បាស់កនុង ត.គ្.ច សព្ាប់្ ន ២ំ០២១ ចំ្ួ្ ៣៧ 

នាក ់តាតការដបងដចករបស់ព្កសួងសុខាភបិាល។  
− ចាតត់ាងំតន្រ េ្ីរាជការឲ្យចូលរតួកនុងព្រឹតេិការ ៍ម្ផ្េងៗ ម្ៅតាតចំ្ួ្ដដ្លព្កសួង  សាា ប័្  

ម្សនើសំុចូលរតួ បា្ចំ្ួ្ ២ដ្ង តន្រ េ្ីចូលរតួចំ្ួ្ ៧នាក។់ 
− េេួលប ទ្ុកោម្លខាកតព់្តារបស់ព្កុតព្បឹកាវ ិ្ យ័ ២ម្លើក 
− ព្បតូលថ្វកិា ឬ វភិាគ្ទ្ ម្ៅតាតការម្សនើសំុនរអង្ហគ សរីអងគភារនានា ្ិង ព្បតូលបចចយ័   

សំរាបរិ់ធីបុ យម្ផ្េងៗបា្ចំ្ួ្ ៥ដ្ង។ 
− ម្រៀបចំរិធីសូព្តត េ្ ម្រលបុ យោតិ (បុ យចូល ន្ ដំខ្មរព្បនរ ីោតិ ចំ្ួ្ ១ដ្ង) 
− ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងតាតោ្កាមំ្តរា សុវតាិភារ ១០០% 
− បំម្រញកិចចការម្ផ្េងៗតាតការដ នារីំថ្នន កដឹ់្កនា ំ
− សព្តបសព្តួលការង្ហរេំនាកេំ់្ងម្ផ្េងៗ 
− ព្គ្បព់្គ្ងសំម្ ើ សំុលិខិ្តបញ្ហា ម្បសកកតមម្ៅព្កសួង 
− ព្គ្បព់្គ្ងលិខិ្តបញ្ហា ម្បសកកតម ឬ លិខិ្តឧម្េទសនាត ម្ព្បើព្បាស់កនុង ត.គ្.ច 
− ព្គ្បព់្គ្ងលិខិ្តបញ្ហា ម្បសកកតម ឬ លិខិ្តឧម្េទសនាត ចបម់្បសកកតមព្ត បត់កវញិ 
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− ព្គ្បព់្គ្ងលិខិ្តបញ្ហា ម្បសកកតម របស់តន្រ េ្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ តក ត.គ្.ច 
 

សកតមភារចូលរតួកនុងការបង្ហក រ េបស់ាក តជំ់ងឺកូវដី្១៩៖  
− បា្ផ្លិតផ្អទ ងំអបរ់សុំខ្ភារផ្េរាផ្ាយ សេីរីការចូលរតួកនុងការបង្ហក រ េបស់ាក តជំ់ងឺកូវដី្  

១៩ តាតការដ នារំបស់ព្កសួងសុខាភបិាល បិេម្ៅព្ចកទា រចូលអគរ ត.គ្.ច។ 
− អ្ុវតេវធិា្ការវាស់កំម្ៅ ព្គ្បត់ន្រ េ្ី បុគ្គលិក ម្ភញៀវោតិ អ េ្រោតិ រាល់ម្រលចូលម្ធាើការ ឬ  

ចូលេំនាកេំ់្ងការង្ហរ។ 
− បំផុ្សចលនារកា់ ស់តុខ្ លាងនដ្្ឹងអាល់កុល ឬ េឹកដជលសាល បម់្តម្រាគ្ ម្ោយម្ធាើ 

ការដបងដចកឧបករ ៍វាស់កំម្ៅ ា ស់តុខ្ ្ិងអាល់កុលជូ្ដ្ល់តន្រ េ្ី បុគ្គលិក    ត.គ្.ច ទងំអស់។ 
− អ្ុវតេវធិា្ គ្ាល តសងគត ្ិងរកា់ ស់តុខ្ ម្ៅរាល់កិចចព្បជំុព្បចាដំខ្ ព្បចាពំ្តីាស វគ្គ 

ប េុ ះបណាេ ល ្ិងសិកាា សាលានានា ទងំកនុង ្ិងម្ព្ៅ ត.គ្.ច។ 
ម្បើម្ទះបីោការង្ហររបស់ដផ្នករដ្ឋបាល បា្សម្ព្តចតាតេិសម្ៅ ្ិងសកតមភារទងំឡាយ 

ដដ្លថ្នន កដឹ់្កនាតំ.គ្.ច កដូ៏្ចោថ្នន កដឹ់្កនាពំ្កសួងសុខាភបិាល ោកជូ់្ កម៏្ៅា្ឧបសគ្គតយួចំ្ួ្ដូ្ច
ខាងម្ព្កាតម្្ះ៖  

− ខ្ាះខាតតន្រ េ្ីព្កបខ្ ឌ  (បចចុបប ន្ា្ចំ្ួ្០២នាក)់  
− ការចរាចរ ៍ឯកសារម្ៅកា្ត់ ទ្ីរសុខាភបិាលន្រដ្ឋបាលម្ខ្តេ ា្ភារលំបាក 
− ការចរាចរ ៍ឯកសារ តិ្ ម្គររតាតការដ នារំបស់ដផ្នករដ្ឋបាល។  

 

ដផ្នករដ្ឋបាលា្េិសម្ៅការង្ហរសំរាប់្ ន ខំាងតុខ្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 
− ម្ធាើសំម្ ើ ម្ៅព្កសួងសុខាភបិាល សំុតន្រ េ្ីព្កបខ្ ឌ ម្អាយតកបំម្រ ើការង្ហរម្ៅ ត.គ្.ច ម្ដ្ើតប ី

បំម្រញ្ូវការខ្ាះខាតធ្ធា្ត្ុសេ ម្ព្រះា្តន្រ េ្ីដ្ល់អាយុព្តូវចូល្ិវតេ្ ៍ ោប េ្បនាទ ប។់ ោរិម្សស     
ត.គ្.ច ខ្ាះខាតតន្រ េ្ីជំនាញម្វជាប ឌិ ត បចចុបប ន្ា្ដត១២នាក ់(ព្សី២នាក)់ ្ិងតន្រ េ្ីដផ្នករត័ា៌្វេិា។ 

− ម្ធាើសំម្ ើ ម្ៅព្កសួងម្ដ្ើតបសំុីដកសព្តួលឋា្ េ្រស័កេិតាតសញ្ហា បព័្ត ជូ្តន្រ េ្ីរាជការ 
− ម្រៀបចំឯកសារម្ដ្ើតបមី្សនើសំុតម្តលើងឋា្ េ្រស័កេិ ្ិងថ្នន ក ់ព្បចាំ្ ន ជូំ្តន្រ េ្ីរាជការសីុវលិ ន្  ំ

២០២២។ 
− ចូលរតួវគ្គប េុ ះបណាេ លរដ្ឋបាលេូម្ៅម្ដ្ើតបបីម្ងកើតចំម្ ះដឹ្ង ដ្ល់តន្រ េ្ីកនុងការយិល័យ 

រដ្ឋបាល ្ិងម្រៀបចំវគ្គប េុ ះបណាេ លនផ្ទកនុងរដ្ឋបាលេូម្ៅ ដ្ល់តន្រ េ្ីបុគ្គលិកព្គ្បដ់ផ្នកន្ ត.គ្.ច។ 
− ម្ព្តៀតម្រៀបចំព្បាររធស ន្ិបាត ថ្នន កោ់តិព្បចាំ្ ន ២ំ០២០ ដដ្ល្ឹងព្បព្រឹតេម្ៅម្ៅកនុង ដខ្ 
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កុតភៈ ន្ ២ំ០២១ខាងតុខ្ េិវាោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងដខ្ម្តសា ន្ ២ំ០២១ ្ិងេិវាោតិព្បយុេធ
្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត សព្ាប់្ ន ២ំ០២១ ខាងតុខ្។ 
 

 ២.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកដ្ឹកជ្ញ្ជូន៖ 
ដផ្នកដឹ្កជញ្ាូ ្គឺ្ោម្សនាធិការ របស់ព្បធា្ការយិល័យរដ្ឋបាល ម្លើការង្ហរ សាិតិ រថ្យ េ្    

ត ូតូ ា សីុ្ម្ភលើង ការបងរ់ ធ្ផ្លូវ ការជួសជុលរថ្យ េ្ ម្លើកដផ្្ការជួសជុលរថ្យ េ្ព្បចាំ្ ន  ំ្ិងតាតោ្
ម្សៀវម្ៅម្ព្បើព្បាស់ ដថ្ទរំថ្យ េ្។  

ដផ្នកដឹ្កជញ្ាូ ្សម្ព្តចបា្សតេិធផ្ល្ិងសកតមការង្ហរា្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖  
− ព្គ្បព់្គ្ងសាិតិរថ្យ េ្ ត ូតូ ្ិងា សីុ្ម្ភលើង ១០០%  
− បងរ់ ធ្ផ្លូវ ន្ ២ំ០២០ របស់រថ្យ េ្រដ្ឋ បា្១០០% 
− ម្សៀវម្ៅតាតោ្រថ្យ េ្រដ្ឋ បា្១០០% 
− ម្សៀវម្ៅតាតោ្ការម្ព្បើព្បាស់រថ្យ េ្រដ្ឋ បា្១០០% 
− ព្គ្បព់្គ្ងរថ្យ េ្ចុះម្បសកកតមម្ៅកា្ប់ណាេ រាជធា្ី/ម្ខ្តេ សរុបចំ្ួ្ ៦៧៤ដ្ង 
− ជួសជុលរថ្យ េ្រដ្ឋសរុបបា្ចំ្ួ្ ២៨ម្ព្គ្ឿង (ថ្វកិាោតិ ១៥ម្ព្គ្ឿង្ិងថ្វកិាតូល្ិធិសកល  

១៣ម្ព្គ្ឿង។ 
− បំផុ្សអនកម្បើកបររថ្យ េ្ទងំអស់ ចូលរតួម្ធាើអនាតយ័កនុង  ្ិងជំុវញិអងគភារម្ដ្ើតបមី្អាយា្ 

បរសិាា ្លអ បា្ចំ្ួ្ ១០ម្លើក។ 
ម្បើម្ទះបីោ ដផ្នកដឹ្កជញ្ាូ ្ បា្អ្ុវតេការង្ហរតាតេិសម្ៅ ្ិងសកតមភារបា្តយួចំ្ួ្ធំ 

សព្ាបអ់ងគភារកម៏្ៅដត ជួបឧបសគ្គតយួចំ្ួ្ដូ្ចខាងម្ព្កាតម្្ះ៖ 
− ខ្ាះខាតតន្រ េ្ីព្កបខ្ ឌ បំម្រ ើការង្ហរកនុងដផ្នក 
− រថ្យ េ្ភាគ្ម្ព្ចើ្ោរថ្យ េ្ចាស់ៗ ា្ការខូ្តខាតម្ព្ចើ្ ទតទរការជួលជុលញឹក 

ញាប។់ 
− ន្ មំ្្ះថ្វកិា រដ្ឋា្តិចតួចតិ្ ព្គ្បព់្គ្ក់នុងការជួសជុល 

 
ដផ្នកដឹ្កជញ្ាូ ្ា្េិសម្ៅការង្ហរសំរាប់្ ន ខំាងតុខ្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖  

− ម្លើកដផ្្ការជួសជុលរថ្យ េ្រដ្ឋសព្ាប់្ ន ២ំ០២១ ចំ្ួ្ ៣០ម្ព្គ្ឿង 
− បំផុ្សអនកម្បើកបររថ្យ េ្ទងំអស់ ចូលរតួម្ធាើអនាតយ័កនុង  ្ ិងជំវញិអងគភារ ម្ដ្ើតប ី       

បរសិាា ្សាអ តលអ  ម្ោយម្ធាើអនាតយ័១ដ្ងកនុង១ដខ្ ោម្រៀងរាល់ដខ្។ 
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៣.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកអនាម្័យ និងប្រព័នធទឹក/ស្លើង៖ 
ដផ្នកអនាតយ័ ្ិងព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង ម្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ក់នុងការធានា្ូវបរសិាា ្សាអ ត ា្    

ផ្អសុកភារ ម្សាភ ័ភារទងំកនុង ្ិងម្ព្ៅបរមិ្វ អគរ តាតប ទ្បម់្ធាើការង្ហរ សាលព្បជំុ ប ទ្បេឹ់ក ោ
រិម្សសព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង ធានាបា្្ូវការតិ្ រាងំសទះ ន្ការអ្ុវតេ្ក៍ារង្ហររបស់តន្រ េ្ី បុគ្គលិកព្បចានំថ្ៃ 
កនុងម្រលម្ា ងម្ធាើការង្ហរ។ 

ដផ្នកអនាតយ័ ្ិងព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង បា្អ្ុវតេសកតមភារ ម្ោយបា្ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងដកលតអរ 
ោព្បចាដូំ្ចោ៖ 

− ម្បាសជូតរបស់របរ សាភ រៈ សាអ តបរមិ្វ អគរ ្ិងេីធាល កនុង ត.គ្.ច ព្គ្បប់ ទ្ប ់
ការយិល័យ ដផ្នក ប ទ្បេឹ់ក សាលព្បជំុ។ 

− ដថ្ទសួំ្ ម្មម  រុកាោតិលតអរជំុវញិបរមិ្វ  ត.គ្.ច   
− ម្បាសសាអ តេីធាល  ម្វចខ្ចប ់បញ្ាូ ្សំរាតម្ចញឲ្យបា្សាអ ត រីកនុងបរមិ្វ  ត.គ្.ច  
− ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងជួសជុលព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង  

 
ដផ្នកអនាតយ័ ្ិងព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង ម្ៅា្ឧបសគ្គខ្លះៗកនុងដផ្នករបស់ខ្លួ្ដូ្ចោ៖ 

− ខ្ាះតន្រ េ្ីបំម្រ ើការង្ហរកនុងដផ្នកម្្ះ ម្ោយបចចុបប ន្ា្ដតតន្រ េ្ីព្កបខ្ ឌ ០២ នាក ់កំរុងបម្ព្តើ 
ការង្ហរ ្ិងតន្រ េ្ីោបកិ់ចចស្ារដ្ឋ០២នាក។់  

− ម្ោយត.គ្.ច ា្អាគរ ប ទ្បម់្ធាើការ ្ិងប ទ្បេឹ់កម្ព្ចើ្ ម្ធាើឲ្យដផ្នកអនាតយ័ព្តូវការ 
បុគ្គលិកព្កុត  ុ្ឯកជ្បដ ា្ត។ ដូ្ម្ចនះត.គ្.ច ព្តូវការចំណាយថ្វកិាសព្ាបជួ់លបុគ្គលិកអនាតយ័   
ព្កុត  ុ្ EnviroCam ចំ្ួ្៤នាក ់បដ ា្តម្េៀត។ 

− ថ្វកិាតិ្ ព្គ្បព់្គ្ស់ព្ាបជួ់សជុល ផ្អល ស់បេូរ បដ ា្ត អំរូលម្ភលើង អំរូលហាា  សាភ រៈព្បរ័្ ធ 
េឹក ដដ្លខូ្ច។  
 
ដផ្នកអនាតយ័ ្ិងព្បរ័្ ធេឹក/ម្ភលើង ា្ម្គលម្ៅសព្ាប់្ ន បំនាទ ប៖់ 

− ម្រៀបចំឲ្យា្ឯកសណាឋ ្ ប ទ្បស់ព្ាកសព្ាបបុ់គ្គលិកដផ្នកអនាតយ័ 
− ជួសជុល ផ្អល ស់បេូរ បដ ា្ត អំរូលម្ភលើង អំរូលហាា  ដដ្លខូ្ច 
− បំរកប់ដ ា្តត ូេរ័បូតបញ្ាូ ្េឹក ម្ដ្ើតបមី្ព្បើព្បាស់ម្ៅកនុង ត.គ្.ច 
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៤.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកព័ត៌មានវិទា៖ 
ដផ្នករត័ា៌្វេិា គឺ្ោដផ្នកតយួដ្សំ៏ខា្ ់របស់អងគភារ ម្លើការង្ហរបម្ចចកវេិាកនុងយុគ្គសតយ័ដ្៏

េំម្ ើ្បម្្ះ  ្ិងា្ភារកិចចចំបងកនុងការង្ហរេូម្ៅរបស់ ត.គ្.ច។ ដផ្នករត័ា៌្វេិាសម្ព្តចបា្ សតេិធ
ផ្ល ្ិងសកតមការង្ហរា្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖  

− តាតោ្ ្ិងព្តួតរិ្ិតយព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ងអីុដត ល្ិងចរាចរ ៍េិ ន្្យ័ម្ចញចូលគឺ្សំម្រច  
បា្ ម្េៀងទតោ់ម្រៀងរាល់នថ្ៃ។ 

− ម្ធាើការបង្ហា តប់ង្ហា ញបដ ា្តសេីរីការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័្ ធព្បតិបតេិការថ្មី(new operating system)  
ដ្ល់អនកម្ព្បើព្បាស់ទងំអស់ ោលេធផ្លបា្សម្ព្តចបញ្ចូ ល Program printer ថ្មី ្ិងបង្ហា តប់ម្ព្ងៀ្
បដ ា្ត ៥៦ ា សីុ្ បញ្ចូ ល software ចូលកនុងា សីុ្កំុរយូេរ័យួរនដ្៥៦ម្ព្គ្ឿង។ 

− ព្គ្បព់្គ្ងការម្ព្បើព្បាស់ LCD Projector សព្ាបក់ារព្បជំុនានាម្ៅកនុង ត.គ្.ច បា្ម្េៀងទត់ 
− ជួសជុលកំុរយូេរ័ដដ្លា្បញ្ហា  ឬដំ្ម្ ើ រការរអាករ់អលួ បា្សម្ព្តចោលេធផ្ល ចំ្ួ្ 

១៤៥ម្ព្គ្ឿង។ 
− ព្គ្បព់្គ្ង្ូវរាល់ឯកសារ ្ិងរត័ា៌្តុ្្ឹងបញ្ចូ លម្ៅកនុងម្គ្ េំររ័(Website) ្ិង             

បណាេ ញេំនាកេំ់្ងសងគត (Facebook) របស់ ត.គ្.ច បា្សម្ព្តចោលេធផ្លបា្ ៥១ដ្ង។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងម្លើការដថ្រកា េិ ន្្យ័ (Back up data) ទងំអស់ម្ព្បើព្បាស់កនុង ត.គ្.ច  សម្ព្តច 

ោលេធផ្ល ចំ្ួ្ ៣៦៥ដ្ង។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងរូបភារ ្ិងសកតមភារម្ផ្េងៗ របស់ ត.គ្.ច បា្សម្ព្តចោលេធផ្ល ៥១ដ្ង តាត  

រយៈរូបភារដដ្លបម្ង្ហា ះចូលគ្ ្ី facebook ត.គ្.ច។ 
− ព្គ្បព់្គ្ងម្លើព្បរ័្ ធកំុរយូេរ័ម្ត សម្ព្តចបា្ោលេធផ្ល ៤ ា សីុ្ោម្េៀងទត ់
− ព្គ្បព់្គ្ងម្លើព្បរ័្ ធ Network ទងំអស់ សម្ព្តចបា្ោលេធផ្ល បនាល យដខ្េថ្មីចំ្ួ្២១ដខ្េ 
− ព្គ្បព់្គ្ងការម្ព្បើព្បាស់ Internet សម្ព្តចបា្ោលេធផ្ល ដំ្ម្ ើ រការបងគួរ 
− ព្គ្បព់្គ្ងព្បរ័្ ធការររម្តម្រាគ្ ្ិងបញ្ចូ លម្ៅកនុងា សីុ្ សម្ព្តចបា្ោលេធផ្លចំ្ួ្ ៨៧ 

ា សីុ្។ 
− ម្រៀបចំបញ្ចូ លសាន តព្កម្ៅនដ្បុគ្គលិកទងំអស់ចូលម្ៅកនុងា សីុ្ម្សក្បា្ចំ្ួ្១៦០នាក ់
− ព្គ្បព់្គ្ងព្បរ័្ ធេិ ន្យ័ព្គុ្្ឈាត ព្បចាសំបាេ  ៍ 
− សំអាតេិ ន្យ័ព្គុ្្ឈាតព្បចាសំបាេ  ៍តុ្្ឹង វភិាគ្   
− វភិាគ្េិ ន្យ័ព្គុ្្ឈាតព្បចាសំបាេ  ៍រចួម្ផ្ញើជូ្ថ្នន កដឹ់្កនា ំ្ិង ព្បធា្កតមវធីិព្គុ្្ឈាតទងំ 

២៥ម្ខ្តេរាជធា្ី។ 
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− ផ្លិតោដផ្្េីរបស់េិ ន្យ័ព្គុ្្ឈាតព្បចាសំបាេ  ៍រចួម្ផ្ញើជូ្ថ្នន កដឹ់្កនា ំ
− ដថ្ទ ំ្ិងការររម្តម្រាគ្របស់កំុរយូេរ័ម្តដដ្លផ្ទុកេិ ន្យ័ព្គុ្្ឈាត 
− តាតោ្រាល់ការម្ផ្ញើេិ ន្យ័ព្គុ្្ឈាតព្បចាសំបាេ  ៍របស់ព្បធា្កតមវធីិព្គុ្្ឈាតទងំ២៥ 

ម្ខ្តេរាជធា្ី។ 
− ដសាងរកេីតាងំភូត ិឃុំ ន្ការផ្ទុះជំងឺព្គុ្្ឈាត រចួផ្េល់រត័ា៌្ព្តលបម់្ៅព្បធា្កតមវធីិ    

ព្គុ្្ឈាត ទងំ២៥ រាជធា្ី-ម្ខ្តេ ឲ្យទ្ម់្រលម្វលា។ 
− បម្ងេើតោដខ្េបនាទ តត់ាតោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាត តាតសបាេ  ៍ជូ្ព្បធា្កតមវធីិព្គុ្្ឈាត ទងំ 

២៥ រាជធា្ី-ម្ខ្តេ។ 
− ម្ធាើរបាយការ ៍ព្បចាសំបាេ  ៍រីសាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ផ្ញើម្ៅអងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក 

 
ម្បើម្ទះបីោការង្ហរដផ្នករត័ា៌្វេិា  បា្សម្ព្តចតាតេិសម្ៅ ្ិងសកតមភារទងំឡាយ ក៏

ដផ្នកម្្ះម្ៅា្ឧបសគ្គតយួចំ្ួ្ដូ្ចខាងម្ព្កាតម្្ះ៖  
− ា សីុ្ម្ត (Server) ចាស់ៗ (េិញកនុងគ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកលតាងំរី ន្ ២ំ០០៨) ម្ធាើឲ្យរាល់ 

ដំ្ម្ ើ រការដចកចាយ Internet ម្ៅា សីុ្តូចៗា្ការរអាករ់អលួខ្លះៗ។ 
− ដខ្េបណាេ ញ Network ដដ្លរព្ង្ហយតាតជញ្ហា ំងព្តូវបា្កាតផ់្អេ ចម់្ោយការសឹក    រចិរលិ 
− ការព្បជំុ onlineតាតប ទ្បម់្រៀងៗខ្លួ្ ា្ការលំបាកកនុងការសព្តបសព្តួលបម្ចចកម្េស 
− ា សីុ្ម្សគ្ម្តនដ្ព្តូវម្ធាើ link ោតយួអនកចុះម្បសកកតម តិ្ ទ្ប់ា្ម្រៀបចំម្ោយសារបញ្ហា  

វបិតេិកូវដី្១៩។ 

 

ដផ្នករត័ា៌្វេិា  ា្េិសម្ៅការង្ហរសំរាប់្ ន ខំាងតុខ្ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖  
− ្ឹងព្តូវម្រៀបចំព្បរ័្ ធព្បជំុ online តាតសេងោ់រ 
− េិញា សីុ្ម្តថ្មីតកជំ្ួសា សីុ្ចាស់ 

− គ្ម្ព្ាងេិញកតមវធីិកំចាតម់្តម្រាគ្ថ្មីជំ្ួសកតមវធីិចាស់ដដ្រ្ឹងព្តូវផុ្តកំ តក់នុងម្រល្ប់ៗ  

ម្្ះ។ 

− ម្ព្គង្ឹងដំ្ម្ ើ រការា សីុ្ម្សគ្ម្តនដ្ សព្ាបចុ់ះវតេា្តន្រ េ្ីរាជការ តន្រ េ្ីោបកិ់ចចស្ា  
្ិងបុគ្គលិកោបកិ់ចចស្ារបស់គ្ម្ព្ាងនានា ដដ្លកំរុងបម្ព្តើការង្ហរម្ៅកនុងតជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ
្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ។ 
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៥.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែករណ្ណា លយ័៖ 
ចំដ កដផ្នកបណាា ល័យ ោដផ្នកតយួសាិតម្ៅម្ព្កាតការព្គ្បព់្គ្ងការយិល័យរដ្ឋបាលដដ្ល

ា្េិសម្ៅព្សាវព្ោវរត័ា៌្ថ្មីៗ ្ិងដសាងរកឯកសារ ម្ដ្ើតបតីតកល់ ្ិងម្រៀបចំម្សៀវម្ៅ   ឲ្យា្រម្បៀប
ម្រៀបរយតាតព្បម្ភេឯកសារ្ីតយួៗ ដដ្លា្ដូ្ចោ៖ 

− ចុះម្លខ្កូដ្ឯកសារម្សៀវម្ៅ  
− បញ្ចូ លកូដ្ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ង 
− ព្គ្បព់្គ្ងម្សៀវម្ៅខ្ចី សង  
− ព្គ្បព់្គ្ងបញ្ា ីអនកអា្ 

 

អាីដដ្លោឧបសគ្គចំបងរបស់ដផ្នកបណាា ល័យគឺ្៖ 
− តិ្ សូវា្អនកចូលតកព្សាវព្ោវ ្ិងអា្ម្សៀវម្ៅកនុងបណាា ល័យ ត.គ្.ច 
− តិ្ ា្ឯកសារថ្មីបដ ា្តសព្ាបយ់កតកតតកល់េុក 
− គម ្តន្រ េ្ីព្កបខ្ ឌ បំម្រ ើការង្ហរកនុងដផ្នកម្្ះម្េ បចចុបប ន្ា្ដតតន្រ េ្ីោបកិ់ចចស្ារដ្ឋាន កកំ់រុង 

បំម្រ ើការង្ហរ។ 
 
ដផ្នកបណាា ល័យា្េិសម្ៅម្ៅនថ្ៃខាងតុខ្ដូ្ចោ៖ 

− ខិ្តខំ្ដសាងរកឯកសារថ្មីៗ ម្ដ្ើតបតីតកល់េុកសព្ាបក់ារអា្ ្ិងព្សាវព្ោវ  
− ម្រៀបចំដកដព្បឲ្យម្ៅោបណាា ល័យដបបេំម្ ើ្ប(E-Library) ម្ោយអាចម្ព្បើោប ទ្បព់្បជំុដដ្ល

ា្កព្តតិសេងោ់ផ្ងដដ្រ។ 

 

៦.របាយការណ៍្ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកែនតិែ៊ុខ៖ 
ដផ្នកស េ្ិសុខ្ ធានាបា្្ូវសុខ្សុវតាិភារ ម្ោយម្ធាើការយតព្បចាកំារព្បចានំថ្ៃ ម្រៀបចំសណាេ ប ់

ធាន បចំ់ ត សព្ាបថ់្នន កដឹ់្កនា ំតន្រ េ្ី បុគ្គលិក ម្ភញៀវោតិ អ េ្រោតិ ដដ្លតកេំនាកេំ់្ងការង្ហរោតយួ  
ត.គ្.ច។ 

ដផ្នកស េ្ិសុខ្ បា្អ្ុវតេសកតមភារ ការង្ហររបស់ខ្លួ្ោព្បចាដូំ្ចោ៖ 
− យតព្បចាកំារព្បចានំថ្ៃ ម្ោយម្ធាើការដបងដចកម្វ្យតព្បចាកំារ (ម្រលនថ្ៃ ្ិងម្រលយប)់  

ព្រតទងំអ្ុវតេការយតកាតម្ៅតាតម្វ្យតព្បចាកំារ ្ិងម្ៅតាតបេបញ្ហា នផ្ទកនុងរបស់ ត.គ្.ច។  
− ធានាឲ្យបា្្ូវស េ្ិសុខ្ សុវតាិភារ ម្ោយម្ធាើការព្តួតរិ្ិតយ ឬ សាកសួរ រាល់ការម្ចញ/ចូល 
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របស់ម្ភញៀវោតិ ្ិងអ េ្រោតិ ្ិងម្ធាើការព្តួតរិ្ិតយតាតបរមិ្វ កនុង ្ិងម្ព្ៅអគរ ប ទ្បម់្ធាើការ ប ទ្បេឹ់ក 
ព្គ្បោ់្ ់ បិេេឹក បិេម្ភលើង ្ិងទា របងអួច ម្រៀងរាល់ម្រលម្ា ងចបរី់ការង្ហរ។ ម្លើសរីម្្ះ ជួយ សព្តប
សព្តួលរាល់ការចតរថ្យ េ្របស់ថ្នន កដឹ់្កនា ំតន្រ េ្ីបុគ្គលិក ្ិងម្ភញៀវ។ 

− វាស់កំម្ៅ ្ិងបាញ់អាល់កុល ព្គ្បត់ន្រ េ្ី បុគ្គលិក ម្ភញៀវោតិ អ េ្រោតិ រាល់ម្រលចូលម្ធាើការ ឬ  
ចូលេំនាកេំ់្ងការង្ហរ។ 
 
ដផ្នកស្េិសុខ្ ម្ៅា្ឧបសគ្គកនុងការអ្ុវតេ្ក៍ារង្ហររបស់ខ្លួ្ោព្បចាដូំ្ចោ៖ 

− គម ្បុគ្គលិកបំម្រ ើការង្ហរកនុងដផ្នកម្្ះ ម្ោយបចចុបប ន្ព្តូវម្សនើសំុតន្រ េ្ីប ូលីសការររម្គល        
ន្ព្កសួងតហានផ្ទ ចំ្ួ្០៣នាក ់តកយតព្បចាកំារ។  

− ត.គ្.ច ព្តូវការចំណាយថ្វកិាឧបតាតភម្លើកេឹកចិតេជូ្រួកគតោ់ម្រៀងរាល់ដខ្។ 
 

េិសម្ៅម្ៅម្រលខាងតុខ្ បដ ា្តកាល ងំស េ្ិសុខ្ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងការយតព្បចាកំារឲ្យកា្ដ់តលអព្បម្សើរ។ 
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សនែកទី២៖ ការយិាលយ័រសចេកសទែ ននម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លជ្ញតិប្រយ៊ុទធ
នឹងជ្ំងឺប្គុនចាញប់ា៉ា រ៉ា ែ៊ុតីសាស្រែត និងបាណ្កសាស្រែត 
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កម្មវិធីជ្ញតិប្រយ៊ុទធនឹងប្គុនចាញ ់                                 
 

 
  



38 
 

១. ែសងេរកម្មវិធីប្គនុចាញ៖់ 

១. ១.សាា នការណ៍្ជ្ំងឺប្គុនចាញទ់ូសៅ៖ 
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្រះរាោណាចព្កកតពុោ គឺ្ោជំងឺដដ្លឆ្លងតាតរយៈការខាចំំលងរបស់តូស              

ដដ្កម្គលញី ម្ៅត្ុសេ្ូវបា រា សីុតព្គុ្្ចាញ់។ ជំងឺម្្ះម្ៅដតោប ទ្ុកចំបងន្បញ្ហា សុខ្ភារ            
សាធារ ៈ រិម្សសប ះរល់ដ្ល់ប ទ្ុកព្បោជ្ដដ្លរស់ម្ៅោចព់្សយ ល តំប្ន់ព្រភន ំ ្ិងន្រសេីា្នផ្ទ
ម្រះដដ្លម្ធាើ   ម្អាយទរកតិ្ ា្ការលូតលាស់ធំធាតប់ា្លអ ្ិងប ះរល់ម្លើប ទ្ុកចំណាយម្សដ្ឋកិចច
កនុងការអភវិឌឍ្ព៍្បម្េសោតិ។  
 

បចចុបប ន្ព្បម្េសកតពុោម្យើង បា្ ្ឹងកំរុងអ្ុវតេ្ូវអភពិ្កតការង្ហរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់
ជំហា្  េីតយួ ន្  ំ ២០១៦-២០២០ ដដ្លោដផ្នកតយួន្ដផ្្ការចំបងរបស់រាជរោឋ ភបិាលម្លើ            
យុេធសាន្រសេោតិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ទងំព្សុង ន្  ំ ២០១១-២០២៥ ដដ្លបា្ផ្េួចម្ផ្េើតម្ោយ         
សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ   ុ្ ដស្ នាយករដ្ឋតន្រ េ្ីន្ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ 

 
កនុងព្បម្េសកតពុោា្ព្បោជ្ព្បា ោ ៩,៣ លា្នាក ់(ម្សមើ្ឹង ៥៨% ន្ព្បោជ្េូទងំ

ព្បម្េស) រស់ម្ៅកនុងតំប្ព់្បឈត្ឹងការឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុង ៥៥ ព្សុកព្បតិបតេិ ន្ម្ខ្តេ ចំ្ួ្២១។ 
តាតព្បភររបាយការ ៍ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (MIS) បា្បង្ហា ញថ្ន ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចាបរី់ដខ្ តករា ដ្ល់ដខ្ ធនូ    
ន្ ២ំ០២០ ា្អព្តាអាងំសីុដ្ង ់ចំ្ួ្ ០,៥៦ ម្លើត្ុសេ ១,០០០នាក ់។ ករ ីជំងឺបា្ថ្យចុះ ៧១%

ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងរយៈម្រលដូ្ចគន ម្ៅ ន្ ២ំ០១៩ គឺ្ចំ្ួ្ករ ីា្ការថ្យចុះរី ៣១,៧៩១ករ ី តក
ព្តឹត ៩,២៣៧ករ ី ។ តិ្ ា្ករ ីសាល បម់្េ គឺ្ម្យើងម្ៅរកាបា្ម្សមើ០ តាងំរី ន្ ២ំ០១៨។ 

 
អាីដដ្លគួ្រម្អាយកតសំ់គល់គឺ្ា្ការថ្យចុះខាល ងំ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ំ (ហាា សីុបា រ  ូត) 

ា្    គឺ្អព្តាអាងំសីុដ្ង ់ា្ព្តឹត ០,០៥ ម្លើត្ុសេ ១,០០០នាក ់។ ចំ្ួ្ករ ីជំងឺា្ការថ្យចុះ
ដ្ល់ ៨១% ម្បើម្ព្បៀប ន្ ២ំ០១៩ គឺ្រីចំ្ួ្ ៤,៩៩០ករ ី តកម្ៅព្តឹតចំ្ួ្ ៩៣៦ករ ី។  

 
ម្ោយដ កចំម្រះករ ីជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេ វវីា ក ់ អព្តាអាងំសីុដ្ង ់ ា្ចំ្ួ្ ០,៥១ ម្លើ

ត្ុសេ ១,០០០នាក ់។ ករ ីជំងឺា្ការថ្យចុះ ៦៩% រីចំ្ួ្ ២៦,៩៨១ករ ី តកម្ៅព្តឹតចំ្ួ្ 
៨,៣០១ ករ ី។  
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ចំននួររណ៊ី ឈ ឺនិង ចំននួសាល រ់ននជំ្ងឺក្រនុចាញ់ រនុងក្រសទ្សរមពុជា 
ឆ្ន  ំ១៩៩៧-២០២០ 

Cases Deaths

អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េសកតពុោ តាតព្សុកព្បតិបតេិ ន្  ំ២០២០  
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លេធផ្លខាងម្លើម្្ះបា្បង្ហា ញថ្ន តគ្ច បា្សំម្រចម្ោគ្ជយ័គួ្រោេីម្ាេ្ៈ កនុង ន្  ំ២០២០ 
្ូវ   សូចនាករលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់៖ 

 
លរ សូចនាករ ន្  ំ២០១៨ ន្  ំ២០១៩ ន្  ំ២០២០ 

ម្គលម្ៅ លេធផ្ល ម្គលម្ៅ លេធផ្ល ម្គលម្ៅ លេធផ្ល 

១ អព្តាសាល បម់្ោយជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ព្គ្បព់្បម្ភេ ព្បចាំ្ ន មំ្លើ 
ព្បោជ្ ១០០,០០០ នាក ់

០,៣៥ ០ ០,១៥ ០ ០ ០ 

២ អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ 
ព្គ្បព់្បម្ភេ កនុងចំម្ណាត 
ព្បោជ្ ១,០០០ នាក ់

១,៤៥ ៣,៨៣ ១,២៥ ១,៩៥ ១,០៥ ០,៥៦ 

៣ ភាគ្រយន្ចំ្ួ្ព្សុកព្បតិបតេិ 
ដដ្លា្អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស្ធំ តិចោង 
១/១,០០០ នាក ់

៨៧% ៦៧% ៩០% ៨២% ១០០% ៩៦% 

៤ ភាគ្រយន្ចំ្ួ្ព្សុកព្បតិបតេិ 
ដដ្លា្អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ តិចោង 
១/១,០០០ នាក ់

៥៦% ២៧% ៦០% ៥៥% ៦៥% ៨០% 

 
− សូចនាករអព្តាសាល បម់្ោយជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ សំម្រចបា្ម្សមើសូ្យ តុ្បី ន្ ។ំ 
− សូចនាករអព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ សំម្រចទបោងម្គលម្ៅរីរដ្ង។  
− សូចនាករ ភាគ្រយលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ំម្ៅតាតព្សុកព្បតិបតេិ សំម្រចបា្  

៩៦% គឺ្កនុងចំម្ណាតព្សុកព្បតិបតេិព្បឈតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ទងំ ៥៥ ម្ៅសល់ដតរីរព្សុកព្បតិបតេិម្េៀត។ 
− សូចនាករ ភាគ្រយលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេម្ៅតាតព្សុកព្បតិបតេិ សំម្រចបា្  

ម្លើសម្គលម្ៅ ២៣%។ ព្សុកព្បតិបតេិទងំ ៥៥ ដដ្លព្បឈតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ា្អព្តា    អាងំសីុដ្ង់
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ ម្លើសរីតយួកនុងចំម្ណាតត្ុសេ ១,០០០ នាក ់ ា្ចំ្ួ្ ១១ ម្ៅកនុង ន្  ំ
២០២០ ចំ្ួ្ម្្ះបា្ថ្យចុះរី ន្ ២ំ០១៩ ា្ចំ្ួ្ ២៥ ្ិង ន្ ២ំ០១៨ ា្រ ូតដ្ល់៤០។  

 
ព្សុកព្បតិបតេិទងំ១០ ដដ្លម្ៅា្អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បព់្បម្ភេ គឺ្ ព្សុកព្បតិបតេិ 

ដស្តម្នារតយ ា្អព្តាអាងំសីុដ្ងចំ់្ួ្ ១៤,៤ ព្សុកព្បតិបតេិបា្លុង ៧,២ ព្សុកព្បតិបតេិព្កគ្រ ៦,៨ 
ព្សុកព្បតិបតេិព្កវា ញ ៦,៣ ព្សុកព្បតិបតេិសទឹងដព្តង ៥,៩ ព្សុកព្បតិបតេិភនពំ្សួច ៥,២ ព្សុកព្បតិបតេិ     
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កំរងស់ពឺ ៣,៩ ព្សុកព្បតិបតេិព្កម្ចះ ២,៤ ព្សុកព្បតិបតេិឧតេុងគ ២,៣ ព្សុកព្បតិបតេិបរដកវ ១,៨ ្ិង ព្សុក
ព្បតិបតេិដតបងា្ជយ័ ា្ ១,៦  ។ 
 

 
 
 

កនុង ន្ ២ំ០២០ ម្្ះ អព្តាភាគ្រយរបស់ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ំ ្ិងចំរុះ ា្ចំ្ួ្ព្តឹតដត 
១០% ម្បើម្ធៀប្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេ វវីា ក ់ ដដ្លា្រ ូតដ្ល់ ៩០%។ អព្តាភាគ្រយម្្ះា្ ការ
ថ្យចុះរី៥៦%ម្ៅ ន្ ២ំ០១៧ តក២៩%ម្ៅ ន្ ២ំ០១៨ តកម្ៅ១៦%ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០១៩ ្ិងតកម្ៅ
១០% ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ។ 
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អក្តាអាងំសុ៊ីដ្ង់ជំ្ងឺក្រុនចាញ់ក្ររ់ក្រស្ទ្ តាមក្សុរក្រតិរតតិ 
ឆ្ន ២ំ០២០
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ម្ោយអ្ុវតេ្៍្ ូវយុេធសាន្រសេោតិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ កដូ៏្ចោអ្ុសាស្រ៍បស់ ឯកឧតេត
រដ្ឋតន្រ េ្ីព្កសួងសុខាភបិាល ករ ីរុករកជំងឺា្ការម្កើ្ម្ ើង ៤៣% ម្បើម្ព្បៀបម្ៅ្ឹង ន្ ២ំ០១៩ គឺ្ចំ្ួ្
ម្ធាើម្តសេរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្កើ្រី ៥៩០,៤១៧ករ ីម្តសេ តកដ្ល់ ៨៤២,០៨៤ករ ីម្តសេ។ ករ ីរុករ
កជំងឺ បា្ម្កើ្ម្ ើងម្ៅព្គ្បក់ដ ល្ងផ្េល់ម្សវាជំងឺព្គុ្្ចាញ់ទងំអស់ ករ ីម្តសេជំងឺបា្ម្កើ្ម្ ើង 
១៥១% កនុង ន្ ២ំ០១៩(ម្ធៀបម្ៅ្ឹង ន្  ំ២០១៨) ្ិង ប េ្ម្កើ្ម្ ើង ៤៣% ម្េៀត រី ន្  ំ២០១៩។ 
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ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅដតា្សាាព្តខ្ពស់ កនុងព្កុតអាយុ ចម្នាល ះរី ១៥ ម្ៅ ៤៩ ន្ ។ំ ដត
ម្យើងម្ឃើញថ្នសាាព្តអាយុ រី៥-១៤ ន្  ំ ា្ការម្កើ្ម្ ើងម្ៅកនុង ន្  ំ ២០២០ម្្ះ (រី១០%ម្ៅ
១៥%)។ ម្ោយដ កម្ៅរយៈម្រលរីរ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ កា៏្ការម្កើ្ម្ ើងសាាព្តប េ្ិចប េ្ួច ម្ៅ
ចម្នាល ះព្កុតអាយុ ម្ព្កាត ៥ ន្  ំម្បើម្ធៀប្ឹង ន្  ំ២០១៨។ 

 

 
 

ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្កើតា្ម្ព្ចើ្ម្លើបុរស ោងន្រសេី  ដតម្ៅរយៈម្រលបី ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ 
ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ន្រសេី ា្ការម្កើ្ម្ ើងប េ្ិច (រី ១៣% ម្ៅ ន្ ២ំ០១៨ ម្ៅ ១៤%ម្ៅ ន្ ២ំ០១៩ ្ិង 
ា្១៨%ម្ៅ ន្ ២ំ០២០)  
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ម្បើម្យើងម្ព្បៀបម្ធៀបសាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់របស់ព្បម្េសកតពុោ ោតយួបណាេ ព្បម្េសម្ៅ 
តហាអ្ុតំប្េ់ម្ ល្ម្តគ្ងគ ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោម្ៅដតា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្ម្ៅម្ ើយ ម្បើ
ម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងព្បម្េសម្ៅកនុងតំប្ ់ ម្លើកដលងព្បម្េសភូា។ ដតព្បម្េសកតពុោ សំម្រច បា្ករ ី
សាល បម់្សមើសូ្យ ដូ្ចព្បម្េសឡាវ ្ិង នថ្ (ម្ោយដ កព្បម្េស ភូា សាល ប១់០នាក ់ ព្បម្េសម្វៀតណា
តសាល ប ់១នាក ់ ្ិង ព្បម្េសចិ្ សាល ប ់១នាក)់។ បញ្ហា ក ់ េិ ន្្យ័េេួលបា្ដត ១១ដខ្ (ព្បភរត័ា៏្ 
របស់ RAI-WHO)។  
ព្បម្េស តករា កុតភៈ តនិា ម្តសា ឧសភា តថុិ្នា កកកោ សីហា កញ្ហា  តុលា វចិឆិកា សារុប 

កតពុោ 1316 1073 886 700 658 884 803 782 576 549 512 8739 

ចិ្ 7 6 7 8 17 39 22 6 8 10 2 132 

ឡាវ 322 207 178 142 138 114 240 271 403 485 402 2902 

ភូា 2361 1758 1566 2317 4103 8875 10959 6382 3523 2581 1742 46167 

នថ្ 209 172 179 198 526 915 770 367 186 146 111 3779 

ម្វៀតណាត 219 272 167 106 128 70 62 78 95 84 73 1354 

 

១.២. ែកម្មភាព និងែម្ិទធនល៖ 
ការប្របប់្រង និង សំរបសំរលូកមមវិធ៊ី 

ម្ោយសារដត ជំងឺកូវដី្ ១៩ ម្ទះបីតិ្ ា្ការព្បជំុព្បចាពំ្តីាស របស់ព្កុតការង្ហររិម្សសលុប
បំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ដតព្កុតការង្ហរម្ៅតាតប េ្ការព្បជំុម្ោយម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័្ ធអ្ឡាញ ដតការ
ព្បជំុរបស់ព្កុតការង្ហរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់បា្ដំ្ម្ ើ រការោធតមតា ម្ៅកនុងព្តីាសេី២ ន្ ២ំ០២០ 
ម្្ះម្ោយរកាគ្ាល តសុវតេិភារ។ 

 ម្ោយដ កម្ៅ តគ្ច ម្ៅដតរកាការព្បជំុោម្េៀងទតរ់ាល់ដខ្ តាតរយៈការជួបជំុរកាគ្ាល ត 
សុវតេិភារ ្ិងតាតព្បរ័្ ធអ្ឡាញ។ 

ម្ធាើការម្បាះរុតព ម្ដ្ើតបដីចកចាយអភពិ្កតការង្ហរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ជំហា្េី២ ន្ ២ំ០២១-
២០២៥។ 
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ម្រៀបចំម្ធាើការដកសំរលួ ព្បតិបតេិសំរាបត់ាតោ្ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កនុងដំ្ណាកក់ាលលុបបំបាតជំ់ងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ (ឯកសារ ន្ ២ំ០១៧) ម្ោយា្បដ ា្តយុេធសាន្រសេតាតោ្ ្ិងម្ឆ្លើយតបជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្ប់
ព្បម្ភេ។ 

ម្ធាើការព្បជំុម្ធាើដផ្្ការសកតមភារ ្ិងថ្វកិាតូល្ិធិសកល សំរាប ់ ន្  ំ ២០២១-២០២៥ ដ្ល់
តន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន កម់្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ អងគការនដ្គូ្ ្ ិងព្កសួងរករ់័្ ធ (ព្កសួងតហានផ្ទ ព្កសួងការររ
ោតិ ព្កសួងបរសិាា ្ នាយកោឋ ្ឱសថ្្ិងចំ ីអាហារ នាយកោឋ ្ឃ្ល ងំឱសថ្កណាេ លន្ព្កសួង      
សុខាភបិាល ម្ៅេូទងំព្បម្េស តាតរយៈព្បរ័្ ធអ្ឡាញ។ 

 ចុះអ្ុសារ ៈម្យគ្យល់ ម្លើគំ្ម្រាងសកតមភារ ្ិងថ្វកិា តូល្ិធិសកល (RAI3E)            
ន្  ំ២០២១-២០២៣ ចំ្ួ្កញ្ចបថ់្វកិា ១៨,៨លា្ដុ្លាល  រវាង តគ្ច ្ិងអងគការ PR-UNOPS។ 

 ចុះអ្ុសារ ៈម្យគ្យល់ប េ្ ម្លើគំ្ម្រាងសកតមភារ ្ិងថ្វកិា តូល្ិធិសកល (RAI3E) ន្  ំ
២០២១-២០២៣ ចំ្ួ្កញ្ចបថ់្វកិា ៨,៣លា្ដុ្លាល  ជូ្ដ្ល់ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ្ិងនដ្គូ្ព្កសួងរក់
រ័្ ធ។ 

 
ការប្របប់្រងករណ៊ីជ្ងំឺ និងការអដងេតតាមដាន 

ត.គ្.ច បា្ចុះអម្ងកត ្ិងដ នាកំារម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ខ៍ាល ងំកាល  ម្ៅតំប្ដ់ដ្លា្ការម្កើ្ម្ ើង្ូវ
ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងម្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេ ិតាតរយៈបម្ងកើតម្អាយា្ម្សវារាបាលរ ័ស (អនកសម័ព្គ្
ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័ត) ដដ្លម្ៅជិតព្បោជ្ព្បឈតខ្ពស់ ដូ្ចោអនកចូលកនុងនព្រ ជ្               
ម្េស េ្រព្បម្វស្ម៍្ោយកំ តេី់តាងំរងម្ព្គះ ផ្េល់ម្សវារាបាលរ ័ស ្ិងផ្េល់សំភារៈការររ កញ្ចប់
សុវតេិភារចូលនព្រ។ 

ត.គ្.ច បា្ស ការ ោតយួអងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក ម្ធាើការសាកលបងបដ ា្តយុេធសាន្រសេ 
លុបបំបាត ់ ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ំ ម្ោយា្ការផ្េល់ថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេេីតយួ ម្លបោតុ្ ចំម្រះ      
ព្បោជ្ម្គលម្ៅា្ហា្ិភយ័ចំម្រះជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងតុ្ម្រលចូលម្ៅកនុងនព្រ ព្រតទងំបម្ងកើ្ការ
រុករកអនកា្ម្រាគ្សញ្ហា ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅម្រៀងរាល់សបាេ  ៍។ យុេធសាន្រសេម្្ះបា្ចាបម់្ផ្េើតម្ៅចុង ដខ្ 
វចិឆិកា ន្ ២ំ០២០ ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ដដ្លោតំប្ដ់ដ្លា្ម្ៅសល់ករ ីព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ំ
ម្ព្ចើ្ោងម្គ្។  

បា្ម្ធាើការប េុ ះបណាេ ល ម្ៅេូទងំព្បម្េស ការរាបាលផ្អេ ចជ់តៃពឺ្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា ក់ 
ចំម្រះបុរស ្ិងន្រសេី ម្ោយម្ព្បើព្បាស់ថ្នន ពំ្រីា គី្្ រយៈម្រល ១៤នថ្ៃ។  
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បា្ស ការ ្ិងចុះរិ្ិតយរកម្តម្រាគ្ជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ជូ្កងកំលំាងតកួម្ខ្ៀវ (ម្បសកកតមអងគការ
ស ព្បោោតិ) បា្ចំ្ួ្ ៦៩៨នាក ់ កនុងម្នាះា្ព្សី ចំ្ួ្៦១នាក ់ ដដ្លព្ត ប ់ ្ិងតុ្ម្ចញម្ៅ
បំម្រញម្បសកកតមម្ៅម្ព្ៅព្បម្េស ា្ព្បម្េសា លី ព្បម្េសលីបង ់ ព្បម្េសសូា លី ្ិង ព្បម្េស       
ស ូដ្ងខ់ាងតបូង។ 

កនុងរយៈម្រលម្្ះការព្បជំុអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ ម្ៅប េ្ដំ្ម្ ើ រការតាតោ្ ផ្េល់ម្សវាសុខ្ភារ   
ព្គុ្្ចាញ់ ្ិងចូលរតួព្បជំុដតតិ្ ា្ការជួបជំុម្ោយព្កុតធំម្េម្ោយអនកសម័ព្គ្ចិតេព្តូវតកត ឌ ល        
សុខ្ភាររាយការ ៍ ផ្អទ ល់ម្ោយដ ករីគន ។ 

 
ការប្របប់្រងភ្នន កង់ារចំលង៖ 

 កនុង ន្ ២ំ០២០  ម្យើងកំរុងដចកតុងព្ជលកថ់្នន ថំ្មីដ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅបា្ចំ្ួ្ ៨២៩,០៤១
តុង ្ិងដចកតុងព្ជលកថ់្នន ដំ្ល់ព្បោជ្ចល័ត បា្ ៤១២,៤៣៦តុង។ 

បា្ដចកកញ្ចបសុ់វតេិភារការររជំងឺព្គុ្្ចាញ់ សំរាបអ់នកចូលនព្រដ្ល់ព្បោជ្ចូលនព្រ បា្
ចំ្ួ្ ២,៩៨២កញ្ចប ់ម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្៧ ដដ្លា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ ។ 
 
ការងារប្ររន័ធអដងេតតាមដាន៖ 

ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺ MIS ោព្បរ័្ ធេិ ន្្យ័ម្អ ិចព្តូ្ិកម្គ្ េំររ័ (Web-based) ដបប 
សកតម។ ម្ោយសារការប ះរល់ន្ជំងឺ កូវដី្១៩  េំរង ់ MIS APP ថ្មីបា្ម្ធាើការបម្ព្ងៀ្េូទងំព្បម្េស 
ម្ោយម្ព្បើ e-learning ។ ម្យើងបា្សំម្រចការបម្ព្ងៀ្១០០% រចួម្ ើយ។ 

ព្បរ័្ ធ MIS បា្បម្ងកើត App dashboard ដដ្លា្រត័ា៏្ទ្ម់្ តុការ ៍ របស់ករ ីជំងឺ 
បញ្ហា អស់សេុកថ្នន  ំ សាភ រៈព្គុ្្ចាញ់ ្ិងា្រត័ា៌្ដ្នេម្េៀតចាបំាចសំ់រាប ់ ព្សុកព្បតិបតេិ                     
ត ទ្ីរសុខាភបិាលអងគការនដ្គូ្ព្គ្បថ់្នន ក់្ ិងអតិថិ្ជ្ ដដ្លអាច download រី App store ្ិង Play store  

 
ការងារអបរ់ំសែុភ្នរ៖ 

ម្ោយសារការប ះរល់ន្ជំងឺកូវដី្១៩ ការម្ធាើការអបរ់សុំខ្ភារដ្ល់ព្បោជ្ម្ោយផ្អទ ល់តាត    
រយៈអនកផ្េល់ម្សវាម្ៅតូលោឋ ្សុខាភបិាល្ិងអនកសមព្គ្ចិ័តេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា្ព្តូវផ្អអ ក
ដំ្ម្ ើ រការតយួរយៈ។ តគ្ច បា្បដ ា្តការ អបរ់ ំ សេីរីជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ តាតរយៈព្បរ័្ ធផ្េរាផ្ាយ ្ិង
ព្បរ័្ ធផ្េរាផ្ាយសងគត។ 
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ត.គ្.ច បា្ម្ធាើការព្បជំុោតយួអងគការនដ្គូ្ កនុងការផ្លិត សាររត័ា៌្ថ្មីៗ ្ិងចាបំាចសំ់រាបក់ារ
លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

១.៣. រញ្ហា ប្រឈម្៖  
ម្ោយសារការប ះរល់ន្ជំងឺ កូវដី្១៩ ការអ្ុវតេ្ស៍កតមភារលុបបំបាតជ់តៃពឺ្គុ្្ចាញ់ ា្ការ 

រ្ារ ្ិងយឺតយ វគួ្រម្អាយកតសំ់គល់ ដតម្យើងម្ៅរិ្ិតយម្ឃើញថ្នសកតមភារព្បោជ្ចូលម្ធាើការកនុង
នព្រ ា្ការរិបាកតាតោ្ ដដ្លការម្ឆ្លើយតបអាចា្ភារយឺតយ វ។  

ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេ វវីា ក ់ ា្ការលាប ់ ម្ោយម្យើងតិ្ ទ្ផ់្េល់ការរាបាលម្អាយោោច ់
តាតរយៈការម្ព្បើថ្នន  ំ Primaquine ម្ៅេូទងំព្បម្េសម្ៅម្ ើយ (កងាះអងសីុ់ត G6PD ព្បម្ភេម្វៀងច័្ ទ 
ចំម្រះព្បោជ្កតពុោ ោឧបសគ្គកនុងការរាបាល)។  

១.៤. ទិែសៅ ឬជ្ំហានរនាា រ់៖ 
− ប េ្ជំរុញការព្បជំុព្បចាពំ្តីាស ព្កុតការង្ហរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងព្បចា ំ

ឆ្ាស។ 
− ចំម្រះព្កុតការង្ហរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កព់្សកុ។ 
− វាយតំនលការអ្ុវតេ្ម៍្ដ្ើតបឈីា្ម្ៅអ្ុវតេម្ៅេូទងំព្បម្េស ្ូវយុេធសាន្រសេលុបបំបាតជំ់ងឺ 

ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ំ ខាល ងំកាល បដ ា្ត (ការម្អាយម្លបថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់ជួរេីតយួ ម្ោយតិ្ ចាចម់្ធាើម្តសេដ្ល់
ព្បោជ្ម្គលម្ៅា្ហា្ិភយ័ជំងឺខ្ពស់ ការម្អាយម្លបថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់ោតុ្ តុ្ចូលម្ៅតំប្ឆ់្លងជំងឺ
ខ្ពស់(ចូលនព្រ) ្ិងបម្ងកើ្ការរុករក ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ចំម្រះអនកសងេយ័ម្ៅម្រៀងរាល់សបាេ  ៍) ។ 

− អ្ុវតេ្ព៍្បរ័្ ធតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្មី កនុងដំ្ណាកក់ារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ព្បម្ភេស ធ្ំ 
្ិងកាតប់ ា្យព្បម្ភេលាប។់ 

− បម្ងកើតព្បរ័្ ធតាតោ្ថ្មី ម្ៅម្លើ App របស់អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ  សំរាបជំ់ងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ំ កនុងរយៈម្រល ២៤ម្ា ង ្ិងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេលាប ់ រយៈម្រលតាតោ្ ១៤
នថ្ៃ។ 

− ម្រៀបចំម្ធាើចំណាតថ់្នន កតំ់ប្ា់្ហា្ិភយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្មីសំរាប់្ ន  ំ២០២១។ 
− ប េ្ដចកតុងព្ជលកថ់្នន ពំ្បសិេធភារយូរដ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅ ្ិងចល័ត ម្ៅេូទងំព្បម្េស 

(តិ្ រាបប់ញ្ាូ លម្ខ្តេដដ្លបា្ដចកម្ ើយចំ្ួ្៤ ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២០)។ 
  



48 
 

២. របាយការណ៍្លអំិតកម្មវិធីប្គុនចាញ៖់ 

២.១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកតាម្ដាន និងវាយតំនល៖ 
ដផ្នកតាតោ្ ្ិងវាយតនតល (M&E) ោដផ្នកតយួសាិតម្ព្កាតការព្គ្បព់្គ្ងរបស់ការយិល័យ

បម្ចចកម្េស ន្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុត សាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ ា្       
តួនាេីម្រៀបចំដផ្្ការសកតមភារ្ិងថ្វកិា ្ិង ធានាម្អាយបា្្ូវគុ្ ភារខ្ពស់ម្លើ ការព្គ្បព់្គ្ងករ ី
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចតលង(តុងព្ជលកថ់្នន រំយៈម្រលដវង) ្ិង សកតមភារអម្ងកតតាតោ្   
លុបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ។ បដ ា្តរីម្្ះ ដផ្នកតាតោ្្ិងវាយតនតល កា៏្តួនាេីកនុងការ បម្ងកើ្        
សតតាភារ ្ិង សព្តបសព្តួលដ្ល់ការអ្ុវតេ្ក៍តមវធីិព្គុ្្ចាញ់សព្ាបថ់្នន កម់្ព្កាតោតិ ចងព្កង     
របាយការ ៍ ព្បតូល្ិងផ្ដល់រត័ា៌្ដ្ល់ដផ្នកម្ផ្េងៗរបស់តជឃត ឌ លោតិ ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ព្រតទងំ
សាា ប័្  ្ិងអងគការនដ្គូ្ដដ្លរករ់័្ ធទងំអស់ ព្សបតាតគំ្ម្រាង្ិងដផ្្ការយុេធសាន្រសេម្ ព្ ះម្ៅរកការ
លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ របស់តជឈត ឌ លោតិ។ 

 
ខផនកតាមដាន និងវាយតថ្មៃមានសកមមភ្នរសំខាន់ៗ ដចូជា៖ 
 

− តាតោ្ ្ិងព្តួតរិ្ិតយម្លើការអ្ុវតេ្ស៍តមភាររបស់កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ តាតរយៈម្ធាើការចុះ 
អភបិាលកិចចម្រៀងរាល់ព្តីាស ម្ៅថ្នន កត់ ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/ព្សុកព្បតិបតេិ/ត ឌ លសុខ្ភារ/អនកសម័ព្គ្
ចិតេ រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (ភូតឬិចល័ត) ដដ្លសាិតម្ៅម្ព្កាតការេេួលខុ្សព្តូវរបស់តជឈត ឌ លោតិ 
ម្ព្កាតការេេួលខុ្សព្តូវរបស់អងគការនដ្គូ្។  

− សព្តបសព្តួល ្ិងចូលរតួម្រៀបចំ ការព្បជំុដផ្្ការព្បចាឆំ្ាស វគ្គប េុ ះបណាេ លបម្ងកើ្ 
សតតាភារ ដ្ល់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ (ថ្នន កត់ ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/ព្សុកព្បតិបតេិ/ត ឌ លសុខ្ភារ) សេីអំរីការ
ព្គ្បព់្គ្ង ្ិងអ្ុវតេ្ក៍តមវធីិព្គុ្្ចាញ់ ការម្ព្បើព្បាស់ថ្វកិា ការព្គ្បព់្គ្ងករ ី្ិង ការអម្ងកតតាតោ្ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ំ ្ិងចំរុះ (Active and Passive case detection )។ 

− ម្ធាើការយ ងជិតសនិេធោតយួថ្នន កម់្ព្កាតោតិ កនុងការជព្តុញដផ្្ការដចកតុងព្េងព់្ទយធំ  
ដផ្្ការដចកតុងប ដ្ ដ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅ ្ិងព្បោជ្ចល័តម្ដ្ើតបធីានាម្លើ ការព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរ
ចតលងទ្ម់្រលម្វលា ្ិងា្ព្បសិេធភារ។ 

− សព្តបសព្តួលដ្ល់ការអ្ុវតេ្ស៍កតមភាររបស់ ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ(ថ្នន កត់ ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/ 
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ព្សុកព្បតិបតេិ/ត ឌ លសុខ្ភារ) ដផ្នកម្ផ្េងៗន្តជឈត ឌ លោតិ ្ិងសាា ប័្ នដ្គូ្ កនុងម្នាះរតួា្ ការ
សព្តបសព្តួលេាល កក់ញ្ចបថ់្វកិា ដផ្្ការសកតមភារ ្ិងការង្ហរលេធកតម។ 

− តាតោ្្ិងព្តួតរិ្ិតយយ ងម្េៀងទត ់ម្លើសូចនាកររបស់កតមវធីីព្គុ្្ចាញ់ អព្តាចំណាយ 
ថ្វកិា ្ិង ព្បសិេធភារន្ការចំណាយថ្វកិា រតួបញ្ចូ លទងំការស ការោតយួដផ្នកគ្ ម្្យយ ្ិង អនក
េេួលជំ្ួយផ្អទ ល់ (PR) ម្ដ្ើតបមី្ធាើរបាយការ ៍រកីចំម្រ ើ្  ្ិងដផ្្ការដបងដចកកញ្ាបថ់្វកិា (PUDR) ម្ៅ
កា្អ់នកផ្េល់ជំ្ួយ។ 

− ម្រៀបចំចងព្កងរបាយការ ៍រកីចំម្រ ើ្ ព្បចាដំខ្ រីព្គ្បដ់ផ្នកម្ផ្េងៗរបស់ ត.គ្.ច ្ិង          
របាយការ ៍ រកីចំម្រ ើ្  ព្បចាពំ្តីាសរីត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ្ិងសាា ប័្ រករ់័្ ធ ព្រតទងំធានា្ូវគុ្ 
ភារ្ិងសុព្កិតភារន្រាយការ ៍ទងំម្នាះ។ 

− តាតោ្េិ ន្្យ័ោព្បចារំាល់ការង្ហរអម្ងកតតាតោ្ម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្លើ 
ព្បរ័្ ធ តាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិ (MIS) ម្ដ្ើតបធីានាម្អាយបា្្ូវការអម្ងកត ្ិងការម្ឆ្លើយតបទ្់
ម្រលម្វលាម្លើករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ំ ្ិងចំរុះ។ 
 

សមិទ្ធផលថ្នការអនវុតតនស៍កមមភ្នរការងារ៖ 
សំម្រចបា្្ូវសូចនាករដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 
 

សូចនាករ ម្គលម្ៅ ន្  ំ លេធផ្ល ន្  ំ
១.១. ការង្ហរចុះអភបិាលម្រៀងរាល់ឆ្ាស ម្ៅថ្នន កត់្ទីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/ព្សុក
ព្បតិបតេិ/ត ឌ លសុខ្ភារ ដដ្លសាិតម្ៅម្ព្កាតការេេួលខុ្សព្តូវរបស់អងគការនដ្គូ្ 

១៣/១៤ ៩៣% 

១.២. ម្ធាើការចុះអភបិាលដផ្្ការជំរុញបដ្ាតម្លើថ្នន កត់្ទីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/ 
ព្សុកព្បតិបតេិ/ត ឌ លសុខ្ភារដដ្លសាិតម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងការលុបបំបាត ់
ជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ដ្ំណាកក់ាលេី២ (Intensify plan 2) 

១១/១២  ៩២% 

១.៣. ម្ធាើការចុះអភបិាលម្លើការអម្ងកតតាតោ្ម្ដ្ើតបកីារលុបបំបាតជ់ំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ម្ៅ
ថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិ/ត ឌ លសុខ្ភារ ម្ោយា្តន្រ្េីតាតោ្ ្ិងវាយតនតល (ដផ្នកតាត
ោ្ ្ិងវាយតនតល/ដផ្នកព្បរ័្ ធេិ្ន្យ័ MIS) 

២៤/២៤ ១០០% 

១.៤. ការចុះអភបិាលម្រៀងរាល់ព្តីាសម្ៅដ្ល់ថ្នន កត់្ទីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ/ព្សុក
ព្បតិបតេិ/ត ឌ លសុខ្ភារ ដដ្លសាិតម្ៅម្ព្កាតការេេួលខុ្សព្តូវរបស់តជឈត ឌ ល
ោតិ  

១៦/២៦ ៦២% 
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២.១. វគ្គប េុ ះបណាេ លរលឹំកសេីរីការ អម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ (Active and 
Passive case detection ) ម្ៅដ្ល់ ថ្នន កម់្ខ្តេ/ព្សុកព្បតិបតេិ/ត ឌ លសុខ្ភារ 

១/១ ១០០% 

២.២. ព្បជុំដផ្្ការព្បចាឆំ្ាស 
ការព្បជុំម្្ះព្តូវបា្រ្ារម្រល ម្ោយសារបញ្ហា  កូវដី្-១៩ ខាង តគ្ច បា្ម្រៀបចំ
ការព្បជុំតាតZOOM ោតយួព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងត្ទីរសុខាភបិាលម្ខ្តេម្សៀតរាប 

១/១ ១០០% 

 

បញ្ហា ប្រឈម៖  
− ដផ្្ការថ្វកិាដដ្លបា្អ្ុតត័រីាច ស់ជំ្ួយ តយួភាគ្ធំព្តូវបា្ដកសព្តួលកនុងម្រលអ្ុវតេ 

ការង្ហរ ោការង្ហរចុះអភបិាល ្ិងវគ្គប ដុ ះបណាដ ល។ 
− ធ្ធា្ត្ុសេរបស់ដផ្នកតាតោ្្ិងវាយតនតល តិ្ ទ្ព់្គ្បព់្គ្ក់នុងការសព្តបសព្តួលម្ៅ 

្ឹងេំ ំការង្ហរបចចុបប ន្។ 
− ការបញ្ាូ ្របាយការ ៍រីថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិងសាា ប័្ រករ់័្ ធតកដផ្នកតាតោ្្ិងវាយតនតល  

តិ្ ទ្ម់្រលម្វលា ោម្ តុនាឲំ្យការបញ្ាូ ្របាយការ ៍ម្ៅាច ស់ជំ្ួយា្ភារយឺតយ វ។ 
 

ជ្ំហានបនាា ប៖់  
− រិ្ិតយ ្ិងម្រៀបចំ ដផ្្ការថ្វកិាលតអតិ ្ិងសកតមភាររបស់ថ្នន កោ់តិ ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិង     

សាា ប័្ រករ់័្ ធ ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាងថ្មីកនុង ន្  ំ២០២១-២០២៣។ 
− ជព្តុញ ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិងសាា ប័្ រករ់័្ ធ ឲ្យយល់ចាស់អំរីម្គលម្ៅ ព្រតទងំម្ព្តៀតខ្លួ្ 

កនុងការអ្ុវតេ្ស៍កតមភារគ្ម្ព្ាងថ្មី GF RAI-3E ឲ្យកា្ដ់តា្គុ្ ភារ ្ិងព្បសិេធភារ។  
− សព្តបសព្តួលការព្បជំុចងអុលបង្ហា ញសដីរីដផ្្ការថ្វកិាគ្ម្ព្ាង GF RAI-3E ម្ៅដ្ល់ថ្នន ក ់

ម្ព្កាតោតិ ្ិងសាា ប័្ រករ់័្ ធម្ោយា្ការចូលរតួរីអនកេេួលជំ្ួយផ្អទ ល់ ្ិងអងគការនដ្គូ្។ 
− ប ដ្ចុះអភបិាលការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅការយិល័យសុខាភបិាលព្សកុព្បតិបតេិ  

ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងតូលោឋ ្សុខាភបិាលដដ្លា្ចំ្ុចខ្ាះខាត។ 
− ម្រៀបចំម្ព្ជើសម្រ ើសបុគ្គលិកបដ ា្ត របស់ដផ្នកតាតោ្ ្ិងវាយតនតល។ 
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២.២.ែម្ិទធិនល និងែកម្មភាព សនែកអែកែមប័្គចិតត្ូម្ិពាបាលជ្ំងឺប្គុនចាញ៖់ 
ម្ៅព្បម្េសកតពុោការឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្កើតម្ ើងម្ព្ចើ្ម្លើសលបម់្ៅកនុងតំប្ន់ព្រ ្ិងដកបរនព្រ

ដដ្ល អនកជំងឺម្ៅ ៃ្ យរីម្សវាសុខាភបិាលសាធារ ៈ ្ិងការរិបាកម្ៅដសាងរក ការម្ព្បើព្បាស់ម្សវា
បង្ហក រ ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិងម្សវារាបាល កតាេ ទងំម្្ះនាឱំយា្ការរ្ារកនុងការសាះដសាងរកការ
រាបាលដដ្លោម្ តុនាមំ្អាយា្ការវវិតេ្ម៍្ៅរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ធៃ្ធ់ៃរ ្ិងសាល ប។់ ការបងាិតម្សវា   
ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅដ្ល់ស គ្ត្គឺ៍្ោកតាេ សំខា្ក់នុងការកាតប់ ា្យអព្តាឈ ឺ ្ិង សាល បម់្ោយសារជំងឺ     
ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោ។ 

ម្គលបំ ងចំបងន្ការបម្ងកើតអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់គឺ្ ម្ដ្ើតបរីព្ងីកម្សវាម្ធាើ
ម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ទ្ម់្រល ្ិងរាបាលព្តឹតព្តូវព្បកបម្ោយគុ្ ភារ ព្រតទងំផ្េល់្ូវវធិា្ការបង្ហក រដ្ល់
តំប្ ់ោចព់្សយលដដ្លព្បឈតខ្ពស់ោតយួ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។  

អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្បម្ងកើតម្ ើងដផ្អកម្លើម្គលការ ៍ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ោយ
សម័ព្គ្ ចិតេ្ិងបា្េេួលការប េុ ះបណាេ ល កនុងការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ជំងឺម្ោយម្តសេរ ័ស ម្ៅម្លើអនក
សងេយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង រតួទងំផ្េល់ថ្នន រំាបាលតាតការដ នាកំនុងតគ្គុម្េទសករ៍ាបាលម្ ើយា្ការ
ចុះ  អភបិាលម្ៅ្ឹងកដ ល្ងកដូ៍្ចោព្បជំុព្បចាដំខ្រីថ្នន កោ់តិ ្ិងម្ព្កាតោតិ។ ម្លើសរីម្្ះម្ៅម្េៀត អនក
សម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កម៍្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ក់នុងការរាយការ ៍បនាទ ្ ់ ្ិងចូលរតួម្ឆ្លើយតប
ករ ីដដ្លបា្រកម្ឃើញ សព្ាបក់ារអ្ុវតេ្ក៍រ ីលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ផ្ងដដ្រ។  

 
ខផនកអនកសមប័្រចិតតភមូរិាបាលជ្ំងឺ  ប្រុនចាញ់មានការងារចំបងៗជាអាទ្ិ៍រមួមាន៖ 

− ម្រៀបចំ្ូវម្សចកេីព្រងយុេធសាន្រសេ ្ីតិវធីិព្បតិបតេិ ្ិង ដផ្្ការសកតមភារព្បចាំ្ ន សំព្ាប ់
ដផ្នកអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់(VMWs)។ 

− ម្រៀបចំដផ្្េីបង្ហា ញផ្លូវ សព្ាបម់្ធាើសា រ កតម ការង្ហរអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺ       
ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាតដផ្្ការអភពិ្កតការង្ហរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ន្ ំ
២០២១- ២០២៥ (ជំហា្េី២-MEAF2)។ 

− ម្ព្ជើសម្រ ើសភូតVិMWsថ្មី សព្ាបក់ាររព្ងីកកតមវធីិ ផ្េល់ការប េុ ះបណាេ លព្គូ្បម្ង្ហគ ល  
អភបិាលការប េុ ះបណាេ លម្ដ្ើតបផី្េល់ជំ្ួយបម្ចចកម្េសព្គូ្បម្ង្ហគ ល ្ិងសព្តបសព្តួលផ្គតផ់្គង់្ ូវ         
សាភ រៈជូ្ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។                

− អភបិាលការព្បជំុព្បចាដំខ្របស់VMWs ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងចុះអភបិាលតាតភូតមិ្លើ 
ការង្ហរម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ រាបាល ្ិង ការអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ។ 
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សមិទ្ធផល និងសកមមភ្នរការងាររមួមាន៖ 
 
ល.រ សូចនាករ ម្គលម្ៅ ន្  ំ លេធផ្ល១២ដខ្ 
1 តន្រ េ្ីថ្នន កោ់តិចុះអភបិាលព្បចាឆំ្ាស ្ិង ធានាគុ្ ភារការង្ហរអនកសម័ព្គ្

ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់(VMWs) 
៤៩ដ្ង/ ន្  ំ ៨៩,៧៩% 

 (៤៤/៤៩) 
2 តន្រ េ្ីថ្នន កោ់តិចុះអភបិាលការព្បជំុព្បចាដំខ្អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្

ចាញ់ម្ៅតាតត ឌ លសុខ្ភារ 
 ៣២ដ្ង/ ន្  ំ ៨១,២៥% 

(២៦/៣២) 
3 ការចុះអភបិាលការព្បជំុព្បចាដំខ្របស់អនកសម័ព្គ្ចិតេចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្

ចាញ់(MMW-IP2) 
៦ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 

(៦/៦) 
4 ការម្រៀបចំព្បជំុព្បចាំ្ ន រំវាងតន្រ េ្ីថ្នន កោ់តិ្ិងតន្រ េ្ីសុខាភបិាល ម្ខ្តេរតួទងំ

ព្សុកព្បតិបតេិ 
១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 

(១/១) 
5 តន្រ េ្ីថ្នន កោ់តិចូលរតួោតយួម្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ ត ឌ លសុខ្ភារម្ព្ជើស

ម្រ ើសអនកសម័ព្គ្ចិតេថ្មីម្ដ្ើតបជំី្ួសអនកចាស់លាឈប ់
៨ដ្ង/ ន្  ំ ០% 

 

− ការម្រៀបចំព្បជំុអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារបា្ចំ្ួ្ 
១០០% ម្ ើយអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតមិ្ៅចូលរតួព្បជំុព្បចាដំខ្ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារា្ចម្នាល ះរី៩២% ដ្ល់ 
៩៨% ្ិងការផ្េល់ថ្វកិាជូ្អនកសម័ព្គ្ចិតេម្ៅនថ្ៃព្បជំុចបា់្ចម្នាល ះ ៩២%ដ្ល់ ៩៩% (GF-RAI2E )។ 

− ការផ្េល់ម្សវាម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ម្ោយអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់(េិ ន្្យ័MIS)៖ 
 ៧៣,៨%ន្ម្តសេសរុប(៦១១,០៥១/៨២៧,៤៩១)គឺ្ម្ធាើម្តសេម្ោយអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិ

រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
 ២៦,២%ន្ម្តសេសរុប(២១៦,៤៤០/៨២៧,៤៩១)គឺ្ម្ធាើម្តសេម្ោយម្សវាសាធារ ៈ។ 
 ៦២,៨% (៥,៩៤២/៩,៤៦៤) ោករ ីវជិាា្ដដ្លបា្រកម្ឃើញម្ោយ អនកសម័ព្គ្ចិតេ

ភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
 ៤១,៧%ន្ចំ្ួ្ម្តសេសរុបបា្ម្កើ្ម្ ើង ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ (៨២៧,៤៩១) ម្ព្បៀបម្ធៀប

្ិង ន្  ំ២០១៩ (៤៦៥,៣០៨)។ 
 ០,៩៧% គឺ្ោអព្តាវជិាា្ម្ៅម្សវាអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង 

១,៦៣% ម្ៅម្សវាសុខ្ភារសាធារ ៈ។  
− អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់៥៦២ភូត ិបា្ម្ធាើសា រ កតមការង្ហរ ម្រលគឺ្ 

ប ា្យការព្បជំុរាល់ដខ្ម្ៅោបីដខ្តេង ម្ោយម្យងតាតលកាខ្ ័ឌ ភូតដិដ្លម្ៅជិតត ឌ លសុខ្ភារ 
ម្ព្កាត៥គី្ ូដត ព្ត ្ិងា្អព្តាអាងំសីុដ្ងព់្គុ្្ចាញ់ព្បចាំ្ ន កំនុងភូតិ្ ីតយួៗ<១%។ 
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− សកតមភារអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចុះព្សាវព្ោវជំងឺព្គុ្្ចាញ់សកតមម្ៅតំប្ ់

ជំុវញិភូតដិដ្លា្អព្តាចំលងខ្ពស់ម្កើ្ម្ ើងរី១០%ដ្ល់ ៨៤% ចាបរី់ដខ្តករា ដ្ល់ដខ្ធនូ ន្ ២ំ០២០
(ថ្វកិា GF-RAI2E )។  

− ចំ្ួ្អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់(VMWs)្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេចល័តរាបាលជំងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់(MMWs)ម្ៅេូទងំព្បម្េសកតពុោសំរាបដ់ខ្ធនូ ន្ ២ំ០២០(េិ ន្្យ័MIS )៖ 

ព្កាភចិ#២: ករ ីជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់បា្រកម្ឃើញម្ៅតាតម្សវាម្ធាើម្តសេឈាត 
ន្ ២ំ០១៩-២០២០ ម្ៅព្បម្េសកតពុោ 

 

ព្បភរ៖ េិ ន្្យ័MIS 

 

ព្បភរ៖ េិ ន្្យ័MIS 

ព្កាភចិ#១ : ចំ្ួ្ ម្តសេព្គ្ុ្ចាញ់ម្ៅតាតម្សវាម្ធាើម្តសេឈាត 
ន្ ២ំ០១៩-២០២០ ម្ៅព្បម្េសកតពុោ 
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ករ ីជងំពឺ្គ្ុ្ ចាញ់ម្ៅម្សវាសាធារ ៈ ករ ីជងំពឺ្គ្ុ្ ចាញ់ម្ៅអនកសមព័្គ្ចតិេ
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ម្ខ្តេ ចំ្ួ្ព្សុក
ព្បតិបតេិ 

ចំ្ួ្ត ឌ លសុខ្
ភារ 

ចំ្ួ្ភូត ិVMW/MMW ចំ្ួ្ភូតិ 
MMW IP2 

២១ ៤៩ ៣៨០ ៣២៨៤ ១២១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

បញ្ហា ប្រឈម៖ 
− តន្រ េ្ីថ្នន កោ់តិ តិ្ បា្ចូលរតួម្ព្ជើសម្រ ើស អនកសម័ព្គ្ចិតេថ្មីម្ដ្ើតបជំី្ួសអនកចាស់ដដ្លលាឈប ់

ោតយួថ្នន កម់្ព្កាតោតិតាតសូចនាករម្ោយសារការជូ្ដំ្ ឹងរបស់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ៅកតមវធីិោតិា្  
រយៈម្រលខ្លី ដដ្លរិបាកកនុងការម្ោះដូ្រដផ្្ការ ្ិងតា ងម្េៀតការង្ហរម្្ះថ្នន កម់្ព្កាតោតិ អាចអ្ុវតេ
សកតមភារម្ោយខ្លួ្ឯងបា្(RAI2E)។ 

− តន្រ េ្ីថ្នន កោ់តិចុះអភបិាលព្បចាឆំ្ាស ្ិង ធានាគុ្ ភារការង្ហរអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាល 
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់(VMWs)បា្៨៩,៧៩% (៤៤/៤៩)ម្ោយសារចំ្ួ្អភបិាលព្តូវបា្កាតប់ ា្យ ម្ដ្ើតបី
បង្ហក រ្ិងចូលរតួេបស់ាក តក់ាររាតតាតោសកលន្ជំងឺកូវដី្១៩។ 

− តន្រ េ្ីថ្នន កោ់តិចុះអភបិាលការព្បជំុព្បចាដំខ្អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាត 
ត ឌ លសុខ្ភារ៨១,២៥%(២៦/៣២)ម្ោយសារចំ្ួ្អភបិាលព្តូវបា្កាតប់ ា្យ ្ិងតិ្ ា្ការ
ព្បជំុអនកសម័ព្គ្ចិតេោលកា ៈព្បតូលផ្េុ ំកនុងកំ ុងម្រលា្ការរាតតាតោសកលន្ជំងឺកូវដី្១៩ ា្
ចំ្ួ្ម្កើ្ម្ ើងម្ព្ចើ្។ 

 រូបភារ#១ :  ដផ្្េីបង្ហា ញេីតាងំអនកសម័ព្គ្ចិតេភតូ/ិចល័តរាបាលជងំឺព្គ្ុ្ចាញ់ ន្ ២ំ០២០ 
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− សកតមភារអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចុះព្សាវព្ោវជំងឺព្គុ្្ចាញ់សកតមម្ៅតំប្ ់
ជំុវញិភូតដិដ្លា្អព្តាចំលងខ្ពស់ម្កើ្ម្ ើងរី១០%ដ្ល់ ៨៤% ចាបរី់ដខ្តករា ដ្ល់ដខ្ធនូ ន្ ២ំ០២០
ម្ោយសារការចាបម់្ផ្េើតអ្ុវតេ្ក៍ារង្ហរម្្ះា្ការយឺតយ វរីដំ្បូង របស់ថ្នន កម់្ព្កាតោតិកនុងការ
ចំណាយថ្វកិា។ 

− អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត/ិចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្មី ម្ព្កាយម្រលប េុ ះបណាេ លតិ្ បា្េេួល 
សាភ រៈដដ្លព្តូវផ្េល់ជូ្ភាល តៗ ដូ្ចោកាបូប ជញ្ា ីង ព្បោបវ់ាស់កំម្ៅ ព្បអបសុ់វតាិភារោកក់ាកសំ ល់    
ម្វជាសាន្រសេ ឯកសារជំ្ួយសាម រតី នា ិកាម្រាេិ៍ ផ្អល កសញ្ហា VMW...។ល។ ម្ោយសារការម្ធាើលេធកតម   
យឺតយ វ ្ិងការដបងដចកយឺតយ វ។ 

− អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់បម្ងកើតថ្មីចុង ន្ ២ំ០១៩ ្ិងម្ដ្ើត ន្ ២ំ០២០ចំ្ួ្  
២៩% អនកសម័ព្គ្ចិតេចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់(IP2)ចំ្ួ្ ៦៥% តិ្ បា្េេួលេូរស័រទសព្ាប ់    
រាយការ ៍កនុងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

 
ដោលដៅការងារ៖ 

− អ្ុវតេ្ក៍ារង្ហរអភបិាលម្ៅតាតដផ្្ការព្តីាសដដ្លបា្អ្ុតត័កនុងគំ្ម្រាងថ្វកិាRAI3E  
្ិងរព្ងឹងការង្ហរម្អាយា្ព្បសិេធភារ ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចតាតសូចនាករកំ ត។់ 

− ព្បជំុព្បចាំ្ ន អំំរីវឌឍ្ភារ ការព្បឈត ្ិងដំ្ម្ណាះព្សាយ ការង្ហរអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត/ិចល័ត 
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

− ប េុ ះបណាេ លរលឹំកម្ ើងវញិ្ូវការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់សព្ាបភូ់តអិនកសម័ព្គ្ចិតេភូត/ិ 
ចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

− ការម្បាះរុតពេំរងរ់បាយការ ៍ថ្មីសព្ាបក់តព់្តាករ ីជំងឺ ្ិងការអម្ងកតតាតោ្ជំងឺ        
ព្គុ្្ចាញ់របស់  អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត/ិចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។  

− ប េ្ការម្ធាើសា រ កតមការង្ហរអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្លើភូតដិដ្លា្   
អព្តាអាងំសីុដ្ងជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ទបម្ៅតាតេិ ន្្យ័ API ព្បចាភូំត ិឬ Stratification data ្ិងអ្ុវតេ្៍
ការង្ហរតាត ន្ ំ្ ីតយួៗដដ្លកំ តក់នុងដផ្្ការអភពិ្កតការង្ហរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុង                 
ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ន្ ២ំ០២១-២០២៥ (ជំហា្េី២-MEAF2)។ 
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២.៣.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកភាពជ្ញនដ្គូរវាងវិែយ័សាធារណ្ៈ និងឯកជ្ន 
កតមវធីិភារោនដ្គូ្រវាងម្សវាសាធារ ៈ្ិងឯកជ្ ព្តូវបា្ផ្េួចម្ផ្េើតសាកលបង ម្ៅ ន្ ២ំ០១១ 

ម្ដ្ើតបបីញ្ចូ លអនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្នានាម្ៅកនុងកិចចខិ្តខំ្ព្បឹងដព្បងកនុងការព្បយុេធ ្ិងលុបបំបាតក់ារសាល ប់
ម្ោយសារជំងឺព្គុ្្ចាញ់្ិងឈបឺងកតករីម្តម្រាគ្ព្បម្ភេស ធ្ំម្ៅ ន្ ២ំ០២០ ្ិង ព្គ្បព់្បម្ភេម្តម្រាគ្ម្ៅ
ន្ ២ំ០២៥។ ម្ៅកនុង ន្  ំ២០១៤ កតមវធីិភារោនដ្គូ្ រវាងម្សវាសាធារ ៈ្ិងឯកជ្ បា្បម្ងកើតម្ ើង

ម្ដ្ើតប ី   ដ នា ំ ្ិងម្ធាើឲ្យា្សេងោ់រ្ូវការអ្ុវតេ្ន៍្កតមវធីិភារោនដ្គូ្រវាងម្សវាសាធារ ៈ ្ិង     
ឯកជ្ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោម្ព្កាតការព្តួតរិ្ិតយម្ោយ ត.គ្.ច។ ម្យងតាតលិខិ្តម្លខ្ ០៤២ ស.អ.ប
.ស ចុះនថ្ៃេី១៣ ដខ្ ម្តសា ន្ ២ំ០១៨ របស់ព្កសួងសុខាភបិាលបា្ដ នាដំ្ល់ អនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្
ទងំអស់ តិ្ អ្ុញ្ហា តឲ្យម្ធាើម្តសេ រាបាល ្ិងលក ់     ឱសថ្ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅឲ្យអនកជំងឺម្េ។ តួនាេី្ិង
ម្គលម្ៅរបស់កតមវធីិភារោនដ្គូ្ រវាងម្សវាសាធារ ៈ ្ិងឯកជ្ ឬម្ៅកាតថ់្ន ភភីអឹីត (PPM) ម្ផ្អេ ត
ម្លើការចុះអភបិាលការអ្ុវតេ្ក៍ារង្ហររបស់ម្សវាឯកជ្ ការព្បតូលេិ ន្្យ័ ករ ីបញ្ាូ ្អនកជំងឺ ម្ោយ
ម្ព្បើគំ្រូសេងោ់រ ្ិង ការផ្េល់ម្សវាអបរ់បំង្ហក រជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

 
សមិទ្ធផល និងសកមមភ្នរការងាររមួមាន៖ 

 

ល.រ សូចនាករ ម្គលម្ៅ លេឋផ្ល៩ដខ្ 
1 ការអភបិាលការអ្ុវតេ្រ៍បស់អនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ម្ៅតាត  ប

ណាេ ម្ខ្តេតំប្ព់្បឈត្ឹងជងំឺព្គ្ុ្ចាញ់ 
៣៩ដ្ង/ ន្  ំ ៨៩,៧៤% 

(៣៥/៣៩) 
 

− អនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ចំ្ួ្៤២០កដ ល្ងម្ៅម្ខ្តេចំ្ួ្២២ ព្សុកព្បតិបតេិ ៤២ ត ឌ ល       
សុខ្ភារ ១១៦ ព្តូវបា្ចុះអភបិាល។ 

− លេធផ្លន្ការអភបិាលោសម្ងាបរតួា្៖ 
 កនុងចំម្ណាតម្សវាឯកជ្៤២០គឺ្ា្ប ទ្បរិ់ម្ព្គះជំងឺ៣១៤ ឱសថ្សាា ្៣២ ប ទ្បដ់ថ្ទំ

៧៤្ិងា្ន្រសេី២៩,៧៦% (១២៥/៤២០)ោាច ស់ម្សវា។ 
 តាតរយៈការចុះអភបិាល ា្ឱសថ្សាា ្ចំ្ួ្០២ម្ៅម្ខ្តេកំរងស់ពឺ  ្ ិង ម្រធិ៍សាតា់្

លកម់្តសេរ ័ស្ិង ឱសថ្ព្គុ្្ចាញ់។ 
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ម្សៀវម្ៅបញ្ាូ ្ជំងឺ សព្ាបក់តមវធីិភារោនដ្គូ្រវាង   វស័ិយសាធារ ៈ ្ិងឯកជ្ចំ្ួ្   
៣២០កាលបា្ដចកបដ ា្ត ម្ៅម្សវាឯកជ្ដដ្លម្េើបបម្ងកើតថ្មី សព្ាបប់ញ្ាូ ្ម្ៅម្សវាសុខ្ភារ         
សាធារ ៈ។ 
 
បញ្ហា ប្រឈមមយួចនំនួដចូជា៖ 

− ការអភបិាលការអ្ុវតេ្រ៍បស់អនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ម្ៅតាត  បណាេ ម្ខ្តេតំប្ព់្បឈត្ឹង    
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្៨៩,៧៤%(៣៥/៣៩) ម្ោយសារចំ្ួ្អភបិាលព្តូវបា្កាតប់ ា្យ ម្ដ្ើតបបីង្ហក រ្ិង
ចូលរតួេបស់ាក តក់ាររាតតាតោសកលន្ជំងឺកូវដី្១៩។ 

− ម្សវាឯកជ្ តយួចំ្ួ្ម្ៅា្ម្តសេរ ័សសព្ាបម់្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
− ដផ្នកភារោនដ្គូ្រវាងវស័ិយសាធារ ៈ្ិងឯកជ្ ធ្ធា្ត្ុសេម្ៅថ្នន កោ់តិា្កំរតិ 
− ការចូលរតួព្បជំុម្រៀងរាល់៣ដខ្តេងរបស់អនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ ្ិង  កតមវធីិភារោនដ្គូ្រវាង  

វស័ិយ សាធារ ៈ្ិងឯកជ្ម្ៅម្ខ្តេព្គ្បដ្ េ បរ់បស់គំ្ម្រាងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកតពុោ ា្
ការចូលរតួម្ៅា្កំរតិ(ព្បដ ល៥០-៧០%)ម្ោយសារ៖ ១/ម្សវាឯកជ្គិ្តថ្នតិ្ បា្េេួលផ្ល
ព្បម្យជ្រី៍ការចូលរតួព្បជំុ ២/ា្ខាតបងម់្រលម្វលារីការផ្េល់ម្សវាម្ៅគ្លី្ិក/ឱសថ្សាា ្របស់គត ់
៣/ព្បជំុម្រលព្រឹកដដ្លរិបាកដ្ល់ាច ស់ម្សវាឯកជ្ចូលរតួ ៤/តិ្ ា្អនកចូលរតួព្បជំុជំ្ួស។  

− សាភ រៈអបរ់សុំខ្ភារសេីអំរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់សព្ាបក់តមវធីិភារោនដ្គូ្រវាងវស័ិយ               
សាធារ ៈ ្ិងឯកជ្ម្ៅា្កំរតិ។ 

 
ដោលដៅការងាររមួមាន៖ 

− អភបិាលការអ្ុវតេ្ក៍ារង្ហររបស់អនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ម្ោយតន្រ េ្ីរបស់ ត.គ្.ច ម្ៅបណាេ  
ម្ខ្តេតំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបធីានា្ូវការអ្ុវតេ្ត៍ាតម្សចកេីដ នារំបស់ព្កសួង               
សុខាភបិាលព្សបម្ៅតាតដផ្្ការព្តីាសដដ្លបា្អ្ុតត័កនុងគំ្ម្រាងថ្វកិាRAI3E ្ិងរព្ងឹងការង្ហរ 
ម្អាយា្ព្បសិេធភារ ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចតាតសូចនាករកំ ត។់ 
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២.៤.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកប្គរ់ប្គងភាែ ក់ងារចម្លងជ្ំងឺប្គុនចាញ៖់ 
ការព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្ម្ផ្អេ តសំខា្ម់្ៅម្លើ ការកាតផ់្អេ ចរ់វាងភាន កង់្ហរ

ចតលងម្ៅ្ឹងត្ុសេ ោរិម្សសចំម្រះតូសដដ្កម្គលញីដដ្លអាចចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ឧបករ ៍ចំបង
ចាបំាចក់នុងការការររម្្ះ ា្តុងព្ជលកថ់្នន  ំ តុងអព្ងឹងព្ជលកថ់្នន  ំ ្ិងតម្ធាបាយការររតិ្ ម្អាយតូស
ដដ្កម្គលញីតករខំា្ដ្នេម្េៀត ដូ្ចោថ្នន លំាបដសបក ថ្នន បំាញ់ម្លើជញ្ហា ំងោម្ដ្ើត។  

តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់  បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ(ត.គ្.ច)  ា្
ម្គលម្ៅឈា្ម្ ព្ ះ    ម្ៅរកការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ដូ្ចម្្ះការការររតិ្ ម្អាយឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
តាតរយៈបម្ងកើ្្ូវអព្តាព្គ្បដ្ េ បតុ់ងព្ជលកថ់្នន  ំ  ្ិងម្លើកកំរស់ការម្ព្បើព្បាស់តុងបា្ព្តឹតព្តូវ គឺ្ោ
កតាេ ចាបំាចបំ់ផុ្ត។   ម្ដ្ើតបធីានាបា្្ូវការព្គ្បដ្ េ បតុ់ងខ្ពស់ ម្យើងបា្ោកម់្អាយា្ការដចកតុង
ម្ ើងវញិជំ្ួសតុងចាស់   ្ិងដចកតុងបដ ា្តម្ព្កាយម្រលយុេធនាការ។  

 
សមិទ្ធផល និងសកមមភ្នរការងារ រមួមាន៖     
ល.រ សូច្ករ                                                      ម្គលម្ៅ ន្  ំ     លេធផ្ល ន្  ំ
១ យុេធនាការដចកតុងព្ជលកថ់្នន េូំទងំព្បម្េសម្រៀងរាល់៣ ន្  ំ    ១ដ្ង/៣ ន្  ំ  ១០០% 

២ សទងត់តិម្ដ្ើតបតីាតោ្យុេធនាការដចកតងុ្ងិការម្ព្បើបាស់តុង
ព្ជលកថ់្នន មំ្ព្កាយការដចកតងុ 

១ដ្ង/៣ ន្  ំ ១០០% 

៣ ម្ធាើម្តសេតុងព្ជលកថ់្នន  ំ(LLINs) ៦ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
៤ ម្ធាើម្តសេថ្នន បំាញ់ម្លើជញ្ហា ងំ (IRS) ១២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
៥ ព្តួតរិ្ិតយការដចកតុង្ិងការម្ព្បើព្បាស់តុង          ១២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ  ្ិងបា កសាន្រសេ  បា្ម្ធាើការ
ព្គ្បដ្ េ បតុ់ងព្ជលកថ់្នន ដំ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅ   ្ិងព្បោជ្ចំណាកព្សុកកនុងតំប្ម់្គលម្ៅចំ្ួ្
២១ម្ខ្តេដដ្លព្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េស។ ម្ោយដ កកនុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះ ម្យើងា្ម្គល
ម្ៅចំ្ួ្ ៦ម្ខ្តេ ា្ម្ខ្តេសទឹងដព្តង ម្ខ្តេព្កម្ចះ ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ម្ខ្តេនប លិ្  ម្ខ្តេបាតដំ់្បង ្ិងម្ខ្តេ
ម្រធិ៍សាត ់ ម្ោយបា្ដចកតុងដព្គ្ព្ជលកថ់្នន ាំ្ព្បសិេធភារយូរ បា្ចំ្ួ  ្ ២៨៥,៨០៧ តុង ្ិង តុង
អព្ងឹងព្ជលកថ់្នន ាំ្ព្បសិេធភារយូរ បា្ចំ្ួ  ្ ២១៥,៥៤២ តុង។ បដ ា្តម្លើម្្ះ ម្យើងបា្ដចកតុងដព្គ្
ព្ជលកថ់្នន ាំ្ព្បសិេធភារយូរ ដ្ល់ព្បោជ្ចល័ត បា្ចំ្ួ្ ២៨,០៨៩ តុង ្ិងតុងអព្ងឹងព្ជលកថ់្នន ំ
ព្បសិេធភារយូរ ចំ្ួ្ ៣២,៥២៥ តុង    ម្ៅេូទងំព្បម្េសដដ្លោតំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដដ្ល
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ា្ព្បោជ្ចល័តរស់ម្ៅ។ ចំម្រះព្បោជ្ចូលនព្រម្យើងា្ដចកោកញ្ចបសុ់វតាិភារបា្ចំ្ួ្
៧,៩៥៩កញ្ចបសំ់រាបម់្ព្បើព្បាស់កនុងនព្រ ដដ្លកនុងកញ្ចបម់្នាះា្តុងអព្ងឹងព្ជលកថ់្នន  ំ     ថ្នន លំាបដសបក
ការររតូស ្ិងរបស់ម្ព្បើព្បាស់ម្ផ្េងម្េៀត រតួទងំសារអបរ់ ំសេីរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

បា្ម្រៀបចំម្ធាើដំ្ម្ ើ រការសទងត់តិម្ដ្ើតបតីាតោ្យុេធនាការដចកតុង ្ិងការម្ព្បើបាស់តុងព្ជលក់
ថ្នន មំ្ព្កាយការដចកតុងម្ោយម្ធាើការម្ព្ជើសម្រ ើសផ្ទះម្ោយនចដ្្យចំ្ួ្ ៣,៦៨០ខ្នងផ្ទះ កនុង២២១ភូត ិ
ម្ព្កាតត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ២៣  ន្ការយិល័យសុខាភបិាល ព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្៦  កនុង៣ម្ខ្តេ  ា្
ម្ខ្តេសទឹងដព្តង  ម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ដដ្លា្អនកចូលរតួតាតោ្ចំ្ួ្៥៥នាក ់(ព្បុស៤៣រូប   
ព្សី១២រូប)។ លេធផ្លបា្បង្ហា ញថ្ន៖ ោរតួការសទងត់តិ ៩៨%ព្គួ្សារដដ្លបា្សាភ ស្ ៍ (៣,៦៨០
ព្គួ្សារ) បា្េេួលតុងLLINsតាតម្គលការ ៍ដ នាដំចកចាយរបស់ថ្នន កោ់តិ។ ម្លើសរីម្្ះម្េៀត
០,៨%ន្ព្គួ្សារដដ្លបា្សាភ ស្ ៍ បា្េេួលតុងLLINsម្លើសម្គលការ ៍ដ នា។ំ បញ្ហា ម្្ះម្កើត
ម្ ើងកនុងព្គួ្សារដដ្លា្ត្ុសេព្បុស ព្សី ម្រញវយ័តិ្ អាចម្គ្ងោតយួអនកដ្នេម្ៅកនុងព្គួ្សារបា្។ 
យុេធនាការដចកចាយតុងLLINsបា្េេួលម្ោគ្ជយ័ជិត១០០%តុង(LLINs) បា្ព្គ្បដ្ េ ប(់៩៩,៨%
ន្ព្បោជ្។ ា្ដត១%ប ុម្ណាា ះដដ្លបា្េេួលតុងLLINs តិចោងម្គលការ ៍ដ នា ំ ម្ ើយភាគ្
ម្ព្ចើ្តករី៖(១)កុារតូចៗម្ដ្កោតយួឳរុកាេ យ (២)ព្គួ្សារថ្មីដដ្លម្េើបផ្អល ស់បេូរេីកដ ល្ង។ ទកេ់ង្ឹង
ការម្ព្បើព្បាស់តុងLLINs បា្រកម្ឃើញថ្នព្បោជ្៩៥,៥%ន្ព្គួ្សារ (៣៦៨០ព្គួ្សារ) បា្អះអាងថ្ន 
បា្ម្ដ្កកនុងតុងLLINs កាលរីយបត់ញិ។ 

ម្ធាើការតាតោ្ព្បសិេធភារតុងព្ជលកថ់្នន ចំំ្ួ្បីព្បម្ភេ   ា្តុង Peumanet@3.0 តុង
Interceptor@ ្ិងតុងYorkool@    ដដ្លបា្ម្ព្បើព្បាស់កនុងតូលោឋ ្ចំ្ួ្បីម្ខ្តេ គឺ្ម្ខ្តេម្រធិ៍សាត់ 
ម្ខ្តេនប លិ្ ្ិងម្ខ្តេព្កម្ចះ។  លេធផ្លបង្ហា ញថ្ន តុងព្ជលកថ់្នន ពំ្បសិេធភារយូរទងំបីតុខ្ដដ្លបា្ម្ព្បើ
ព្បាស់ម្ៅតាតភូតរិយៈម្រល ២ ន្ ោំតធយត ម្ៅា្ព្បសិេធភារសំលាបភ់ាន កង់្ហរចតលងចំបង ព្បម្ភេ 
An.minimus and An.maculatus បា្ខ្ពស់ ម្លើសរីដដ្្ព្បសិេធភារសេងោ់រ។ ម្ោយដ កចំម្រះ
ភាន កង់្ហរចតលងេី២ ដូ្ចោ An.jamesie  ព្បសិេធភារថ្នន សំំលាបរ់បស់តុងហាកម់្ៅា្កំរតិ (ម្តើលគំ្្ូស
តាងេី១)។ ម្ទះបីយ ងណា ម្យើងម្ឃើញថ្នតុងព្បម្ភេ Peumanet@3.0 ា្ព្បសិេធភារសំលាបភ់ាន កង់្ហរ
ចតលង បា្ខ្ពស់ោងម្គ្ ្ិងតុងព្បម្ភេ Interceptor@ ព្បសិេធភារទបោងម្គ្។ 

mailto:Peumanet@3.0
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បា្ម្ធាើការតាតោ្ព្បសិេធភារថ្នន តូំសបាញ់ម្លើជញ្ហា ំងផ្ទះព្បម្ភេ Deltamethrin ០,០៥% 

បា្ចំ្ួ្រីរម្ខ្តេ កនុងម្នាះា្ម្ខ្តេម្រធិ៍សាត ់ ្ិងម្ខ្តេព្កម្ចះ ។ លេធផ្លបង្ហា ញថ្ន ព្បសិេធភារថ្នន ំ
ព្បម្ភេ ដដ្លតាម្តព្េី្កំរតិ ០,០៥%ា្ព្បសិេធភារសំលាបភ់ាន កង់្ហរចតលងទងំអស់ កនុងរយៈម្រល ព្តឹត
៤ដខ្ ម្ព្កាយរយៈម្រលម្នាះ ព្បសិេធភាររបស់វាា្ការថ្យចុះម្ៅម្ព្កាតកំរតិសេងោ់រ (ម្តើលរូបេី២) 

 
 

បា្ចុះអភបិាលការង្ហរដបងដចកតុង ្ិងការម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន ពំ្បសិេធភារយូរបា្ ចំ្ួ្
១៤ម្ខ្តេ ា្ម្ខ្តេកំរង់្ ន  ំ ម្ខ្តេម្សៀតរាប ម្ខ្តេតបូងឃមុ ំ      ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ម្ខ្តេត ឌ លគី្រ ី ម្ខ្តេរត្គី្រ ី   
ម្ខ្តេសទឹងដព្តង ម្ខ្តេបនាទ យា្ជយ័ ម្ខ្តេព្កម្ចះ  ម្ខ្តេព្រះវហិារ ម្ខ្តេកំរងធំ់  ម្ខ្តេឧតេរា្ជយ័             
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១. ក្រសទិ្ធភិាពមុងក្ជ្លរ់ថាន  ំររស់សតសត Bio_Assay

Sum of %Kd60 Sum of %Mortality
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២. ក្រសទិ្ធភិាពថាន បំាញ់ IRS

Sum of %Kd60 Sum of %Mortality
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ម្ខ្តេបាតដំ់្បង   ម្ខ្តេម្រធិ៍សាត ់្ ិងម្ខ្តេនប លិ្ ។    លេធផ្លបង្ហា ញថ្ន  ម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ   ម្ខ្តេម្សៀតរាប 
ម្ខ្តេបនាទ យា្ជយ័  ្ ិងម្ខ្តេព្កម្ចះ  ព្បោជ្ម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន  ំ ោតធយតបា្ ៨៥,៤៥%។ ម្ខ្តេ
តបូងឃមុ ំ ម្ខ្តេត ឌ លគី្រ ី ម្ខ្តេរត្ៈគី្រ ី ម្ខ្តេសទឹងដព្តង ម្ខ្តេព្រះវហិារ ម្ខ្តេកំរងធំ់ ម្ខ្តេឧតេរា្ជយ័      
ម្ខ្តេបាតដំ់្បង ម្ខ្តេម្រធិ៍សាត ់  ្ិង ម្ខ្តេនប លិ្ ព្បោជ្ម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន ោំតធយត ៨៨,៦១%។ 
ម្ោយដ កម្ខ្តេកំរងស់ពឺព្បោជ្ម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន ខំ្ពស់ោងម្គ្   ៩៣,៧៥% ។  សរុបតកព្បោជ្ 
ម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន បំា្ោតធយត ៨៩,២៧%។ 

 បដ ា្តម្លើម្្ះ ព្កុតការង្ហរដផ្នកព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចតលង បា្ជួយ ចុះព្តួតរិ្ិតយេិ ន្្យ័ករ ី
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាតភូត ិម្ោយម្ផ្ទៀងផ្អទ តម់្ៅ្ឹងេិ ន្្យ័ MIS ម្យើងបា្ចុះចំ្ួ្ ១៥ដ្ង  បា្ ៤៤៥
ភូត ិម្សមើ្ឹង១០០%ន្ដផ្្ការព្បចាំ្ ន ាំ្ម្ខ្តេព្កម្ចះ ម្ខ្តេសទឹងដព្តង  ម្ខ្តេព្រះវហិារ ម្ខ្តេឧតេរា្ជយ័ 
ម្ខ្តេនប លិ្ ម្ខ្តេព្រះសី ្ុ ្ិងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ។    
 
 

បញ្ហា ប្រឈម                                                                                                                                   
 ម្យើងម្ឃើញថ្នម្ទះបីោអព្តាព្គ្បដ្ េ បតុ់ងព្ជលកថ់្នន ាំ្អព្តាខ្ពស់សតព្សបម្ៅ្ឹង                

សូចនាករ កម៏្ោយដតអព្តាម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន (ំម្ដ្កកនុងតុង)  ចំម្រះព្បោជ្ម្ៅតាតភូតដិដ្លា្
តុងព្ជលកថ់្នន ាំ្ចំ្ួ្ ៨៤,៣% ្ិងចំម្រះព្បោជ្ចល័តចូលនព្រា្ដត ៤២%  ម្បើម្យងម្ៅតាតការ
ម្ធាើអម្ងកតេូទងំព្បម្េស ន្ ២ំ០១៧។ 
 

 ដោលដៅបនាា ប ់
− ម្ធាើការព្គ្បដ្ េ បតុ់ងបដ ា្តដ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅចំ្ួ្ ១៥ម្ខ្តេ ្ិងដ្ល់ព្បោជ្ចល័ត  

េូទងំព្បម្េស ម្ោយម្ព្បើយុេធសាន្រសេរីរ (១)យុេធសាន្រសេដចកតុងដ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅ ្ិង                 
(២)យុេធសាន្រសេដចកតុងោព្បចាដំ្ល់ព្បោជ្ចល័ត្ិងចូលនព្រ។ 

− ជំរុញការម្ព្បើព្បាស់តុងព្ជលកថ់្នន តំាតរយៈការចុះអភបិាលអបរ់មំ្អាយដ្ល់៩០%។ 

− ប េ្តាតោ្ព្បសិេធភារតុងព្ជលកថ់្នន  ំ     ម្ព្កាយការម្ព្បើព្បាស់ោកដ់សេងម្ៅតូលោឋ ្។ 

− ប េ្តាតោ្ព្បសិេធភារថ្នន បំា កឃ្ត                   ចំម្រះការបាញ់ថ្នន កំនុងផ្ទះ(IRS)។ 

− ម្ធាើចំណាតថ់្នន កភូ់តពិ្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់សំរាបម់្គលម្ៅការររ ្ិងម្សវារាបាល។ 
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២.៥.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកបាណ្កសាស្រែត៖ 
 ដផ្នកបា កសាន្រសេា្ភារកិចចស ការោតយួ្ិងដផ្នកម្ផ្េងៗម្ៅ ត.គ្ច. កនុងម្គលបំ ង
ម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជ់តៃពឺ្គុ្្ចាញ់នា ន្ ២ំ០២៥។ ការង្ហរចំបងរបស់ដផ្នកា្ដូ្ចោ៖ (i)ការតាតោ្
រត័ា៌្របស់ភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់ (ii)ការតាតោ្ភារសំុារបស់ភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ្ឹងថ្នំន    
បា កឃ្ដ្ (iii)ការផ្េល់រត័ា៌្ទកេ់ង្ិងភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ដផ្នកព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចំលង 
្ិងអនកព្គ្បព់្គ្ងរបស់តជឈត ឌ លោតិសំរាបម់្ធាើដផ្្ការអំរីការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចំលង  (iv)ព្បតិបតេិ
ការព្សាវព្ោវម្ោយស ការោតយួ្ិងដផ្នកម្ផ្េងៗម្ៅ ត.គ្.ច ្ិងព្កសួងសុខាភបិាលកដូ៏្ចោនដ្គូ្   
ស ការម្ផ្េងទងំម្ៅកនុង្ិងម្ព្ៅព្បម្េស  (v)ចូលរតួអម្ងកតម្ៅម្រលដដ្លា្ករ ីផ្ទុះជំងឺឆ្លងម្ោយ
ភាន កង់្ហរចំលងម្រលា្ការម្សនើរសំុ (v)ការព្គ្បព់្គ្ងកដ ល្ងចិញ្ច ឹតតូសម្ោយការដថ្រការូជតូសដដ្លា្
ព្សាបម់្អាយា្ោបោ់ព្បចា ំ ្ិងធានាផ្េល់្ូវចំ្ួ្កំ្តណ់ាតយួម្ៅម្រលព្តូវការសំរាបម់្ធាើរិម្សាធ្៍
ម្ដ្ើតបមី្ធាើការសិកាអំរីភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់្ិងព្គុ្្ឈាតម្ៅកតពុោ។ សកតមភារសំខា្់ៗ ដដ្លដផ្នក
កំរុងម្ធាើា្ដូ្ចោ ១.ការតាតោ្រត័ា៌្របស់ភាន កង់្ហរចំលងម្ៅកនុងតំប្ព់្គុ្្ចាញ់ ២.ការតាតោ្
ភារសំុារបស់ភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ្ឹងថ្នំន បា កឃ្ត ៣.ការកំ្តអំ់រីសកាេ ្ុរលចតលងរបស់សំបុក
ចតលង      ៤.ការព្គ្បព់្គ្ងកដ ល្ងចិញ្ច ឹតតូសម្ោយធានាម្អាយា្ោព្បចាមំ្ៅរូជតូសដដ្លា្ ្ិងផ្េល់
តូសតាតការម្សនើសំុសំរាបក់ាររិម្សាធ្ ៍ ៥.ព្បតិបតេិការព្សាវព្ោវោតយួនដ្គូ្ស ការកនុង ្ិង ម្ព្ៅ       
ព្បម្េស។  
 
សមិទ្ឋផលរបសខ់ផនកបាណកសាស្រសតរមួមាន៖  

 
− លេធផ្លរីការតាតោ្រត័ា៌្របស់ភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងភូតេឹិកម្ចញ ឃុំអតលំាង  

ព្សុកថ្ពង ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ សាិតម្ៅកនុងការព្គ្បដ្ េ បរ់បស់ត ឌ លសុខ្ភារអតលំាង ការយិល័យ                   
សុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិឧដុ្ងគ បា្បង្ហា ញរីសកាេ ្ុរលន្ការចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅដតា្តាតភូតិ

សូចនាករ ម្គលម្ៅព្បចាំ្ ន  ំ លេធផ្ល៩ដខ្ 
ការសិកាបា កសាន្រសេម្ៅម្លើភាន កង់្ហរចំលងព្គ្ុ្ចាញ់ (៨ដ្ង/ ន្ )ំ
ថ្វកិាRAI2E 

៨ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៨/៨) 

ការតាតោ្ភារសំុារបស់ភាន កង់្ហរចំលងព្គ្ុ្ចាញ់ោតយួ្ិងថ្នំន បា កឃ្ត  
(៩ដ្ង/ ន្ )ំថ្វកិាRAI2E          

៩ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៩/៩) 

ការចាបត់ូសម្រលយបម់្ៅកនុងសំបុកចតលងម្ោយដផ្នកបា កសាន្រសេន្ត.គ្.ច
(ចំ្ួ្ដ្ងតាតម្សនើសំុរបស់ម្ខ្តេម្រលា្ករ ីL1-PF/Mix / ន្ )ំថ្វកិាRAI2E          

៣១/៣១ ១០០%(៣១/៣១) 
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តយួចំ្ួ្ (ដដ្លា្ករ ីព្គុ្្ចាញ់ថ្យចុះយ ងម្ព្ចើ្ ្ិងតិ្ ា្ករ ីL1-PF/mixម្េកនុង ន្ ២ំ០២០) 
ម្ោយសារដតម្ៅដតា្វតេា្ភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់សំខា្ ់ An.dirus s.s.  An.minimus s.l. 
An.maculatus s.l.។ លេធផ្លការអម្ងកតម្ៅកនុងតារាងតូសសរុបបង្ហា ញថ្នតូសដដ្កម្គលដដ្លចាប់
បា្ គឺ្ា្ចំ្ួ្ ៨៥១៤្ិង ២៤ព្បម្ភេ ដដ្លា្ An.minimus គឺ្ោព្បម្ភេតូសដដ្លចាបប់ា្ម្ព្ចើ្
ោងម្គ្ម្ៅម្លើត្ុសេ។ ភាន កង់្ហរចំលងសំខា្ ់An.dirus s.s. ចំ្ួ្៦ (១០០%) គឺ្ចាបប់ា្ដតម្ៅម្លើ
ត្ុសេ។ An.minimus ចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ម្ៅម្លើត្ុសេម្ោយចំ្ួ្៥២៦ (៤៤%) បនាទ បត់កគឺ្ចាប់
បា្ម្លើចម្ងកៀងម្ភលើងចំ្ួ្ ៤៨៣ (៤១%) ្ិងចំ្ួ្១៨០ (១៥%) គឺ្ចាបប់ា្ម្លើម្គ។ ចំម្រះ 
An.maculatus s.l. ចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ម្ៅម្លើម្គម្ោយចំ្ួ្៣៦២ (៦៨%) បនាទ បត់កគឺ្ចាបក់នុង
ចម្ងកៀងម្ភលើងបា្ចំ្ួ្១១២ (២១%) ្ិងចំ្ួ្៦២ (១១%) គឺ្ចាបប់ា្ម្លើត្ុសេ។ ចំដ កឯ
An.barbirotris s.l. ចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ម្ៅម្លើម្គម្ោយចំ្ួ្៤៧ (៨២%) បនាទ បត់កគឺ្ចាបប់ា្ម្លើ
ត្ុសេចំ្ួ្៦ (១១%) ្ិងចំ្ួ្៤ (៧%) ចាបប់ា្កនុងចម្ងកៀងម្ភលើង។ ចំម្រះរបាយតូសដដ្កម្គលតាត 
រដូ្វវញិគឺ្ោេូម្ៅតូសចាបប់ា្ម្ព្ចើ្នារដូ្វវសា (តថុិ្នា-វចិឆិកា) ោងរដូ្វព្បាងំ (ធនូ-ឧសភា)។ ប ុដ ដ្ចំម្រះ
របាយព្បម្ភេតូស្ិតយួៗតាតរដូ្វគឺ្តិ្ ដូ្ចគន ម្េដូ្ចោ An.dirus s.s.  ្ិង An.barbirotris s.l. សតបូរ
នារដូ្វវសា ្ិងចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្ម្ៅដខ្សីហា ្ិងតុលាតាតលំោប។់ ចំដ កឯ An.minimus  ្ិង 
An.maculatus s.l. គឺ្សតបូរម្ៅរដូ្វព្បាងំ ្ិងចាបប់ា្ម្ព្ចើ្ោងម្គ្នាដខ្ឧសភា្ិងធនូតាតលំោប។់ សូត
ម្តើលតារាង្ិងរូបភារខាងម្ព្កាតសំរាបរ់ត័ា៌្លំអិត។  
 

តារាងសរុបតូសដដ្កម្គលដដ្លចាបប់ា្ដបងដចកតាតព្បម្ភេតូស ្ិង្ុយ ម្ៅភូតេិឹកម្ចញ ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ន្ ២ំ០២០ 

ល.រ ព្បម្ភេតូស ចម្ងកៀងម្ភលើង ្ុយម្គ ្ុយត្ុសេ សរុប %តូសម្ធៀបតូសសរុប 

១ An. aconitus  ៣៦ ២១៤ ៧ ២៥៧ ៣,០២ 
២ An. annularis 0 ១ ១ ២ ០,០២ 
៣ An. argyropus 0 ៤២ ០ ៤២ ០,៤៩ 
៤ An. barbirostris s.l ៤ ៤៧ ៦ ៥៧ ០,៦៧ 
៥ An. campestris 0 0 ១ ១ ០,០១ 
៦ An. culicifacies 0 ១ ១ ២ ០,០២ 
៧ An. dirus 0 0 ៦ ៦ ០,០៧ 
៨ An. hyrcanus grp 0 ២៥ ០ ២៥ ០,២៩ 
៩ An. indefinitus ១ ១៨២ ១៦ ១៩៩ ២,៣៤ 
១០ An. jamesii ១០ ៧៦១ ៨ ៧៧៩ ៩,១៥ 
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១១ An. karwari ៣ ២៣ ៤ ៣០ ០,៣៥ 
១២ An. kochi ៤៥ ៩៣ ២ ១៤០ ១,៦៤ 
១៣ An. maculatus ១១២ ៣៦២ ៦២ ៥៣៦ ៦,៣០ 
១៤ An. minimus ៤៨៣ ១៨០ ៥២៦ ១,១៨៩ ១៣,៩៧ 
១៥ An. nigerrimus 0 ១ ០ ១ ០,០១ 
១៦ An. nitidus 0 ១ ០ ១ ០,០១ 
១៧ An. nivipes ១ 0 ៣ ៤ ០,០៥ 
១៨ An. peditaeniatus 0 0 ១ ១ ០,០១ 
១៩ An. philippinensis ១១៩ ១,៧១៣ ១២៤ ១,៩៥៦ ២២,៩៧ 
២០ An. splendidus ១១ ៦៦ ២៦ ១០៣ ១,២១ 
២១ An. subpictus ៤ ២៦៩ ៤ ២៧៧ ៣,២៥ 
២២ An.vagus ១១៦ ២,៦១៤ ១៥២ ២,៨៨២ ៣៣,៨៥ 
២៣ An. varuna 0 ៣ ២ ៥ ០,០៦ 
២៤ Anopheles species ១៩ ០ ០ ១៩ ០,២២ 

  ចំ្ួ្តូសសរុប 
៩៦៤

(១១,៣២%) 
៦,៥៩៨

(៧៧,៥០%) 
៩៥២

(១១,១៨%) 
៨៥១៤   

 

 
 

− ការតាតោ្ភារសំុារបស់ភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ្ឹងថ្នន បំា កឃ្ត deltamethrin 
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០,០៥% ្ិងpermethrin០,៧៥% តាត្ិយតព្បតិបតេិរបស់អងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក(WHO) 
ម្ោយម្ព្បើបម្ចចកម្េស WHO bioassay tested tube។ An.minimus s.l. ្ិងAn. maculatus s.l. ម្ៅកនុង
ម្ខ្តេ        កំរងស់ពឺ ្ិងត ឌ លគី្រ ីតិ្ ទ្ា់្ភារសំុាោតយួ្ឹងថ្នន  ំdeltamethrin០,០៥% ម្ៅម្ ើយ
ម្េ។ ចំម្រះ An. epiroticus ភាន កង់្ហរចំលងម្ៅតំប្ា់តស់តុព្េអាចឈា្ម្ៅរកភារសំុាោតយួ្ឹងថ្នន  ំ
deltamethrin០,០៥% ្ិងតិ្ ទ្ា់្ភារសំុាោតយួ្ឹងថ្នន  ំpermethrin០.៧៥% ម្ៅម្ ើយម្េ។ ចំម្រះ 
An. dirus s.s. ម្ៅកដ ល្ងចិញ្ច ឹតតូសន្ត.គ្.ចតិ្ ទ្ា់្ភារសំុាោតយួ្ឹងថ្នន បំា កឃ្ត   
deltamethrin ០,០៥% ្ិងpermethrin ០,៧៥% ។ សូតម្តើលលេធផ្លលំអិតម្ៅភារសំុារបស់
ភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងតារាង៖ 
 
 

ការតាតោ្ភារសំុារបស់ភាន កង់្ហរចំលងព្គ្ុ្ ចាញ់ោតយួ្ឹងថ្នន បំា កឃ្ត ន្ ២ំ០២០ 

ព្បម្ភេតូស/ េីកដ្លង 
% អព្តាសាល ប២់៤ត  (ចំ្ួ្តូសម្តសេ) 

ចំ្ួ្សរុបតូសម្តសេ 
deltamethrin ០.០៥% permethrin ០.៧៥% permethrin ៣.៧៥% 

An. dirus     

ត.គ្.ច ១០០(១៩៨) ៩៩(២០០) ១០០(៩៩) ៤៩៧ 
An. minimus         

កំរងស់ពឺ ៩៩(១៩២) ND ND ១៩២ 
ត ឌ លគ្ីរ ី ១០០(២៤) ND ND ២៤ 

An. maculatus         
កំរងស់ពឺ ៩៩(៦៣) ND ND ៦៣ 

ត ឌ លគ្ីរ ី ១០០(៧៨) ND ND ៧៨ 
នប លិ្ ៩៤(១៧) ND ND ១៧ 

An. epiroticus         
ម្កាះកុង ៩៥(១២២) ៩៩(១១៨) ND ២៤០ 

An. aconitus     

ត ឌ លគ្ីរ ី ១០០(១១១) ND ND ១១១ 
An. hyrcanus grp         

ត ឌ លគ្ីរ ី ៣៧(៨៤) ND ND ៨៤ 
កំរង់្ ន ងំ ៩(៦០) ND ៤១(៨៣) ១៤៣ 
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នប លិ្ ៤(៨០) ND ៤៥(៤០) ១២០ 
An. philippinensis s.l.       

កំរងស់ពឺ ៨៦(៩៥) ND ND ៩៥ 

ត ឌ លគ្ីរ ី ៩៦(៥៣) ND ND ៥៣ 
កំរង់្ ន ងំ ៩៤(៣៥) ND ៨០(៥១) ៨៦ 

An. vagus         
កំរងស់ពឺ ៥៥(២៨) ND ៨៧(១៧០) ២១៣ 
នប លិ្ ៥(៤០) ND ៧៦(៥៥) ៥៥ 

ND= តិ្ បា្ម្ធាើ 

Ref.WHO Test procedures for insecticide resistance monitoring in malaria vector mosquitoes 2016: % of 24h 
mortality: ១០០%-៩៨% = តិ្ ទ្សំុ់ា(S), ៩៧%-៩០% =ឈា្រកភារសំុា (PS), < ៩០% = សំុា (R) 

 
− ការកំ្តស់កាេ ្ុរលកនុងសំបុកចតលង៖ ព្កុតការង្ហរបា កសាន្រសេន្ ត.គ្.ច បា្ 

ចុះបង្ហា តប់ម្ព្ងៀ្អំរីការចាបតូ់សនាម្រលយបដ់្ល់បុគ្គលិកសុខាភបិាលម្ខ្តេម្ោយអ្ុវតេផ្អទ ល់ម្ៅ្ឹង
ភូតដិដ្លា្ករ ីPF-L1 ្ិងតិ្ ា្ករ ីPF-L1។ ្ិងការម្តើលតូសដដ្លបុគ្គលិកសុខាភបិាលម្ខ្តេ
បា្ចាបម់្ៅកនុងសំបុកចតលងា្ករ ីPF-L1 សំរាបក់ារកំ្តស់កាេ ្ុរលកនុងសំបុកចតលង បា្ចំ្ួ្៨០
ភូត ិន្១៨ម្ខ្តេ។ សូតម្តើលរូបភារសំរាបល់េធផ្លសកាេ ្ុរលសំបុកចតលងកនុងម្ខ្តេ្ិតយួៗ។  
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− សំរាបស់កតមភារម្ៅប ទ្បចិ់ញ្ច ឹតតូសរបស់តជឈត ឌ លោតិា្ដូ្ចោ បា រ្កាេុកម្ៅរូជតូស  
An. dirus s.s. ចំ្ួ្ព្បដ ល ១,៥០០តូសម្អាយា្ោព្បចាមំ្ោយសារតិ្ ា្តំរូវការសំរាបម់្ធាើ
រិម្សាធ្អ៍ាីម្េ។ បា្   ផ្េតផ់្គងតូ់ស Ae. Aegypti តករីម្ខ្តេកំរងស់ពឺ រីចំ្ួ្៥០០តូស-៦០០តូស ោ
ម្រៀងរាល់ដខ្ដ្ល់នដ្គូ្      ស ការ NIHម្ៅកតពុោ សំរាបក់ាររិម្សាធ្រ៍កព្បូម្តអីុ្ម្ផ្េងៗម្ៅកនុងព្កម្រញ
េឹកាតរ់បស់តូស។ បដ ា្តម្លើម្្ះកា៏្ការផ្េតផ់្គងតូ់ស Ae. Aegypti  ្ិងAe. Albopictus តករីម្ខ្តេ
បាតដំ់្បង បនាទ យា្ជយ័ ្ិងកំរងម់្សាត (រាត) ចំ្ួ្ព្បដ ល ១,៥០០តូសន្ព្បម្ភេ្ិតយួៗ ្ិងដ្ងកូវ
េឹករបស់វាចំ្ួ្ព្បដ ល ១,៥០០ដ្ងកូវេឹកដ្ល់នដ្គូ្ស ការ NAMRU-2ម្ៅកតពុោ ោម្រៀងរាល់៦ដខ្តេង 
សំរាបក់ាររិម្សាធ្រ៍កភារសំុារបស់ភាន កង់្ហរចំលងជំងឺព្គុ្្ឈាតោតយួថ្នន បំា កឃ្ត។  

− ព្បតិបតេិការព្សាវព្ោវអំរីការសិការីភាន កង់្ហរចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងភាន កង់្ហរចំលងម្ផ្េង 
ម្េៀតម្ៅកនុងតំប្ព់្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ្ិងកំរង់្ ន ងំម្ោយស ការោតយួ្ឹងវេិាសាា ្
ព្សាវព្ោវជំងឺព្តូរិក    អងដ់វ   ព្បម្េសដបលសេកិ (ITM) នា ន្ េីំ១(តុលា-ធនូ)បា្បញ្ចបក់ារព្បតូលេិ ន្្យ័
ម្ៅកនុងភូត។ិ  

− ការអម្ងកតបា កសាន្រសេោម្រៀងរាល់ដខ្រយៈម្រល១០ដខ្ (តុលា ២០២០ ដ្ល់សីហា ២០២១)កនុង 
ម្ខ្តេសទឹងដព្តង ្ិងត ឌ លគី្រ ីកនុងគំ្ម្រាងVectorLink ដដ្លឧបតាតភថ្វកិាម្ោយUSAID/PMI បា្កំរុងដំ្ម្ ើ រ
ការព្បតូលេិ ន្្យ័ម្ៅកនុងភូតសិិកាបា រ្យះម្រល៣ដខ្ម្ ើយ (តុលា-ធនូ ២០២០)។ 
 
បញ្ហា ប្រឈមមយួចនំនួមាន៖ 

− ចំ្ួ្តូសដដ្កម្គលា្តិចកនុងការម្ធាើម្តសេ សំរាប់ការសិការភារសំុារបស់ភាន ក់ង្ហរ     
ចំលងោតួយថ្នន បំា កឃ្តោរិម្សស An. dirus s.s.  An.barbirotris s.l. ។ 

− ការព្បឈត្ិងព្កតសីលធតចំ៌ម្រះការចាបតូ់សម្ោយម្ព្បើត្ុសេោ្ុយ។ 
− សុវតេិភាររបស់ព្កុតការង្ហរកនុងការបំម្រញការង្ហរកនុងតំប្ន់ព្រ។ 
− បញ្ហា កងាះបុគ្គលិកជំនាញកនុងដផ្នកបា កសាន្រសេម្ោយសារបុគ្គលិកចូល្ិវតេ្។៍  
 

ដោលដៅការងារ៖ 
− ការតាតោ្បា កសាន្រសេបឋតកនុងតំប្ព់្គុ្្ចាញ់។ 
− ការសិការតាតោ្ភារសំុារបស់ភាន កង់្ហរចំលងព្គុ្្ចាញ់ោតយួ្ិងថ្នន បំា កឃ្តកំរុងម្ព្បើ 

ព្បាស់ សំរាបជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
− ការសិកា ន្ េីំ២រីភាន កង់្ហរចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងភាន កង់្ហរចំលងម្ផ្េងម្េៀតម្ៅកនុងតំប្ ់
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ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ្ិងកំរង់្ ន ងំ ដដ្លឧបតាតភថ្វកិា្ិងបម្ចចកម្េស រីវេិាសាា ្ព្សាវព្ោវជំងឺ   
ព្តូរិក អងដ់វ   ព្បម្េសដបលសេកិ (ITM)។ 

− ប េ្ការអម្ងកតបា កសាន្រសេ កនុងម្ខ្តេសទឹងដព្តង ្ ិងត ឌ លគី្រដីដ្លឧបតាតភថ្វកិា ម្ោយ 
USAID/PMI កនុងគំ្ម្រាងVectorLink។ 

− ការសិកាព្សាវព្ោវរកវធីិសាន្រសេថ្មីៗសំរាបជំ់្ួសការចាបតូ់សម្ោយម្ព្បើត្ុសេោ្ុយ។ 
− ប េ្ការស ការោតយួ NIHម្ៅកតពុោ ្ិងNAMRU-2ម្ៅកតពុោ សំរាបក់ារផ្េល់តូស              

Ae. aegypti ្ិងAe. Albopictus សំរាបក់ាររិម្សាធ្ ៍ ្ិងដសាងរកជំ្ួយម្អាយកា្ដ់តម្ព្ចើ្សំរាប់
កដ ល្ងចិញ្ច ឹតតូសម្ៅតជឈត ឌ លោតិដដ្លោកដ ល្ងផ្េល់តូសសំរាបក់ារម្ព្បើព្បាស់ព្សាវព្ោវរិម្សាធ្ន៍្
ភាន កង់្ហរចំលង។ 

− ព្បតិបតេិ ELISA ម្តសេម្ៅម្លើតូសចាបប់ា្កនុង ន្ ២ំ០២០ សំរាបរ់កម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ 
ត ទ្ីររិម្សាធ្ប៍ា កសាន្រសេន្តជឈត ឌ លោតិ។ 

− ម្សនើសំុបដ ា្តបុគ្គលិកសំរាបបំ់ម្រ ើការង្ហរម្ៅកនុងដផ្នកបា កសាន្រសេន្តជឈត ឌ លោតិ។ 
 

                     

២.៦.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកអរ់រែំ ៊ុខភាព៖ 
 សាា ្ភារន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោនាប ុនាម ្ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ បា្កាតប់ ា្យអព្តា
ឈ ឺ ្ិងសាល ប ់ ម្ោយសារជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្យ ងម្ព្ចើ្ ោរិម្សសតិ្ ា្ករ ីសាល បម់្ោយសារ       
ព្គុ្្ចាញ់៣ ន្ តុំ្ម្គលម្ៅកំ តម់្ៅ ន្ ២ំ០២០។ ចកាុវស័ិយរបស់កតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ
ព្បម្េសកតពុោ គឺ្ គម ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្តឹត២០២៥ ដូ្ចដដ្លបា្បញ្ហា កយ់ ងចាស់លាស់ម្ៅកនុងដផ្្ការ
យុេធ សាន្រសេោតិសព្ាបលុ់បបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ (NSPEM) ម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ               
ន្ ២ំ០១១-២០២៥ ។ យុេធសាន្រសេរីរព្តូវបា្ោកម់្ចញម្ដ្ើតបសីម្ព្តចបា្ម្គលបំ ងម្្ះ។            

យុេធសាន្រសេផ្អល ស់បេូរឥរយិបថ្តាតរយៈការព្បាព្ស័យទកេ់ង (BCC)ា្រីរយុេធសាន្រសេ។ យុេធសាន្រសេ 
េីតយួគឺ្ ដកលតអគុ្ ភារ ្ិងផ្េរាផ្ាយសារអបរ់សុំខ្ភារ (IEC/BCC) សព្ាបលុ់បបំបាតជំ់ងឺ        
ព្គុ្្ចាញ់។ យុេធសាន្រសេេីរីរគឺ្ រព្ងឹងការម្កៀងគ្រស គ្ត្ម៍្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ការេេួលយកអ េ្រាគ្ត្ ៍     
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ កតមវធីិជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ ផ្េល់អាេិភារខ្ពស់ម្ៅម្លើការអ្ុវតេ្ ៍       
យុេធសាន្រសេផ្អល ស់បេូរឥរយិបថ្តាតរយៈការព្បាព្ស័យទកេ់ង (BCC) ្ិងដសាងរកការគពំ្េសព្ាបក់ារ
ម្ព្បើព្បាស់សារឱយចំម្គលម្ៅ ្ិងយុេធវធីិសតព្សបម្ដ្ើតបមី្លើកកតពស់ឥរយិបថ្ព្បកបម្ោយ ផ្អសុកភារ 
្ិងកាតប់ ា្យឥរយិបថ្ព្បកបម្ោយម្ព្គះថ្នន ក។់  
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តួនាេីរបស់ ដផ្នកអបរ់សុំខ្ភារ ម្ៅកនុងការព្បយុេធព្ប្ងំ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ គឺ្ការតាត
ោ្្ិងវាយតំនលម្ៅម្លើ ការផ្អល ស់បេូរឥរយិបថ្ ្ិងសងគតតាតរយៈការព្បាព្ស័យទកេ់ង (SBCC) រតួ
ា្ការព្បាព្ស័យទកេ់ងអ េ្របុគ្គល ការម្កៀងគ្រស គ្ត្ ៍ ម្ ើយបា្វវិតេម្ចញរីរត័ា៌្ ការផ្លិត 
សារ/សាភ រៈអបរ់ ំ ្ិងការព្បាព្ស័យទកេ់ង (IEC) ្ិងយុេធវធីិអបរ់សុំខ្ភារ (HE) ោតយួ្ឹងយុេធវធីិ
ម្គលម្ៅោយុេធសាន្រសេ BCC ម្ផ្អេ តោចតបងម្ៅម្លើបុគ្គល ព្គួ្សារ ឬស គ្ត្ោ៍កល់ាក ់ម្ដ្ើតបេីេួល
បា្ផ្ល ោអតិបរារីអ េ្រាគ្ត្ដ៍ផ្នកអបរ់សុំខ្ភារ។  

 

សមិទ្ធផលនិងសកមមភ្នរការងារ៖  
ល.រ សូចនាករ ម្គលម្ៅ ន្  ំ លេធផ្ល ន្  ំ
១ ចលនាស គ្ត្ម៍្ដ្ើតបអីបរ់សុំខ្ភារជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់តាតភតូិ

បា្ម្ព្ជើសម្រ ើស 
៦ដ្ង/ព្តីាស ១០០% (៦/៦) 

២ ចុះអភបិាលការង្ហរអបរ់សុំខ្ភារ តាតត ឌ លសុខ្ភារ ២៦ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(២៦/
២៦ 

៣ ចូលរតួព្បតេិបតេិការង្ហរអភបិាលអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតោិតយួ
ដផ្នកអនកសម័ព្គ្ចតិេភូត ិ

១៨ដ្ង ៨១%(១៣/១៨) 

៤ កិចចព្បជុំរិភាកាោតយួអងគការនដ្គូ្ ១ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% (១/១) 
៥ ការង្ហរចុះអភបិាលអងគការនដ្គូ្រព្បចាឆំ្ាស ២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% (២/២) 
៦ ចូលរតួ្ិងម្រៀបចំេិវាោតិព្បយុេឋ្ឹងជងំឺព្គ្ុ្ចាញ់ ១ដ្ង/ ន្  ំ ០% 
៧ យុេធនាការផ្េរាផ្ាយសារអបរ់សុំខ្ភារតាតព្បរ្ធS័MS ១ដ្ង/ ន្  ំ ០% 
៨ ការចាកផ់្េរាផ្ាយោតយួការព្បគុ្ំតន្រ្េីតាតវេិយុ/េូរេសេ្ ៍ ៤ដ្ង/ ន្  ំ ០% 

 
− ចលនាស គ្ត្ម៍្ដ្ើតបអីបរ់សុំខ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតភូតបិា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ៅម្ខ្តេ២ ា្ 

ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ្ិងម្ខ្តេរត្ៈគី្រ។ី ត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ៦ ្ិងភូតចំិ្ួ្ ១២ ដដ្លា្អនកចូលរតួចំ្ួ្
៤៥៤រូប ា្ន្រសេី២៧៦រូប(៦១%) ការយល់ដឹ្ងភាគ្ម្ព្ចើ្ា្ម្លើន្រសេីោងបុរស។ 

− កិចចព្បជំុរិភាកាោតយួអងគការនដ្គូ្អនកចូលរតួា្ចំ្ួ្២៧នាក(់ន្រសេី៩នាក)់បា្រិភាកា 
រកសារសំរាបអ់បរ់សុំខ្ភារចំ្ួ្២២សារ។ 

− ចូលរតួព្បតេិបតេិការង្ហរោតយួដផ្នកតាតោ្វាយតំនលកនុងករ ីម្ឆ្លើយតបបនាទ ្ម់្ៅ្ឹងការ 
ម្កើ្ម្ ើងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ោយម្ធាើការអបរ់សុំខ្ភារម្ៅម្ខ្តេកំរងស់ពឺចំ្ួ្១ដ្ង។ 

−  ចុះអភបិាល ការព្បជំុព្បចាដំខ្របស់ VMW &MMW គំ្ម្រាងIP2 ម្ៅ ម្ខ្តេម្រធិ៍សាត់្ ិង       
ព្រះសី ្ុ។  
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− ចុះអភបិាលការង្ហរអបរ់សុំខ្ភារ តាតត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្១២ម្ខ្តេ ,១៧ព្សុកព្បតេិបតេិ្ិង 
២៧ត ឌ លសុខ្ភារ។ ព្បោជ្បា្អបរ់សុំខ្ភារចំ្ួ្៧៥,០៨០នាក,់ា្(ន្រសេីចំ្ួ្៤៨,៥១១នាក់
៦៤%) ម្សមើ្ិង២៣,១៧៩ដ្ង។ 

− ចូលរតួព្បតេិបតេិការង្ហរអភបិាលអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតោិតយួដផ្នកអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតអិបរ់សុំខ្ភារ 
តាតស គ្ត្ប៍ា្ចំ្ួ្៧៧,៧៧៦រូប ា្(ន្រសេីចំ្ួ្៣៩,៩៥៩រូប ៥១%) ចំ្ួ្៣៣,១៦៧ដ្ង។ 

− ចូលរតួវគ្គប េុ ះបណាេ លតន្រ េ្ី្គ្របាលោតិចំ្ួ្៤៣រូបកនុងម្នាះា្ន្រសេីចំ្ួ្៨រូប 
(១៨,៦%)។ តករីម្ខ្តេព្រះសី ្ុ២នាក ់ព្រះវហិារ ២នាក ់កំរត ២នាក ់បាតដំ់្បង ២នាក ់ត ឌ លគី្រ ី
២នាកស់ទឹងដព្តង ២នាក ់នប លិ្ ២នាក ់តបូងឃមុ ំ ២នាក ់រត្គី្រ ី២នាក ់ម្រធិ៍សាត ់២នាក ់ឧតេរា្ជយ័ 
២នាក ់បនាទ យា្ជយ័ ២នាក ់ ្ិង នាយកោឋ ្សុខាភបិាលព្កសួងតហានផ្ទ ១៨នាក។់ ម្តសេតុ្ការ
សិកា (Pre-Test) បា្ ៨៣% ្ិងម្តសេម្ព្កាយការសិកា (Post-Test) បា្ ៩៧% ោលេធផ្ល បនាទ ប់
រីសិកាា កាតបា្េេួលវគ្គប េុ ះបណាេ លា្ការម្កើ្ម្ ើងចំ្ួ្ ១៤%។ 

− ចូលរតួោព្គូ្សព្តបសព្តួលវគ្គប ដុ ះបណាដ លសដីរីព្បរ័្ ធតាតោ្ ្ិង ការព្គ្បព់្គ្ងសំបុក 
ចតលងម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់សព្ាបបុ់គ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ម្ៅម្ខ្តេម្សៀតរាបា្ អនក
ចូលរតួចំ្ួ្៣០រូប/ន្រសេី៧រូប(២៣,៣៣%)លេធផ្លតុ្ម្ព្កាយកាសិកា៖ ម្ខ្ាយ១៨រូប, តធយត១០រូប 
រូដក២រូប។ 

− ចូលរតួវគ្គប េុ ះបណាេ លរលឹំកម្ ើងវញិសេីរីការលុបបំបាត ់្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅ 
ម្ខ្តេ បាតដំ់្បង១វគ្គសិកាា កាតចូលរតួា្ចំ្ួ្៦៣/ន្រសេី២៣រូប (៣៦,៥០%)  ្ិងនប លិ្១វគ្គសិកាា កាត
ចូលរតួា្ចំ្ួ្១៦រូប/ន្រសេី៣រូប(១៨,៧៥%)។ 

− បា្ចុះអភបិាលការង្ហរអងគការនដ្គូ្ ម្ៅម្ខ្តេចំ្ួ្៦៖ដកប, កំរត,តាដកវ,ត ឌ លគី្រ,ីសទឹង 
ដព្តង្ិងព្រះវហិារ(CARE, CRS ,HPA&MC) ។ 

− បា្ផ្លិតសំភារៈអបរ់សុំខ្ភារដូ្ចោៈវមី្ដ្អូខ្លីរយៈម្រលតយួនាេីចំ្ួ្បី ខ្លឹតសារ ន្សពត ់
ទងំបីគឺ្ចងផ់្េរាផ្ាយរីសកតមភារ MMW្ិងការរាបាលម្តម្រាគ្ព្បម្ភម្េវវីា ក់្ ិង សពតវ់េិយុចំ្ួ្បី, 
សារ សម្តលង បោ ្ិងអាវយឺត (ចំ្ួ្២០០បោ ្ិង អាវយឺត ចំ្ួ្១,៩៧៥) សំរាបអ់នកចំណាកព្សុក 
ត ឌ លសុខ្ភារ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត។ិ 

− ព្បជំុោតយួគ្ ៈកតមការរិម្សសលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្រៀងរាល់ព្តីាសចំ្ួ្៣ម្ខ្តេបាត ់
តំបង,ម្រធិ៍សាត់្ ិងនប លិ្បា្ចំ្ួ្៨ដ្ង។ា្ការគពំ្េរីសំណាកព់្បធា្គ្ ៈកតមការលុបបំបាត់
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់្ិងេេួលបា្លេធផ្លោេីគបចិ់តេម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេPFបា្ថ្យចុះចាបត់ាងំរី ន្ ំ
២០១៩្ិងព្បម្ភេPVកា៏្ការថ្យចុះផ្ងដដ្រ។ 
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បញ្ហា ប្រឈមមយួចនំនួដចូជា៖ 
− យុេធនាការផ្េរាផ្ាយសារអបរ់សុំខ្ភារតាតព្បរ័្ ធ SMS្ិងការចាកផ់្េរាផ្ាយោតយួការ 

ព្បគំុ្      តន្រ េ្ីតាតវេិយុ/េូរេសេ្ ៍តិ្ បា្ម្ធាើដតបា្បដងារ ថ្វកិាខ្ទងម់្្ះម្ៅផ្លិតោវមី្ដ្អូសពត ់ ្ិង សពត់
វេិយុ 

− ចូលរតួ ្ិងម្រៀបចំេិវាោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ តិ្ បា្អ្ុវតេម្ៅតាតដផ្្ការ 
ម្ោយសារដតបញ្ហា កូវដី្-១៩ ថ្វកិាព្តូវបា្បដងារតកម្ព្បើោការផ្េរាផ្ាយតាតវេិយុ្ិងេូរេសេ្ ៍ ្ិងផ្លិ
តោអាវយឺត បោ្ិងផ្អទ ងំរូបភារ។ 

− ចលនាស គ្ត្ម៍្ដ្ើតបអីបរ់សុំខ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតភូត ិបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ៅ ព្តីាសេី២  
(ដខ្   ម្តសា ឧសភា តថុិ្នា) តិ្ បា្ម្ធាើសកតមភារ ម្ោយសារដតបញ្ហា កូវដី្-១៩្ឹងម្លើកយកតកម្ធាើម្ៅ
ដខ្ (តុលា វចិឆិកា ធនូ)។ 
 
ដោលដៅការងារមានដចូតដៅ៖ 

− ការង្ហរចុះអភបិាលអងគការនដ្គូ្ព្បចាឆំ្ាស្ឹងអ្ុវតេម្ៅព្តីាសម្ព្កាយ 
− ព្បាររធេិវាោតិ្ិងរិភរម្លាកព្បយុេធ្ឹងជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ ន្ ២ំ០២១ 

− រព្ងឹងការអភបិាលការង្ហរអបរ់សុំខ្ភារម្ៅម្លើ ស គ្ត្ ៍ អងគការនដ្គូ្ 
− ប េ្ស ការោតយួអងគការនដ្គូ្អភវិឌឍ្ ៍ដផ្នកកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ដ្ើតប៖ី ផ្លិតសំភារៈអបរ់ ំ 

សុខ្ភារ ផ្េរាផ្ាយជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ោអាេិភារដ្ល់អនកចំណាកព្សុក ព្បោជ្ចល័ត,អនកចូលនព្រ។ 

− រព្ងឹងសកតមភារអបរ់សុំខ្ភារសំម្ៅម្ធាើយ ងណាឲ្យសារអបរ់សុំខ្ភារ សំភារៈសំរាបប់ង្ហក រ 
បា្ដ្ល់ព្កុតចំណាកព្សុក អនកចូលនព្រ្ិងព្បោជ្ដដ្លរស់ម្ៅតំប្ព់្គុ្្ចាញ់។ 
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២.៧.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកសអពីសដ្ម្ីសាស្រែត៖ 
ម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេោដផ្នកតយួន្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ដដ្លា្តួនាេីចំបង

ជួយ រព្ងឹងព្បរ័្ ធេិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្គ្បតូ់លោឋ ្សុខាភបិាលសាធារ ៈរបស់ព្កសួងសុខាភបិាល 
ោម្រៀងរាល់ ន្  ំ ម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេកប៏ា្ជួយ វភិាគ្េិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់្ិងវាយតំនលរីសាា ្ភារេូម្ៅន្ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅេូទងំព្បម្េសម្ដ្ើតបផី្េល់រតា៌្ព្គឹ្ះសំរាបត់ជឈត ឌ លោតិកនុងការម្ព្បើព្បាស់សំរាបម់្ធាើ
ម្គល្ម្យបាយ្ិងអ េ្រាគ្ត្េ៍បស់ាក ត់្ ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ ដផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេកា៏្      
តួនាេីសំខា្ម់្លើការជួយ ប េុ ះបណាេ លអំរីការង្ហរអ្ុវតេ្ព៍្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់
ថ្នន កម់្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ្ិងត ឌ លសុខ្ភារម្ៅកនុងដំ្ណាកក់ាលលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់របស់ព្កសួង
សុខាភបិាលម្ៅ ន្ ២ំ០២៥។  ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះដផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេរបស់តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ
្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្អ្ុវតេការង្ហរ ្ិងសំម្រចលេធផ្លបា្ដូ្ចខាងម្ព្កាតៈ 

 
សមិទ្ធផលនិងសកមមភ្នរការងារ៖  
ល.រ សូចនាករ ម្គលម្ៅ ន្  ំ លេធផ្ល១២ដខ្ 
១ ចុះអភបិាលការង្ហរម្ផ្ទៀងផ្អទ តរ់ព្ងឹងេិ្ន្យ័ព្គ្ុ្ចាញ់ តាត

ត ឌ លសុខ្ភារ របស់គ្ំម្រាង ADB 
៩ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៩/៩) 

២ ចុះអភបិាលការង្ហរេបស់ាក តក់ាររាតតាតន្ជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់
តាតត ឌ លសុខ្ភារម្ព្បើព្បាស់ថ្វកិាGF  

៩ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៩/៩) 

៣ ចុះអភបិាលការង្ហររព្ងឹងគុ្ ភារេិ្ន្យ័ព្គ្ុ្ចាញ់ម្ៅ៣
ម្ខ្តេម្ព្កាតគ្ំម្រាងCMEP   

២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៩/៩) 

៤ ចូលរតួវគ្គប េុ ះបណាេ លព្បរ្ធអ័ម្ងកតតាតោ្ោតយួដផ្នក
តាតោ្្ិងវាយតំនលរបស់តជឈត ឌ លោតិ 

៤ដ្ង/ ន្  ំ ១០០%(៤/៤) 

 
ដផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេបា្ស ការោតយួអងគការនដ្គូ្្ិងដផ្នកម្ផ្េងៗន្តជឈត ឌ លោតិបា្ 

អ្ុវតេដផ្្ការសកតមភារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្អាយ 
សតព្សតម្ៅតាតម្គលបំ ងន្យុេធសាន្រសេោតិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ន្ ២ំ០១១-២០២៥។ 

− បា្ចូលរតួដកសំរលួេំរងថ់្មីសំរាបព់្បតូលេិ ន្្យ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បចាដំខ្សំរាបម់្ព្បើព្បាស់ម្ៅ 
តាតត ឌ លសុខ្ភារ។ 

− បា្ចូលរតួបម្ងកើតម្សៀវម្ៅដ នាំ្ ិង្ិតិវធីិព្បតិបតិេសេងោ់រសព្ាបម់្ព្បើព្បាស់កនុង        
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ព្បរ ធ្ត័ាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតដបបអកតម្ិងសកតមសំរាបអ់្ុវតេ្ស៍កតមភារតាតោ្្ិងលុបបំបាត់
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្អាយសតព្សបម្ៅតាតដផ្្ការយុេធសាន្រសេោតិលុបបំ បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

− ចុះអភបិាលការង្ហរេបស់ាក តក់ាររាតតាតព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ខ្តេដដ្លា្ករ ីព្គុ្្ចាញ់ម្កើ្ 
ម្ ើងខ្ពស់ម្ព្កាតគំ្ម្រាងថ្វកិាGFតាតដផ្្ការព្បចាំ្ ន ២ំ០២០។  

− ចុះអភបិាលរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងព្បរ ធ្េិ័ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ខ្តេបាតដំ់្បងនប លិ្្ិង 
ម្រធិ៍សាតម់្ព្កាតថ្វកិាCMEPតាតដផ្្ការព្បចាំ្ ន ។ំ 

− បា្ចូលរតួសំរបសំរលួវគ្គប េុ ះបណាេ លោតយួដផ្នកតាតោ្្ិងវាយតំនលដ្ល់តន្រ េ្ី         
សុខាភបិាលម្ខ្តេ្ ិងព្សុកព្បតិបតេិអំរីរម្បៀបតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុម្ខ្តេដដ្លសាិតម្ៅម្ព្កាតគំ្ម្រាង
GF ដដ្លា្ ម្ខ្តេឧតេរា្ជយ័  ព្រះវហិារ រត្គី្រ ី ព្កម្ចះ ្ិង ត ឌ លគី្រ ី។ 

− ចុះអភបិាលម្ដ្ើតបមី្ផ្ទៀងផ្អទ តរ់ព្ងឹងេិ ន្្យ័តាតត ឌ លសុខ្ភាររបស់គំ្ម្រាង ADB ម្ៅម្ខ្តេ 
របស់  គំ្ម្រាងADBម្ៅតាតដផ្្ការព្បចាំ្ ន រំបស់តជឈត ឌ លោតិ។ 

− បា្វភិាគ្្ិងវាយតំនលសាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅេូទងំព្បម្េសរយៈម្រល១២ដខ្ ន្  ំ
២០២០ម្ោយបា្ដកសំរលួ្ូវេិ ន្្យ័ដដ្លលំម្អៀងម្ោយកំ ុសឆ្គងកនុងការបញ្ចូ លម្ៅកនុងព្បរ ធ្ ័        
កំុរយូេរ័ របស់ព្សុកព្បតិបតេិ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ។  

− ចូលរតួការង្ហរោតយួដផ្នកតាតោ្វាយតំនលកនុងករ ីម្ឆ្លើយតបបនាទ ្ម់្ៅ្ិងការម្កើ្ម្ ើង 
ន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ោយម្ធាើការអបរ់សុំខ្ភារម្ៅម្ខ្តេកំរងស់ពឺចំ្ួ្២ដ្ង។ 

− ចូលរតួោព្គូ្សព្តបសព្តួលវគ្គប ដុ ះបណាដ លសដីរីព្បរ័្ ធតាតោ្ ្ិង ការព្គ្បព់្គ្ងសំបុក 
ចតលងម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់សព្ាបបុ់គ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារម្ៅម្ខ្តេម្សៀតរាបា្ អនកចូលរតួ
ចំ្ួ្៣០រូប/ន្រសេី៧រូប(២៣,៣៣%)លេធផ្លតុ្ម្ព្កាយកាសិកាៈ ម្ខ្ាយ១៨រូប, តធយត១០រូប      រូដក
២រូប។ 
 
បញ្ហា ប្រឈមខដលជ្បួប្រទ្ះ៖ 

− ការអម្ងកត្ិងម្ឆ្លើយតបករ ីព្គុ្្ចាញ់តិ្ ទ្ប់ា្អ្ុវតេព្គ្បក់រ ីម្ៅម្ ើយម្ៅ 
ត ឌ លសុខ្ភារម្ោយសារបុគ្គលិកា្ចំ្ួ្តិ្ ព្គ្បរិ់ម្សសម្រលា្កូវដី្១៩រាតតាត។ 

− េិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតិ្ ទ្ព់្តូវគន ១០០%រវាងត ទ្ីររិម្សាធ្៍្ ិងម្សវារាបាលជំងឺម្ៅ 
តាតត ឌ លសុខ្ភាររិម្សសោតយួេិ ន្្យ័កនុងកំុរយូេរ័ ្ិងេំរងស់រម្សរកនុងព្កោស។ 

− ការរាយការ ៍ករ ី្ីតយួៗម្ៅនថ្ៃដំ្បូងម្ៅា្បញ្ហា ខ្លះៗម្ោយសារម្សវា ព្បរ ធ្ ័              
អិុ្េរ័ដ្តម្ៅតំប្ខ់្លះយឺតរិបាកបញ្ាូ ្ភាល តៗម្រលរកម្ឃើញករ ីវជិាា្។ 
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− ការអ្ុវតេ្វ៍ធីិសាន្រសេអម្ងកតតាតោ្សេងោ់ររបស់ថ្នន កោ់តិតិ្ ទ្អ់្ុវតេម្អាយបា្លអដូ្ច 
គន ម្ៅម្ ើយរវាងត ឌ លសុខ្ភារ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ។ 

− ការអម្ងកតតាតោ្្ិងម្ឆ្លើយតបម្ៅ្ឹងសំបុកចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់តិ្ ទ្ប់ា្អ្ុវតេម្អាយ 
បា្េូលំេូលាយម្ៅម្ ើយម្ៅតាតព្សុកព្បតិបតេិ។ 

 
ជ្ំហានបនាា ប៖់ 

− រព្ងឹងគុ្ ភារន្ការព្បតូលេិ ន្្យ័្ិងម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ម្ៅតាតព្គឹ្ះសាា ្សុខាភបិាល   
េូទងំព្បម្េសតាតរយៈការចុះអភបិាលការង្ហររបស់ដផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២១។ 

− ប េ្ស ការោតយួដផ្នកម្ផ្េងៗន្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុង 
សកតមភារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់រិម្សសម្លើព្បរ ធ្អ័ម្ងកតតាតោ្លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

− ប េ្ការវភិាគ្្ិងតាតោ្សាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២១ម្ៅព្គ្បតូ់លោឋ ្          
សុខាភបិាលទងំអស់។ 

− ចូលរតួព្បតិបតេិការង្ហរលុបបំបាតសំ់បុកចំលងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្គ្បម់្ខ្តេទងំអស់ 
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២.៨.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកប្រពន័ធព័ត៌មានវិទាជ្ំងបឺ្គុនចាញ៖់ 
ព្បរ័្ ធរត័ា៌្វេិាជំងឺព្គុ្្ចាញ់ Malaria Information System (MIS) គឺ្ោព្បរ័្ ធរត័ា៌្ 

សព្ាបម់្ព្បើព្បាស់ព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្បម្េសកតពុោ ដដ្លព្តូវបា្បម្ងកើតម្ ើង កនុងកំ ុង ន្ ំ
២០១០ ម្ោយម្ព្បើព្បាស់កតមវធីិ Microsoft Access (Standalone Desktop Application) ដដ្លា្ 
ត.គ្.ច ម្ព្កាតកិចចស ការោតយួនដ្គូ្បម្ចចកម្េសរីអងគការ Malaria Consortium (MC)។ ម្រលម្នាះ
ព្បរ័្ ធម្្ះព្តូវបា្ម្ព្បើព្បាស់ម្ៅ ៤៥ ព្សុកព្បតិបតេិ ដដ្លោតំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឹព្គុ្្ចាញ់េូទងំ
ព្បម្េស ម្ោយា្បុគ្គលិកព្សុកព្បតិបតិដោអនកេេួលប ទ្ុកបញ្ចូ លេិ ន្្យ័ ដដ្លបា្ព្បតូលរីត ឌ ល
សុខ្ភារ ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់(VMW) ោម្រៀងរាល់ដខ្។ េិ ន្្យ័សំខា្់ៗ ទងំ
ម្នាះរតួា្៖ េិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ដដ្លរកម្ឃើញម្ោយ ម្សវាសុខ្ភារសាធារ ៈ ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងម្សវាឯកជ្ ្ិង េិ ន្្យ័តុងដដ្លបា្ដចកម្ៅជូ្ព្បោជ្ដដ្លព្បឈត
ខ្ពស់កនុងការឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ម្ៅ ន្  ំ ២០១៥ ត.គ្.ច ស ការោតយួអងគការ MC បា្ម្ធាើម្អាយ
កា្ដ់តព្បម្សើរម្ ើង្ូវព្បរ័្ ធ MIS ម្ោយម្ធាើការអភវិឌឈ្រី៍ការម្ព្បើព្បាស់តាត Desktop Application ម្ៅ
ោ Web Application ម្ោយម្ព្បើព្បាស់កតមវធីិ Microsoft SQL Server (Back End) ្ិង PHP (Front 
End) ដដ្លព្គ្បដ្ ដ បចំ់្ួ្ ៥៣ ព្សុកព្បតិបតិដ ដដ្លព្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េស (សូត
បញ្ហា កថ់្ន ព្សុកព្បតិបតេិថ្មីចំ្ួ្៨ បា្បំដបកម្ចញរី៤៥ព្សុកព្បតិបតេិ)។  

ម្ៅចុង ន្ ២ំ០១៧ ត.គ្.ច បា្ម្ធាើការអភវិឌឈ្ ៍ MIS ម្ោយបម្ងកើត Malaria Mobile 
Surveillance Application ដំ្ម្ ើងកនុង Smartphone ្ិង Tablet ម្ោយខ្លួ្ឯង ម្ដ្ើតបបីងកភារង្ហយ
ព្សួលដ្ល់បុគ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារ ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតមិ្ៅកនុងព្សុកព្បតេិបតេិ
ទងំ៥៥  ដដ្លអាចអ្ុញ្ហា តម្អាយរួកគតរ់ាយការ ៍ករ ីព្គុ្្ចាញ់រីត ឌ លសុខ្ភារ ្ិង ភូតបិា្
ទ្ម់្រលម្វលា (Real Time) ចូលកនុងព្បរ័្ ធMIS។  

ម្ោយសារ Malaria Mobile Surveillance Application អាចម្អាយថ្នន កោ់តិអាចេេួលរត័ា៌្
ទ្ម់្រលរីថ្នន កតូ់លោឋ ្ Malaria Mobile Surveillance Application ម្្ះោដផ្នកតយួដ្សំ៏ខា្់
សព្ាបព់្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Malaria Surveillance) កនុងការតាតោ្សាា ្ភារជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់, ង្ហយព្សួលកនុងការម្រៀបចំដផ្្ការសកតមភារ ្ិង ម្ឆ្លើយតបបា្្បរ់ ័ស ម្ដ្ើតបធីានាបា្
គុ្ ភារ ្ិងព្បសិេធភារកនុងការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េសកតពុោម្ៅ ន្ ២ំ០២៥។ 
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សមិទ្ធផល និងសកមមភ្នរការងារ រមួមាន៖ 
− ត.គ្.ច ម្េើបបា្បម្ងកើតកតមវធីិម្លើេូរស័រទនដ្ថ្មីតយួម្េៀត(Cambodia Malaria Info) ម្ោយ 

ដំ្ម្ ើ រការទងំម្លើព្បរ័្ ធព្បតិបតេការ ម្អ្ព្ដ្យ័ (Android OS)  ្ិង អាយអូម្អស (iOS)  ដដ្លអាចឲ្យ
សាធារ ជ្អាចម្តើលអំរីសាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េសកតពុោបា្ង្ហយព្សួល។ ោរិម្សស សំ
រាបអ់ងគការនដ្គូ្ ្ិងបុគ្គលិកសុខាភបិាលទងំអស់ដដ្លម្ធាើការដផ្នកលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ អាចដឹ្ងរី
សាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់េូទងំព្បម្េសបា្យ ងង្ហយព្សួល ្ិង្បរ់ ័ស។ ម្ោយកតមវធីិ(App)ម្្ះ 
្ឹងម្ធាើបចចុបប ន្ភារភាល តៗ រាល់ា្ករ ីព្គុ្្ចាញ់ដដ្លរកម្ឃើញម្ោយតន្រ េ្ីតូលោឋ ្សុខាភបិាលបាល
្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ ម្លើសរីម្្ះវាជួយ សព្តួលដ្ល់តន្រ េ្ីថ្នន កោ់តិ ម្ខ្តេកនុងការ
តាតោ្សាា ្ភារសេុករបស់ត ឌ លសុខ្ភារបា្យ ងា្ព្បសិេធភារម្ោយកតមវធីិ(App)ម្្ះ្ឹងផ្េល់
ដំ្ ឹងម្ឈាម ះត ឌ លសុខ្ភារណាដដ្លា្ការោចស់េុករជិឺតោចស់េុក្ូវសំភារៈ/បរកិាា រជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 

ម្លាកអនកអាចទញយកកតមវធីិម្្ះកនុង Play Store រ ឺAppstore។ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
− ត.គ្.ច បា្បម្ងកើតកតមវធីិថ្មី(Malaria Mobile Surveillance Application) ដំ្ម្ ើ រការម្ៅម្លើ  
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ព្បរ័្ ធព្បតិបតេការ ម្អ្ព្ដ្យ័ (Android OS)  ដដ្លអាចម្អាយ តន្រ េ្ីតូលោឋ ្សុខាភបិាល ្ិង អនកសម័ព្គ្
ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ រាយការ ៍ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ រីត ឌ លសុខ្ភារ ្ិង ភូតបិា្្ប់
រ ័ស ្ិងង្ហយព្សលួោងតុ្។  តន្រ េ្ីតូលោឋ ្សុខាភបិាល ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ
គឺ្បា្េេួលតំម្ ើង ្ិងអាចម្ព្បើព្បាស់កតមវធីិថ្មីបា្ ១០០%។ 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

− កនុង ន្ ២ំ០២០ ម្្ះត.គ្.ច បា្ដចកជូ្េូរស័រទ (smartphone) ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ភូតចំិ្ួ្ ៩២០ ភូត ិកនុងម្ខ្តេ ឧតេា្ជយ័ សទឹងដព្តង ព្រះវហិារ ព្កម្ចះ ត ឌ លគិ្រ ីរត្គិ្រ ី្ិង
ព្កម្ចះ ោតយួគន ម្នាះដដ្រ  ត.គ្.ច កប៏ា្ម្ធាើការប េុ ះបណាេ លរួកគតចំ់្ួ្ ១៨៤០ នាក ់កនុងការម្ព្បើ
ព្បាស់ព្បរ័្ ធរាយការ ៍ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

 
ោសរុប ចាបត់ាងំរី ន្ ២ំ០១៧ តកដ្ល់ចុង ន្ ២ំ០២០ ត.គ្.ច បា្ដចកជូ្ តាបដបលតដ្ល់តន្រ េ្ី 

តូលោឋ ្សុខាភបិាលបាល្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតទិងំអស់កនុងតំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ចំ្ួ្ ៨១៦ តូលោឋ ្សុខាភបិាល ្ិង ដចកជូ្េូរស័រទ (smart phone) ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតចំិ្ួ្ ៣២២០ ភូត ិ ម្ ើយបា្ម្ធាើការប េុ ះបណាេ ល ដ្ល់តន្រ េ្ីតូលោឋ ្        
សុខាភបិាលបា្ចំ្ួ្ ៦៤៤០ នាក ់ ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ ចំ្ួ្ ៣៣៥៤ នាក ់
ម្ដ្ើតបមី្ព្បើព្បាស់ព្បរ័្ ធរាយការ ៍ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងេិ ន្្យ័សេុក រីត ឌ លសុខ្ភារ ្ិង ភូតបិា្
ទ្ម់្រលម្វលា (Real Time) ចូលកនុងព្បរ័្ ធMIS តាតរយៈតាបដបលត ្ិងសាម ត ាូ្។ 

េំរងក់តមវធិីម្ៅ
ម្លើ  េូរស័

រទ សំ
រាបអ់នកស

ម័ព្គ្ចិតេរាបា
ល
ជងំឺ

ព្គ្ុ្ចា
ញ់
ភូតិ បញ្ចូ ល

 ្ិងម្តើ ល
េិ

ន្្យ័
 

េំរងក់តមវធីិម្ៅម្លើ តាបដបលត សំរាប់តន្រ េ្ី តូលោឋ ្សុខាភិបាល បញ្ចូ ល ្ិង 
ម្តើលេិ ន្្យ័ 
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លទ្ធផលរំដលច 
− ម្ោយសារព្បរ័្ ធ MIS ដំ្ម្ ើ រការលអ ្ិង ភារម្រញម្លញលអន្េិ ន្្យ័ដដ្លរាយការ ៍រីតន្រ េ្ី 

តូលោឋ ្សុខាភបិាល ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ បា្៩៩% ចាបរី់ ន្ ២ំ០១៨តក 
ោតយួ្ឹង េិ ន្្យ័ា្ភារលំអិតោងព្បរ័្ ធដ្នេ ត.គ្.ច បា្សំម្រចយកេិ ន្្យ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុង
ព្បម្េសកតពុោកនុងព្បរ័្ ធ MIS ោផ្លូវការ ចាបរី់ ន្ ២ំ០១៩តម្ៅ។  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

− កនុង ន្ ២ំ០២០ ព្បរ័្ ធរត័ា៌្វេិាជំងឺព្គុ្្ចាញ់ Malaria Information System (MIS) ព្តូវបា្ 
បេូររាងថ្ម ី Dashboard (ផ្អទ ងំសម្ងាបរតា៌្) សំរាបម់្អាយអនកម្ព្បើព្បាស់េូម្ៅអាចចូលម្តើលរីសាា ្ភារ
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េសកតពុោបា្យ ងង្ហយព្សលួ ្ិងេូលំេូលាយ ោរិម្សសសំរាបត់ន្រ េ្ី             
សុខាភបិាល ថ្នន កោ់តិ ថ្នន កម់្ខ្តេ ថ្នន កព់្សុកព្បតេិបតេិ ្ិងអងគការនដ្គូ្ បា្ដឹ្ងអំរីសាា ្ភាររីជំងឺ          
ព្គុ្្ចាញ់កនុងតំប្ព់្គ្បព់្គ្ងរបស់ខ្លួ្បា្យ ងចាស់លាស់ ្ិងអាចទញយក ព្កា ាិច តារាង   េិ ន្យ័ 
ដផ្្េី ម្ោយសា័យព្បវតេិ តកម្ធាើោរបាយការ ៍ ឬបេបង្ហា ញម្ផ្េងៗម្ោយតិ្ ចាបំាចព់្តូវការជំនាញ ្ិង
ចំម្ ញម្រលម្វលា។  

ភារម្រញម្លញន្េិ ន្្យ័កនុ ងព្បរ័ ធ្ MIS ដដ្លរាយការ ៍រីតន្រ េ្ីតូលោឋ ្សុខាភិបាល ្ិង  
អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជងឺំព្គុ្្ចាញ់ភូតិ 
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− បា្ព្បតូលេិ ន្យ័្ិងម្ធាើបចចុបប ន្ភារេីតាងំភូតសិាន្រសេកូអរម្ោម្្(Coordinates) ភូតបិា្ចំ្ួ្  
១០៦១៣ (៩៧%) កនុងចំម្ណាត ១០៩៥៨ភូត ិ្ិងត ឌ លសុខ្ភារបា្ ៨២៦ (៩៧%) កនុងចំម្ណាត 
៨៥៣ត ឌ លសុខ្ភារ ដដ្លសេិតកនុងតំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបកំី តេី់តាងំោកល់ាក់្ ូវ
តំប្ព់្បឈត្ឹងព្បភរចំលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។ 

− ត.គ្.ច បា្បម្ងកើតកតមវធីិម្លើេូរស័រទនដ្អ េ្រាគ្ត្ប៍នាទ ្ខ់ាល ងំកាល  (Last Smile) ម្ោយដំ្ម្ ើ រការ 
ទងំម្លើព្បរ័្ ធព្បតិបតេការ ម្អ្ព្ដ្យ័ (Android OS) សំរាបអ់នកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតមិ្ព្បើ
ព្បាស់។ 

ព្កា ាិច តារាងេិ ន្យ័ម្ៅម្លើ Dashboard កនុ ងព្បរ័្ ធ MIS 
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− ត.គ្.ច បា្បម្ងកើតកតមវធីិម្លើតាដបលត សំរាបវ់ាយតំនលគុ្ ភារ សតតាភារអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាល

ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ(QA Application) ដ្ល់ ថ្នន កោ់តិ ថ្នន កម់្ខ្តេ ថ្នន កព់្សុកព្បតេិបតេិ ្ិងអងគការនដ្
គូ្ ម្ព្បើព្បាស់។ 

 
 

 
េំរងក់តមវធីិសំរាបវ់ាយតំនលគុ្ ភារ សតតាភារអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជងឺំព្គុ្្ចាញ់ភូតិ (QA Application) ម្លើ តាបដបលត  

េំរងក់តមវធីិអ េ្រាគ្ត្៍បនាទ ្ខ់ាល ងំកាល  (Last Smile) ម្លើេូរស័រទនដ្  



81 
 

បញ្ហា ប្រឈម៖ 
ការរព្ងឹងគុ្ ភារេិ ន្្យ័កនុងព្បរ័្ ធ (MIS) ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយម្ោយសារដតចំ្ួ្តន្រ េ្ី 

តូលោឋ ្សុខាភបិាលបាល ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតដិដ្លោអនកបញ្ចូ លេិ ន្្យ័ា្
ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្រ ូតដ្ល់ោង ៤,០០០ នាក ់្ិងម្ោយសារតន្រ េ្ីតូលោឋ ្សុខាភបិាលបាល្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតាិ្ការផ្អល ស់បេូរថ្មី ។ 
 
ដោលដៅអាទ្ិភ្នរ៖ 

− ត.គ្.ច ្ឹងោកម់្អាយម្ព្បើព្បាស់្ូវព្បរ័្ ធវាយតំនលគុ្ ភារ សតតាភារអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាល 
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ (QA Application) ដ្ល់ ថ្នន កោ់តិ ថ្នន កម់្ខ្តេ ថ្នន កព់្សុកព្បតេិបតេិ ្ិងអងគការនដ្គូ្ ោ
រិម្សសតន្រ េ្ីតូលោឋ ្សុខាភបិាលទងំអស់ដដ្លម្ៅកនុងតំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបពី្តួតរិ្ិតយ 
្ិងរព្ងឹងសតតាភារអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ។ 

− ត.គ្.ច ្ឹងោកម់្អាយម្ព្បើព្បាស់្ូវព្បរ័្ ធអ េ្រាគ្ត្ប៍នាទ ្ខ់ាល ងំកាល  (Last Smile) ដ្ល់ អនកសម័ព្គ្ 
ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតកិារម្ព្បើព្បាស់។ 

− ត.គ្.ច ្ឹងម្ធាើបចចុបប ន្ភារតារាងភូតចំិណាតថ់្នន ក ់ដដ្លព្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
− ត.គ្.ច ្ឹងផ្អល ស់បេូរតាដបលតថ្មីជូ្៨៥៣ តូលោឋ ្សុខាភបិាល  ្ិងសាម ត ាូ្ថ្មីជូ្៣២២០ភូត ិ

ដដ្លា្អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
− ត.គ្.ច ្ឹងម្ធាើបចចុបប ន្ភារព្បរ័្ ធរត័ា៌្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (MIS) ម្ៅម្លើការរាករ ៍ជំងឺព្គុ្្ 

ចាញ់ម្ោយម្ព្បើព្បាស់វធីិសាន្រសេ Mathematical Modelling ព្រតទងំម្ធាើការបចចុបប ន្ភារព្បរ័្ ធម្្ះម្ៅ
តាតតំរូវការោកដ់សេងរបស់អនកម្ព្បើព្បាស់។ 

− ត.គ្.ច ្ឹងម្ធាើបចចុបប ន្ភារព្បរ័្ ធរតា៌្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (MIS) កនុងការកំ តកំ់រតិព្បឈត្ឹង 
ការឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតតំប្ ់ រភូឺតិ្ ីតយួៗ ម្ដ្ើតបបីងកភារង្ហយព្សួលដ្ល់ ត.គ្.ច កនុងការម្ធាើដផ្្ការ 
្ិងព្គ្បព់្គ្ងការចំលងម្អាយា្ព្បសិេធភារខ្ពស់។ 

− ត.គ្.ច ្ឹងម្ធាើវគ្គប េុ ះបណាេ លរលឹំកដ្ល់ ថ្នន កម់្ខ្តេ ថ្នន កព់្សុកព្បតេិបតេិ ្ិងអងគការនដ្គូ្ ោ 
រិម្សសតន្រ េ្ីតូលោឋ ្សុខាភបិាល ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតទិងំអស់ដដ្លម្ៅ 
កនុងតំប្ព់្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្អាយម្ចះម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័្ ធ Malaria Mobile Surveillance 
Application ម្អាយបា្សាទ តជំ់នាញ។ 
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២.៩.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព សនែកម្នាីរពិសសាធន៍ជ្ំងឺប្គុនចាញ៖់ 
ដផ្នកត ទ្ីររិម្សាធ្គឺ៍្ោដផ្នកតយួយ ងសំខា្ក់នុងការចូលរតួម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័រុករកម្តម្រាគ្ជំងឺ   

ព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈការម្ព្បើព្បាស់ម្តសេរ ័ស(RDT) តពី្កូេសេ្ ៍ ្ិងការវភិាគ្ ម្តម្រាគ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
ម្ោយា សីុ្ព្បតិកតមដខ្េសង្ហា កបំ់ភលលឺតអតិ (Polymerase Chain Reaction) ម្ដ្ើតបឲី្យម្សវាសាធារ ៈ
រាបាលបា្ទ្ម់្រលម្វលា ្ិងា្ព្បសិេឋភារខ្ពស់ កនុងការកាតប់ ា្យ្ូវអព្តាឈ ឺ ្ិងអព្តាសាល ប់
ម្ោយសារជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

បចចុបប ន្ម្្ះតពី្កូេសេ្ម៍្ៅដតោឧបករ ៍តយួព្បម្ភេដដ្លា្ា្តុខ្ង្ហរសំខា្ ់ កនុងការ   
រុករកម្តម្រាគ្ ការកំ តព់្បម្ភេម្តម្រាគ្ ្ ិងរកបរាិ ន្បា រា សីុតជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតរយ:ការបំរករ់ ៌
ម្លើនផ្ទឈាតព្កាស់ ្ិងនផ្ទឈាតម្សេើងដដ្លព្តូវបា្េេួលសាគ ល់ថ្ន ោម្តសេដដ្លា្កំរតិសេងោ់រខ្ពស់
កនុងការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័រុករកម្តម្រាគ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Gold Standard)តុ្្ឹងឈា្ចូលដ្ល់ការរុករក
ម្ោយា សីុ្ព្បតិកតមដខ្េសង្ហា កបំ់ភលលឺតអតិ (PCR )។ 

ម្លើសរីម្្ះម្ៅម្េៀតដផ្នកត ទ្ីររិម្សាធ្ក៍ម៍្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ ់ ្ិងចូលរតួម្ឆ្លើយតបចំម្រះករ ី
ដដ្លបា្រកម្ឃើញសព្ាបអ់្ុវតេ្ក៍ារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ផ្ងដដ្រ។  

 
ការងារចំបងៗរបសខ់ផនកមនា៊ីររិដសាធនជ៍ាអាទ្ិ៍រមួមាន៖ 

− ការចុះអភបិាលោព្បចាមំ្ៅតាតព្គឹ្ះសាា ្សុខាភបិាល ដូ្ចោត ទ្ីរម្រេយម្ខ្តេ ត ទ្ីរម្រេយបដងអក  
្ិងត ឌ លសុខ្ភារផ្ងដដ្រកនុងម្គលបំ ងម្ដ្ើតបធីានាគុ្ ភារដផ្នកត ទ្ីររិម្សាធ្ ៍ ្ិងការ ព្តួត        
រិ្ិតយកញ្ចកឈ់ាតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ោយម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្ ៍្ិងម្តសេរ ័ស។ 

− ម្រៀបចំ្ូវវគ្គប េុ ះបណាេ ល ្ិងវគ្គរលឹំកបម្ចចកម្េសកនុងការម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្ ៍្ិងវគ្គ វាយ 
តនតលរព្ងឹងសតតាភារម្លើការម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្រ៍បស់តន្រ េ្ីត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅតាតត ទ្ីរម្រេយម្ខ្តេ ្ិង
ត ទ្រីម្រេយបដងអក ម្ដ្ើតបកំី ត់្ ូវព្បម្ភេបា រា សីុតជំងឺព្គុ្្ចាញ់ឲ្យកា្ដ់តា្ ព្បសិេធភារខ្ពស់ ្ិងម្ដ្ើតបី
បញ្ហា កប់ដ ា្តម្លើលេធផ្លន្ការរិ្ិតយម្ោយម្តសេរ ័សផ្ងដដ្រ។ 

− ចូលរតួ ្ិងស ព្បតិបតេិការោតយួនាយកោឋ ្សុខាភបិាលព្កសួងការររោតិកនុងការ ចូលរតួ 
ម្ោះឈាតទហា្រកាស េ្ិភារអងគការស ព្បោោតិដដ្លព្តូវម្ចញម្ៅបំម្រញ ម្បសកកតម ្ិងការម្ធាើ
ាតុភូតិ្ ិវតេ្ព៍្ត បត់កាតុព្បម្េសវញិ កនុងម្គលបំ ងម្ដ្ើតប ី ព្សាវព្ោវរកករ ីសំុាថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់
ផ្ង ្ិងម្ដ្ើតបចីងដឹ់្ងរីករ ីដដ្លា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ នាចូំលតករីម្ព្ៅព្បម្េសផ្ងដដ្រ។ 
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− អ្ុវតេ្៍្ ូវការម្ធាើម្តសេរកម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈា សីុ្ព្បតិកតមដខ្េសង្ហា កបំ់ភលលឺតអតិ (PCR)  
ម្ដ្ើតបកំី ត់្ ូវព្បម្ភេម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ឲ្យបា្ចាស់ម្លើការរិ្ិតយម្ោយតពី្កូេសេ្ ៍ កដូ៍្ចោម្ដ្ើតបី
បញ្ហា កឲ់្យបា្ចាស់ផ្ងដដ្រថ្នរិតោអស់ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េសកតពុោ 

− ការម្ព្បើព្បាស់ា សីុ្G6PD សព្ាបក់ារព្សាវព្ោវរកបញ្ហា ដបកព្គបឈ់ាតព្ក ត ចំម្រះការ 
រាបាលម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា កម់្ោយឱសថ្ព្រីា គី្្ ម្ ើយកផ៍្េល់្ូវលេធផ្ល ម្តសេG6PDបា្
ទងំបុរស ្ិងន្រសេីផ្ងដដ្រ។ 
 

តារាងេី១៖ អភបិាលម្ដ្ើតបធីានាគុ្ ភារ្ិងព្តួតរិ្ិតយកញ្ចកឈ់ាត (គុ្ ភារន្        
គំ្នាសឈាត ្ិងការបំរករ់ ៌កញ្ចកឈ់ាត) ព្បចាំ្ ន ២ំ០២០ 

 
ល.រ 

 
សូចនាករ 

 
ម្គលម្ៅ ន្  ំ

 
លេឋផ្ល ន្  ំ

 
១ 
 

 
ការង្ហរអភបិាលការង្ហរដផ្នកត្ទីររិម្សាធ្ ៍

 
៦៤ដ្ង/ ន្  ំ

 
១០០%(៦៤/៦៤) 
 

 
២ 

 
ម្បើកវគ្គប េុ ះបណាេ លរលឹំកតពី្កូេសេ្ ៍

 
៣ដ្ង/ ន្  ំ
 

 
១០០%(៣/៣) 
 

 
 
៣ 

 
ម្បើកវគ្គវាយតនតលសតតាភារជនំាញ 
អនកម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្ ៍

 
 
៥ដ្ង/ ន្  ំ

 
 
៨០%(៤/៥) 

 
៤ 

 
តន្រ្េីថ្នន កោ់តិបា្ចូលរតួម្ោះឈាតទហា្រកាស្េិភារ អ.ស.ប  

 
១២០០/ ន្  ំ

 
៥៨%(៦៩៨/
១២០០) 
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តារាងេី២៖ ព្បម្ភេតិ្ ព្តូវគន ន្ការរុករក ្ិងការកំ តអ់តេសញ្ហា  បា រា សីុត 

ម្សវាសុខ្ភារ 
សាធារ ៈ 
(RH/HC) 

ការធានា 
គុ្ ភារ 

(QA) 

កញ្ចក ់
ឈាត
ព្បតូល
បា្ 

គ្ំនាសឈាត 
ម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ម្ោយ 

ព្កាស់ ម្សដើង រ ៌ េុតីសា 

លអ តិ្ លអ លអ តិ្ លអ លអ តិ្ លអ តពី្កូេសេ្ ៍ ម្តសេរ ័ស 

៦៣ RH ត.គ្.ច  ១៥៦៣ ៧៣% ២៧% ៦៧% ៣៣% ៧៤% ២៦% ៨៧% ១៣% 

១៦១ HC ត.គ្.ច  ១៤៨ ៥១% ៤៩% ៦៤% ៣៦% ៦៦% ៣៤ % ៨% ៩២% 

 
តារាងេី៣៖លេធផ្លន្វគ្គសិការលឹំកសេីរីបម្ចចកម្េសម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្ ៍

 
តារាងេី៤៖លេធផ្លន្វគ្គសិកាវាយតនតលសតតាភារជំនាញអនកម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្ ៍

េីកដ្លងប េុ ះបណាេ ល ចំ្ួ្សិកាា កាតចូលរតួ ការវាយតំនលការសិកា ភាគ្រយ 

ម្ខ្តេសទឹងដព្តង 
១៧ នាក ់  

(ព្សី ៣នាក)់ 
 តធយតភាគ្តុ្ ការសិកា ៦៦% 
 តធយតភាគ្ម្ព្កាយការសិកា ៨៨% 

ម្ខ្តេកំរត 
១៩ នាក ់ 

 (ព្សី ៣នាក)់ 
 តធយតភាគ្តុ្ ការសិកា ៦៥% 
 តធយតភាគ្ម្ព្កាយការសិកា ៩០% 

ម្ខ្តេម្សៀតរាប 
១៩ នាក ់ 

 (ព្សី ៦នាក)់ 
 តធយតភាគ្តុ្ ការសិកា ៤៣% 
 តធយតភាគ្ម្ព្កាយការសិកា ៥៧% 

ម្សវាសុខ្ភារ 
សាធារ ៈ 
(RH/HC) 

ការធានា 
គុ្ ភារ 
(QA) 

កញ្ចក ់
ឈាត 
ព្បតូល 
បា្ 

កញ្ចក ់
ឈាត 
វជិាា្ 

ការកំ តព់្បម្ភេបា រា សីុត 
ខុ្សោតធយតភាគ្ 

False (%) 
 
 

បា្រាប់ 
ចំ្ួ្ 

 បា រា សីុត/µl 

 
ហាា ល់ 
សីុបា រ  ូត  

វវីា ក ់ 

 
ា ឡា 
រមី្យ 

 
 ូ
ម្  
សីុ 

ចំរុះ អវជិាា្ វជិាា្ អវជិាា្ 
ព្បម្ភេ 
ម្តម្រាគ្ 

៦៣ RH ត.គ្.ច ១៥៦៣ ១៦០ ៣៤ ១២៦   ០   ០ ០ ១៤០៣ ៦% ០% ១១%      ៤៨ % 

 
១៦១ HC 

 
ត.គ្.ច 

 
១៤៨ 

 
៣៨ 

 
១ 

 
២៥ 

 
៣ 

 
៥ 

 
០ 

 
១១០ 

 
០% ២០% ១៨% 

 
     ១០% 
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េីកដ្លង #សិកាា កាត ការវាយតនតល កំ តម់្តម្រាគ្ 
កំ តព់្បម្ភេ          

ម្តម្រាគ្ 
ការរាបម់្តម្រាគ្ 

ម្ខ្តេកំរងធ់ ំ ១០(ព្សី០៣) 
តុ្វគ្គសិកា ៩១,៤% ៧៧,២% ២៦% 

ម្ព្កាយវគ្គសិកា ៨៨,៥% ៨៣,៧% ៥២,៨% 

ម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ០៧(ព្សី០២) 
តុ្វគ្គសិកា ១០០% ៨១,១% ៤៨,៦% 

ម្ព្កាយវគ្គសិកា ៩០,៩% ៨៩,៩% ៥៩,១% 

ម្ខ្តេព្កម្ចះ ១៤(ព្សី០៤) 
តុ្វគ្គសិកា ៨១,៨% ៦៩,១% ២៧,៣% 

ម្ព្កាយវគ្គសិកា ៩៥,៩% ៨០% ៤៤,២% 

ម្ខ្តេកំរងច់ាត ១៤(ព្សី០៤) 
តុ្វគ្គសិកា ៣៧,៨% ៤២,៦% ២៣,៦% 

ម្ព្កាយវគ្គសិកា ៦៣,៣% ៤១,៧% ៤០,៩% 
 

តារាងេី៥៖លេធផ្លន្ការម្ោះឈាតព្សាវព្ោវរកម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ចំម្រះទហា្   
រកាស េ្ិភារដដ្លបំម្រញម្បសកកតម ្ិងព្ត បត់កាតុព្បម្េសវញិ 

កាលបរមិ្ចឆេ ម្គលបំ ង ព្បម្េស ចំ្ួ្សរុប 
លេធផ្លម្តសេព្គ្ុ្ចាញ់ 

ម្ផ្េងៗ 
RDT 

Micro 
scope 

PCR 

ដខ្ តករា ាតុភូតិ្ ិវតេ្  ៍ ា លី ១១២(ព្សី០៦) អវជិាា្ អវជិាា្ អវជិាា្  
ដខ្ ម្តសា ម្បសកកតម លីបង ់ ២៣៩(ព្សី១៨) អវជិាា្ អវជិាា្ អវជិាា្  

ដខ្ កកកោ ាតុភូតិ្ ិវតេ្  ៍ សូា លី ៨០(ព្សី០៧) 1PF(Male) 1PF 1PF 
1PF: After the second 
Covid19 quarantine  
-4Covid19 (Male) 

ដខ្ កញ្ហា  ាតុភូតិ្ ិវតេ្  ៍ ា លី ១៣៩(ព្សី១១) 3PF(Male) 
1PV(Male) 

អវជិាា្ អវជិាា្  

ដខ្ តុលា ម្បសកកតម 
ស ូដ្ង់
ខាងតបូង 

៤៧(ព្សី១៧) Neg 
 

អវជិាា្ 
 

អវជិាា្  

ដខ្ វចិឆិកា ាតុភូតិ្ ិវតេ្  ៍
ស ូដ្ង់
ខាងតបូង 

៣៩(ព្សី០២) 3PF(Male) 
 

 
អវជិាា្ 

 
អវជិាា្  
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ដខ្ វចិឆិកា ាតុភូតិ្ ិវតេ្  ៍ ា លី ៤២(ព្សី០១) អវជិាា្ អវជិាា្ អវជិាា្  

 

បញ្ហា ប្រឈមមយួចនំនួដចូជា៖ 
− ការម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្ម៍្ៅតាតត ទ្ីរម្រេយបដងអកតយួចំ្ួ្ម្ៅា្កំរតិទប ្ិងតិ្ បា្អ្ុវតេ 

ការរាបចំ់្ួ្បា រា សីុតគិ្តោតពី្កូលីព្តឈាតម្េ 
− ម្ធាើនផ្ទឈាតព្កាស់នផ្ទឈាតម្សេើង្ិងការបំរករ់ ៌ េតីសាតិ្ បា្លអម្ៅតាត្ីតិវធីិព្បតិបតេិ 

សេងោ់រោតិ  
− ត ឌ លសុខ្ភារភាគ្ម្ព្ចើ្តិ្ ម្ព្បើតពី្កូេសេ្គឺ៍្ម្ព្បើម្តសេរ ័ស១០០% ម្ោយសារដតរំុបា្  

ចូលរតួវគ្គរលឹំកសេីរីបម្ចចកម្េសម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្ដូ៍្ចោត ទ្ីរម្រេយបដងអក ត ទ្ីរម្រេយម្ខ្តេ។ 
− ម្ោយសារបញ្ហា កូវតី១៩រាលោលកនុងស គ្ត្(៍ព្រឹតេិការ ៍២៨ ដខ្ វចិឆិកា) នាឲំ្យខ្កខា្ វគ្គ   

ប េុ ះបណាេ លវាយតនតលសតតាភារជំនាញអនកម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្១៍វគ្គ ម្ៅម្ខ្តេម្កាះកុង។ 
− បចចុបប ន្រិភរម្លាកកំរុងរាតតាតម្ោយជំងឺកូវតី១៩ ដដ្លនាឲំ្យទហា្រកាស េ្ិភារតករី  

ម្ព្ៅព្បម្េសតិ្ តាតដផ្្ការកំ ត ់ ្ិងខុ្សេីកដ ល្ងដដ្លព្តូវម្ោះឈាត តិ្ តាតដផ្្ការ ម្ព្គងេុក 
(ព្តូវោកក់នុងចតាេ  ីស័ក១៤នថ្ៃ)។ 

− បា្រកម្ឃើញករ ីម្តសេឈាតវជិាា្ព្គុ្្ចាញ់ ្ិងករ ីវជិាា្ជំងឺកូវតី១៩ដដ្លោករ ី  
នាចូំលតករីម្ព្ៅព្បម្េស។ 

− ធ្ធា្ត្ុសេម្ៅដផ្នកត ទ្ីររិម្សាធ្ដ៍ដ្លា្ចំម្ ះដឹ្ងអំរីPCR ម្ៅា្កំរតិទប ម្ៅ 
ម្ ើយ ្ិងា្ចំ្ួ្តិចតួច។ 

− ដផ្នកត ទ្ីររិម្សាធ្ប៍ារតភរីសុវតាិភារផ្អទ ល់ខ្លួ្ោរិម្សសរំុា្ចំម្ ះដឹ្ងព្គ្បព់្គ្ទ់កេ់ងម្ៅ 
្ឹងជំងឺកូវតី១៩។ 

− តិ្ ា្សំម្លៀកបំរកក់ារររជំងឺកូវតី១៩រកាេុកកនុងប ទ្បត់ ទ្ីររិម្សាធ្ត៍.គ្.ច 
− បញ្ហា Slide Banks តិ្ ទ្ប់ា្ម្ធាើការវាយតនតលរីអនកជំនាញអងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក  

សព្ាបក់ារប េុ ះបណាេ លម្ៅម្ ើយ។  
 
ដោលដៅការងារដចូតដៅ៖ 

− ម្រៀបចំត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្អាយម្ៅោត ទ្ីររិម្សាធ្កំ៍រតិថ្នន កប់ដងអកោតិទកេ់ង្ឹងការម្ធាើម្តសេ  
G6PD, PCR detectionម្ោយធានាម្លើការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ព្តឹតព្តូវ ្ិងោកល់ាក។់ 
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− ធានាថ្ន្ឹងា្សាភ រ:ត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្ព្បើព្បាស់ព្គ្បព់្គ្ក់នុងដផ្នកត ទ្ីររិម្សាធ្ ៍
− ចុះអភបិាលម្ដ្ើតបធីានាគុ្ ភារ អនកអ្ុវតេតពី្កូេសេ្ ៍្ិងព្បតូលកញ្ចកឈ់ាតម្ដ្ើតបរិី្ិតយ ្ិង 

វាយតំនល (QC/QA)។ 
− ម្បើកវគ្គប េុ ះបណាេ លករ ីថ្មីឬវគ្គរលឹំកដ្ល់តន្រ េ្ីបម្ចចកម្េសតពី្កូេសេ្ម៍្ដ្ើតបធីានា គុ្ ភារ 

ត ទ្ីររិម្សាធ្។៍ 
− ម្រៀបចំវគ្គប េុ ះបណាេ លម្ធាើសំណាកឈាតគំ្រូសំរាបម់្ធាើPCR ្ិងម្តសេG6PD 
− ដផ្នកត ទ្ីររិម្សាធ្៍្ ឹងប េ្អ្ុវតេការង្ហរម្ៅ ន្ ំ្ ីតយួៗដដ្លកំ តក់នុងដផ្្ការអភពិ្កត ការង្ហរ 

លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ន្ ២ំ០២១- ២០២៥ (ជំហា្េី២-MEAF2)។ 
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កម្មវិធីជ្ញតិប្រយ៊ុទធនឹងជ្ំងឺប្គុនឈាម្ឆ្ែ  ំ២០២០ 
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១. របាយការណ៍្ែសងេរកម្មវិធីប្គុនឈាម្៖ 

១. ១.សាា នការណ៍្ជ្ំងឺប្គុនឈាម្ និងប្គុនឈកី៖ 
ន្ ២ំ០២០ ជំងឺព្គុ្្ឈាតរាយការ ៍សរុបចំ្ួ្ ១១៩៧៧ ករ ី (អព្តាអាងំសីុដ្ង ់៧៧,៩ 

នាក ់កនុងចំម្ណាតព្បោជ្១០០រ្ន់ាក ់្ិងអនកសាល បចំ់្ួ្១៦នាក ់(អព្តាសាល ប ់០,១%)។ ករ ីជំងឺ
ព្គុ្្ឈាត ន្ ២ំ០២០ គឹ្បា្ថ្យចុះព្បដ ល៥ដ្ង ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹង ន្ ២ំ០១៩ ដដ្លា្ចំ្ួ្
៦៨៥៩៧ករ ី។ ការចំលងជំងឺខ្ពស់ា្ម្ៅភនមំ្រញ ព្កុងព្រះសី ្ុ នប លិ្ ម្សៀតរាប កណាេ ល    
កំរងធំ់ តាដកវ ត ឌ លគិ្រ ីរត្គិ្រ ី្ិងព្រះវហិារ ប ុដ េ្ា្ោលកា ៈរាយបា យម្ៅតាតភូតតិយួៗចំ្ួ្
កនុងបណាេ ម្ខ្តេម្្ះ។  ម្យងតាតការវាយតនតលម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេន្ជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្យើងអាចស ន្ិោឋ ្បា្
ថ្ន សាា ្ភារជំងឺគ្គួ្រម្អាយកតសំ់គល់ គឺ្ករ ីជំងឺព្គុ្្ឈាតព្តូវបា្ថ្យចុះកនុង ន្ ២ំ០២០ ជំងឺ     
ព្គុ្្ឈាតបា្រា យបា យម្ៅេូទងំព្បម្េស។ ម្ខ្តេដដ្លព្បឈតម្ព្ចើ្ោងម្គ្គឺ្ រាជធា្ីភនមំ្រញ ម្ខ្តេ     
កណាេ ល ម្ខ្តេព្រះវហិារ ម្ខ្តេម្សៀតរាប ម្ខ្តេកំរងធំ់ ម្ខ្តេកំរងច់ាត ម្ខ្តេឧតេរា្ជយ័ ្ិងម្ខ្តេបនាទ យ
ា្ជយ័។ វរុីសន្ជំងឺព្គុ្្ឈាតរយៈម្រល ៤ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ គឺ្បា្បេូរវរុីសម្សរ  ូេីប DENV-1 តកោ 
DENV-2 វញិ ម្្ះម្បើម្យងតាតព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្េិ ន្្យ័ម្សរ  ូ ូ េុនី្ជំងឺព្គុ្្ឈាត។ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

សតេិធផ្លដដ្លបា្កាតប់ ា្យចំ្ួ្ជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បា  ១៥០០០ នាក ់ ្ិងរកាអព្តា
សាល បា់្ព្តឹតដត ០,១% ម្្ះ គឺ្ម្ោយសារសកតមភារភារព្គ្បព់្គ្ង សព្តបសព្តួលកតមវធីិ ្ិងកិចចការ 
ស ព្បតិបតេិការនដ្គូ្ ព្រតទងំការចូលរតួព្គ្បត់ជឈោឋ ្ ព្តូវបា្អ្ុវតេយ ងម្រញម្លញ  ា្ការេេួល

ដផ្្េី១.របាយជំងឺព្គុ្្ឈាត ន្ ២ំ០១៩                                                        ដផ្្េី២.របាយជំងឺព្គុ្្ឈាត ន្ ២ំ០២០ 
(ព្បភរៈ កតមវធិីោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ឈាត)                                                                                 (ព្បភរៈ កតមវធិីោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គ្ុ្ឈាត) 
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ខុ្សព្តូវខ្ពស់ ទ្ម់្រលម្វលា ម្ព្កាតកិចចគពំ្េ យកចិតេេុកោកខ់្ពស់ ្ិងចងអុលបង្ហា ញផ្លូវោព្បចារំបស់
ថ្នន កដឹ់្កនាពំ្កសួងសុខាភបិាល ោរិម្សស ឯកឧតេតសាន្រសាេ ចារយ ត ត ប ុ្ម្ ង រដ្ឋតន្រ េ្ីព្កសួង              
សុខាភបិាល ព្រតទងំការសព្តបសព្តួលជំរុញកិចចស ការ ្ិងចូលរតួតាតរយះ កាកបាេព្ក តកតពុោ 
សតព័្ ធយុវជ្កតពុោ ព្កសួងអបរ់យុំវជ្ ្ិងកីឡា  ព្កសួងរត័ា៌្ អោញ ធរតូលោឋ ្ ្ិងបណាេ ព្កសួង 
សាា ប័្  អងគភារ ្ិងនដ្គូ្ម្ផ្េងៗម្េៀត កដូ៏្ចោការចូលរតួបដ ា្តទងំបម្ចចកម្េស ្ិងថ្វកិា រីអងគការ  
សុខ្ភាររិភរម្លាក គំ្ម្រាងព្បយុេធ្ឹងជំងឺឆ្លង ធនាគរអភវិឌឍ្អ៍ាសីុ គ្ម្ព្ាងស ការកតពុោ-នថ្ ោ   
ម្ដ្ើត។ ព្សបម្រលោតយួគន ម្នាះដដ្រ សកតមភាររព្ងឹងការង្ហរម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័គ្លី្ិក ្ិងការព្គ្បព់្គ្ង
ករ ីជំងឺ តាតរយៈកិចចស ការអ េ្រនាយកោឋ ្សុខាភបិាល រិម្សសនាយកោឋ ្ព្បយុេធ្ឹងជំងឺឆ្លង ្ ិង
នាយកោឋ ្ត ទ្ីរម្រេយ ម្ព្កាតការដឹ្កនាសំព្តបសព្តួលបដ ា្តម្ោយ ឯកឧតេតសាន្រសេចារយ                      
យិត សិុ្ណារា   ព្បធា្អ្ុគ្ ៈកតមការគ្លី្ីកជំងឺព្គុ្្ឈាត ព្រតទងំសាជិកសាជិការ បា្ម្បើកវគ្គ
ប េុ ះបណាេ លសេីរីការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ដថ្ទ ំ្ិងរាបាល  ការវភិាគ្តាតោ្ ម្ឆ្លើយតបជំងឺបនាទ ្ ់ទងំ
ម្សវា រដ្ឋ ្ិងឯកជ្ដ្ល់ម្វជាប ឌិ ត ព្គូ្ម្រេយ ចំ្ួ្៦៣១រូប ោព្គូ្បម្ង្ហគ ល ្ិងវគ្គប េុ ះបណាេ ល្ិង
សិកាា សាលាដ្ល់ព្គូ្ម្រេយរាបាលទងំម្សវារដ្ឋ ្ិងឯកជ្បា្ចំ្ួ្ ១២៣២រូប(ព្សី៧៤១រូប)ម្ដ្ើតបី
ម្ឆ្លើយតប្ឹងការម្កើ្ម្ ើងជំងឺព្គុ្្ឈាតេូទងំព្បម្េសសំរាប់្ ន ២ំ០២០ ។ 
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របាយការ ៏អាងំសីុដ្ងជ់ងឺំព្គុ្្ឈាតតាតម្ខ្តេ ន្  ំ២០២០   (ព្បភរៈ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត)                       
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ម្ទះបីោជំងឺព្គុ្្ឈាតា្ការថ្យចុះម្ៅ ន្ ២ំ០២០ ដតម្យើងសម្ងកតម្ឃើញថ្ន ករ ីសាល ប់
ា្ចំ្ួ្១៦ករ ី ម្បើម្ព្បៀបម្ៅអព្តាសាល បន់្បណាេ ព្បម្េសសជិតខាងតយួចំ្ួ្។ លេធផ្លម្្ះ អាច 
បណាេ លតករីា្ការម្កើ្ម្ ើង្ូវចំ្ួ្ព្បោជ្ ា្ការយល់ដឹ្ងម្ព្ចើ្បា្តកេេួលម្សវារាបាល
ម្ៅត ទ្ីរម្រេយរដ្ឋ ម្ោយសារគុ្ ភារម្សវា ្ិងសតតាភារផ្េល់ម្សវារបស់ព្គូ្ម្រេយរាបាល ម្ៅត ទ្ីរ
ម្រេយេូទងំព្បម្េសា្ការម្កើ្ម្ ើងោលំោបរី់តយួ ន្ មំ្ៅតយួ ន្ ។ំ ម្ោយដ កករ ីសាល ប់
ម្ោយសារជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅដតា្ ដដ្លបណាេ លតករីអាណារាបាលអនកជំងឺតកេេួលការរាបាល
ម្ៅត ទ្ីរម្រេយរដ្ឋា្ការយឺតយ វ ម្ោយបដងអរបងអងេ់េួលរាបាលសាកលបងម្ៅម្សវាឯកជ្ (ប ទ្ប់
រិម្ព្គះជំងឺតូចៗ)តយួចំ្ួ្ដដ្លតិ្ ា្សាភ រៈ ្ិងឧបករ ៏សំរាបក់ាររាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតព្គ្ប់
ព្គ្។់ 
 

ជំងឺព្គុ្្ឈកីកនុងរយៈម្រលរីដខ្ តករា - ធនូ  កនុង ន្ ២ំ០២០ ដដ្លា្អនកជំងឺចំ្ួ្ ៧០១៤ 
នាក ់។  ចំ្ួ្ករ ីម្្ះា្ម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ២៣ រតួា្ម្ខ្តេនប លិ្ បនាទ យា្ជយ័ ឧតេរា្ជយ័ 
ព្រះវហិារ ម្សៀតរាប កំរងច់ាត តបូងឃមុ ំ សទឹងដព្តង កំរត ម្រធិ៍សាត ់កណាេ ល កំរងធំ់ តាដកវ  ម្ខ្តេ       
ព្រះសី ្ុ ព្កម្ចះ រត្គី្រ ី នព្រដវង សាា យម្រៀង បាតដំ់្បង ភនមំ្រញ កំរងស់ពឺ កំរង់្ ន ងំ កំរងច់ាត      
បនាទ យា្ជយ័ ម្ខ្តេតាដកវ ម្កាះកុង កនុងម្នាះចំ្ួ្៥០%ករ ីតករីម្ខ្តេម្សៀតរាប ។ ជំងឺព្គុ្្ឈកី 
ម្កើតម្លើត្ុសេព្គ្បវ់យ័ចាបរី់អាយុ ១ ដខ្ រ ូតដ្ល់ោងអាយុ ៨៥ ន្  ំដដ្លកនុងម្នាះសាាព្តអនកជំងឺ
អាយុម្លើសរី ១៥ ន្ ាំ្ចំ្ួ្ោង ៥៩%  កុារអាយុចម្នាល ះ ៥ ម្ៅ ១៥ ន្  ំា្ ៣០% ្ិងកុារអាយុ
ម្ព្កាត ៥ ន្ ាំ្ ១១%។  កនុងចំម្ណាតត្ុសេធំសាាព្តជំងឺម្ភេព្សីា្ ៥៩% ម្ព្ចើ្ោងអនកជំងឺ
ម្ភេព្បុសដដ្លា្សាាព្ត ៤១%។ 

១.២. សោលសៅ និងយ៊ុទធសាស្រែតកម្មវិធីជ្ញតិ 
ដោលដៅ 

កាតប់ ា្យប ទ្ុកជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បម្ភេធៃ្ម់្អាយម្ៅកនុងកំរតិតយួដដ្លដលង
ោបញ្ហា ចតបងសំរាបសុ់ខ្ភារសាធារ ៈម្ៅព្បម្េសកតពុោ។  
ដោលបំណង 

 កាតប់្ាយអព្តាសាល បម់្អាយបា្តិចោង៥០%ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ 

 កាតប់ ា្យអព្តាឈជំឺងឺព្គុ្្ឈាតម្អាយបា្២៥%ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ 
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 ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ម្ដ្ើតបមី្អាយេេួលបា្េិ ន្្យ័ដដ្លអាចម្ជឿោកប់ា្
សំរាបប់ ទ្ុកជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅ ន្  ំ២០១៥ ។ 

យទុ្ធសាស្រសត 
យុេធសាន្រសេរតួា្ ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិងការរាបាល ការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ្ិងការម្ធាើដផ្្ការ 

ការម្រៀបចំបេអ េ្រាគ្ត្ ៍ ្ិងការម្ឆ្លើយតបម្ៅ្ឹងការផ្ទុះរាតតាត ការព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចតលង ម្អរីម្ដ្តី
សាន្រសេជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងការអបរ់សុំខ្ភារ ។ 

 

១.៣.ែម្ិទធនលែសំរចបាន 
ការដធវ៊ីដររវិនិចឆយ័ និងការរាបាល 

ការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈាត គឺ្ោយុេធសាន្រសេដ្សំ៏ខា្ចូ់លរតួចំដ កកនុងការកាតប់ ា្យអព្តា
សាល បដ់ដ្លោសូចនាកររបស់កតមវធីិោតិ។  

 អ្ុគ្ កតមការគ្លី្ីក ចូលរតួចំដ ករព្ងឹងគុ្ ភាររាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ 
ឈកី ដដ្លតិ្ ា្ថ្នន រំាបាល។ ការរាបាលម្្ះា្លកា ៈសមុគ្សាម ញ ដដ្លទតទរម្អាយា្
ការរព្ងឹងសតតាភាររាបាលដ្ល់ព្គូ្ម្រេយរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្ៅតាតត ទ្ីរម្រេយោតិ ្ិងត ទ្ីម្រេយ
បដងអកតាត បណាេ ម្ខ្តេ។  

 ការប េុ ះបណាេ ល ្ិងរព្ងឹងសតតាភារម្្ះម្ធាើម្ ើងម្ោយា្ការជួយ ឧបតាតភគពំ្េ 
ដផ្នក បម្ចចកម្េសរីសំណាកអ់្ុគ្ ៈកតមការ ្ិងការសព្តបសព្តួលរីកតមវធីិោតិ ។  

 កតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត បា្ស ការោតយួនដ្គូ្របា្ប េុ ះបណាេ លព្គូ្ 
បម្ង្ហគ ល៖ ម្វជាប ឌិ តបា្ចំ្ួ្ ៦៣០ រូប ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២០។  

 សិកាា សាលាសដីអំរី ការព្តួតរិ្ិតយ្ិងការរព្ងឹងការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ដថ្ទំ្ ិងរាបាលជំងឺ 
ព្គុ្្ឈាតតាតម្សៀវម្ៅតគ្គុម្េទសករ៍បស់ថ្នន កោ់តិ ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងករ ីព្គុ្្ឈាត ម្ៅថ្នន កម់្ព្កាតោតិ
បា្ចំ្ួ្២០៤រូបកនុង ន្ ២ំ០២០ ។  

 សិកាា សាលាសដីអំរី ការកាតប់ ា្យអព្តាសាល បជំ់ងឺព្គុ្្ឈាត តាតរយះការរព្ងឹងការ 
រាបាលព្តឹតព្តូវ្ិងតព្តងេិ់សម្សវារាបាល កនុងរដូ្វជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្ចំ្ួ្១៨០រូប កនុង ន្ ំ
២០២០។  

 កតមវធីិកប៏ា្ចងព្កងម្សៀវម្ៅអំរីរម្បៀបរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈកីបា្ចំ្ួ្ ១៧០០ កាល  
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្ិងកតមវធីិបម្ព្ងៀ្បា្ចំ្ួ្ ២០០កាល។ កតមវធីិោតិបា្ផ្េល់ម្សរ  ូតោម្ព្ចើ្សំរាបោ់ជំ្ួយកនុងការ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតកនុង ន្  ំ២០២០។ 
 
ការប្របប់្រងកមមវិធ៊ី និងការដធវ៊ីខផនការ 

កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតន្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុត  
សាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេបា្ម្ធាើការេំនាកេំ់្ង សព្តបសព្តួលរវាងថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ផ្េល់
ការជួយ ឧបតាតភ ដផ្នកបម្ចចកម្េសដ្ល់ថ្នន កក់តមវធីិោតិម្ៅរាជធា្ីម្ខ្តេទងំ២៥ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។ ោ
រិម្សសបា្ម្ធាើ ការេំនាកេំ់្ងោប េ្បនាទ បោ់តយួថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ដ្ើតបមី្អាយថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ធាើការ
ម្ព្តៀតសាភ រៈ បរកិាា បា កឃ្ដ្ ថ្នន បំាញ់តូស កដូ៍្ចោផ្េល់អ្ុសាន្រសេ ដ្ល់បណាេ ម្ខ្តេណាដដ្លា្
ការ ព្បឈតខ្ពស់្ឹងការរាតតាតជំងឺព្គុ្្ឈាត។ ម្ដ្ើតបធីានាម្អាយា្ការចូលរតួ ម្ោយេូលំ
េូលាយរីសំណាកអ់ងគការនដ្គូ្ អភវិឌឍ្ក៍នុងការចូលរតួព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅកនុងព្រះរាោណា
ចព្កកតពុោ កតមវធីិោតិបា្ស ការ ៍្ិងសព្តបសព្តួលការង្ហរោតយួ អងគការសំខា្់ៗ រតួា្៖    
អងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក ADB វេិាសាា ្បា សទ័រ កតពុោសំរាបក់ារង្ហរអម្ងកតម្សរ  ូ ូជីជំងឺព្គុ្្ឈាត 
វេិាសាា ្ព្សាវព្ោវវេិាសាន្រសេកងេរ័ម្ជើងេឹកស រដ្ឋអាម្តរកិ(NAMRU-២) គ្ម្ព្ាង្ិងវេិាសាា ្
ោតិសុខាភបិាលស រដ្ឋអាម្តរកិ(NIH)។  

ម្ព្កាតការចងអុលបង្ហា ញ ្ិងការយកចិតេេុកោកខ់្ពស់រីថ្នន កដឹ់្កនានំ្ព្កសួងសុខាភបិាល ព្សប
គន ោតយួ្ឹងការខិ្តខំ្ព្បឹងដព្បងអស់រីលេធភាររបស់ថ្នន កដឹ់្កនានំ្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ ្ឹងជំងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់កតមវធីិបា្រព្ងីក កិចចស ព្បតិបតេិការ ោតយួវេិាសាា ្យូណា្ ់ន្សាធារ រដ្ឋព្បោា្ិត
ចិ្ សំរាបក់ារង្ហរអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅសទឹងដព្តង។ 
 

ការរដរៀបចំ និងការដ្ៃ៊ីយតបនឹងការផាុះរតតាត និងការប្របប់្រងភ្នន កង់ារចមៃង 
ជំងឺព្គុ្្ឈាតគម ្ថ្នន សំំរាបរ់ាបាលឬថ្នន បំង្ហក រជំងឺម្្ះផ្ងដដ្ររ ូតតកដ្ល់ម្រលសរានថ្ៃម្្ះ។ 

ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យ ប ទ្ុកជំងឺ ឬកាតប់ ា្យការចតលងជំងឺ កតមវធីិោតិព្បយុេធ ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិងព្គុ្្ឈកី
ម្ោយម្ព្បើព្បាស់ថ្វកិារោតិម្ដ្ើតបផី្គតផ់្គង ់ បា កឃ្ដ្កដូ៏្ចោថ្នន សំំរាបប់ាញ់តូស បា្ព្គ្បព់្គ្សំ់រាប់
ោកក់នុងរងឬអាងសេុកេឹកសំរាបម់្ព្បើព្បាស់របស់ ព្បោជ្កនុងតំប្ព់្បឈតខ្ពស់កនុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះ។ 
ការោកថ់្នន អំាដបត ឬ ប ធីីអាយោេូម្ៅ កតមវធីិតំរូវម្អាយថ្នន ក ់ ម្ព្កាតោតិម្ធាើការោកម់្្ះ២ជំុកនុងកនុងតយួ
ន្ ំៗ  គឺ្តុ្រដូ្វម្ភលៀង ធាល កក់នុងដខ្ឧសភា ្ិងតថុិ្នា ្ិងជំុេី២ម្ៅចុងរដូ្វម្ភលៀងគឺ្ដខ្កញ្ហា ្ិងតុលា។ ម្ដ្ើតបី

កាតប់ ា្យភារការរកីសាយភាយសំុា ន្បា កឃ្ដ្ ដដ្លអាចម្កើតា្ម្ ើងការោកថ់្នន អំាដបតឬការ
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បាញ់ថ្នន តូំសម្ៅស គ្ត្គឺ៍្អ្ុវតេម្ៅេីកដ ល្ងដដ្លា្ ការព្បឈតខ្ពស់សាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិង
ព្គុ្្ឈកីអាចព្បឈត្ឹងការរាតតាតឬកនុងករ ីជំងឺកំរុងរាតតាត។ កតមវធីិោតិ បា្ផ្េល់ម្ៅ៖ 

 សិក្ខា សាលាពិគ្រោះគោបល់ សតីពីក្ខរកំណតយ់ន្តក្ខរ គ ើម្បសីគ្ម្ចបាន្នូ្វអ្ា្រប  
 ណត ប ់ខ្ពស់ ក្ខរដាកថ់្ន បំាណកឃាត(Abate)គៅថ្ន កគ់្ក្ខម្ជាតិបា្ចំ្ួ្៨២ រូបកនុង ន្ ២ំ០២០។ 

 សិកាា សាលាសដីអំរីតួនាេីចូលរតួរបស់ស គ្ត្៍្ ិងេំនាកេំ់្ងហា្ិភយ័តុ្ ្ឹងម្ព្កាយ 
ការផ្ទុះរាតតាតន្ជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្ចំ្ួ្១៥៦ រូបកនុង ន្ ២ំ០២០។  

 សិកាា សាលាសដីអំរីការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈកីបា្ចំ្ួ្១៧៨រូបកនុង ន្ ២ំ០២០។  
 បាន្ច ោះ្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតម្ម្ៃ អ្ា្រប ណត ប ់នន្ក្ខរដាកថ់្ន អំានបត គៅាម្បណ្តត គខ្តត  

បាន្ចំនួ្ន្ ១៨ ង ន លមាន្១៤គខ្តត ម្្ពនវង កំពត ម្ណឌ លរិរ ី តបូងឃ្ ំ ្កគចោះ សាា យគរៀង កណ្តត ល  
សទឹងដព្តង រត្គី្រ ីបាតដំ់្បង បនាទ យា្ជយ័ នប លិ្ ដកប និ្ង្ពោះវហិារ។ 

 ផ្េល់អាដបតបា្ចំ្ួ្ព្បា ោង ២៤០ម្តា្ ្ិងថ្នន សំំរាបប់ាញ់តូសចំ្ួ្១៦៥០លីព្ត  
សំរាបក់ារផ្គតផ់្គងម់្្ះបា្ធានាម្អាយព្បោជ្ ដដ្លព្បឈតខ្ពស់េេួលបា្ការការររជំងឺរ ូតដ្ល់
ោង ៩០%ោតធយតម្ៅេូទងំព្បម្េសកតពុោកនុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះ។  

 
ការអដងេតតាមដាន និងដអរ៊ីដដម៊ីសាស្រសតជ្ំងឺប្រុនឈាម 

ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាតរឹងដផ្អកម្លើព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ចំ្ួ្២គឺ្ ព្បរ័្ ធអកតម
ដដ្លបម្ងកើតចាបត់ាងំរី ន្ ២ំ០០០តក ្ិងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្សងេី់ដ លដដ្លកតមវធីិោតិព្បយុេធ 
្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅ រកក់ណាេ ល ន្ ២ំ០០២។  

ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ម្សរ  ូ ូជីជំងឺព្គុ្្ឈាតកប៏ា្បម្ងកើតម្ ើងម្ៅរកក់ណាេ ល ន្  ំ ២០០២ 
ក ល្ងតក ដដ្រម្ោយ ស ការ្ិងម្ព្កាតការជួយ ឧបតាតភរីវេិាសាា ្បា សទឺកតពុោ។ ព្បរ័្ ធម្្ះម្ព្ជើសម្រ ើស
សំណាកឈាត រីកុារដដ្លសងេថ័្នម្កើតជំងឺព្គុ្្ឈាតដដ្លចូលេេួលការរាបាលម្ៅត ទ្ីរម្រេយ។ 
សងេី់ដ លម្ោយយកចំ្ួ្៥សំណាកកនុងតយួដខ្ម្ៅតាតត ទ្ីរម្រេយ្ីតយួៗ ម្ ើយម្ផ្ញើរតកវេិាសាា ្
បា សទីរម្ដ្ើតបមី្ធាើការវភិាគ្រកព្បម្ភេវរូីសព្គុ្្ ឈាត  ម្ៅកនុងម្នាះកតមវធីិបា្ម្ធាើការង្ហរដូ្ចោ៖ 

 វគ្គប េុ ះបណាេ លសេីរីការរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័ ្ិងការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ជំងឺព្គុ្្ 
ឈាតោតយួ ដផ្្េី (QGIS)ា្ចំ្ួ្២១៤រូប ន្ ២ំ០២០។ 

 សិកាា សាលា សេីអំរីព្បរ័្ ធតាតោ្ ជំងឺព្គុ្្ឈាត ការព្បតូលេិ ន្្យ័ ្ិងវភិាគ្េិ ន្្យ័   
ា្ចំ្ួ្ ១៥៦រូប ន្ ២ំ០២០។ 

 សិកាា សាលាសេីរីការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្ដ្ើតបរីព្ងឹង 
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ព្បសិេធភារ  
 ការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ ៍ ម្ឆ្លើយតបម្ៅ  ្ឹងសាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្ៅថ្នន កម់្ព្កាតោតិ    ា្ 

ចំ្ួ្  ២៤០  រូប ន្ ២ំ០២០។ 
 សិកាា សាលាសេីរី  ការរព្ងឹងសតតាភារ ដ្ល់តព្្ីេថ្នន កម់្ព្កាតោតិ  កនុងការកំ តេី់តាងំ 

ភូតសិាន្រសេដដ្្ា្ការចតលងជំងឺព្គុ្្ឈាតខ្ពស់្ិងការម្កៀរគ្រធ្ធា្ម្ៅតូលោឋ ្បា្ចំ្ួ្១៦០រូប
កនុង ន្ ២ំ០២០ 

 បាន្ចុះអភបិាល ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងតាតោ្សាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី តុ្្ិង 
ម្ព្កាយផ្ទុះការរាតតាតព្រតទងំការអបរ់សុំខ្ភារ ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យព្បភរភាញ កង់្ហរចតលគៅកន ងសហរម្ន្ ៍
បា្ចំ្ួ្៥០ ង គលើ១៤គខ្តតមាន្ នព្រដវង ត ឌ លគី្រ ី កណាេ ល បាតដំ់្បង បនាទ យា្ជយ័ កំរត 
ព្កម្ចះ សាា យម្រៀង តបូងឃមុ ំ  កណាេ ល  ព្រះវហិារ សាា យម្រៀង នប លិ្ និ្ងដកប ។ 

 
ការអបរ់ំសែុភ្នរ 

ដផ្នកអបរ់សុំខ្ភារ ោដផ្នកតយួដដ្លតំរូវម្អាយ កតមវធីិោតិទតទរការម្អាយា្ការចូលរតួ 
េូលំេូលាយរីស គ្ត្ស៏ាលាម្រៀ្វតេអារា ត ្ិងព្បោជ្ដដ្លរស់ម្ៅកនុងតំប្ព់្បឈតខ្ពស់ដូ្ចោតា
តកដ ល្ងដដ្លា្ លំម្ៅោឋ ្ ម្ព្ចើ្ព្បតូលផ្េុ ំ ្ិងេីព្បជំុជ្។ ម្ព្ៅរីម្នាះការចូលរតួរីព្កសួង អ េ្រៈ
ព្កសួង កដូ៏្ចោនដ្គូ្អភវិឌឍ្ម៍្ៅកនុង ព្បម្េសកតពុោម្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ណ់ាស់ម្ដ្ើតបធីា្ម្អាយា្ការ
ចូលរតួខ្ពស់រីព្បោជ្កនុងការសំអាតលំម្ៅោឋ ្ ម្ោយលុបបំបាតវ់តាុដ្កេឹ់ក សំបកកំប ុង សំបកកងឡ់ា្ 
សំបកកង ់ត ូតូ ព្តម្ឡាកដូ្ង សំបកដ្ប ្ិងវតាុដ្កេឹ់ក ម្ផ្េង ម្េៀតដដ្លអាចោជព្តកតូសខាល ។ ោេូម្ៅ
ការការររជំងឺព្គុ្្ឈាតព្តូវម្ផ្េើតម្ចញរីព្គួ្សារ ្ិងស គ្ត្៍្ ីតយួៗ ម្ព្កាតការដ នា ំ ្ិងជំរុញ    
ម្អាយអ្ុវតេវធិា្ការការររ ្ិងការដ នាមំ្អាយម្ៅរកត ទ្ីរម្រេយរដ្ឋម្ដ្ើតបរីាបាល ជំងឺព្គុ្្ឈាត   
ម្អាយបា្ទ្ម់្រលម្វលា។  

សិកាា សាលាសដីអំរីការរិ្ិតយ្ិងវាយតនតលការអ្ុវតេន្ការព្បព្ស័យទកេ់ងា្ហា្ិភយ័ ្ិង
អបរ់សុំខ្ភារម្ៅស គ្ត្៍្ ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិបា្ចំ្ួ្ ៣៥២២ ព្សីចំ្ួ្ ២៥២៩នាក ់ កនុង ន្ ំ
២០២០ ។ 

ការចលនាព្បោជ្ម្ៅតាតស គ្ត្ម៍្ដ្ើតបចូីលរតួអ្ុវតេវធិា្ការររជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្
ឈកីម្្ះបា្ម្ធាើម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្១៥រាជធា្ីម្ខ្តេដដ្លព្បឈតខ្ពស់។ ោលេធផ្លព្បោជ្ោង 
៧៥០,០០០នាករ់ស់ម្ៅចំ្ួ្ ៩,៨០០ភូត ិ្ិងសិសេសាលាោង១៩,០០០នាកត់ករី១៥០សាលាបា្
េេួលការអបរ់សុំខ្ភារ។ កតមវធីិោតិបា្បញ្ាូ ្ព្កុតការង្ហរផ្អទ ល់ដ្ល់ស គ្ត្ ៍ ដដ្លព្បឈតខ្ពស់រតួ
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ទងំស គ្ត្ដ៍ដ្លា្ករ ីសាល បប់ា្ចំ្ួ្១៦ភូត ិ  ព្រះសងេចំ្ួ្១១៧អងគកនុងវតេចំ្ួ្៧៩វតេ 
ម្ដ្ើតបរិី្ិតយវាយតនតលការង្ហរ កដូ៏្ចោការរព្ងឹងការង្ហរចល្ស គ្ត្ចូ៍លរតួកនុងការព្បយុេធ្ឹងជំងឺ
ព្គុ្្ឈាត កនុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះ។  

  

១.៤.កតាត សជ្ញគជ្័យ៖ 
សតេិធផ្លដដ្លកតមវធីិោតិសំម្រចបា្កនុងរយៈម្រល៥ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះគឺ្ម្ោយសារព្បម្េស

ម្យើងា្ស ដ្ិភារ ម្សារភារ្ម្យបាយ ការអភវិឌឍ្ម៏្សដ្ឋកិចច ្ិងការរកីចំម្រ ើ្ ខាងម្ ោឋ រចនាសតព័្
ម្ៅេូទងំព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ កតមវធីិោតិា្ដផ្្ការយុេធសាន្រសេ ្ិងដផ្្ការលំអិតចាស់លាស់
កនុងការអ្ុវតេ្ ៍ ការង្ហរព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បកបម្ោយព្បសិេធភារ ្ិងេេួលបា្្ូវការយកចិតេ
េុកោកខ់្ពស់បំផុ្តរីថ្នន កដឹ់្កនាពំ្គ្បលំ់ោបថ់្នន ក។់ ត ាងវញិម្េៀត កតមវធីិេេួលបា្្ូវកិចចស ការ ្ិង
ស ព្បតិបតេការោតិ អ េ្រោតិ ្ិងនដ្គូ្អភវិឌឍ្ ៍តយួចំ្ួ្ដដ្លបា្ចូលរតួគពំ្េកនុងការព្បយុេធ្ឹងជំងឺ
ព្គុ្្ឈាតម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។  

១.៥. កតាត ប្រឈម្៖ 
កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតា្ការលំបាកកនុងការអ្ុវតេ្ក៍នុង ន្ ២ំ០២០ដូ្ចោ៖ 

 ភារសំុា្ឹងថ្នន បំា កឃ្ដ្ ម្ធាើម្អាយព្បសិេធភារសំលាបដ់្ងកូវេឹក ឬ តូសា្ការថ្យ 
ចុះ។  

 ម្ោយសារការប ះរល់ន្ជំងឺកូវដី្១៩ម្ធាើម្អាយការអ្ុវតេសកតមភារលបបំ់បាតជ់តៃពឺ្គុ្្ 
ឈាតបា្រ្ាការអ្ុវតេម្ៅម្រលម្ព្កាយម្ោយគម ្ម្រលកំ តច់ាស់លាស់។     

 ត ាងវញិម្េៀតព្បោជ្តយួចំ្ួ្យល់ដឹ្ងអំរីវធិា្ការការររតាតរយៈការកាតប់ ា្យ 
ព្បភរជព្តកតូសខាល ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយ។ 

 ការចូលរតួរីអងគការនដ្គូ្អភវិឌឍ្ម៍្ៅតិ្ ទ្ា់្លកា ៈេូលំេូលាយកនុងអំ ុងម្រល 
៥ ន្ កំ ល្ងតម្្ះ។ 

 ការផ្េល់េិ ន្្យ័តកថ្នន កោ់តិសំរាបប់ណាេ ម្ខ្តេតយួចំ្ួ្តូចម្ៅដតា្ការយឺតយ វ។ 
 ការចូលរតួរីបណាេ ព្កសួងត ទ្ីររករ់័្ ធនានាកដូ៏្ចោអងគការនដ្គូ្ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយ 
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១.៦ . ទិែសៅកម្មវិធីជ្ញតិប្រយ៊ុទធនឹងជ្ំងឺប្គុនឈាម្ែរំរ់ជ្ំហា នរនាា រ់៖ 
ម្យងតាតការម្ធាើការរាករ ៍ជំងឺព្គុ្្ឈាតសំរាប់្ ន  ំ ២០២១ ម្្ះ ចំ្ួ្ករ ីព្គុ្្ឈាត

អាចា្ចំ្ួ្ ១៥,២៧០ ករ ី ឬម្ៅចម្នាល ះ ៥,៨៥៦ ្ិង ៤៧,៨២៩ ករ ី។ កនុងសាា ្ភារម្្ះ ជំងឺ
ព្គុ្្ឈាតកនុង ន្  ំ២០២១ ្ឹងម្កើ្ព្បា   ២៧% ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹង ន្  ំ២០២០។  

 
សំរាបក់ារង្ហរបនាទ ប់្ ឹងចាបំាចបំ់ផុ្តរបស់កតមវធីិព្គុ្្ឈាត គឺ្ប េ្រព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្

ជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្ោយរព្ងីកព្បរ័្ ធតាតោ្សងេី់ដ ល ្ិងម្សរ  ូ ូជីម្ោយោកប់ញ្ចូលត ទ្ីរម្រេយ
រាបាលត្ុសេធំដដ្លរាយការ ៍ម្ោយព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្។ 

កតមវធីិ្ឹងប េ្ព្បតូលធ្ធា្ម្ដ្ើតបបី េ្រព្ងឹង ្ិងរកា្ូវសតាភារម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័គ្លី្ិក ្ិង       
បា រា គ្លី្ីក កដូ៏្ចោសតតាភារ្ិងជំនាញរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតដ្ល់ព្គូ្ម្រេយម្ៅព្គ្បព់្គឹ្ះសាា ្             
សុខាភបិាលម្ដ្ើតបរីកា្ិងប េ្ការកាតប់ ា្យអព្តាឈ ឺ ្ិងអព្តាសាល បម់្ោយសារជំងឺព្គុ្្ឈាត ោ
រិម្សសកនុងចំម្ណាតកុារអាយុចម្នាល ះរី ៥ ម្ៅ ១៥ ន្ ។ំ 

ប េ្ម្ធាើចលនាការចូលរតួរីសំណាកព់្បោជ្ម្ៅតាតស គ្ត្ ៍សិសា្ុសិសេតាត 
សាលាម្រៀ្ េីព្បជំុជ្ វតេអារា ត។ 

ធានាឲ្យា្ការចូលរតួម្អាយបា្កា្ដ់តា្លកា ៈេូលំេូលាយរីព្កសួង ត ទ្ីរ ្ិង 
សាា ប័្ រដ្ឋដដ្លរករ់័្ ធ្ឹងអនាតយ័ បរសិាា ្ សំ ង ់ម្េសចរ ្ិងការអភវិឌឍ្ ៍ម្ោយរាបប់ញ្ចូ លទងំ
នដ្គូ្អភវិឌឍ្ ៍្ិងអងគការម្ព្ៅរោឋ ភបិាលដដ្លព្បតិបតេិការម្ៅកនុង ្ិងម្ព្ៅព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។  

ប េ្ការម្ព្បើព្បាស់ធ្ធា្ឲ្យអស់លេធភារ ្ិងព្បតូលធ្ធា្បដ ា្តរីសំណាកន់ដ្គូ្ 
អភវិឌឍ្ក៍នុង ្ិងម្ព្ៅព្បម្េស។ 

រព្ងឹងសតតាភារដផ្នកព្ោវ ្ិង ដផ្នកវេិាសាន្រសេសុខាភបិាលដូ្ចោ៖ ការសិកា 
ព្សាវព្ោវសុខាភបិាល បា កសាន្រសេ ការអម្ងកតតាតោ្ ្ិងការសិកាបម្ងកើតឧបករ ៍ម្ផ្េងៗម្ដ្ើតបី
យកតកម្ព្បើព្បាស់កនុងការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត គឺ្ោកាល ងំចលករថ្មីបដ ា្តម្លើយុេធសាន្រសេដដ្លា្
ព្សាបក់នុងការកាតប់ ា្យ អព្តាឈ ឺ្ិងអព្តាសាល បឲ់្យកា្ដ់តា្ព្បសិេធភារ។ 
 



99 
 

២. ែម្ិទធនលលអំតិកម្មវិធីប្គុនឈាម្៖ 

២.១. សាា នភាពទូសៅ៖ 
ជំងឺព្គុ្្ឈាត ឆ្លងតាតរយៈតូសខាល ញីខាពំ្បម្ភេអាអឺដដ្សអាម្អជីបតាយឬ អាអឺដដ្ស  

អាល់បូភីកធឺស  ដដ្លា្ផ្ទុកវរូីសព្គុ្្ឈាតម្ៅត្ុសេដដ្លតូសខាល ញីោេូម្ៅខាអំំ ុងម្រលនថ្ៃោ
រិម្សសម្ៅម្រលព្រឹកព្រលឹត្ិងម្រលព្បលប។់ កកាេ ដដ្លទកទ់ញតូសខាតំ្ុសេម្យើងរតួា្ៈកលិ្
ម្ញើសរបស់ត្ុសេម្យើងដដ្លា្កលិ្អាត ូញាក ់ ្ិងអាសីុតឡាកេិ់ក កលិ្កាម្បា្ឌីអុកសីុតដដ្លភាយ
តាតការដ្កដ្ម្ងាើតរបស់ត្ុសេ រ ៌ម្មម  ្ិងកតាេ ម្ផ្េងម្េៀតដូ្ចោេីងងឹតោម្ដ្ើត។វរូីសព្គុ្្ឈាតសាិត
កនុងអំបូរហាា វវីរូីសដដ្លា្៤ព្បម្ភេម្ផ្េងគន ប ុដ េ្ា្លកា ៈព្សម្ដ្ៀងគន គឺ្ DENV-១, DENV-២, 
DENV-៣  ្ិង DENV-៤ ។ គួ្រកតសំ់គល់ផ្ងដដ្រថ្នត្ុសេម្យើងម្ព្កាយរីបា្ោសះម្សបើយ
ម្ោយសារជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បម្ភេណាតយួ ម្ ើយអនកម្នាះ្ឹងា្ព្បរ័្ ធការររម្លើអនកជំងឺព្គុ្្ឈាត
ព្បម្ភេម្នាះអស់តយួជិវតិ ប ុដ េ្អនកម្នាះ្ឹងអាចម្កើតជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បម្ភេម្ផ្េងម្េៀតម្ោយសារព្បរ័្ ធ
ការររសំរាបព់្បម្ភេម្ផ្េងម្េៀតា្លកាខ្ ៈតិ្ ម្រញម្លញ ្ិងា្រយៈម្រលខ្លីប ុម្ណាា ះ។  

ជំងឺព្គុ្្ឈាត ោជំងឺតយួដដ្លោម្គ្តិ្ បា្ចាតចូ់លោព្បម្ភេជំងឺោអាេិភារម្នាះម្េ ប ុដ េ្
ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅដតោបញ្ហា កងាល់ដ្ល់សុខ្ភារសារធារ ៈម្ៅព្បម្េសកតពុោ។ តាតព្បរ័្ ធអម្ងកតតាត
ោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាតរបស់កតមវធីិោតិបា្បង្ហា ញម្អាយម្ឃើញថ្ន ជំងឺព្គុ្្ឈាតា្ចំ្ួ្ោតធយត
១០.០០០ ម្ៅ ១២.០០០ ម្ ើយអាចម្កើ្ដ្ល់៣០.០០០ ម្ៅជិត៧០.០០០ករ ីម្ ើយា្ករ ី
សាល បច់ាបរី់ ១០០ រ ូតដ្ល់ោង ៣០០ករ ីម្ៅម្រលា្ការរាតតាតតេងៗ។ ព្កុតអាយុដដ្ល
ព្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតខ្ពស់គឺ្ កុារទងំ២ម្ភេដដ្លា្អាយុម្ៅចម្នាល ះរី៥ ន្ មំ្ៅ១៥ ន្ ដំដ្លា្
សាាព្តព្បា ោង៨០ន្ចំ្ួ្ករ ីព្គុ្្ឈាតសរុប ដដ្លរាយការ ៍ម្ោយព្បរ័្ ធអម្ងកតតាត
ោ្របស់កតមវធីិោតិ។ តាតរយៈព្បរ័្ ធតាតោ្ម្្ះបា្បញ្ហា កម់្អាយបា្ដឹ្ងផ្ងដដ្រថ្នការចំលងជំងឺ
ព្គុ្្ឈាតា្ម្រញតយួ ន្  ំ ម្ ើយម្កើ្ម្ ើងខាល ងំម្ៅរដូ្វម្ភលៀងដដ្លា្ការចំលងខ្ពស់បំផុ្តម្ៅដខ្ ការ
រាតតាតជំងឺព្គុ្្ឈាតអាចម្កើតា្ចម្នាល ះរី៥ ម្ៅ ៦ ន្ តំេង។ 

របាយការ ៍ម្្ះ្ឹងម្រៀបរាបអំ់រីសាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ឈាត ន្ ២ំ០២០ វឌឍ្ភាររបស់កតមវធីិ
ោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត ដដ្លសំម្រចបា្តាតសំ ំុសកតមភារយុេធសាន្រសេព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិកកាេ
គ្ ល្ឹះឬចំ ុចខាល ងំការលំបាកឬឧបសគ្គដដ្លបា្ជួបព្បេះក ល្ងតក ្ិងការកំ តជំ់ហា ្បនាទ បដ់ដ្ល
ោអាេិភាររបស់កតមវធីិម្ដ្ើតបធីានាម្អាយកតមវធីិប េ្សំម្រចបា្្ូវសូចនាកររបស់ខ្លួ្នាម្រលខាងតុខ្។ 
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២.២. សាា នភាពជ្ំងបឺ្គុនឈាម្ និងប្គុនឈកី កែ៊ុងឆ្ែ ២ំ០២០៖ 
ម្យងតាតព្បរ័្ ធរបាយការ ៍របស់កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្បង្ហា ញម្អាយ 

ម្ឃើញថ្នករ ីជំងឺព្គុ្្ឈាតា្ចំ្ួ្សរុប ១១៩៧៧ ករ ីព្តូវ្ឹងអព្តាអាងំសីុដ្ង ់ ៧៧,៩ កនុង
ចំម្ណាតត្ុសេ១០០រ្ន់ាក ់ ្ិងអនកសាល បចំ់្ួ្១៦នាក ់ ដដ្លព្តូវ្ឹងអព្តាសាល ប ់ ០,១% ។ ចំ្ួ្
ករ ីព្គុ្្ឈាតកនុង ន្  ំ២០២០ ម្្ះថ្យចុះព្បដ ល៥ដ្ងម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងចំ្ួ្ករ ីម្ៅ ន្ ២ំ០១៩
ដដ្លា្ចំ្ួ្ ៦៨៥៩៧ ករ ី។ ម្ខ្តេដដ្លម្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ោ់ងម្គ្ គឺ្េីព្កុងភនមំ្រញ ម្ខ្តេ                    
កណាេ ល ម្ខ្តេព្រះវហិារ ម្ខ្តេម្សៀតរាប ម្ខ្តេកំរងធំ់ ម្ខ្តេកំរងច់ាត ម្ខ្តេឧតេរា្ជយ័្ិង ម្ខ្តេបនាទ យ
ា្ជយ័។ ម្យងតាតព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្េិ ន្្យ័ម្សរ  ូ ូជីន្ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្យើងសម្ងកតម្ឃើញថ្នកនុង
រយៈម្រល៤ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះវរុីសជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្បេូររីការម្ដ្ើរសំខា្ន់្វរូីស DENV-១ តក DENV-
២ ម្ៅអំ ុងម្រល៤ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត បា្សំម្រច្ូវសូចនាកររបស់ខ្លួ្ ដដ្លតព្តូវម្អាយា្
ករ ីឈចំឺ្ួ្ ១៣៨,៥ កនុងចំម្ណាតត្ុសេ១០០ រ្អ់នកកនុង ន្ ២ំ០២០ម្ទះបីោា្ឧបសគ្គកនុង
ការអ្ុវតេ្យុ៍េធសាន្រសេរបស់កតមវធីិម្ោយសារការផ្ទុះជំងឺកូវដី្-១៩ដដ្លរាតតាត ដដ្លដតងម្កើតម្ ើង
កនុងព្បម្េសកតពុោ កដូ៏្ចោកនុងរិភរម្លាកផ្ងដដ្រ។ ព្សបតាតយុេធសាន្រសេោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត
ចាបត់ាងំរី ន្  ំ ២០០៨ កតមវធីិ ម្ៅដតប េ្សកតមភារអ្ុវតេ ការង្ហរតាតដផ្្ការយុេធសាន្រសេដដ្លបា្ 
កំ តម់្ព្កាតការចងអុលបង្ហា ញ្ិងតព្តងេិ់សរីសំណាកថ់្នន កដឹ់្កនានំ្ព្កសួងសុខាភបិាលព្គ្បលំ់ោប់
ថ្នន កដ់ដ្លដតងដតយក ចិតេេុកោកខ់្ពស់បំផុ្តកនុងការការររកដូ៏្ចោការរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅកនុង
ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ 
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ម្យងតាតការរាករ ៍របស់កតមវធីិចំ្ួ្ជំងឺព្គុ្្ឈាតកនុង ន្ ២ំ០២០ ា្ចំ្ួ្ ២៧,០០០ 
ោលេធផ្លកតមវធីិបា្ចូលរតួចំដ កកាតប់ ា្យចំ្ួ្អនកឈចំឺ្ួ្១៥,០២៣នាក។់ លេធផ្លម្្ះ
សម្ព្តចបា្ម្ោយសារសកតមភារភារព្គ្បព់្គ្ង សព្តបសព្តួលកតមវធីិ ្ិងកិចចការស ព្បតិបតេការនដ្គូ្ 
ព្រតទងំការចូលរតួព្គ្បត់ជឈោឋ ្ ព្តូវបា្អ្ុវតេយ ងម្រញម្លញ  ា្ភារេេួលខុ្សព្តូវខ្ពស់ ភារ
ទ្ម់្រលម្វលា ម្ព្កាតកិចចគពំ្េ យកចិតេេុកោកខ់្ពស់ ្ិងចងអុលបង្ហា ញផ្លូវោព្បចារំបស់ថ្នន កដឹ់្កនាោំ្់
ខ្ពស់សុខាភបិាល។  

ម្ោយដ កម្ទះបីោជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅដតោបញ្ហា សុខ្ភារសាធារ ៈកនុង ន្ ២ំ០២០ ប ុដ េ្
ករ ីសាល បា់្ចំ្ួ្ព្តឹតដត ១៦ នាក ់ ដដ្លម្ធាើម្អាយអព្តាសាល បតិ់ចោងបណាេ ព្បម្េសសជិតខាងតយួ
ចំ្ួ្។ លេធផ្លម្្ះ អាចបណាេ លតករីា្ការម្កើ្ម្ ើង្ូវចំ្ួ្ព្បោជ្ ា្ការយល់ដឹ្ងម្ព្ចើ្ តក
េេួលម្សវា រាបាលម្ៅត ទ្ីរដ្ឋម្រេយរដ្ឋម្ោយសារគុ្ ភារម្សវា ្ិងសតតាភារផ្េល់ម្សវារបស់          
ព្គូ្ម្រេយរាបាល ម្ៅត ទ្ីរម្រេយេូទងំព្បម្េស ា្ការម្កើ្ម្ ើងោលំោបរី់តយួ ន្ មំ្ៅតយួ ន្ ។ំ ម្ោយ
ដ កករ ីសាល បម់្ោយសារ ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅដតា្ដដ្លបណាេ លតករីអាណារាបាលអនកជំងឺ តក
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អក្តាជ្ងំកឺ្រនុឈាមតាមរជ្ធាន៊ី សែតតរនុងក្រសទ្សរមពុជាឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០

អក្តាឈឺឆ្ន ំ ២០១៩
អក្តាឈឺឆ្ន ំ ២០២០
អក្តាសាា ប់ឆ្ន ំ ២០២០

រូបភាររបាយអាងំសីុដ្ងជ់ងឺំព្គុ្្ឈាតតាតម្ខ្តេ ន្  ំ២០២០   (ព្បភរៈ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជងឺំព្គុ្្ឈាត)                       
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េេួលការរាបាលម្ៅត ទ្ីរម្រេយរដ្ឋា្ការយឺតយ វម្ោយបដងអរបងអងេ់េួលរាបាល សាកលបងម្ៅ  
ម្សវាឯកជ្តយួចំ្ួ្ដដ្លតិ្ ា្សាភ រៈ ្ិងឧបករ ៍សំរាបក់ាររាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតព្គ្បព់្គ្។់ 

ជំងឺព្គុ្្ឈកីបណាដ លតករីវរុីស “ឈកី”  តាតអកេរកាតោ់ភាសាអងម់្គ្លស CHIKV ដដ្លា្
្យ័ថ្ន Chikungunya Virus។ វរុីសឈកីអាចម្ៅកនុងឈាតត្ុសេ ឬសតាា្ឆ្អឹងខ្នងម្ផ្េងៗម្េៀតម្ ើយ
ចតលងរីត្ុសេាន ក ់ម្ៅាន កម់្េៀតម្ោយ តូសខាល ញីខា ំ ដូ្ចជំងឺព្គុ្្ឈាតដដ្រ ។ ម្ទះបីជំងឺព្គុ្្ឈកីតិ្
បណាដ លឱយសាល ប ់ ប ុដ ដ្ជំងឺម្្ះនាឱំយខាតបងម់្រលម្វលាម្រៀ្សូព្ត ឬ ម្រលម្វលាព្បកបការង្ហររកសីុ         
ោរិម្សស អនកា្វយ័ចំណាស់  ដដ្លរួកគតអ់ាចឈសឺនាល កឆ់្អឹងយូរោងអនកា្វយ័ម្កមង។ 

ជំងឺព្គុ្្ឈកី ព្តូវបា្រាយការ ៍តករី   បណាដ ព្បម្េសភាគ្ខាងតបូង  ឈាងខាងម្កើតន្តំប្់
អាន្រ ាិក-អាសីុខាងតបូង ្ិង អាសីុអាម្គ្នយ៍្ ិង ម្ៅ ន្  ំ២០០៧ រីព្បម្េសអីុតាលី  ។  ម្ៅអាសីុអាម្គ្នយ៍
ា្ការរាតតាតម្ៅ ព្បម្េសឥណាឌ -  ឥ ឌូ ម្្សីុ- ាល់ឌីវ- ភូា- សិរលីង្ហក រ- នថ្ ង ់ ។   

តាតឯកសារដដ្លតំកល់េុកម្ៅបណាដ សារត ទ្ីរោតិរបស់កតពុោ វេិាសាា ្បា សទ័រ (ម្ព្ោយ    
ចង្ហា រ) បា្វភិាគ្ម្ឃើញ អនកផ្ទុកម្តរាគ្ឈកីកនុងឈាតម្ៅកតពុោោម្លើកដំ្បូង ន្ ១ំ៩៦១ បនាទ បត់ក
បញ្ហា កថ់្ន  វរុីស ម្នាះា្លកា ៈដូ្ចវរុីសឈកីម្តហាស់៣៥ (TH៣៥) ដដ្លម្គ្ រកម្ឃើញម្ៅ េីព្កុង
បាងកក កាលរី ន្  ំ១៩៥៨ ។ របាយការ ៍ព្សាវព្ោវអស់រយៈម្រល ១៦ដខ្ សដីរី ព្គុ្្ឈកី បា្បញ្ហា ក់
ថ្ន    អព្តាម្ព្បវា េបងអ់នក ឆ្លងវរុីស ម្ៅេីព្កុងភនមំ្រញ ន្  ំ១៩៦២ ា្ោតធយត ៥៧- ៦៣% ម្ ើយអព្តា
ម្្ះម្កើ្តាតអាយុ កនុងម្នាះា្រី ៣០% ចំម្រះ កុារអាយុម្ព្កាត ៥ ន្  ំរ ូតដ្ល់ ៨១% ចំម្រះត្ុសេ 
ចាស់។ ករ ីអនកា្ឈាតផ្ទុកវរុីសម្្ះ ម្ៅប ដ្ា្ោ ូរដ រម្ៅកតពុោកនុងេសេវតេេី ៦០ ប ុដ ដ្
ម្ព្កាយតក បា្សៃបស់ាៃ តរ់ ូតតក ចំដ កការវភិាគ្ឈាត កនុង ន្  ំ២០០០-២០១០ កត៏ិ្ ដដ្លរកម្ឃើញ
ឈាតវជិាា្វរុីសម្្ះម្ៅកតពុោដដ្រ ខ្ ៈដដ្លព្បម្េសជិតខាងកតពុោខ្លះា្ផ្ទុះការរាតតាតព្គុ្្ឈកី
ោ ូរដ រ។ ម្ព្កាយរីសៃបស់ាៃ ត ់ោង ៤០ ន្  ំ ម្ៅកតពុោវរុិសឈកី ព្តូវបា្រកម្ឃើញម្េបើងវញិកនុងឈាត
អនកជំងឺតយួចំ្ួ្ ម្ៅ ន្  ំ ២០១១ ម្ ើយម្យងតាតព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី 
របស់កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតបញ្ហា កថ់្នា្បា្រាតតាតព្េងព់្ទយធំកនុង ន្ ២ំ០២០ដដ្ល
ា្អនកជំងឺចំ្ួ្៧០១៤ នាក ់គិ្តព្តឹតចម្នាល ះដខ្ តករា ដ្ល់ដខ្ ធនូ ន្ ២ំ០២០។  ចំ្ួ្ករ ីម្្ះា្ម្ៅ
កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ២៣ រតួា្ម្ខ្តេនប លិ្ បនាទ យា្ជយ័ ឧតេរា្ជយ័ ព្រះវហិារ កំរងច់ាត តបូងឃមុ ំ     
សទឹងដព្តង កំរត ម្រធិ៍សាត ់ កំរងធំ់ តាដកវ  ព្រះសី ្ុ ព្កម្ចះ រត្គី្រ ី កណាេ ក នព្រដវង សាា យម្រៀង     
បាតដំ់្បង ភនមំ្រញ កំរងស់ពឺ ម្កាះកុង កំរង់្ ន ងំ  ្ិងកនុងម្នាះចំ្ួ្ករ ី៥០%តករីម្ខ្តេម្សៀតរាប ។ជំងឺ
ព្គុ្្ឈកី ម្កើតម្លើត្ុសេព្គ្បវ់យ័ចាបរី់អាយុ ១ ដខ្ រ ូតដ្ល់ោងអាយុ ៨៥ ន្  ំ ដដ្លកនុងម្នាះ             
សាាព្តអនកជំងឺអាយុម្លើសរី ១៥ ន្ ាំ្ចំ្ួ្ោង ៥៩%  កុារអាយុចម្នាល ះ ៥ ម្ៅ ១៥ ន្  ំ ា្ 
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៣០% ្ិងកុារអាយុម្ព្កាត៥ ន្ ាំ្ ១១%។  កនុងចំម្ណាតត្ុសេធំអនកជំងឺម្ភេព្សីា្ ៥៩% ម្ព្ចើ្
ោងអនកជំងឺម្ភេព្បុសា្៤១%។ 

សរានថ្ៃម្្ះ ម្ៅរំុទ្ា់្ថ្នន រំាបាលជំងឺព្គុ្្ឈកី ្ិង រំុទ្ា់្វា កសំ់ាងសំរាបច់ាកក់ារររ
ជំងឺម្្ះម្ៅម្ ើយម្េ។ “តគ្គុម្េទសកម៍្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈកី” ព្តូវបា្ម្រៀបចំតាតលំនាំ
របស់  តគ្គុម្េទសករ៍ាបាលរបស់អងគការសុខ្ភាររិភរម្លាកកនុងតំប្អ់ាសីុអាម្គ្នយ ៍ ្ិងម្ោយដផ្អកតាត
សាា ្ភារោកដ់សដងន្ព្បរ័្ ធ្ិងធ្ធា្សុខាភបិាលម្ៅព្គ្បថ់្នន ករ់បស់ព្បម្េសកតពុោ។ការផ្េរាផ្ាយ
្ូវតគ្គុម្េទសករ៍ាបាលម្្ះ កនុង្យ័ជួយ ជំរុញដ្ល់តន្រ ដ្ីសុខាភបិាលកនុងការម្ធាើដផ្្ការ ្ិងអ្ុវតដ្ឱ៍យ
បា្លអ ្ិងព្តឹតព្តូវកនុងការដថ្ទអំនកជំងឺព្គុ្្ឈកី ម្ៅតាតលកា ៈោកដ់សដងន្ជំងឺ។ 

 

២.៣. សោលសៅ និងយ៊ុទធសាស្រែតកម្មវិធីជ្ញតិ៖ 
ដោលដៅ 

កាតប់ ា្យប ទ្ុកជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បម្ភេធៃ្ម់្អាយម្ៅកនុងកំរតិតយួដដ្លដលង
ោបញ្ហា ចំបងសំរាបសុ់ខ្ភារសាធារ ៈម្ៅព្បម្េសកតពុោ។  
ដោលបំណង 

 ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យអព្តាសាល បម់្អាយម្ៅយ ងតិច៥០% ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ 
 ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យអព្តាឈជំឺងឺព្គុ្្ឈាតម្អាយបា្២៥%ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ 
 ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ម្ដ្ើតបមី្អាយេេួលបា្េិ ន្្យ័ដដ្លអាចម្ជឿោកប់ា្សំ 

រាបប់ ទ្ុកជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងជំងឺព្គុ្្ឈកី ម្ៅ ន្ ខំាតុខ្ៗ 
យទុ្ធសាស្រសត 

ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចម្អាយបា្្ូវម្គលបំ ង ្ិងម្គលម្ៅរបស់កតមវធីិ កតមវធីិា្យុេធសាន្រសេ រតួ
ា្ៈ ការរាបាល្ិងម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ្ ិងការម្ធាើដផ្្ការ ការម្រៀបចំ ្ ិងការម្ឆ្លើយតប ្ ឹង
ការផ្ទុះរាតតាត ការព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចតលង ្ិងម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងការអបរ់សុំខ្ភារ ។ 

 ២.៤. ែម្ិទធនលែសំរចបាន៖ 
សតេិធផ្ល ្ិងសកតមភារ សូចនាករ ម្ធៀប្ិង ម្គលម្ៅ របស់កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្

ឈាត រយៈម្រល ១២ដខ្កនុង ន្ ២ំ០២០ ។ 
 

ល.រ 
 

ែចូនាករ 
 

សោលសៅឆ្ែ  ំ
 

លទឋនល១ឆ្ែ  ំ
 

១ វគ្គប ដុ ះបណាដ លការង្ហរម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័រាបាល ៧ដ្ង/ ន្  ំ ៨៧,៥% 
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ជំងឺព្គុ្្ឈាត (៧/៨) 

២ វគ្គប េុ ះបណាេ លសេីរីការរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័ ្ិង 
ការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ជំងឺព្គុ្្ឈាតោតយួ ដផ្្េី (QGIS) 

៤ដ្ង/ ន្  ំ ៨០% 
 (៤/៥) 

៣ សិកាា សាលាសដីអំរី ការកាតប់ ា្យអព្តាសាល បជំ់ងឺព្គុ្្ឈាត 
តាតរយះការរព្ងឹងការរាបាលព្តឹតព្តូវ្ិងតព្តងេិ់សម្សវា
រាបាល 

៤ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
 (៤/៤) 

៤ សិក្ខា សាលាពិគ្រោះគោបល់សតីពីក្ខរកំណតយ់ន្តក្ខរគ ើម្ប ី
សគ្ម្ចបាន្នូ្វអ្ា្រប ណត បខ់្ពស់ក្ខរដាកថ់្ន អំាដបត
(Abate)គៅថ្ន កគ់្ក្ខម្ជាតិ 

២ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(២/២) 

៥ សិកាា សាលាសដីអំរីតួនាេីចូលរតួរបស់ស គ្ត្៍្ ិងេំនាក់
េំ្ងហា្ិភយ័តុ្ ្ឹងម្ព្កាយការផ្ទុះរាតតាតន្ជំងឺព្គុ្្
ឈាត 

 ៣ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(៣/៣) 

៦ សិកាា សាលាសដីអំរីការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិងព្គុ្្ឈកី ៣ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(៣/៣) 

៧ សិកាា សាលាសដីអំរីការរិ្ិតយ្ិងវាយតនតលការអ្ុវតេន្ការ 
ព្បព្ស័យទកេ់ងា្ហា្ិភយ័ ្ិងអបរ់សុំខ្ភារម្ៅស 
 គ្ត្៍្ ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិ 

៤ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(៤/៤) 

៨ សិកាា សាលាសដីអំរីការរព្ងឹងការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ការដថ្ទំ
្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតម្យងតាតម្សៀវម្ៅតគ្គុម្េទសក៍
របស់ថ្នន កោ់តិ សំរាបព់្គូ្ម្រេយរាបាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិ 

៤ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(៤/៤) 

៩ សិកាា សាលាសេីអំរីព្បរ័្ ធតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាត ការ 
ព្បតូលេិ ន្្យ័ ្ិងវភិាគ្េិ ន្្យ័ 

 ៤ដ្ង/ ន្  ំ ៨០% 
(៤/៥) 

១០ សិកាា សាលាសេីរី  ការរព្ងឹងសតតាភារ ដ្ល់តព្្ីេថ្នន ក់
ម្ព្កាតោតិ  កនុងការកំ តេី់តាងំភូតសិាន្រសេដដ្្ា្ការ
ចតលងជំងឺព្គុ្្ឈាតខ្ពស់្ិងការម្កៀរគ្រធ្ធា្ម្ៅ 
តូលោឋ ្ 

៣ដ្ង/ ន្  ំ ៧៥% 
(៣/៤) 

១១ សិកាា សាលាសេីរីការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាត
ោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្ដ្ើតបរីព្ងឹងព្បសិេធភារ ការម្ធាើ

៥ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(៥/៥) 
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អ េ្រាគ្ត្ ៍ ម្ឆ្លើយតបម្ៅ  ្ឹងសាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្ៅ
ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ 

១២ ចុះអភបិាល ព្តួតរិ្ ិតយ្ិងតាតោ្សាា ្ភារជងំឺព្គ្ុ្ឈាត 
តុ្្ិងម្ព្កាយផ្ទុះការរាតតាតព្រតទងំ ការអបរ់សុំខ្ភារ 
ម្ដ្ើតបកីាតប់្ាយព្បភរភាញ កង់្ហរចតលង 

៥០ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
៥០/៥០ 

១៣ បាន្ច ោះ្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតម្ម្ៃអ្ា្រប ណត បន់ន្ក្ខរ 
ដាកថ់្ន អំានបតគៅាម្ បណ្តត គខ្តត 

១៨ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(១៨/១៨) 

១៤ 
 

ក្ខរច ោះអបរ់សំ ខ្ភាពសហរម្ន្ស៍ដីពីជំងឺ្រនុ្ឈាម្ ្រនុ្ឈកី 
កនុងបរបិេ កូវ ី-១៩ សំរាប ់២៥ រាជធា្ីម្ខ្តេ 

 ២៥ដ្ង/ ន្  ំ ១០០% 
(២៥/២៥) 

 
 

ការងារប្គរ់ប្គង និងែប្ម្រែប្ម្ួលកម្មវធិី 
 

កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតន្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុត  
សាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេបា្ម្ធាើការេំនាកេំ់្ង សព្តបសព្តួលរវាងថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ផ្េល់
ការជួយ ឧបតាតភ ដផ្នកបម្ចចកម្េសដ្ល់ថ្នន កក់តមវធីិោតិម្ៅរាជធា្ីម្ខ្តេទងំ២៥ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។ ោ
រិម្សសបា្ម្ធាើ ការេំនាកេំ់្ងោប េ្បនាទ បោ់តយួថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ដ្ើតបមី្អាយថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ធាើការ
ម្ព្តៀតសាភ រៈ បរកិាា របា កឃ្ត ថ្នន បំាញ់តូស កដូ៍្ចោផ្េល់អ្ុសាស្ ៍ដ្ល់បណាេ ម្ខ្តេណាដដ្លា្
ការ ព្បឈតខ្ពស់្ឹងការរាតតាតជំងឺព្គុ្្ឈាត។ កតមវធីិបា្ម្ធាើការព្បជំុោតយួថ្នន កម់្ខ្តេម្ដ្ើតបសីព្តប
សព្តួលការង្ហរបា្ចំ្ួ្ ៤ ដ្ង ដដ្លា្សាសភារចូលរតួសរុបចំ្ួ្ ៣៥០ រូបតករី២៥រាជធា្ី 
ម្ខ្តេ។ កតមវធីិោតិបា្ម្រៀបចំព្បជំុោតយួនដ្គូ្ជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្ចំ្ួ្៣ដ្ងម្ោយា្ការស ការ ្ិង
គពំ្េរីអងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក ម្ោយា្សិកាា កាតចូលរតួចំ្ួ្ ១៩០រូប។ ម្ដ្ើតបធីានា
ម្អាយា្ការចូលរតួ ម្ោយេូលំេូលាយរីសំណាកអ់ងគការនដ្គូ្ អភវិឌឍ្ក៍នុងការចូលរតួព្បយុេធ្ឹងជំងឺ
ព្គុ្្ឈាតម្ៅកនុងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ កតមវធីិោតិបា្ស ការ្ិងសព្តបសព្តួលការង្ហរោតយួ 
អងគការសំខា្់ៗ រតួា្៖ អងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក ADB វេិាសាា ្បា សទ័រ កតពុោសំរាបក់ារង្ហរអម្ងកត
ម្សរ  ូ ូជីជំងឺព្គុ្្ឈាត វេិាសាា ្ព្សាវព្ោវវេិាសាន្រសេកងេរ័ម្ជើងេឹកស រដ្ឋអាម្តរកិ(NAMRU-២) 
គ្ម្ព្ាង្ិងវេិាសាា ្ោតិសុខាភបិាលស រដ្ឋអាម្តរកិ(NIH)។  

 កតមវធីិព្គុ្្ឈាតា្ការយកចិតេេុកោកខ់្ពស់ ម្ៅការព្បម្ាលេិ ន្យ័ព្គុ្្ឈកីម្ៅ ន្ ំ
២០២០ដដ្លា្អនកជំងឺចំ្ួ្៧០១៤ នាក ់ គិ្តព្តឹតចម្នាល ះដខ្ តករា ដ្ល់ ដខ្ ធនូ ន្ ២ំ០២០។  ចំ្ួ្
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ករ ីម្្ះា្ម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ២៣ រតួា្ម្ខ្តេនប លិ្ បនាទ យា្ជយ័ ឧតេរា្ជយ័ ព្រះវហិារ កំរង់
ចាត តបូងឃមុ ំសទឹងដព្តង កំរត ម្រធិ៍សាត ់កំរងធំ់ តាដកវ  ព្រះសី ្ុ ព្កម្ចះ រត្គី្រ ីកណាេ ក នព្រដវង 
សាា យម្រៀង បាតដំ់្បង ភនមំ្រញ កំរងស់ពឺ ម្កាះកុង កំរង់្ ន ងំ  ្ិងកនុងម្នាះចំ្ួ្ករ ី៥០%តករីម្ខ្តេ
ម្សៀតរាប ។ ជំងឺព្គុ្្ឈកី ម្កើតម្លើត្ុសេព្គ្បវ់យ័ចាបរី់អាយុ ១ ដខ្ រ ូតដ្ល់ោងអាយុ ៨៥ ន្  ំដដ្ល
កនុងម្នាះសាាព្តអនកជំងឺអាយុម្លើសរី ១៥ ន្ ាំ្ចំ្ួ្ោង ៥៩%  កុារអាយុចម្នាល ះ ៥ ម្ៅ ១៥ ន្  ំ
ា្ ៣០% ្ិងកុារអាយុម្ព្កាត៥ ន្ ាំ្ ១១%។  កនុងចំម្ណាតត្ុសេធំអនកជំងឺម្ភេព្សីា្ ៥៩% 
ម្ព្ចើ្ោងអនកជំងឺម្ភេព្បុសា្៤១%។ 

សតេិធផ្លសកតមភារ សូច្ករម្ធៀប ្ិងម្គលម្ៅ របស់ដផ្នកការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ្ិងការម្ធាើ
ដផ្្ការ រយៈម្រល ១២ដខ្កនុង ន្ ២ំ០២០ ។ 

 
 

ល.រ 
 

ែចូនករ 
 

សោលសៅឆ្ែ  ំ
 

លទឋនល១ឆ្ែ  ំ
 

១ ព្បជំុោតយួដដ្គួ្រអភវិឌឍ្ម៍្ដ្ើតបមី្គ្ៀងគ្រធ្ធា្្ិងជំ្ួយ
បម្ចចកម្េសកនុងការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈាត ព្គុ្្ឈកី ្ិង
ជំងឺបណាេ លតករីវរុិសរករ់្ម់្ផ្េងម្េៀត 

៧ដ្ង/ ន្  ំ ៧០% 
(៧/១០) 

២ ព្បជំុោតយួោតយួថ្នន កម់្ខ្តេ ៤ដ្ង/ ន្  ំ ៩០% 
 (៤/៥) 

៣ កតមវធីិបា្ផ្េល់លិខិ្តដ នាចំំ្ួ្ថ្នន កម់្ខ្តេ     ៨ដ្ង/ ន្  ំ ៨០% 
 (៨/១០) 

 
ព្សបគន ោតយួ ្ឹងការខិ្តខិ្ព្បឹងដព្បងអស់រីលេធភាររបស់ថ្នន កដឹ់្កនានំ្តជឈត ឌ លោតិ

ព្បយុេនឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតព្បជំុោតយួថ្នន កម់្ខ្តេ្ិងដដ្គួ្រអភវិឌឍ្ម៍្ដ្ើតបមី្គ្ៀងគ្រធ្ធា្្ិងជំ្ួយ
បម្ចចកម្េសកនុងការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈាត ព្គុ្្ឈកី ្ិងជំងឺបណាេ លតករីវរុិសរករ់្ម់្ផ្េងម្េៀត។ 

សតេិធផ្លសម្ព្តចបា្សំរាបស់កតមភារយុេធសាន្រសេម្្ះ ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយដដ្លកតមវធីិ   
តំរូវ   ម្អាយា្ការគពំ្េ្ិងការចូលរតួម្អាយបា្េូលំេូលាយប េ្ដថ្តម្េៀតោរិម្សសរីសំណាក់
ព្កសួង ត ទ្ីររករ់័្ ធ នដ្គូ្អភវិឌឍ្ ៍្ិងអនកផ្េល់ជំ្ួយនានាម្ៅកនុង្ឹងម្ព្ៅព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ 
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ការងារប្គរ់ប្គងគលីនកិ និងការសធវើសរគវិនិចឆ័យ  
ការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈាតគឺ្ោយុេធសាន្រសេដ្សំ៏ខា្ចូ់លរតួចំដ កយ ងសំខា្ក់នុងការកាត់

ប ា្យអព្តាតរ ៈដដ្លោសូចនាកររបស់កតមវធីិោតិ។ អ្ុគ្ ៈកាម ការគ្លី្ិក ដដ្លចូលរតួចំដ ក
រព្ងឹងគុ្ ភាររាបាល ជំងឺព្គុ្្ឈាតដដ្លតិ្ ា្ថ្នន រំាបាលម្ ើយការរាបាលា្លកា ៈ   
សមុគ្សាម ញដដ្លទតទរម្អាយា្ការ រព្ងឹង្ិងរកាសតតាភាររាបាលដ្ល់ព្គូ្ម្រេយរាបាលជំងឺ 
ព្គុ្្ឈាតម្ៅតាតត ទ្ីរម្រេយោតិ្ិងត ទ្ីម្រេយបដងអក តាតបណាេ ម្ខ្តេ។ ការប េុ ះបណាេ ល្ិងរព្ងឹង
សតតាភារម្្ះម្ធាើម្ ើងម្ោយា្ការជួយ ឧបតាតភគពំ្េដផ្នក បម្ចចកម្េសរីសំណាកអ់្ុគ្ ៈកតមការ្ិង
ការសព្តបសព្តួលរីកតមវធីិោតិ។  

 កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត បា្ស ការោតយួនដ្គូ្របា្ម្បើកវគ្គប ដុ ះបណាដ ល 
ការង្ហរម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័រាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្ចំ្ួ្ ៧ដ្ង ម្សមើ្ិង៨៧,៥%ម្ធៀ្្ិងសូចនាករ ៨
កនុង១ ន្  ំ។ ចំ្ួ្អនកចូលរតួសរុប ចំ្ួ្៣៦០រូប កនុងម្នាះា្ព្សី៧៥រូប ា្្យ័ថ្នកតមវធីិបា្
សម្ព្តច៩០%ម្លើសូចនាករដដ្លបា្ម្ព្គងេុកចំ្ួ្អនក៤០០រូប។ 

 សិកាា សាលាសដីអំរីការរព្ងឹងការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ការដថ្ទំ្ ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតម្យង 
តាតម្សៀវម្ៅតគ្គុម្េទសករ៍បស់ថ្នន កោ់តិ សំរាបព់្គូ្ម្រេយរាបាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិបា្ចំ្ួ៤ដ្ង ម្សមើ 
១០០%ម្ធៀប្ឹងសូចនាករ៤ដ្ងកនុង១ ន្ ។ំ ចំ្ូ្អនកចូលរតួសរុប២០៣ រូប ព្សីចំ្ួ្៣៦ រូប  ម្សមើ្ិង
៥០%ម្ៅសិកាា កាតដដ្លម្ព្គងេុក ។ 

 សិកាា សាលាសដីអំរី ការកាតប់ ា្យអព្តាសាល បជំ់ងឺព្គុ្្ឈាត តាតរយះការរព្ងឹងការ 
រាបាលព្តឹព្តូវ្ិងតព្តងេិ់សម្សវារាបាល កនុងរដូ្វជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្ចំ្ួ្៤ដ្ងម្សមើ១០០%ម្ធៀប   
សូចនាករ៤ដ្ងកនុង១ ន្  ំ។ ចំ្ួ្អនកចូលរតួ១៨០រូប ព្សីចំ្ួ្៣៥រូប ម្សមើ្ិង៤៥%ម្ៅសិកាា កាតដដ្ល
ម្ព្គងេុកចំ្ួ្៤០០រូប ។  

 កតមវធីិកប៏ា្ចងព្កងម្សៀវម្ៅប េុ ះបណាេ លអំរីរម្បៀបរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈកីបា្ចំ្ួ្  
១,៧០០ កាល ្ិងកតមវធីិបម្ព្ងៀ្បា្ចំ្ួ្ ២០០កាល។  

 កតមវធីិោតិបា្ផ្េល់ម្សរ  ូតោម្ព្ចើ្សំរាបោ់ជំ្ួយកនុងការរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាតកនុង ន្  ំ 
២០២០។  

តារាងដបងដចកចំ្ួ្ម្សរ  ូត ទងំ ២៥ម្ខ្តេព្កុង ្ិងត ទ្ីរម្រេយកុារោតិ កនុង ន្ ២ំ០២០ 
ល.រ ម្ឈាម ះម្ខ្តេ Hydroxy Ethyl 

 Stareh(FL/500ml) 
Dextrose5%+NSS 
0,9%(Fl/500ml) 

Dextrose 
5%+Acete  
Ringer(FL/500ml) 

Dextrose 
5%+Acete Ringer 
Lactate(FL/500ml) 

១ បនាទ យា្ជយ័ ១០០ ១០០០ ១២០០ ៤០០ 
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ការងារប្គរ់ប្គងភាែ ក់ងារចម្លង 

ជំងឺព្គុ្្ឈាតគម ្ថ្នន សំំរាបរ់ាបាល ឬថ្នន បំង្ហក រជំងឺម្្ះផ្ងដដ្រ រ ូតតកដ្ល់ម្រលសរានថ្ៃ
ម្្ះ។ ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យ ប ទ្ុកជំងឺ ឬកាតប់ ា្យការចតលងជំងឺ កតមវធីិោតិព្បយុេធ ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិងព្គុ្្
ឈកីម្ោយម្ព្បើព្បាស់ថ្វកិាោតិម្ដ្ើតបផី្គតផ់្គង ់ បា កឃ្តកដូ៏្ចោថ្នន សំំរាបប់ាញ់តូស បា្ព្គ្បព់្គ្ ់ 

២ បាតដ់្ំបង ១០០ ១០០០ ១១០០ ៣០០ 
៣ កំរងច់ាត ១៥០ ២៥០០ ៣០០០ ៩០០ 
៤ កំរង់្ ន ងំ ៥០ ៥០០ ៥៦០ ៣០០ 
៥ កំរងស់ពឺ ៥០ ៥០០ ៥១៦ ២០០ 
៦ កំរងធ់ំ ១០០ ២០០០ ២៥០០ ៤០០ 
៧ កំរត ៧០ ៩០០ ១០០០ ២០០ 
៨ កណាេ ល ៨០ ៩០០ ១០០០ ៣០០ 
៩ ម្កាះកុង ៥០ ៤០០ ៥០០ ១៥០ 
១០ ព្កម្ចះ ៦០ ៧០០ ៧០០ ១៥០ 
១១ ត ឌ លគ្ីរ ី ៥០ ៤០០ ៦០០ ១៥០ 
១២ ភនមំ្រញ ១០០ ១០០០ ១០០០ ២០០ 
១៣ ព្រះវហិារ ១០០ ៦៥០ ៨០០ ២០០ 
១៤ នព្រដវង ១០០ ១០០០ ១០០០ ៣០០ 
១៥ ម្រធិស៏ាត ់ ៥០ ៧០០ ៧០០ ២០០ 
១៦ រត្គ្ីរ ី ៥០ ៥២០ ៥២០ ២០០ 
១៧ ម្សៀតរាប ២០០ ២០០០ ២៨០០ ៩០០ 
១៨ កំរងម់្សាត ៥០ ៥០០ ៥០០ ២០០ 
១៩ សទឹងដព្តង ៥០ ៥០០ ៥០០ ២០០ 
២០ សាា យម្រៀង ៦០ ១០០០ ១០០០ ៣០០ 
២១ តាដកវ ១០០ ១៩០០ ២៦០០ ៧០០ 
២២ ឧតេា្ជយ័ ៥០ ៤០០ ៦០០ ២០០ 
២៣ ដកប ៤០ ៤០០ ៦០០ ១៥០ 
២៤ នប លិ្ ៤០ ៤០០ ៦០០ ១០០ 
២៥ តបូងឃមុ ំ ៥០ ៤០០ ៥០០ ១០០ 
២៦ ត្ទីរម្រេយកុារោតិ ១០០ ១៨០០ ២៥០០ ៦០០ 

សរុបរតួ ២០០០ ២៣៩៧០ ២៨៨៩៦ ៨០០០ 
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សំរាបោ់កក់នុងរង ឬអាងសេុកេឹកសំរាបម់្ព្បើព្បាស់របស់ ព្បោជ្កនុងតំប្ព់្បឈតខ្ពស់កនុង ន្ ២ំ០២០
ម្្ះ។ ការោកថ់្នន អំាដបត ឬ ប ធីីអាយោេូម្ៅ កតមវធីិតំរូវម្អាយថ្នន ក ់ ម្ព្កាតោតិម្ធាើការោកចំ់្ួ្២ជំុកនុង
កនុងតយួ ន្ ំៗ  គឺ្តុ្រដូ្វម្ភលៀង ធាល កក់នុងដខ្ឧសភា ្ិងតថុិ្នា ្ិងជំុេី២ម្ៅចុងរដូ្វម្ភលៀងគឺ្ដខ្កញ្ហា ្ិង          
ដខ្តុលា។ ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យភារការរកីសាយភាយ សំុា ន្បា កឃ្ត ដដ្លអាចម្កើតា្ម្ ើងការោក់
ថ្នន អំាដបតឬការបាញ់ថ្នន តូំសម្ៅស គ្ត្ ៍ គឺ្អ្ុវតេ្ម៍្ៅេីកដ ល្ងដដ្លា្ការព្បឈតខ្ពស់សាា ្ភារ
ជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិងព្គុ្្ឈកីអាចព្បឈត្ឹងការរាតតាត ឬកនុងករ ីជំងឺកំរុងរាតតាត ។  

 ការោកថ់្នន អំាដបតម្ៅស គ្ត្ដ៏ដ្លា្ការព្បឈតខ្ពស់កនុង២៥រាជធា្ីម្ខ្តេបា្១០០% 
ម្ោយម្ព្បើថ្នន អំាដបតអស់ចំ្ួ្២០៧,១០ម្តា្គឺ្ព្តូវ្ឹង៨៦,២៩%ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងអាដបត ដដ្ល   
កតមវធីិោតិបា្ផ្េល់ចំ្ួ្២៤០ម្តា្។  

 កតមវធីិបា្សម្ព្តចសូចនាករដដ្លព្តូវបាញ់ថ្នន សំាល បតូ់សកនុងស គ្ត្ដ៏ដ្លព្បឈត្ឹង 
ការផ្ទុជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្១០០% ។ 

 សិក្ខា សាលាពិគ្រោះគោបល់សតីពីក្ខរកំណតយ់ន្តក្ខរគ ើម្បសីគ្ម្ចបាន្នូ្វអ្ា្រប ណត ប ់
ខ្ពស់ការដាកថ់្ន អំាដបត(Abate)គៅថ្ន កគ់្ក្ខម្ជាតិបា្ចំ្ួ្២ដ្ងម្ធៀប្ឹងសូចនាករម្សមើ១០០%។ 
ចំ្ួ្អនកចូលរតួសរុប ៨២ រូបព្សីចំ្ួ្២១រូបព្តូវ្ឹង៤១%ន្សូចនាករដដ្លបា្ម្ព្គងេុកចំ្ួ្២០០
រូប កនុង១ ន្ ។ំ 

 សិកាា សាលាសដីអំរីតួនាេីចូលរតួរបស់ស គ្ត្ ៍្ិងេំនាកេំ់្ងហា្ិភយ័តុ្ ្ឹងម្ព្កាយ 
កាផ្ទុះរាតតាតន្ជំងឺព្គុ្្ឈាតបា្ចំ្ួ្៣ដ្ងម្សមើ១០០%ម្ធៀប្ឹងសូចនាករកនុង១ ន្ ៣ំដ្ង ។ ចំ្ួ្ 
អនកចូលរតួសរុប១៥៦ រូបព្សីចំ្ួ្៤៤រូបព្តូវ្ឹង៥២%ន្សូចនាករដដ្លបា្ម្ព្គងេុកចំ្ួ្៣០០រូប
កនុង១ ន្ ។ំ 

 សិកាា សាលាសដីអំរីការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ឈាត្ិងព្គុ្្ឈកីបា្ចំ្ួ្៣ដ្ងម្សមើ្ិង១០០% 
ម្ធៀប្ឹងសូចនាករ៣ដ្ងកនុង១ ន្  ំ ។ អនកចូលរតួសរុប១៧៨រូបព្សីចំ្ួ្៤៩រូបព្តូវ្ឹង៥៩,៣% ន្       
សូចនាករដដ្លបា្ម្ព្គងេុកចំ្ួ្៣០០នាកក់នុង១ ន្ ។ំ  

 បាន្ច ោះ្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតម្ម្ៃអ្ា្រប ណត បន់ន្ក្ខរដាកថ់្ន អំានបតគៅាម្ បណ្តត គខ្តត 
បា្១៨ដ្ងសមី្ឹង១០០%ម្ធៀប្ឹងសូចនាករ១៨ដ្ងកនុង១ ន្ ។ំ 
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តារាងម្ព្បើព្បាស់អាដបតសំរាប២់៥រាជធា្ីម្ខ្តេ 
ល.រ ម្ឈាម ះម្ខ្តេ អាដបត(គ្ិតោម្តា្) 

ចំ្ួ្េេួល ចំ្ួ្ម្ព្បើព្បាស់ ចំ្ួ្ម្ៅសល់ 

១ បនាទ យា្ជយ័ ១៤ ១១ ៣ 

២ បាតដ់្ំបង ១៦ ១២.៤០ ៣.៦០ 

៣ កំរងច់ាត ១៥ ១៣ ២ 
៤ កំរង់្ ន  ំ ៨ ៨ ០ 
៥ កំរងស់ពឺ ១០ ៩ ១ 
៦ កំរងធ់ ំ ១៤ ១០ ៤ 
៧ កំរត ១២ ១០ ៤ 

   ៨ កណាេ ល ៨ ៦.៨ ១.២ 
   ៩ ម្កាះកុង ៦ ៥.៨ ០.២ 
១០ ព្កម្ចះ ៨ ៨ ០ 
១១ ត ឌ លគ្ីរ ី ៤ ៤ ០ 
១២ ភនមំ្រញ ១៨ ១៧ ១ 
១៣ ព្រះវហិារ ៨ ៨ ០ 
១៤ នព្រដវង ១៥ ១៤ ១ 
១៥ ម្រធិសាត ់ ៩ ៧ ២ 
១៦ រត្គ្ីត ី ៦ ៦ ០ 
១៧ ម្សៀតរាប ១៨ ១៨ ០ 
១៨ កំរងម់្សាត ៨ ៦ ២ 
១៩ សទឹងដព្តង ៤ ៣ ១ 
២០ សាា យម្រៀង ៩ ៦ ៣ 
២១ តាដកវ ៨ ៨ ០ 
២២ ឧតេរា្ជយ័ ៦ ៣ ៣ 
២៣ ដកប ៤ ៣ ១ 
២៤ នប លិ្ ៤ ២.១ ១.៩ 
២៥ តបូងឃមុ ំ ៨ ៨ ០ 

សរុប ២៤០ ២០៧.១០ ៣២.៩០ 
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ការងារអបរ់ំសែុភ្នរ 
ដផ្នកអបរ់សុំខ្ភារ ោដផ្នកតយួដដ្លតំរូវម្អាយកតមវធីិោតិទតទរការម្អាយា្ការចូលរតួ 

េូលំេូលាយរីស គ្ត្ស៍ាលាម្រៀ្វតេអារា ត ្ិងព្បោជ្ដដ្លរស់ម្ៅកនុងតំប្ព់្បឈតខ្ពស់ដូ្ចោ  
តាតកដ ល្ងដដ្លា្ លំម្ៅោឋ ្ ម្ព្ចើ្ព្បតូលផ្េុ ំ ្ិងេីព្បជំុជ្។ ម្ព្ៅរីម្នាះការចូលរតួរីព្កសួង អ េ្រ
ព្កសួង កដូ៏្ចោនដ្គូ្អភវិឌឍ្ម៍្ៅកនុង ព្បម្េសកតពុោម្ដ្ើរតួនាេីសំខា្ណ់ាស់ម្ដ្ើតបធីា្ម្អាយា្ការ
ចូលរតួខ្ពស់រីព្បោជ្កនុងការសំអាតលំម្ៅោឋ ្ ម្ោយលុបបំបាតវ់តាុដ្កេឹ់ក សំបកកំប ុង សំបកកងឡ់ា្ 
សំបកកងត់ ូតូ ព្តម្ឡាកដូ្ង សំបកដ្ប ្ ិងវតាុដ្កេឹ់ក ម្ផ្េង ម្េៀតដដ្លអាចោជព្តកតូសខាល ។ ោេូម្ៅការ
ការររជំងឺព្គុ្្ឈាតព្តូវម្ផ្េើតម្ចញរីព្គួ្សារ ្ិងស គ្ត្៍្ ីតយួៗ ម្ព្កាតការដ នា ំ ្ិងជំរុញម្អាយ
អ្ុវតេវធិា្ការការររ ្ិងការដ នាមំ្អាយម្ៅរកត ទ្ីរម្រេយរដ្ឋម្ដ្ើតបរីាបាល ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្អាយបា្
ទ្ម់្រលម្វលា។  

 សិកាា សាលាសដីអំរីការរិ្ិតយ្ិងវាយតនតលការអ្ុវតេន្ការព្បព្ស័យទកេ់ងា្          
ហា្ិភយ័្ិងអបរ់សុំខ្ភារម្ៅស គ្ត្៍្ ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិបា្ចំ្ួ្៤ដ្ងម្សមើ្ិង១០០%ម្ធៀប្ឹង 
សូចនាករ៤ដ្ងកនុង១ ន្ ។ំ ចំ្ួ្អនកចូលរតួសរុប ៣៥២ ព្សីចំ្ួ្ ១០៥នាក ់ម្សមើ្ឹង ៨៨% ម្លើចំ្ួ្
អនកចូលរតួដដ្លបា្ម្ព្គងេុក ៤០០ នាក។់  

 ការចលនាព្បោជ្ម្ៅតាតស គ្ត្ម៍្ដ្ើតបចូីលរតួអ្ុវតេវធិា្ការររជំងឺព្គុ្្ឈាត  
្ិងព្គ្ុ្ឈកីម្្ះបា្ចំ្ួ្៤៥ដ្ងម្សមើ្ិង១០០%ម្ធៀប្ឹងសូចនាករ៤៥ដ្ងកនុង១ ន្  ំម្ៅកនុងម្ខ្តេ
ចំ្ួ្២៥រាជធា្ីម្ខ្តេ។  

 កតមវធីិោតិបា្ដឹ្កនាអំ្ុវតេ្ោ៏តយួថ្នន កម់្ព្កាតោតិចូលរតួ្ិងចលនាព្បោជ្បា្ចំ្ួ្ 
ចំ្ួ្ ៧៥.៦៩៤ នាក(់ព្បោជ្ោង ២០.២៥៨ នាករ់ស់ម្ៅចំ្ួ្៣,២២៥ភូតដិដ្លព្បឈាតខ្ពស់ ។   
 

ប្រព័នធអសងេតតាម្ដាន ជ្ំងឺប្គុនឈាម្ 

ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាតរឹងដផ្អកម្លើព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ចំ្ួ្២គឺ្ ព្បរ័្ ធអកតម
ដដ្លបម្ងកើតចាបត់ាងំរី ន្ ២ំ០០០តក ្ិងព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្សងេី់ដ លដដ្លកតមវធីិោតិព្បយុេធ 
្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅ រកក់ណាេ ល ន្ ២ំ០០២។  

 វគ្គប េុ ះបណាេ លសេីរីការរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័ ្ិងការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ជំងឺ       
ព្គុ្្ឈាតោតយួ ដផ្្េី (QGIS)បា្ចំ្ួ្៤ដ្ងម្សមើ្ិង៨០%ម្ធៀប្ឹងសូចនាករ៥ដ្ងកនុង១ ន្  ំ។ 
ចំ្ួ្សិកាា កាតចូលរតួសរុបចំ្ួ្២១៤រូបព្សី៤១រូបម្សមើ្ឹង៨៥,៦% ម្លើចំ្ួ្អនកចូលរតួដដ្លបា្
ម្ព្គងេុក២៥០រូប។ 
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 សិកាា សាលាសេីអំរីព្បរ័្ ធតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាត ការព្បតូលេិ ន្្យ័ ្ិងវភិាគ្េិ ន្្យ័បា្ 
ចំ្ួ្៤ដ្ងម្សមើ្ិង៨០% ម្ធៀប្ឹងសូចនាករ៥ដ្ងកនុង១ ន្  ំចំ្ួ្១៥៦រូប ព្សី៤៨រូប  ម្សមើ្ឹង ៦២,៤% 
ម្លើចំ្ួ្អនកចូលរតួដដ្លបា្ម្ព្គងេុក ២៥០ រូប។ 

 សិកាា សាលាសេីរីការម្ព្បើព្បាស់េិ ន្្យ័ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្ដ្ើតបរីព្ងឹង 
ព្បសិេធភារ ការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ ៍ ម្ឆ្លើយតបម្ៅ  ្ឹងសាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ឈាត ម្ៅថ្នន កម់្ព្កាតោតិ    បា្
ចំ្ួ្៥ដ្ងម្សមើ្ិង១០០%ម្ធៀប្ឹងសូចនាករ៥ដ្ងកនុង១ ន្  ំ ចំ្ួ្  ២៥០  រូបព្សីចំ្ួ្ ៤៨រូប ម្សមើ្ឹង 
១០០% ម្លើចំ្ួ្អនកចូលរតួដដ្លបា្ម្ព្គងេុក ២៥០ រូប។ 

 សិកាា សាលាសេីរី  ការរព្ងឹងសតតាភារ ដ្ល់តព្្ីេថ្នន កម់្ព្កាតោតិ  កនុងការកំ តេី់តាងំ 
ភូតសិាន្រសេដដ្្ា្ការចតលងជំងឺព្គុ្្ឈាតខ្ពស់ ្ិងការម្កៀរគ្រធ្ធា្ ម្ៅតូលោឋ ្បា្ចំ្ួ្៣ដ្ង
ម្សមើ្ិង៧៥%ម្ធៀប្ឹងសូចនាករ៤ដ្ងកនុង១ ន្  ំ ចំ្ួ្១២៧រូប ព្សី៣៤រូប ម្សមើ្ឹង ៦៣.៥% ម្លើចំ្ួ្
អនកចូលរតួដដ្លបា្ម្ព្គងេុក ២០០ រូប។ 

 បាន្ចុះអភបិាល ព្តួតរិ្ិតយ ្ិងតាតោ្សាា ្ភារជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី តុ្្ិង 
ម្ព្កាយផ្ទុះការរាតតាតព្រតទងំការអបរ់សុំខ្ភារ ម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យព្បភរភាញ កង់្ហរចតលគៅកន ងសហរម្ន្ ៍
បា្ចំ្ួ្៥០ ងម្សមើ្ិង១០០%ន្សូចនាករដដ្លបា្ម្ព្គងេុក៥០ដ្ងកនុង១ ន្  ំ។ 
 
ារាងបង្ហា ញសាាព្តព្បម្ភេវរុីសព្គ្ុ្ឈាត ន្ ២ំ០២០ 

ត្ទីរម្រេយ  សំណាក ព្គ្ុ្ឈាត  DNV-1 DNV-2 
DNV-

3 
DNV-

4 

ត្ទីរម្រេយកុារអងគរម្សៀតរាប ៥ ១ ៣ ១ ០ ០ 
ត្ទីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេបាតដ់្ំបង ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
ត្ទីរម្រេយកុារោតិព្កុងភនមំ្រញ ១០ ០ ៤ ៥ ០ ០ 
ត្ទីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេកំរងចាត ១ ៣ ០ ៣ ០ ០ 
ត្ទីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ១៣ ៤ ០ ១៤ ០ ០ 
Clinical Laboratory - IPC (Phnom 
Penh) 

០ ០ ០ ១ ០ ០ 

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

  
ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ម្សរ  ូ ូជីជំងឺព្គុ្្ឈាតកប៏ា្បម្ងកើតម្ ើងម្ៅរកក់ណាេ ល ន្  ំ ២០០២ 

ក ល្ងតក ដដ្រម្ោយ ស ការ្ិងម្ព្កាតការជួយ ឧបតាតភរីវេិាសាា ្បា សទ័រកតពុោ។ ព្បរ័្ ធម្្ះម្ព្ជើសម្រ ើស
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សំណាកឈាត រីកុារដដ្លសងេយ័ថ្នម្កើតជំងឺព្គុ្្ឈាតដដ្លចូលេេួលការរាបាលម្ៅត ទ្ីរម្រេយ
សងេី់ដ លម្ោយយកចំ្ួ្៥សំណាកកនុងតយួដខ្ម្ៅតាតត ទ្ីរម្រេយ្ីតយួៗ ម្ ើយម្ផ្ញើតកវេិាសាា ្ 
បា សទ័រម្ដ្ើតបមី្ធាើការវភិាគ្រកព្បម្ភេវរូីសព្គុ្្ ឈាត។   

២.៥. កតាត ប្រឈម្ 
 ព្បោជ្តយួចំ្ួ្ចូលរតួកនុងការអ្ុវតេ្ ៍វធិា្ការការររតាតរយៈការកាតប់ ា្យព្បភរ 

ជព្តកតូសខាល ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយ។ 
 ព្បោជ្តយួចំ្ួ្តូចម្ៅដតា្ការយឺតយ វកនុងការបញ្ាូ ្អនកជំងឺព្គុ្្ឈាតតកត ទ្ីរម្រេយ 

រដ្ឋ ។ 
 ព្បោជ្តយួចំ្ួ្តូចតិ្ បា្ោកអ់ាដបតកនុងរងឬអាងសំរាបស់េុកេឹកម្ព្បើព្បាស់បនាទ ប ់

រីរួកគតប់ា្េេួលរីភាន កង់្ហរសុខាភបិាល។ 
 ការចូលរតួស ការរីសំណាកអ់ាោញ ធរតូលោឋ ្កដូ៏្ចោភាគី្រករ់្ទ់ងំអស់ម្ៅតិ្ បា្ 

លអព្បម្សើម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹង ន្ ២ំ០១៩ម្ោយសារការផ្ទុះជំងឺកូវដី្១៩ដដ្លតំរូវម្អាយរួកគតចូ់លរតួេប់
សាក តជំ់ងឺដដ្កកំរុងរាតតាតេូទងំរិភរម្លាកម្្ះ ។ 

 ការផ្េល់េិ ន្្យ័តកថ្នន កោ់តិសំរាបប់ណាេ ម្ខ្តេតយួចំ្ួ្តូចម្ៅដតា្ការយឺតយ វ។ 
 ការចូលរតួរីបណាេ ព្កសួងត ទ្ីររករ់័្ ធនានាកដូ៏្ចោអងគការនដ្គូ្ម្ៅា្កំរតិម្ៅម្ ើយ។  

 

២.៦.កតាត គនលឹឹះ 
សកតមភារយុេធសាន្រសេម្្ះបា្េេួលលេធផ្លសម្ព្តចបា្ក ល្ងតកម្្ះ ម្ោយសារា្កតាេ  

ក ល្ឹះតយួចំ្ួ្ដូ្ចខាងម្ព្កាតៈ 
 ថ្នន កដឹ់្កនាពំ្គ្បលំ់ោបថ់្នន កន់្ព្កសួងសុខាភបិាលបា្ផ្េល់ការគពំ្េម្រញេំ ឹង ្ិងដតងដត 

ផ្េល់ការចងអុលបង្ហា ញេិសម្ៅដ្ល់កតមវធីិោតិក ល្ងតក។ 
 ា្នដ្គូ្ស ការប េ្ជួយ ឧបតាតភដផ្នកបម្ចចកម្េស ្ិងថ្វកិាសំរាបអ់្ុវតេ្ក៍ារង្ហរ។ 
 ថ្នន កដឹ់្កនាកំតមវធីិោតិា្បុគ្គលិកជំនាញ ្ិងា្ឆ្ ទ្ៈខ្ពស់កនុងការអ្ុវតេ្ក៍ារង្ហរ។ 
 កតមវធីិោតិា្ដផ្្ការយុេធសាន្រសេសាន នដ្ កដូ៏្ចោបេរិម្សាធ្ក៍ ល្ងតកសំរាបោ់ម្តម្រៀ្សំ 

រាបក់ារអ្ុវតេ្ក៍ារង្ហររបស់កតមវធីិោតិម្អាយា្ព្បសិេធភារ។ 
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២.៧. ទិែសៅកម្មវិធជី្ញតិប្រយ៊ុទធនឹងជ្ំងឺប្គុនឈាម្ែរំរ់ជ្ំហា នរនាា រ់ 
 ម្យងតាតការម្ធាើការរាករ ៍ជំងឺព្គុ្្ឈាត សំរាប់្ ន  ំ២០២១ ម្្ះ ចំ្ួ្ករ ីព្គុ្្ 

ឈាត អាចា្ចំ្ួ្ ១៥,២៧០ ករ ី ម្ ើយចម្នាល ះេំ្ុកចិតេ៨០% គឺ្៥,៨៥៦ ្ិង ៤៧,៨២៩     
ករ ី។ ម្យងតាតការរាករ ៍ម្្ះ ជំងឺព្គុ្្ឈាតកនុង ន្  ំ២០២១ ្ឹងម្កើ្ព្បា   ២៧% ម្បើម្ព្បៀប
ម្ធៀប្ឹង ន្  ំ២០២០។ 

 កតមវធីិ្ឹងម្ព្តៀតអាដបត១៦០ម្តា្ ថ្នន សំំរាបប់ាញ់តូសចំ្ួ្៦,០០០លីព្ត ្ិងម្សរ  ូតសំរាប ់
ព្គ្បព់្កងជំងឺព្គុ្្ឈាតចំ្ួ្៦០,០០០ដ្ប។ 

 កនុងសាា ្ភារម្្ះ កតមវធីិោតិ្ឹងប េ្ម្គ្ៀងគ្រធ្ធា្ម្ដ្ើតបបី េ្រព្ងឹង ្ិងរកាម្អាយបា្្ូវ 
សតាភារម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័គ្លី្ិក ្ិងបា រា គ្លី្ិក កដូ៏្ចោសតតាភារ ្ិងជំនាញរាបាលជំងឺព្គុ្្ឈាត ។ 

 កតមវធីិ្ឹងប េ្ម្ធាើចលនាការចូលរតួ រីសំណាកព់្បោជ្ម្ៅតាតស គ្ត្ ៍សិសា្ុសិសេ 
តាតសាលាម្រៀ្ េីព្បជំុជ្ វតេអារា ត ្ិងធានាម្អាយា្ការចូលរតួម្អាយបា្កា្ដ់តា្លកា ៈ
េូលំេូលាយរីព្កសួង ត ទ្ីរ ្ិងសាា ប័្ រដ្ឋដដ្លរករ់័្ ធ្ិង អនាតយ័ បរសិាា ្ សំ ង ់ម្េសចរ ៏្ិង
ការអភវិឌឍ្ ៍ម្ោយរាបប់ញ្ចូ លទងំនដ្គូ្អភវិឌឍ្ ៍្ិងអងគការម្ព្ៅរោឋ ភបិាលដដ្លព្បតិបតេិការម្ៅកនុង 
្ិងម្ព្ៅព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។  

កតមវធីិោតិ្ឹងប េ្ម្ព្បើព្បាស់ធ្ធា្ដដ្លបា្ផ្េល់ម្ោយរាជរោឋ ភបិាលម្អាយអស់លេធភារ
្ិងម្គ្ៀងគ្រធ្ធា្បដ ា្តរីសំណាកន់ដ្គូ្អភវិឌឍ្ក៍នុង ្ិងម្ព្ៅព្បម្េសម្ដ្ើតបរីព្ងឹង ្ិងរព្ងីក        
សតតាភារដផ្នកព្សាវព្ោវ្ិងអភវិឌឍ្ដ៍ផ្នកវេិាសាន្រសេសុខាភបិាលដូ្ចោការសិកាព្សាវព្ោវ               
សុខាភបិាលបា កសាន្រសេអម្ងកតតាតោ្ ្ិងការសិកាម្ដ្ើតបបីម្ងកើតឧបករ ៍ម្ផ្េងៗម្ដ្ើតបយីកតកម្ព្បើ
ព្បាស់កនុងការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត ្ិងព្គុ្្ឈកី ម្ដ្ើតបោីកាល ងំ ចលករថ្មីបដ ា្តម្លើយុេធសាន្រសេ
ដដ្លា្ព្សាបម់្ដ្ើតបចូីលរតួកនុងការកាតប់ ា្យអព្តាឈ ឺ ្ិងអព្តាសាល បម់្ោយសារ ជំងឺព្គុ្្ឈាតម្ៅ
កតពុោម្អាយកា្ដ់តា្ព្បសិេធភារោងតុ្។ 
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កម្មវិធីជ្ញតិប្រយ៊ុទធនឹងជ្ំងឺដ្ងេូវប្ពូនឆ្ែ  ំ២០២០ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



116 
 

  



117 
 

១.របាយការណ៍្ែម្ិទឋនលែសងេរ 
កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្្ិងកំរុងម្ធាើការព្បយុេធ ្ិងលុបបំបាត ់(១) ជំងឺព្រូ្ ឆ្លង

តាតដី្ ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ (Soil-Transmitted Helminth)៖ ម្កើតា្េូទងំព្បម្េស ោរិម្សសគឺ្កុារ
ម្ព្តៀតចូលសាលាម្រៀ្ កុារសាិតកនុងវយ័សិកា ្ិងន្រសេីសាិតកនុងវយ័ប េ្រូជ ដដ្លសរានថ្ៃ ា្ព្បោជ្
ព្បឈតោង៧.៥លា្នាក។់ (២) ជំងឺធំម្រះ ឬជំងឺព្រូ្ សីុសេូ (Schistosomiasis mekongi) បា្ ្ិង
កំរុងចតលងដ្ល់ព្បោជ្សរុបព្បា ១០តុឺ្ នាក ់ដដ្លរស់ម្ៅកនុងភូតចំិ្ួ្១១៤ តាតដ្ង ្ិងនដ្េម្ ល្
ម្តគ្ងគ កនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសទឹងដព្តង។ (៣) ជំងឺព្រូ្ អំម្បាះ ឬជំងឺម្ជើងដំ្រ ី (Lymphatic filariasis) 
ម្កើត ្ិងចតលងដ្ល់ព្បោជ្ដដ្លរស់ម្ៅកនុងម្ខ្តេរត្គី្រ ី (ព្សុកទងំ៩) ម្ខ្តេសទឹងដព្តង (ព្សុកទងំ៥) 
ម្ខ្តេម្សៀតរាប (ព្សុកវា រ ិ្  ម្សៀតរាប ្ិងអងគរជំុ) ្ិងម្ខ្តេព្រះវហិារ (ព្សុករម្វៀង) សរុបព្បា ៥ដស្
នាក។់ នាចុង ន្ ២ំ០១៦ ព្បម្េសកតពុោព្តូវបា្ អងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក ព្បកាសេេួលសាគ ល់ោផ្លូវ
ការ ថ្នជំងឺព្រូ្អំម្បាះ ព្តូវបា្លុបបំបាតដ់លងោបញ្ហា សុខ្ភារសាធារ ៈ ម្ៅកតពុោម្េៀតម្ ើយ។ 
េ ទ្ឹត្ឹង ការព្បយុេធ្ឹងជំងឹព្រូ្ខាងម្លើ កតមវធីិោតិ បា្ ្ិងកំរុងសិកាព្សាវព្ោវម្លើ (១) ជំងឺព្រូ្
សរនស ឬព្រូ្អងគីលីល (Strongyloidiasis stercoralis) ដដ្លោព្បម្ភេព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ្ិងម្កើតា្    
េូទងំព្បម្េស។ (២) ព្រូ្ម្ថ្លើត (Opisthorchiasis viverrini) ្ិងព្រូ្ម្តញា /សីុសទីដសកកូសីុស 
(Taenia/ Cysticercosis) ដដ្លម្កើតម្លើព្បោជ្េំលាប ូ់បព្តីម្ៅ ឬសាចចំ់អិ្តិ្ បា្ឆ្អិ្លអ។ 

កនុង្យ័ចូលរតួសំម្រច្ូវសុចនាករតយួចំ្ួ្ ន្ម្គម្លម្ៅអភវិឌឍ្ម៍្ោយម្ចរភារ ដដ្លកនុង
ម្នាះា្ អាហារូបតាតភ អព្តាសាល បរ់បស់កុារ ្ិងាតា តាតរយៈ ការផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារដ្ល់ព្កុត
ព្បឈត ការអបរ់សុំខ្ភារ ្ិងការម្លើកកំរស់អនាតយ័ ្ិងេឹកសាអ ត កតមវធីិោតិា្ម្គលម្ៅចតបង ១)- 
សម្ព្តចបា្ ្ិង/ឬ ធានាឲ្យបា្្ូវ ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្រូ្អំម្បាះ ្ិងជំងឺព្រូ្សីុសេូសូតញីា សីុស 
ព្បកបម្ោយចិរភារ ្ិង ២)- សម្ព្តចបា្ ្ិងធានាឲ្យបា្្ូវ ការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ជំងឺព្រូ្
ឆ្លងតាតការបរមិ្ភាគ្ចំ ីអាហារម្ៅ ឬតិ្ ឆ្អិ្លអ ជំងឺព្រូ្ម្តញា /សីុសទីដសកូសីុស ជំងឺព្រូ្សរនស ឬព្រូ្
អងគីលីល ព្បកបម្ោយ្ិរ េ្រភារ ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ តាតរយៈការរតួបញ្ចូ លយុេធសាន្រសេព្បយុេធ្ឹងជំងឺ 
ម្ោយម្ធាើការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបង្ហក រ រតួោតយួ្ឹងសារអបរ់សុំខ្ភារ ្ិងការម្លើកកតពស់ការផ្គតផ់្គងេឹ់ក
សាអ ត ្ិងអនាតយ័ ព្រតទងំការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ម៍្លើសុខ្ភារបសុសតាសាធារ ៈ ម្ៅតំប្ណ់ាដដ្លចា ំ
បាច។់ 

ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ កតមវធីិោតិ បា្អ្ុវតេសកតមភារការង្ហរតយួចំ្ួ្ ដូ្ចោ បា្ម្រៀបចំការ 
ប េុ ះបណាេ លសេីរី ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័រករងព្រូ្ម្រះម្វៀ្ ម្ោយបម្ចចកម្េសKato-Katz ដ្ល់តន្រ េ្ីត ទ្ីរ
រិម្សាធ្ ៍ម្ៅតាតត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេ ្ិងព្សុក តករីម្ខ្តេចំ្ួ្ព្បាតំយួ ចំ្ួ្ ៤៥នាក ់(ន្រសេី ៧នាក)់
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ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ោសតូ ភារដ្ល់ព្កុតម្គលម្ៅ ម្ៅតាតសាលាម្រៀ្ ្ិងស គ្ត្ ៍ ម្ោយ
ថ្នន Mំebendazole ឬ Albendazole របស់តន្រ េ្ីសុខាភបិាល ថ្នន កម់្ព្កាតោតិ គឺ្ោយុេធសាន្រសេចតបងកនុង
ការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ម្បើម្យងតាតតាតព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័សុខាភបិាល របស់ព្កសួង 
សុខាភបិាល (HMIS) បា្បង្ហា ញថ្ន កុារម្ព្តៀតចូលម្រៀ្ (១២-៥៩ដខ្) ចំ្ួ្២.០៥៨.៦៩៧នាក ់
កុារកនុងវយ័សិកា (៦-១៤ ន្ )ំ ចំ្ួ្ ១.៧៣៣.៥១៦នាក ់ សិសេសាលាអាយុ ១៥-២០ ន្  ំ ចំ្ួ្ 
៥៤៦.០០៥នាក ់្ ិងន្រសេីសាិតកនុងវយ័ប េ្រូជ (១៥-៤៩ ន្ )ំ ចំ្ួ្៦៩៤.០៦៥៧នាក ់បា្េេួល ន្ េំាល ក់
ព្រូ្យ ងតិចតេងកនុង ន្ ២ំ០២០។ ចំដ កឯការសិការីព្បសិេធភារថ្នន ពំ្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ម្ៅម្លើកុារ
សិសេសាលាបឋតសិកាកនុងម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ដដ្លា្ផ្ទុកព្រូ្េតពក ់ចំ្ួ្១០៤នាក ់បា្បង្ហា ញថ្ន ម្ៅ
រយះម្រល១៥នថ្ៃម្ព្កាយម្លបថ្នន ពំ្រូ្ព្បម្ភេ Albendazole ា្កុារចំ្ួ្៤៣នាក ់ (៤២.១%) ម្ៅដត
ា្រងព្រូ្ម្ៅកនុងលាតក (តាតរយះបម្ចចកម្េសKato-Katz) ដតអព្តារងព្រូ្ថ្យចុះ (Egg 
Reduction Rate) ា្ដ្ល់៩០.៦% ន្ករ ីព្រូ្េតពក ់ដដ្លបា្េេួលថ្នន េំាល កព់្រូ្។ េ ទ្ឹត្ឹងម្្ះ
ដដ្រ កតមវធីិោតិ បា្ម្ធាើការវាយតនតលរីអព្តាម្ព្បវា  ង ់ ន្ព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ម្លើកុារសិសេសាលាបឋត
សិកា ម្លើសំណាកលាតក ចំ្ួ្៦៨៤នាក ់តាតបម្ចចកម្េស Kato-Katz ម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្៦ ដដ្ល 
លេធផ្លបា្បង្ហា ញថ្ន ១៦.៧% ន្កុារសិសេសាលាបឋតសិកា ទងំ៦ម្ខ្តេ ា្ផ្ទុករងព្រូ្ឆ្លង
តាតដី្យ ងតិចតយួព្បម្ភេ ម្ ើយព្បម្ភេព្រូ្ដដ្លា្អព្តាម្ព្បវា  ងខ់្ពស់ោងម្គ្ គឺ្ព្រូ្េតពក ់
(៩៣.៣%)។ អព្តាម្ព្បវា  ងព់្រូ្ឆ្លងតាតដី្ម្ៅម្លើកុារដដ្លរស់ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ្ិងម្កាះកុង ម្ៅ
ចម្នាល ះ ២១.៥% ម្ៅ៣៨.១% ចំដ កម្ខ្តេម្ផ្េងៗម្េៀតអព្តាទបោង២០%។ 

ម្បើតាតលេធផ្ល ន្ការរិ្ិតយសំណាកលាតក ម្លើព្កុតម្គលម្ៅរស់ម្ៅកនុងតំប្ព់្បឈត្ឹង
ជំងឺសីុសេូ ឬជំងឺព្រូ្ធំម្រះ ម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសទឹងដព្តង បា្បង្ហា ញថ្ន ជំងឺព្រូ្សីុសេូា្១.៥% 
(២៦ការ ី) ន្សំណាកលាតក១៧៤៣ ដដ្លកនុងម្នាះា្តយួករ ី រស់ម្ៅកនុងភូតតិាតោ្ោព្បចាំ
កនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ។ ម្ោយដ ក ា្ព្បោជ្ចំ្ួ្ ៥៤៦៩៨នាក ់(៤១.៤% ោន្រសេី) ដដ្លរស់ម្ៅកនុងភូតិ
ព្បឈត្ឹងជំងឺសីុសេូ បា្េេួលថ្នន េំាល កព់្រូ្សីុសេូោសតូ ភារ ្ិងអបរ់សុំខ្ភារ។ បដ ា្តម្លើម្្ះ
ម្េៀត កតមវធីិោតិ បា្អ្ុវតេការង្ហរស គ្ត្ដឹ៍្កនាកំារលុបបំបាតជំ់ងឺសីុសេូតាតរយៈការម្លើកកំរស់ 
អនាតយ័ ្ិងេឹកសាអ ត (CL-SWASH: Community-Led to Eliminate Schistosomiasis integrated 
with Water, Sanitation and Hygiene) ម្ៅកនុង៦ភូត ិន្តំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្សីុសេូកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិង
ម្ខ្តេសទឹងដព្តង ព្រតទងំបា្បា្ចុះម្ធាើការតាតោ្ ្ិងវាយតនតលរីវឌឍ្ភារការង្ហរម្ៅកនុងភូតមិ្ផ្េងៗ
ម្េៀតម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសទឹងដព្តង ដដ្លលេធផ្លបា្បង្ហា ញថ្ន ចំ្ួ្បងគ្ម់្ៅកនុងភូតទិងំម្នាះា្
ការម្កើ្ម្ ើងោប េ្បនាទ បរី់៣៦% - ៧៤%។ 
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កនុងម្គលបំ ង ព្បតូលេិ ន្្យ័ ្ិងភសេុតាងម្ផ្េងៗ យកតកម្រៀបចំចងព្កង ដផ្្ការព្បយុេធ
្ឹងជំងឺព្រួ្ម្ផ្លើត ្ិងព្រូ្ម្តញា  ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ កតមវធីិោតិ បា្ម្ធាើការតាតោ្រីអព្តាព្បវា  ងជំ់ងឺ
ព្រូ្ម្ថ្លើតម្ៅកនុងភូតតិយួចំ្ួ្ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងច់ាត ្ិងម្ខ្តេនព្រដវង ម្ោយបា្ម្ធាើការរិ្ិតយលាតករក
ម្តើលព្រូ្ម្ថ្លើត ម្លើព្បោជ្ ្ិងសិសេសាលា ចំ្ួ្១០២០នាក ់ ដដ្លលេធផ្លសរុប បា្បង្ហា ញថ្ន
៤.៧% ា្ផ្ទុករងព្រូ្ម្ថ្លើត ដដ្លកនុងម្នាះ ២.៥% ន្អនកចូលរតួតករីម្ខ្តេកំរងច់ាត ្ិង៨.៥% តករី
ម្ខ្តេនព្រដវង ា្ផ្ទុករងព្រូ្ម្ថ្លើត។ ោតយួគន ម្្ះដដ្រ កតមវធីិោតិបា្ម្ធាើការអម្ងកត រិ្ិតយព្សាវព្ោវជំងឺ
ព្រូ្ម្តញា  ម្លើព្បោជ្សរុប ចំ្ួ្១៣១៦ ដដ្លរស់ម្ៅកនុងម្ខ្តេរត្គី្រ ី (២៧៦នាក)់ ត ឌ លគី្រ ី
(២២៦នាក)់ សទឹងដព្តង (២២៩នាក)់ ព្រះវហិារ (៣៤៩នាក)់ ្ិងព្កម្ចះ (២៣៦នាក)់ ម្ោយរកម្ឃើញថ្ន 
អព្តាម្ព្បវា  ងជំ់ងឺព្រូ្ម្តញា សរុប ា្ចំ្ួ្ ៤.១%។ ម្ោយដ ក ម្ខ្តេរត្គី្រ ី ្ិងម្ខ្តេត ឌ លគី្រ ី
ា្អព្តាព្បវា  ងខ់្ពស់ោងម្គ្ (១០%)។ 

ម្បើម្ទះបីោសកតមភារតយួចំ្ួ្ ព្តូវបា្រ្ាម្រល ឬលុបម្ចាល ម្ោយសាការរាតតាតន្
ជំងឺកូវដិ្១៩ ្ិងកងាះខាតធ្ធា្ ថ្វកិា ្ិងសាភ រះកម៏្ោយ កក៏តមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្
ស ការអ្ុវតេការង្ហរ ោតយួនដ្គូ្អភវិឌឍ្ ៍្ិងអងគការោតិ ្ិងអ េ្រោតិ ម្ោយសម្ព្តចបា្្ូវ 
លេធផ្លការង្ហរចតបងៗតយួចំ្ួ្ ដូ្ចោ ព្បជំុប េុ ះបណាេ ល ការចុះអបរ់សុំខ្ភារ ការម្លើកកំរស់សុខ្
ាលភារ ការផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារ ការអម្ងគតវាយតនតលរីសាា ្ភារជំងឺ ្ ិងការសិកាព្សាវព្ោវោម្ដ្ើត។ 
ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចឲ្យវាតាតម្គលម្ៅរបស់ខ្លួ្ កតមវធីិោតិ ្ ឹងប េ្អ្ុវតេការង្ហរ ម្ោយខិ្តខំ្រព្ងឹងសតតេភារ
តន្រ េ្ីរករ់័្ ធ តាតរយះការប េុ ះបណាេ ល ការអភបិាល ្ិងការសិកាព្សាវព្ោវ ព្រតទងំរព្ងីកកិចច
ស ការោតយួគូ្អភវិឌឍ្ ៍្ិងអងគការោតិ ្ិងអ េ្រោតិនានា។ 
  



120 
 

២.របាយការណ៏្ែម្ិទធនលលអំិត៖ 

២.១.សាា នការណ៍្ទូសៅ៖ 
កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្ ្ ិងកំរុងម្ធាើការព្បយុេធ ្ ិងលុបបំបាតម់្លើជំងឺព្រូ្ តយួ

ចំ្ួ្ា្ដូ្ចោ៖ ១-ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ (Soil-Transmitted Helminthiasis) ២-ជំងឺព្រូ្ ធំម្រះ ឬជំងឺ
ព្រូ្ សីុសេូ (Schistosomiasis mekongi) ្ិង ៣-ជំងឺព្រូ្ អំម្បាះ ឬជំងឺម្ជើងដំ្រ ី(Lymphatic filariasis)
។ េ ទ្ឹត្ឹងការព្បយុេធ្ឹងជំងឹព្រូ្ខាងម្លើ កតមវធីិោតិ បា្ ្ិងកំរុងសិកាព្សាវព្ោវម្លើ ១-ជំងឺព្រូ្
ម្ថ្លើត ោរិម្សសព្រូ្ Opisthorchis viverrini ២-ជំងឺព្រូ្ ម្តញា /សីុសទីដសកូសីុស (Taeniasis/ 
Cysticercosis) ្ិង ៣-ជំងឺព្រូ្អងគីលីល (Strongyloides stercoralis) ដដ្លោព្រូ្ឆ្លងតាតដី្។ 

 

២.២.ជ្ងំឺប្ពូនឆ្លងតាម្ដ្ី (Soil-Transmitted Helminthiasis) 
ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ដដ្លា្ដូ្ចោ ព្រូ្ចងកឹះ (Ascariasis) ព្រូ្ររំតម់្សះ (Trichuriasis) ្ ិង

ព្រូ្េតពក ់ (Hookworms) ម្កើតា្ម្ៅេូទងំព្បម្េសកតពុោម្កើតា្េូទងំព្បម្េសកតពុោ។ ព្រូ្ម្្ះ
ឆ្លងតាតរយៈ កងាះអនាតយ័ ដូ្ចោការបរមិ្ភាគ្ចំ ីចំ ីអាហារ េឹក បដ ល្ដផ្លម្ឈើ ដដ្លបា្លាងសាអ ត
លអ ្ិងការដលង ឬម្ដ្ើរម្ោយម្ជើងេម្េរ ោម្ដ្ើត។ ព្កុតង្ហយរងម្ព្គះម្កើតជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ម្ ើយផ្េល់
ផ្លលំបាកដ្ល់សុខ្ភារោងម្គ្ គឺ្កុារម្ព្តៀតចូលសាលាម្រៀ្ (១២-៥៩ដខ្) កុារសាិតកនុងវយ័សិកា 
(៦-១៤ ន្ )ំ ្ិងន្រសេីសាិតកនុងវយ័ប េ្រូជ (១៥-៤៩ ន្ )ំ ដដ្លសរានថ្ៃា្ព្បោជ្ព្បឈតោង៧.៥លា្
នាក។់ ការអបរ់សុំខ្ភារ (Health Education) ម្លើបញ្ហា អនាតយ័ផ្អទ ល់ខ្លួ្ ា្ដូ្ចោការម្ព្បើព្បាស់
បងគ្ ់បរមិ្ភាគ្េឹកសាអ ត ការលាងសាអ តនដ្ (Water, Sanitation and Hygiene) ្ិង ការផ្េល់ថ្នន េំាល ក់
ព្រូ្ព្បម្ភេ Mebendazole ឬ Albendazole ោសតូ ភារ ដ្ល់ព្បោជ្ចំ ុច ចំ្ួ្២ដ្ង កនុង១ ន្  ំ
(ដខ្ឧសភា ្ិងដខ្វចិិឆកា) គឺ្ោយុេធសាន្រសេចតបងកនុងការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ម្្ះ។ ចាបត់ាងំរី 
២០១៦ តកកតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្េេួលជំ្ួយថ្នន មំ្តបងោ់សយូល (Mebendazole) 
ចំ្ួ្១០លា្ព្គប ់ ោម្រៀងរាល់ ន្  ំ រីព្កុត  ុ្ Johnson&Johnson តាតរយៈអងគការ Children 
Without Worm (CWW) ្ិងអងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក (WHO)។ បចចុបប ន្ម្្ះ អព្តាព្គ្បដ្ េ បន់្
ការផ្េល់ថ្នន ពំ្រូ្ ដ្ល់កុារសិសេសាលាបឋតសិកាេូទងំព្បម្េសោង៩០% បា្េេួលថ្នន េំាល កព់្រូ្ 
យ ងតិចតេងកនុង ១ ន្ ។ំ 
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ការសិកាព្សាវព្ោវម្ធាើម្េបើងកនុង ន្ ២ំ០១៨-២០១៩ តាតរយៈការរិ្ិតយលាតកម្ោយ
បម្ចចកម្េស Kato-Katz ម្លើសំណាកលាតក ១៦២៦ របស់កុារសិសេសាលាបឋតសិកា បា្បង្ហា ញ
ថ្ន អព្តាម្ព្បវា េបងន់្ព្បម្ភេជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ោរិម្សសអព្តាម្ព្បវា េបងន់្ព្រូ្ចងកឹះ ្ិងព្រូ្ររំត់
ម្សះ ា្ការថ្យចុះយ ងខាល ងំ ម្ព្កាត២%។ ដត អព្តាម្ព្បវា េបងន់្ជំងឺព្រូ្េតពក ់ម្ៅដតា្កំរតិខ្ពស់ម្ៅ
ម្ ើយ (១១.៩%) ដដ្លម្្ះ ម្ៅោចំ ុចម្ធាើឲ្យា្ការបារតភ ៍។ ម្ោយដ កម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ដកប ្ិង
ត ឌ លគី្រ ីម្ៅា្អព្តាម្ព្បវា  ងជំ់ងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ម្លើសរី២០%។ 

 

២.៣.ជ្ំងឺធំស ឹះ ឬជ្ំងឺប្ពូនែ៊ុែី ត ូ(Schistosomiasis mekongi) 
ជំងឺធំម្រះ ឬជំងឺព្រូ្សីុសេូ បា្ ្ិងកំរុងចតលងដ្ល់ព្បោជ្សរុបព្បា ១០តុឺ្ នាក ់ ដដ្ល

រស់ម្ៅកនុងភូតចំិ្ួ្១១៤ តាតដ្ង ្ិងនដ្េម្ ល្ម្តគ្ងគន្ម្ខ្តេព្កម្ចះ (៥៦ ភូត)ិ ្ិងសទឹងដព្តង (៥៨ ភូត)ិ
។ ជំងឺព្រូ្ម្្ះ ឆ្លងតាតរយៈការប ះរល់ផ្អទ ល់្ឹងេឹកេម្ ល្ម្តគ្ងគ ដូ្ចោ ដ លេឹក ម្បាកគ្ក ់្ិងម្្សាេ
ព្តីោម្ដ្ើត ម្ោយការម្ព្ជៀតចូលតាតដសបក ន្កូ្ដ្ងកូវព្រូ្ (Cercariae) ដដ្លម្ចញរីសតាខ្យងខាល  
(Neotricula Aperta) ។ ម្ព្កាតការព្គ្បព់្គ្ង ដ្ ៏មតច់ត ់(ការផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារ ការអបរ់សុំខ្ភារ ្ិង
ការម្លើកកំរស់អនាតយ័) អស់រយៈម្រលោង២០ ន្ តំក អព្តាម្ព្បវា  ងន់្ជំងឺសីុសេូម្ៅកនុងភូតចិតលង ោ
រិម្សសម្ៅកនុងភូតដិដ្លតាតោ្ោព្បចាមំ្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ បា្ធាល កចុ់ះយ ងគំ្ ុករី ៧២% នា ន្ ំ
១៩៩៥ តកម្ៅម្ព្កាត ១% នា ន្ ២ំ០១៩ម្្ះ។ 

ម្ៅ ន្  ំ២០១៦ អនកវាយតនតលឯករាជយ របស់អងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក បា្ម្ធាើការវាយតនតលរី
ការព្បយុេធ្ឹងជំងឺសីុសេូសូតញីា សីុស ម្ៅព្បម្េសកតពុោ តាតរយៈការរិ្ិតយលាតកម្ោយបម្ចចកម្េស 
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Formalin-detergent (បម្ចចកម្េសម្្ះ ា្ព្បសិេធភារខ្ពស់ោងបម្ចចកម្េស Kato-Katz) ្ិងបា្
ស ន្ិោឋ ្ថ្ន ការផ្េល់ថ្នន រំាបាលោសតូ ភារព្បចាំ្ ន  ំ ដ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅទងំអស់ ដដ្លរស់ម្ៅ
តំប្ព់្បឈត្ឹងការឆ្លងជំងឺម្្ះ ដដ្លា្អាយុម្លើសរី ៥ ន្  ំចាបត់ាងំរី ន្ ១ំ៩៩៥តក បា្ម្ោគ្ជយ័ 
ម្ព្រះការចតលង ន្ជំងឺសីុសេូសូតញីា សីុសម្តគ្គី ា្ការថ្យចុះ ម្ ើយបា្េេួលសាគ ល់ថ្ន ជំងឺសីុសេូ    
សូតញីា សីុស បា្លុបបំបាតម់្ចញរីបញ្ហា សុខ្ភារោសាធារ ៈម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ។ 

 
ដផ្្េីកំ តត់ំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្ ធំម្រះ ឬព្រូ្ សីុសេូម្ៅព្បម្េសកតពុោ 
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ម្ព្បវា  ងន់្ជងំឺព្រូ្ សីុសេូសូតញីា សីុស (បម្ចចកម្េសKato-Katz) ម្ៅកនុងភូតតិាតោ្ោព្បចា ំ
កនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ន្ ១ំ៩៩៥-២០១៩ 

 
 

២.៤. ជ្ំងឺប្ពូនអសំបាឹះ ឬជ្ំងឺសជ្ើងដ្ំរ ី(Lymphatic filariasis) 
ជំងឺព្រូ្អំម្បាះ ឬជំងឺម្ជើងដំ្រ ី ោជំងឺបងកម្ោយដ្ងកូវ Wucheraria bancrofti តាតរយៈតូស 

Anopheles បា្ម្កើត ្ិងចតលងដ្ល់ព្បោជ្ដដ្លរស់ម្ៅកនុង ម្ខ្តេរត្ៈគី្រ ី(ព្សុកទងំ៩) ម្ខ្តេ 
សទឹងដព្តង (ព្សុកទងំ៥) ម្ខ្តេម្សៀតរាប (ព្សុកវា រ ិ្  ម្សៀតរាប ្ ិងអងគរជំុ) ្ ិងម្ខ្តេព្រះវហិារ (ព្សុករម្វៀង) 
សរុបព្បា ៥ដស្នាក។់ ការគូ្សដផ្្េីកំ តតំ់ប្ច់តលងជំងឺ ព្តូវបា្បញ្ចបន់ា ន្ ២ំ០០៤ ចំដ ក
ឯការផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារ Albendazole + Diethylcarbamazine រយៈម្រល៥ជំុ បា្បញ្ចបម់្ៅ ន្ ំ
២០០៩។ ការសិកាវាយតនតលម្លើការចតលងជំងឺព្រូ្អំម្បាះ ឬជំងឺម្ជើងដំ្រ ី (Transmission Assessment 
Survey) ម្លើកុារសិសេសាលាអាយុរី៦ម្ៅ៧ ន្  ំ កនុងម្ខ្តេ៤ ម្ោយម្ព្បើម្តសេរ ័ស (ICT Card) ៣
ម្លើក ព្តូវបា្បញ្ចបន់ា ន្ ២ំ០១៥។ ម្ៅចុង ន្ ២ំ០១៦ ព្បម្េសកតពុោព្តូវបា្អងគការសុខ្ភារ 
រិភរម្លាក ព្បកាសេេួលសាគ ល់ោផ្លូវការថ្ន ជំងឺព្រូ្អំម្បាះព្តូវ បា្លុបបំបាតដ់លងោបញ្ហា សុខ្ភារ
សាធារ ៈម្ៅព្បម្េសកតពុោម្េៀតម្ ើយ។ 
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តំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្ អំម្បាះម្ៅព្បម្េសកតពុោ 

 
២.៥.ជ្ំងឺប្ពូនែរនែ ឬអងគីលលី (Strongyloidiasis stercoralis) 

ព្រូ្ព្រូ្សរនស គឺ្ោព្បម្ភេព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ដតតយួគ្ត ់ ដដ្លអាចម្ធាើការបងកកូ្ម្ៅម្ៅកនុងខ្លួ្
ត្ុសេម្ោយខ្លួ្ឯង (Auto-Infection) ម្ ើយរស់ម្ៅយូរអដងាងកនុងខ្លួ្ត្ុសេ ព្រតទងំអាចបងកម្ព្គះ
ថ្នន កដ់្ល់អាយុជីវតិត្ុសេម្េៀតផ្ង។ ជំងឺព្រូ្ម្្ះ កំរុងម្កើត ្ិងចតលងម្ៅេូទងំព្បម្េសកតពុោម្យើង 
ម្ ើយ កប៏ងកោបញ្ហា សុខ្ភារសាធារ ៈចតបងតយួដដ្រ។ តាតរយះះ ការវភិាគ្សំណាកេឹកម្នាតសរុប
ចំ្ួ្ ៧២៧៩នាក ់ម្ោយម្ព្បើបម្ចចកម្េសELISA នា ន្ ២ំ០១៦ បា្រកម្ឃើញថ្ន ោតធយតអព្តា 
ម្ព្បវា  ងរ់បស់ព្រូ្អងគីលីលេូទងំព្បម្េស គឺ្៣០.៧% ដដ្លម្ខ្តេនព្រដវង ា្អព្តាព្បវា  ង ់ទបោង
ម្គ្ (១១.១%) ចំន កឯម្ខ្តេម្កាះកុង ា្អព្តាព្បវា  ងខ់្ពស់ោងម្គ្ (៤៨.២%)។ យុេធសាន្រសេ កនុងការ
ចាបម់្ផ្េើតព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្សរនសម្ៅព្បម្េសកតពុោ គួ្រដតអ្ុវតេសាកលបង ម្ោយការផ្េល់ថ្នន រំាបាល
បង្ហក រ ម្ោយម្ព្បើថ្នន  ំ ivermectin ្ិងផ្េល់សារអបរ់សុំខ្ភារ រតួោតកួារផ្េល់ថ្នន ពំ្រូ្ម្ផ្េងៗម្េៀត ម្ៅកនុង
តំប្ដ់ដ្លដឹ្ងថ្នា្ម្កើតជំងឺ។ 
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ម្ព្បវា  ងន់្ជងំឺព្រូ្ សរនសម្ៅព្បម្េសកតពុោ នា ន្ ២ំ០១៦ 

 

២.៦.ជ្ំងឺប្ពូនស្លើម្ (Opisthorchiasis viverrini) 
ជំងឺព្រូ្ស្ល៊ីម (Opisthorchis viverrini) ោជំងឺដដ្លឆ្លងតករីការបរមិ្ភាគ្ព្តីដដ្លផ្ទុកម្តម្រាគ្ 

ម្ោយតិ្ បា្ចតអិ្ ឲ្យបា្ឆ្អិលអ ឬម្ៅម្ៅ តាតរយៈតុខ្តាូបព្បនរ ីតយួចំ្ួ្ រតួា្ ភាល ព្តីជូរ (ភាល ព្តី
ម្ៅ/ចំអិ្តិ្ ឆ្អិ្លអ) ាុពំ្តី (ព្តីផ្អអ បរ់យៈម្រលខ្លី) ្ិងព្ប ុក (ព្តីផ្អអ ប់្ ឹងអំបិលរយៈម្រលព្បដ ល ១ ន្ )ំ 
ដដ្លោអាហារព្បោជ្កតពុោ ចូលចិតេបរមិ្ភាគ្។ ផ្លវបិាកចតបងដដ្លបងកម្ោយរីព្រូ្ម្ថ្លើត គឺ្តហារកី
ថ្ងេឹ់កព្បាត ់(Cholangiocarcinoma)។ ម្ៅព្បម្េសកតពុោ ជំងឺព្រូ្ម្ថ្លើតដដ្លបងកម្ោយព្រូ្  
O. viverrini ា្សញ្ហា បង្ហា ញថ្នា្អព្តាម្ព្បវា  ងខ់្ពស់ ហាកដូ់្ចោរតក់ាតតំ់ប្ម់្ៅកណាេ លន្
ព្បម្េស រីឧតេរ ម្ៅេកេ ិ រឯីម្ខ្តេដដ្លា្អព្តាម្ព្បវា  ងទ់បោងសាិតម្ៅតំប្បូ់រ៌ ្ិងបសចឹតន្
ព្បម្េស។ 

កនុង ន្ ២ំ០១៤ កតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្ម្ធាើការអម្ងកតព្សាវព្ោវដសាងរកអព្តា 
ម្ព្បវា េបងព់្រូ្ម្ថ្លើត តាតរយៈការរិ្ិតយលាតកម្ោយបម្ចចកម្េស Kato-Katz ម្ៅភូតតិយួចំ្ួ្ កនុងម្ខ្តេ
កំរងច់ាត តបូងឃមុ ំ កំរងធំ់ ្ិងតាដកវ ម្លើសំណាកលាតកសរុបចំ្ួ្ ៩៨១ ដដ្លបា្ព្បតូលរីអនកភូតិ
ដដ្លា្អាយុចាបរី់ ២ ន្  ំរ ូតដ្ល់ ៦០ ន្  ំកនុងភូតចំិ្ួ្១៤កនុងម្ខ្តេទងំ៤ខាងម្លើ ដដ្លោលេធផ្ល 
បា្បង្ហា ញថ្នអព្តាម្ព្បវា  ងន់្ព្រូ្ម្ថ្លើតម្ៅតាតភូត ិា្អព្តាោតធយតគឺ្ ៣៦.៨%។ 
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ម្លើសរីម្្ះម្េៀត ម្ៅ ន្ ២ំ០១៦ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្ម្ធាើការអម្ងកត
ព្សាវព្ោវរកជំងឺព្រូ្ម្ថ្លើតម្ៅេូទងំព្បម្េស ម្ដ្ើតបគូី្សដផ្្េីតំប្ម់្កើតជំងឺព្រូ្ម្្ះ ដដ្លជំងឺព្រូ្ម្្ះ វា
ហាកដូ់្ចោម្កើតា្ម្ៅតាតបណាេ ម្ខ្តេនានា ម្ព្ចើ្ោងការគិ្តនាម្រលបចចុបប ន្ម្្ះ ោរិម្សសម្ៅ 
បណាេ ម្ខ្តេ សាិតម្ៅតាតបម្ណាេ យព្រំដដ្្ោតយួព្បម្េសឡាវ ម្វៀតណាត ្ិងនថ្ ដដ្លព្បោជ្ា្
េាល បេ់េួលទ្តាូបអាហារតយួចំ្ួ្ ព្បហាកព់្បដ ល្ឹងព្បម្េសជិតខាងទងំម្នាះដដ្រ ម្ ើយលេធ
ផ្លន្ការរិ្ិតយសំណាកលាតក ៧២៧៩នាក ់បា្រកម្ឃើញថ្ន អព្តាព្បវា  ងត់ធយតេូទងំព្បម្េសគឺ្ 
១០.១% ឯអព្តាព្បវា  ងម់្ៅតាតម្ខ្តេ្ីតយួៗ ម្ៅចម្នាល ះរវាង ០.០% ្ិង ៣៩.៩%។ ម្ខ្តេកំរងធំ់ 
កំរងច់ាត ្ិងសទឹងដព្តង ោម្ខ្តេដដ្លា្អព្តាព្រូ្ម្ថ្លើតខ្ពស់ោងម្គ្។ 

 
ម្ព្បវា  ងន់្ជងំឺព្រូ្ ម្ថ្លើត (Opisthorchis viverrini) ម្ៅតាតរាជធា្ី ម្ខ្តេ នា ន្ ២ំ០១៦ 

 
២.៧.យ៊ុទធសាស្រែតកែ៊ុងការប្គរ់ប្គង និងល៊ុររំបាត់ជ្ំងឺដ្ងេូវប្ពូន 
ចកខុវិសយ័ 

ជំងឺព្រូ្ព្តូរិកដដ្លគម ្ការចាបអ់ារតម ៍តយួចំ្ួ្ ្ឹងគម ្រីព្បម្េសកតពុោ។ 
ដោលដៅ 

1) សម្ព្តចបា្ ្ិង/ឬ ធានាឲ្យបា្្ូវ ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្រូ្អំម្បាះ ្ិងជំងឺព្រូ្សីុសេូសូតញីា 
សីុស ព្បកបម្ោយចិរភារ 
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2) សម្ព្តចបា្ ្ិងធានាឲ្យបា្្ូវ ការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតការ
បរមិ្ភាគ្ចំ ីអាហារម្ៅ ឬតិ្ ឆ្អិ្លអ ជំងឺព្រូ្ម្តញា /សីុសទីដសកូសីុស ជំងឺព្រូ្សរនស ឬព្រូ្
អងគីលីល ព្បកបម្ោយ្ិរ េ្រភារ ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ តាតរយៈការរតួបញ្ចូលយុេធសាន្រសេ
ព្បយុេធ្ឹងជំងឺ ម្ោយម្ធាើការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបង្ហក រ រតួោតយួ្ឹងសារអបរ់សុំខ្ភារ ្ិងការ
ម្លើកកតពស់ការផ្គតផ់្គងេឹ់កសាអ ត ្ិងអនាតយ័ ព្រតទងំការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ម៍្លើសុខ្ភារ
បសុសតាសាធារ ៈ ម្ៅតំប្ណ់ាដដ្លចាបំាច។់ 

ដោលបំណង 
ម្គលបំ ងន្កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ សព្ាបជំ់ងឺព្រូ្្ិតយួៗ ា្ដូ្ចខាង

ម្ព្កាត៖ 
 ធានាបា្ថ្ន តិ្ ា្ការចតលង ឬម្កើតម្េបើងវញិន្ជំងឺព្រូ្អំម្បាះ តាតរយៈម្ធាើការរិ្ិតយ 

តាតោ្ម្ព្កាយលុបបំបាតឲ់្យបា្ោព្បចា ំ្ិងម្េៀងទត។់ 
 ធានាបា្្ូវ ការផ្គតផ់្គងក់ញ្ចបស់ាភ រៈដថ្ទអំបបរាិោព្បចា ំដ្ល់អនកជំងឺព្រូ្អំម្បាះ 

ដដ្លា្រិការភារ។ 
 កាតផ់្អេ ចក់ារចតលងជំងឺព្រូ្សីុសេូសូតញីា សីុសនា ន្ ២ំ០២៥ តាតរយៈការរាបាលបង្ហក រ  

ម្ោយការផ្េល់ថ្នន  ំ្ិងការផ្េល់សារព្បកបម្ោយព្បសិេធភារ ម្លើការម្លើកកតពស់ការម្ព្បើព្បាស់េឹកសាអ ត 
្ិងអនាតយ័ ម្ៅកនុងស គ្ត្ដ៍ដ្លា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់ទងំអស់ ម្ោយម្ព្បើអភពិ្កត CL-SWASH បា្
ដ្ល់ព្គ្បព់្បោជ្ព្បឈតទងំអស់។ 

 ប េ្ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ព្បចាំ្ ន  ំ្ិងឆ្ាស ដ្ល់កុារម្ព្តៀតចូលសាលាម្រៀ្ កុារកនុង 
វយ័សិកា ្ិងន្រសេីសាិតកនុងវយ័ប េ្រូជ ដដ្លព្កុតព្បឈត្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្។ 

 ម្ធាើការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបង្ហក រ ្ិងផ្េល់សារអបរ់សុំខ្ភារ ម្ោយា្ការចូលរតួរីស គ្ត 
្ ៍ម្លើការអ្ុវតេអនាតយ័ចំ ីអាហារកនុងការ ូបចុក ្ិងដំ្ម្ ើ រការផ្លិតកតមកសិកតម ដ្ល់ព្បោជ្
ទងំអស់ដដ្លព្បឈត្ឹងជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតការបរមិ្ភាគ្ចំ ីអាហារម្ៅ ឬតិ្ ឆ្អិ្លអ (ោរិម្សសជំងឺព្រូ្
ម្ថ្លើត)។ 

− ម្ធាើការគូ្សដផ្្េីជំងឺព្រូ្ម្តញា ព្ជូក (T. solium) ្ិងជំងឺសីុសទីដសកូសីុស ព្រតទងំម្ធាើ 
អ េ្រាគ្ត្ស៍ាកលបងោរ ុវស័ិយ រតួោតយួ្ឹងការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបង្ហក រ ោសតូ ភារដ្ល់ត្ុសេ 
្ិងអ េ្រាគ្ត្សុ៍ខ្ភារបសុសតាសាធារ ៈ ម្ផ្អេ តោរិម្សសម្លើសតាព្ជូក ្ ិងព្បរ័្ ធេឹកសាអ ត ្ ិងអនាត័
យ ម្ោយា្ការចូលរតួរីស គ្ត្ ៍ម្ៅកនុងតំប្ដ់ដ្លា្ជំងឺ។ 
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− អ្ុវតេសាកលបង ម្លើការផ្េល់ថ្នន រំាបាលបង្ហក រ ផ្េល់សារអបរ់សុំខ្ភារ ្ិងវាយតនតលរីផ្ល        
ប ះរល់រីការព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្រូ្សរនស ្ិងម្រៀបចំបម្ងកើតយុេធសាន្រសេោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺម្្ះ  
នា ន្ ២ំ០២៥ 

− ម្លើកកំរស់ការម្ព្បើព្បាស់េឹកសាអ ត ្ិងអនាតយ័ កនុងសាលាម្រៀ្ ្ិងស គ្ត្ ៍ម្ៅតាត 
តំប្ដ់ដ្លា្ប ទ្ុកជំងឺព្រូ្ព្តូរិកដដ្លគម ្ការចាបអ់ារតម ៍ ខ្ពស់  

− ធានាបា្្ូវការផ្គតផ់្គងឱ់សថ្ ្ិងការរាបាលម្រាគ្សញ្ហា គ្លី្ីក ម្លើករ ីសងេ័យ ឬម្រាគ្ 
វ ិ្ ិចឆយ័ ន្ជំងឺព្រូ្ព្តូរិកដដ្លគម ្ការចាបអ់ារតម ៍ ម្ៅតាតព្បរ័្ ធសុខាភបិាល 

២. ៨.ែែរែតម្ភយ៊ុទធសាស្រែត និងែកម្មភាពគនលឹឹះ 
ម្គលម្ៅ ្ិងម្គលបំ ងរបស់កតមវធីិោតិ អាចសម្ព្តចម្ៅបា្ គឺ្ដផ្អកម្លើសសរសេតភយុេធ

សាន្រសេ៤ ដដ្លម្ផ្អេ តម្លើសកតមភារគ្ ល្ឹះចំ្ួ្៧ ម្ោយសកតមភារគ្ ល្ឹះទងំម្នាះ ្ឹងចូលរតួចំដ ក
រព្ងឹងព្បរ័្ ធសុខាភបិាល ទងំតូល។ 

1) សសរសេតភយុេធសាន្រសេេី១៖ ការសព្តបសព្តួលសកតមភារការង្ហរោតយួ្ឹងនដ្គូ្រ ុវស័ិយ 
− ម្ធាើដផ្្ការយុេធសាន្រសេ ្ិងការរិ្ិតយកតមវធីិម្េបើងវញិ 
− ការគពំ្េ ្ិងភារោនដ្គូ្ 

2) សសរសេតភយុេធសាន្រសេេី២៖ ការបម្ងកើ្អ េ្រាគ្ត្ ៍្ិងការផ្េល់ម្សវាកតម 
− ម្ធាើការផ្គតផ់្គង ់្ិងការព្គ្បព់្គ្ងភស័ដុភារ 
− ម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ ៍្ិងការផ្េល់ម្សវាកតម 

3) សសរសេតភយុេធសាន្រសេេី៣៖ ការចូលរតួ ្ិងផ្េល់អំណាចដ្ល់ស គ្ត្ ៍
− ម្ធាើការព្បាព្ស័យទកេ់ងហា្ិភយ័សុខ្ភារ ្ិងសងគត 

4) សសរសេតភយុេធសាន្រសេេី៤៖ ការវាស់ដវងផ្លប ះរល់ ្ិងការបង្ហា ញភសេុតាង 
− ម្ធាើការតាតោ្ ត ទ្ីររិម្សាធ្ ៍្ិងព្បរ័្ ធរត័ា៌្សុខាភបិាល 
− ម្ធាើការព្សាវព្ោវ ្ិង្វា្ុវតេ្ ៍

២.៩. ែកម្មភាព និងែម្ិទធនលលអំិត៖ 
រិតដត្ដតកតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ រំុា្សុចនាករ ម្គម្លម្ៅអភវិឌឍ្៍

ព្បកបម្ោយម្ចរភារន្ជំងឺម្្ះម្ោយផ្អទ ល់កម៏្ោយ កក៏តមវធីិម្្ះ បា្ជួយ រតួចំដ កកនុងការសំម្រច្ូវ
សុចនាករតយួចំ្ួ្របស់ម្គលម្ៅអភវិឌឍ្ព៍្បកបម្ោយម្ចរភារដដ្រ ដដ្លកនុងម្នាះា្ អាហារូបតាតភ 
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អព្តាសាល បរ់បស់កុារ ្ិងាតា។ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ ម្ោយបា្ ការ
ស ការោតយួនដ្គូ្អភវិឌឍ្ ៍ ្ិងអងគការោតិ ្ិងអ េ្រោតិនានា បា្អ្ុវតេសកតមភារការង្ហរម្ៅតាត
ដផ្្ការយុេធសាន្រសេរបស់ខ្លួ្ ដូ្ចោការចុះអបរ់សុំខ្ភារ ការផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារ ការម្លើកកំរស់ 
អនាតយ័ ្ិងេឹកសាអ ត ការប េុ ះបណាេ ល ការអម្ងកតវាយតនតលរីសាា ្ភារជំងឺ ្ិងការសិកាព្សាវព្ោវ 
ោម្ដ្ើត។ 

ការបណតុ ះបណាត ល (Training) 
កនុង្យ័បម្ងកើ្ ្ិងរព្ងឹងសតតាភារតន្រ េ្ីថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ម្លើការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័រករងព្រូ្

ម្រះម្វៀ្ កតមវធីិោតិ បា្ម្រៀបចំការប េុ ះបណាេ លសេីរី ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័រករងព្រូ្ម្រះម្វៀ្ នាចុង
ន្ ២ំ០២០ម្្ះ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្ម្រៀបចំការប េុ ះបណាេ លសពីរីការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័

រករងព្រូ្ម្រះម្វៀ្ ម្ោយបម្ចចកម្េសKato-Katz ដ្ល់តន្រ េ្ីត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅតាតត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេ 
្ិងព្សុក ចំ្ួ្ ៤៥នាក ់(ន្រសេី ៧នាក)់ តករីម្ខ្តេចំ្ួ្ព្បាតំយួ ា្ម្ខ្តេឧតេរា្ជយ័ ម្ខ្តេបនាទ យា្
ជយ័ ម្ខ្តេនប លិ្ ម្ខ្តេបាតដំ់្បង ម្ខ្តេម្រធិ៍សាត ់្ិងម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ម្ោយា្តំណាងអងគការWHO ក៏
បា្ចូលរតួដដ្រ។ 

 

ជ្ំងឺប្រូន្ៃងតាមដី (Soil-Transmitted Helminthiasis) 
បដ ា្តម្លើការអបរ់សុំខ្ភារ រីអនាតយ័ផ្អទ ល់ខ្លួ្ ា្ដូ្ចោការម្ព្បើព្បាស់បងគ្ ់ បរមិ្ភាគ្េឹក

សាអ ត ្ិងការលាងសាអ តនដ្ (Water, Sanitation and Hygiene) ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ ោសតូ ភារ
ដ្ល់ ព្កុតម្គលម្ៅ (កុារម្ព្តៀតចូលម្រៀ្ កុារកនុងវយ័សិកា សិសា្ុសិសេតធយតសិកា ្ិងន្រសេីសាិត
កនុងវយ័ប េ្រូជ រតួទងំន្រសេីា្នផ្ទម្រះរីព្តីាសេីរីរ ្ិងន្រសេីម្ព្កាយម្រលសព្ាល) ម្ោយថ្នន ពំ្រូ្
ព្បម្ភេ Mebendazole ឬ Albendazole ម្ៅតាតសាលាម្រៀ្ ្ ិងស គ្ត្ ៍របស់តន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន ក់
ម្ព្កាតោតិ ្ិងព្គូ្បម្ព្ងៀ្ គឺ្ោយុេធសាន្រសេចតបងកនុងការកាតប់ ា្យអព្តាឈ ឺ ្ិងប ទ្ុករងព្រូ្ឆ្លងតាត
ដី្។ 

ម្បើតាតេិ ន្្យ័ ន្ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្បញ្ចូ លកនុងព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ងេិ ន្្យ័សុខាភបិាល របស់
ព្កសួងសុខាភបិាល (HMIS) ដដ្លបា្រាយការ ៏ម្ោយតន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិ គិ្តព្តឹតដខ្ធនូ 
ន្ ២ំ០២០ បា្បង្ហា ញថ្នកុារម្ព្តៀតចូលម្រៀ្ (១២-៥៩ដខ្) ចំ្ួ្២.០៥៨.៦៩៧នាក ់កុារកនុង 

វយ័សិកា (៦-១៤ ន្ )ំ ចំ្ួ្ ១.៧៣៣.៥១៦នាក ់សិសេសាលាអាយុ ១៥-២០ ន្  ំ ចំ្ួ្ ៥៤៦.០០៥
នាក ់្ិងន្រសេីសាិតកនុងវយ័ប េ្រូជ (១៥-៤៩ ន្ )ំ ចំ្ួ្៦៩៤.០៦៥៧នាក ់គឺ្ បា្េេួល ន្ េំាល កព់្រូ្យ ង
តិចតេងកនុង ន្ ២ំ០២០។ 
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ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ កតមវធីិោតិ បា្ម្ធាើការសិកាព្សាវព្ោវរីព្បសិេធភារថ្នន ពំ្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ម្ៅ
ម្លើកុារសិសេសាលាបឋតសិកា កនុងម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ ដដ្លលេធផ្លបង្ហា ញថ្ន កនុងចំម្ណាតសិសេ
សាលាា្ព្រូ្េតពកចំ់្ួ្១០៤នាក ់ ដដ្លបា្េេួលថ្នន ពំ្រូ្ព្បម្ភេ Albendazole កុារចំ្ួ្៤៣
នាក ់(៤២.១%) ម្ៅដតា្រងព្រូ្ម្ៅកនុងលាតក (តាតរយះបម្ចចកម្េសKato-Katz) ម្ៅរយះម្រល១៥
នថ្ៃម្ព្កាយម្លបថ្នន  ំ ដតអព្តាកាតប់ ា្យរងព្រូ្ (Egg Reduction Rate) ា្ដ្ល់៩០.៦% ន្ករ ី
ម្កើតព្រូ្េតពក ់ដដ្លបា្េេួលថ្នន េំាល កព់្រូ្។ 

 
ព្បសិេធភារន្ថ្នន  ំAlbendazole ម្ៅម្លើសិសេសាលាបឋតសិកា កនុងម្ខ្តេកំរង់្ ន ងំ នា ន្ ២ំ០២០ 

ព្បម្ភេរងព្រូ្  
តូលោឋ ្  តាតោ្ ERR% (95%CI) ព្បសិេធភារ $ 

វជិាា្ តធយត EPG ± SD  វជិាា្ តធយត EPG ± SD 
A. lumbricoides (ព្រូ្ចងកឹះ) ១ ១៣ ± 0  0 0 ± 0 NA* NA* 
T. trichiura (ព្រូ្ររំតម់្សះ) ១ ១ ± 0  0 0 ± 0 NA* NA* 
Hookworm (ព្រូ្ េតពក)់ ១០២ ៥១៩ ±១១២៤  ៤៣ ៤៩ ± ១០២ ៩០.៦ (៨៥.៤-៩៤.៦) ម្រញចិតេ 
$ តាតអងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក (WHO, 2013), * តិ្ បា្គ្ណាម្ោយសារចំ្ ួ្តចិម្រក, EPG:ចំ្ួ្ រងព្រូ្ កនុង១ព្កាតលាតក, NA:តិ្ អាចគ្ នា, 
ERR:អព្តាកាតប់្ាយរងព្រូ្ 

 
ម្ៅចុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះ ម្ោយបា្ការឧបតាតភរីអងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក កតមវធីិោតិ 

ស ការោតយួ តន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន កម់្ខ្តេ ព្សុក ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ ព្រតម្លាកព្គូ្ អនកព្គូ្ បា្ម្ធាើការ
វាយតនតលរីអព្តាម្ព្បវា  ងន់្ព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ម្ព្កាយរីបា្ម្លបថ្នន េំាល កព់្រូ្ោសតូ ភារនា ន្ កំ ល្ង
តក ម្លើសំណាកលាតកកុារសិសេសាលាបឋតសិកា ចំ្ួ្៦៨៤នាក ់ម្ៅកនុងម្ខ្តេម្សៀតរាប កំរងស់ពី 
ម្កាះកុង នព្រដវង កំរងធំ់ ្ិងបាតដំ់្បង ដដ្លលេធផ្លបា្បង្ហា ញថ្ន ១៦.៧% ន្កុារសិសេសាលា
បឋតសិកា ទងំ៦ម្ខ្តេ ា្ផ្ទុករងព្រូ្ឆ្លងតាតដី្យ ងតិចតយួព្បម្ភេ ម្ ើយព្បម្ភេព្រូ្ដដ្លា្ 
អព្តាម្ព្បវា  ងខ់្ពស់ោងម្គ្ គឺ្ព្រូ្េតពក ់(៩៣.៣%)។ អព្តាម្ព្បវា  ងព់្រូ្ឆ្លងតាតដី្ម្ៅម្លើកុារសិសេ
សាលាបឋតសិកាដដ្លរស់ម្ៅកនុងម្ខ្តេម្សៀតរាប នព្រដវង បាតដំ់្បង ្ិងកំរងធំ់ គឺ្ម្ព្កាត២០% ចំដ ក
ឯម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ្ិងម្កាះកុង ម្ៅចម្នាល ះ ២១.៥% ម្ៅ៣៨.១%។ គួ្រកតស់ាគ ល់ថ្ន អព្តាម្ព្បវា  ងរ់បស់
ព្រូ្េតពក ់ម្ៅកនុងចំម្ណាតម្ខ្តេទងំ៦ ា្អព្តាខ្ពស់ោងព្រូ្ដ្នេម្េៀត (ព្រូ្ចងកឹះ ្ិងព្រូ្ររំតម់្សះ)
។ 
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អព្តាម្ព្បវា  ងព់្រូ្ ឆ្លងតាតដ្ី ម្ៅម្លើកុារសិសេសាលាបឋតសិកា ចំ្ ួ្៨៩២នាក ់នា ន្ ២ំ០២០ 

 
 
ជ្ំងឺធំដ ះ ឬជ្ំងឺប្រូនសុ៊ីសតូ (Schistosomiasis mekongi) 

ម្រៀងរាល់ ន្  ំ តុ្្ឹងចាបម់្ផ្េើតអ្ុវតេការផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវ
ព្រូ្ន្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ បា្ស ការ
ោតយួ ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេ ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងអាោញ ធរដដ្្ដី្ បា្ចុះម្ធាើការអម្ងកត
ព្សាវព្ោវោព្បចាមំ្ដ្ើតបរីកម្តើលជំងឺសីុសេូ ្ិងព្រូ្ម្រះម្វៀ្ម្ផ្េងៗម្េៀត តាតរយៈការរិ្ិតយសំណាក
លាតករីកុារសិសេសាលាបឋតសិកា ្ិងព្បោជ្រីស គ្ត្ម៍្ៅកនុងភូតតិាតោ្ោព្បចាចំំ្ួ្៤ 
្ិងបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសតយួចំ្ួ្ម្េៀតកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសទឹងដព្តង ម្ដ្ើតបវីាយតនតលអំរីព្បសិេធភារថ្នន ពំ្រូ្
ព្បម្ភេPraziquantel (៤0mg/kg) ្ិងMebendazole(៥00mg ម្លបតេង) កដូ៏្ចោ ការវាស់ដវងអំរី 
អព្តាព្រូ្សីុសេូឆ្លងថ្ម។ី 

ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ ម្ោយបា្ការឧបតាតភរីអងគការសុខ្ភាររីភរម្លាក (WHO) កតមវធីិោតិ
ព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្រិ្ិតយសំណាកលាតក របស់ព្បោជ្ដដ្លរស់ម្ៅកនុងតំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្
សីុសេូម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសទឹងដព្តង បា្ចំ្ួ្ ១៧៤៣នាក ់ម្ៅកនុង៣០ភូត ិ (២០ភូតកិនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ 
្ិង១០ភូតកិនុងម្ខ្តេសទឹងដព្តង) តាតរយៈបម្ចចកម្េសKato-Katz បា្បង្ហា ញថ្ន អនកចូលរតួចំ្ួ្ ២៦
នាក ់(១.៥%) ា្ផ្ទុករងព្រូ្សីុសេូ ម្ ើយអនកវជិាា្ទងំអស់ម្នាះ គឺ្រស់ម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ទងំអស់។ 
ម្ោយដ កា្ដតអនកចូរតួដតាន កគ់្ត ់ដដ្លរស់ម្ៅកនុងភូតសិាិតម្ៅម្ព្កាតការោ្ោព្បចាទំងំ៤ ន្ម្ខ្តេ
ព្កម្ចះ ព្តូវបា្រកម្ឃើញថ្នា្ផ្ទុករងព្រូ្សីុសេូ (ភូតអិាម្ជ្)។ រត័ា៌្លតអតិន្អព្តាព្បវា  ងរ់បស់
ព្រូ្សីុសេូ ា្បង្ហា ញម្ៅកនុងតាងរាងខាងម្ព្កាត។ 
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េ ទ្ឹត្ឹងការរិ្ិតយ្លាតក កតមវធីិោតិបា្ស ការោតយួ ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុក
ព្បតិបតេ ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងអាោញ ធរដដ្្ដី្ បា្ចុះម្ធាើការផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារ ្ិងអបរ់សុំខ្ភារដ្ល់
ព្បោជ្ដដ្លរស់ម្ៅកនុងភូតពិ្បឈត្ឹងជំងឺសីុសេូទងំអស់ ដដ្លសាិតម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងសទឹងដព្តង
បា្ចំ្ួ្ ៨៦១០២នាក ់(៤១.៤% ោន្រសេី) ដដ្លកនុងម្នាះកុារអាយុម្ព្កាត១៥ ន្  ំា្ចំ្ួ្៤០.៦%។ 
ា្ព្បោរលរដ្ឋព្បា ោង៦២% ន្អនកព្បឈតដដ្លរស់ម្ៅម្ខ្តេទងំ២ (៦១.៥% ម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ 
្ិង៦២.៥% ម្ៅម្ខ្តេសទឹងដព្តង) បា្េេួលថ្នន េំាល កព់្រូ្សីុសេូ (ព្បម្ភេPraziquantel ៤០ត.ព្ក/គ្.ក)។ 
 

ព្បោជ្ដដ្លបា្េេួលថ្នន ពំ្រូ្ សីុសេូ ម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសទឹងដព្តង នា ន្ ២ំ០២០ 

ម្ខ្តេ ព្បោជ្សរបុ 
ព្បោជ្បា្េេួលថ្នន  ំ

សរបុ % អាយុ<១៥ ន្  ំ % អាយុ≥១៥ ន្  ំ % 
ព្កម្ចះ ៥៥៦៣៥ ៣៤១៨០ ៦១.៥ ១៣៦៨៤ ៤០.០ ២០៤៩៦ ៦០.០ 

សទឹងដព្តង ៨៣០៩៦ ៥១៩២២ ៦២.៥ ២១២៨៤ ៤១.០ ៣០៦៣៨ ៥៩.០ 

សរបុ ១៣៨៧៣១ ៨៦១០២ ៦២.១ ៣៤៩៦៨ ៤០.៦ ៥១១៣៤ ៥៩.៤ 
 
    

ម្ព្បវា  ងជ់ងំឺព្រូ្ សីុសេូម្ៅភតូ ិម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសទឹងដព្តង ន្ ២ំ០២០ 
ម្ឈាម ះភូត ិ អនកចូលរតួ សំណាកលាតក(%) ព្រូ្ សីុសេូ (%) 

ម្ខ្តេព្កម្ចះ    
អាម្ជ្* ១១១ ៦៦ (៥៩.៥) ១ (១.៥) 

បាយសំ ំុ ១២១ ៩១ (៧៥.២) ០ (០.០) 
ចារម្ថ្នន ល* ១២០ ៦២ (៥១.៧) ០ (០.០) 
ម្ជើងរត ១២០ ៦២ (៥១.៧) ០ (០.០) 

កំរងព់្កបី** ១១៥ ៧៩ (៦៨.៧) ៧ (៨.៩) 
កាលជួរ** ១២០ ៥៧ (៤៧.៥) ១ (១.៧) 

ការំី** ១២៦ ៧៨ (៦១.៩) ០ (០.០) 
ម្កាះម្តេ ** ១១៩ ៨៤ (៧០.៦) ០ (០.០) 
ម្កាះចារ ៩៩ ៤៨ (៤៨.៥) ១៥ (៣១.២) 
ម្កាះសំ ១០២ ៤៥ (៤៤.១) ០ (០.០) 

កំរងម់្នន  ៨០ ៥១ (៦៣.៨) ២ (៣.៩) 
អូរកក ់ ៥០ ៣២ (៦៤.0) ០ (០.០) 
ភូតធិំ** ១២០ ៥៥ (៤៥.៨) ០ (០.០) 
សំបកុ* ១២០ ៩៣ (៧៧.៥) ០ (០.០) 

ដព្សម្ខ្ឿ្* ១២០ ៨៧ (៧២.៥) ០ (០.០) 
សំម្រាង ១២០ ៥៩ (៤៩.២) ០ (០.០) 
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សាា យម្ចក ១២០ ៩២ (៧៦.៧) ០ (០.០) 
តាងួ្  ១១០ ៦១ (៥៥.៥) ០ (០.០) 
វឌឍ្ៈ ៨៧ ៣០ (៣៤.៥) ០ (០.០) 
យវ** ១០៤ ៦៣ (៦០.៦) ០ (០.០) 
សរុប ២១៨៤ ១២៩៥ (៥៩.៣) ២៦ (២.០) 

ម្ខ្តេសទឹងដព្តង    
អ្លងស់ាា យ ៨២ ៣៨ (៤៦.៣) ០ (០.០) 
ភូតកិណាេ ល ១០៩ ៧០ (៦៤.២) ០ (០.០) 
ម្កាះដសនង** ៧៥ ២០ (២៦.៧) ០ (០.០) 

ភូតមិ្លើ ៧៩ ២៦ (៣២.៩) ០ (០.០) 
ព្កឡារស** ៩១ ៣៥ (៣៨.៥) ០ (០.០) 
ញា ងស ុ ៊ុំធំ ** ៦៧ ៤១ (៦១.២) ០ (០.០) 
ញា ងស ុ ៊ុំតូច** ៧៤ ៣៩ (៥២.៧) ០ (០.០) 

ភូតមិ្ព្កាត ១០៧ ៤២ (៣៩.៣) ០ (០.០) 
ម្មេ តយួ** ១០៥ ៥៨ (៥៥.២) ០ (០.០) 
ម្មេ រីរ** ១១៣ ៧៩ (៦៩.៩) ០ (០.០) 

សរុប ៩០២ ៤៤៨ (៤៩.៧) ០ (០.០) 
សរុប ៣០៨៦ ១៧៤៣ (៥៦.៥) ២៦ (១.៥) 

* ភតូសិាិតម្ព្កាតការតាតោ្ោព្បចាចំាបត់ាងំរី្ ន ១ំ៩៩៥; **ភតូសិាិតម្ព្កាតការតាតោ្ោព្បចាកំនុង ន្ ២ំ០២០ 

 
បដ ា្តការម្លើការរិ្ិតយលាតក ្ិងផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារ ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ កតមវធីិោតិ បា្

អ្ុវតេការង្ហរស គ្ត្ដឹ៍្កនាកំារលុបបំបាតជំ់ងឺសីុសេូតាតរយៈការម្លើកកំរស់អនាតយ័ ្ិងេឹកសាអ ត 
(CL-SWASH: Community-Led to Eliminate Schistosomiasis integrated with Water, 
Sanitation and Hygiene) ម្ៅកនុង៦ភូត ិន្តំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្សីុសេូកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ (ភូតសំិបុក ភូតកិារីំ 
ភូតកិាលជួរ ្ិងភូតកិាកុត) ្ិងម្ខ្តេសទឹងដព្តង (ភូតកិាងំចាត ្ិងភូតកិាងំម្កាៃ ក) ម្ដ្ើតបរីម្ ល្ឿ្ការលុប
បំបាតក់ារចតលងជំងឺ ម្ោយម្ធាើការអបរ់បំ េុ ះបណាេ ល ្ិងម្លើកេឹកចិតេ ្ិងជព្តុញឲ្យព្បោជ្រស់ម្ៅកនុង
តំប្ច់តលងជំងឺសីុសេូ ា្េឹកសាអ ត ្ិងសង ់ព្រតទងំម្ព្បើព្បាស់បងគ្ ់ម្ោយម្ព្បើថ្វកិាផ្អទ ល់ខ្លួ្។ ការង្ហរ 
CL-SWASH ម្្ះបា្ការចូលរតួរីនដ្គូ្រករ់័្ ធនានា កំរតិព្កសួង ត ទ្ីរ ្ិងការយិល័យ ម្ៅថ្នន កោ់តិ 
ម្ខ្តេ ្ិងព្សុក ា្ដូ្ចោអភវិឌឍ្ជ៍្បេ អបរ់ ំសុខាភបិាល ្ិងអាោញ ធរដដ្្ដី្។ 

បដ ា្តការម្លើការរិ្ិតយលាតក ្ិងផ្េល់ថ្នន ោំសតូ ភារ ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ កតមវធីិោតិ បា្
អ្ុវតេការង្ហរស គ្ត្ដឹ៍្កនាកំារលុបបំបាតជំ់ងឺសីុសេូតាតរយៈការម្លើកកំរស់អនាតយ័ ្ិងេឹកសាអ ត 
(CL-SWASH: Community-Led to Eliminate Schistosomiasis integrated with Water, 
Sanitation and Hygiene) ម្ៅកនុង៦ភូត ិន្តំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្សីុសេូកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ (ភូតសំិបុក ភូតកិារីំ 
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ភូតកិាលជួរ ្ិងភូតកិាកុត) ្ិងម្ខ្តេសទឹងដព្តង (ភូតកិាងំចាត ្ិងភូតកិាងំម្កាៃ ក) ម្ដ្ើតបរីម្ ល្ឿ្ការលុប
បំបាតក់ារចតលងជំងឺ ម្ោយម្ធាើការអបរ់បំ េុ ះបណាេ ល ្ិងម្លើកេឹកចិតេ ្ិងជព្តុញឲ្យព្បោជ្រស់ម្ៅកនុង
តំប្ច់តលងជំងឺសីុសេូ ា្េឹកសាអ ត ្ិងសង ់ព្រតទងំម្ព្បើព្បាស់បងគ្ ់ម្ោយម្ព្បើថ្វកិាផ្អទ ល់ខ្លួ្។ ការង្ហរ 
CL-SWASH ម្្ះបា្ការចូលរតួរីនដ្គូ្រករ់័្ ធនានា កំរតិព្កសួង ត ទ្ីរ ្ិងការយិល័យ ម្ៅថ្នន កោ់តិ 
ម្ខ្តេ ្ិងព្សុក ា្ដូ្ចោអភវិឌឍ្ជ៍្បេ អបរ់ ំសុខាភបិាល ្ិងអាោញ ធរដដ្្ដី្។ 

 
អព្តាបងគ្ម់្ៅកនុងភូតដិដ្លបា្អ្ុវតេការង្ហរCL-SWASH ម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេសទឹងដព្តង នា ន្ ២ំ០២០ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ជ្ំងឺប្រូនដងៃីម (Opisthorchiasis viverrini) និងជ្ំងឺប្រូនដតញ៉ា  (Taeniasis) 

កនុងម្គលបំ ង ព្បតូលេិ ន្្យ័ ្ិងភសេុតាងម្ផ្េងៗ យកតកម្រៀបចំចងព្កង ដផ្្ការព្បយុេធ
្ឹងព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្រួ្ម្ផ្លើត ្ិងព្រូ្ម្តញា  ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ ម្ោយ
បា្ការឧបតាតភរី េីភាន កង់្ហរជប ុ្សំរាបក់ារព្សាវព្ោវ ្ិងអភវិឌឍ្ម៍្វជាសាន្រសេ តាតរយៈសាកល 
វេិាល័យយ ា ណា េ ី របស់ព្បម្េសជប ុ្ បា្ស ការោតយួតន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន កម់្ខ្តេ ព្សុក ្ិង
ត ឌ លសុខ្ភារ ម្ធាើការតាតោ្រីអព្តាព្បវា  ងជំ់ងឺព្រូ្ម្ថ្លើតម្ៅកនុងភូតតិយួចំ្ួ្ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរង់
ចាត ្ិងម្ខ្តេនព្រដវង ម្ោយបា្ម្ធាើការរិ្ិតយលាតករកម្តើលព្រូ្ម្ថ្លើត ម្ោយបម្ចចកម្េសKato-Katz ម្លើ
ព្បោជ្ ្ ិងសិសេសាលា ចំ្ួ្១០២០នាក ់ដដ្លលេធផ្លបា្បង្ហា ញថ្ន៤.៧% ា្ផ្ទុករងព្រូ្ម្ថ្លើត 
ដដ្ល ២.៥% ន្អនកចូលរតួតករីម្ខ្តេកំរងច់ាត ្ិង៨.៥% តករីម្ខ្តេនព្រដវង ា្ផ្ទុករងព្រូ្ម្ថ្លើត 
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ម្ព្បវា  ងជ់ងំឺព្រូ្ ម្ថ្លើត (Opisthorchis viverrini) ្ិងព្រូ្ ឆ្លងតាតដ្ី នា ន្ ២ំ០២០ 
សឈាម ឹះសែតត អនរចូលរមួ សំណ្ណរលាមរ (%) ក្ពនូស្ល៊ីម (%) ក្ពនូឆ្លងតាមដ្៊ី (%) 
កំរងច់ាត ១២១៦ ៦៤៣ (៥២.៩) ១៦ (២.៥) ៣៤ (៥.៣) 
នព្រដវង ៥៦៨ ៣៧៧ (៦៦.៤) ៣២ (៨.៥) ៧ (១.៨) 

សរុប ១៧៨៤ ១០២០ (៥៧.២) ៤៨ (៤.៧) ៤២ (៤.០) 
 

ោតយួគន ម្្ះដដ្រ កតមវធីិោតិបា្ម្ធាើការអម្ងកត រិ្ិតយព្សាវព្ោវជំងឺព្រូ្ម្តញា  ម្ោយ
បម្ចចកម្េសKato-Katz ម្លើព្បោជ្សរុប ចំ្ួ្១៣១៦ ដដ្លរស់ម្ៅកនុងម្ខ្តេរត្គី្រ ី (២៧៦នាក)់ 
ត ឌ លគី្រ ី(២២៦នាក)់ សទឹងដព្តង (២២៩នាក)់ ព្រះវហិារ (៣៤៩នាក)់ ្ិងព្កម្ចះ (២៣៦នាក)់ ដដ្ល
បង្ហា ញថ្ន អព្តាម្ព្បវា  ងជំ់ងឺព្រូ្ម្តញា សរុប ា្ចំ្ួ្ ៤.១%។ ម្ោយដ ក ម្ខ្តេរត្គី្រ ី ្ិងម្ខ្តេ
ត ឌ លគី្រ ីា្អព្តាព្បវា  ងខ់្ពស់ោងម្គ្។ 

 

សក្រវា៉ាឡង់ជ្ំងឺក្ពនូសតញ៉ា  (Taenia spp.) សៅតាមសែតត នាឆ្ន ២ំ០២០ 

 
២.៨.កតាត គនលឹឹះ 

សតេិធផ្លដដ្លកតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្ម្រៀបរាបខ់ាងម្លើម្្ះ សំម្រចម្ៅបា្គឺ្
ម្ោយ សារា្កតាេ អំម្នាយផ្លម្ព្ចើ្ ដូ្ចោ៖ 

− ា្ម្គល្ម្យបាយ ្ិងតគ្គុម្េសក ៍្ិងយុេធសាន្រសេចាស់លាស់ កនុងការអ្ុវតេ្ក៍ារ 
ព្បយុេឋ្ឹងដ្ងកូវព្រូ្ ម្ោយម្ដ្ើរព្សបគន ោតយួ្ឹងយុេធសាន្រសេោសកល។ 

− តន្រ េ្ីកតមវធីិថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ្ិងសាា ប័្ ដដ្លោនដ្គូ្ស ការបា្េេួលការប េុ ះបណាេ ល  
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សេីរីការង្ហរ ភារកិចច ្ិងតួនាេីេេួលខុ្សព្តូវ។ 
− ា្ការគពំ្េ ្ិងស ការបា្លអរីព្កសួងរករ់័្ ធ ដូ្ចោ ព្កសួងអបរ់ ំយុវជ្្ិងកីេា ្ិង  

ព្កសួងការង្ហរ ្ិងប េុ ះបណាេ លវោិា ជីវៈ ព្កសួងអភវិឌឍជ្បេ កនុងការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ដ្ល់ព្កុត
ម្គលម្ៅម្ៅ ោរិម្សស ម្លើកុារកនុងវយ័សិកា ្ិងកតមករ កតមការ ិ្ ីបំម្រ ើការកនុងម្រាងចព្ក/ស ព្គស 
ព្រតទងំការម្លើកកំរស់អនាតយ័។ 

− អាោញ ធរតូលោឋ ្ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ ា្ការស ការគន បា្លអ កនុងការ 
ចូលរតួផ្េល់ថ្នន រំាបាលោសតូ ភារដ្ល់ស គ្ត្ ៍ តាតរយៈេិវា (យុេឋនាការ) រតួោតយួការផ្េល់ថ្នន ំ
វតីាតី្ អា ្ិងការផ្េល់តាតសកតមភារការផ្េល់ម្សវាចុះតាតតូលោឋ ្នានារបស់តន្រ េ្ីសុខាភបិាល។ 

− ឱសថ្ា្ព្គ្បព់្គ្ ់លមតសំរាបអ់្ុវតេ្ស៍កតមភារការង្ហរម្ៅព្គ្បលំ់ោបថ់្នន ក់ (ោតិ ម្ខ្តេ  
ព្សុកព្បតិបតេ ិ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ)។ 

− ព្បរ័្ ធព្បតូលេិ ន្្យ័អព្តាព្គ្បដ្ េ បក់ារផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ ន្ព្បោជ្ចំ ុច ដំ្ម្ ើ រការ 
លអ ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធព្គ្បព់្គ្ងរត័ា៌្សុខាភបិាលព្គ្បថ់្នន ក។់ 

− ស ការលអព្បម្សើរទងំដផ្នកបម្ចចកម្េស្ិងថ្វកិាោតយួនដ្គូ្អភវិឌឍ្អ៍ងគការម្ព្ៅរោឋ ភបិាល  
ោរិម្សសអងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក។ 

២.៩.រញ្ហា ប្រឈម្ចរំង 
េេទឹត្ឹងម្ោគ្ជយ័ ្ិងដផ្លផ្អក  ដដ្លកតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្សំម្រចបា្គួ្រោេី 

ម្ាេ្ៈ កម៏្ោយ កក៏ារព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ម្ៅព្បម្េសកតពុោម្យើងម្ៅា្បញ្ហា ព្បឈតចំបងៗ ដូ្ច
ោ៖ 

− ម្ោយសារការប ះរល់ន្ជំងឺកូវដី្១៩ ការអ្ុវតេសកតមភារព្បយុេធ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺដ្ងកូវ 
ព្រូ្ ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ម្្ះ ា្ការយឺតយ វ ្ិងរ្ាម្រល។ 

− ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ោសតូ ភារដតឯកឯង ា្ព្បសិេឋភារខ្ពស់កនុងការកាតប់ ា្យប ទ្ុក 
រងព្រូ្ឲ្យម្ៅអព្តាទប ដតតិ្ អាចលុបបំបាតជំ់ងឺព្រូ្បា្ម្េ។ 

− ម្ោយសារកតាេ  អនាតយ័ បរសិាា ្ ម្សដ្ឋកិចចសងគត ្ិងសាា ្ភាររស់ម្ៅរបស់ព្បោជ្ម្ៅ
ា្កំរតិ ោរិម្សស ព្បោជ្ព្កីព្កម្ៅតាតជ្បេដដ្លោកតាេ នាឲំ្យព្កុតព្បឈតង្ហយ្ឹង 

រងការចតលងព្រូ្ម្ ើងវញិ ោរិម្សសព្រូ្ចតលងម្ោយការប ះរល់ដី្ ដដ្លោព្បម្ភេព្រូ្ង្ហយចតលងម្ ើង
វញិ (៣-៤ដខ្ ម្ព្កាយរីការម្លបថ្នន េំាល កព់្រូ្)។ 

− ការផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ោម្េៀងទតដ់្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅ ម្ៅជួបការលំបាក ោរិម្សស  
សាលាឬភូតដិដ្លសាិតម្ៅកនុងម្ខ្តេ ដដ្លា្ព្បោរលរដ្ឋរស់ម្ៅកនុងតំប្ោ់ចព់្សយល។ 
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− រំុទ្ា់្លេធភារ ្ិងថ្វកិាព្គ្បព់្គ្ ់កនុងការព្សាវព្ោវម្លើការចំលងព្រូ្រីសតា ម្ៅ 
ត្ុសេ 

− រំុទ្ា់្ថ្វកិាកនុងការសិកាព្សាវព្ោវ ្ិងតាតោ្ការវវិឌឍន្ជំងឺព្រូ្្ិតយួៗ ឲ្យបា្ 
ម្េៀងទត ់្ិងោព្បចា។ំ 

− រំុទ្ា់្ថ្វកិា កនុងការអ្ុវតេ្រ៍តួគន ោតយួ្ឹងសាា ប័្  ដដ្លរករ់័្ ធ្ឹងសុខ្ភារដដ្លបងក 
ម្ោយដ្ងកូវព្រូ្ ដូ្ចោម្រេយសតា េឹកសាអ ត ្ិងអនាតយ័ ោម្ដ្ើត។ 

២.១០.ទិែសៅ ឬជ្ំហានរនាា រ់ 
ម្ដ្ើតបឲី្យការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងលុបបះំបាតជំ់ងឺដ្ងកូវព្រូ្ សំម្រចបា្ម្ោគ្ជយ័លអព្បម្សើរោង ន្ ំ

២០២០ក ល្ងតកម្្ះ កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ បា្កំ តដ់ផ្្ការយុេធសាន្រសេ ្ិងសកតមភារ
សព្ាបអ់្ុវតេនាម្រលខាងតុខ្ ដូ្ចតម្ៅ៖ 

− រព្ងឹងសតតាភារតន្រ េ្ីសុខាភបិាលដដ្លរករ់័្ ធព្គ្បកំ់រតិ ្ិងសាា ប័្ ដដ្លោនដ្គូ្ស ការ 
សេីរីការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងបង្ហក រជំងឺព្រូ្ព្គ្បព់្បម្ភេ តាតរយះ សិកាា សាលា ប េុ ះបណាេ ល ព្បជំុផ្េរាផ្ាយ 
្ិងការអភបិាល។ 

− ផ្េរាផ្ាយ «ដផ្្ការយុេធសាន្រសេោតិព្បយុេធ ្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្តូរិកដដ្លគម ្ការចាប ់
អារតម ៍ ន្ ២ំ០២១-២០២៥»។ 

− រព្ងឹង ្ិងរព្ងីកការព្គ្បដ្ េ បក់ារផ្េល់ថ្នន េំាល កព់្រូ្ដ្ល់ព្កុតព្បោជ្ម្គលម្ៅឲ្យបា្ 
ខ្ពស់ ម្ដ្ើតបេីបស់ាក តក់ារចតលង ្ិងកាតប់ ា្យអព្តាម្ព្បវា  ងន់្ជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតដី្ ្ិងព្រូ្សីុសេូ 

− សិការកអព្តាព្បវា  ងព់្រូ្ឆ្លងតាតដី្ម្លើព្កុតព្បឈត (កុារ) ម្ដ្ើតបបីញ្ហា ករី់ព្បសិេធភារន្ 
ថ្នន េំាល កព់្រូ្ ្ិងអព្តាព្គ្បដ្ េ បន់្ការដចកថ្នន េំាល កព់្រូ្។ 

− ប េ្ ្ិងរព្ងីកចំ្ួ្ភូតអិម្ងកតឈលបតាតោ្រីជំងឺសីុសេូ ម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិងម្ខ្តេ 
សទឹងដព្តង ម្ដ្ើតបតីាតោ្ការវវិឌឍ្ន៍្ម្ព្បវា  ងម់្ៅកនុងភូតអិម្ងគតឈលបព្បចា។ំ 

− រព្ងឹង ្ិងរព្ងីកការអ្ុវតេការង្ហរ CL-SWASH (ស គ្ត្ដឹ៍្កនាកំារលុបបំបាតជំ់ងឺសីុសេូ 
តាត រយះការម្លើកំរស់អនាតយ័ ្ិងេឹកសាអ ត) ម្ៅកនុងតំប្ច់តលងជំងឺព្រូ្សីុសេូ ម្ដ្ើតបរីតួចំដ កកនុងការ
លុបបំបាតជំ់ងឺម្ចញរីបញ្ហា សុខ្ភារសារធារ ៈនា ន្ ២ំ០២៥។ 

− ម្រៀបចំម្ធាើការសិកាតាតោ្រីអព្តាករ ីព្រូ្អំម្បាះថ្មី ម្ៅកនុងតំប្ច់តលង ម្ដ្ើតបបីញ្ហា កថ់្ន 
តិ្ ា្ការចតលងករ ីជំងឺថ្មីម្េៀត។ 

− រព្ងីកការព្សាវព្ោវរកព្បម្ភេជំងឺព្រូ្ឆ្លងតាតការបរមិ្ភាគ្ចំ ីអាហារចំអិ្តិ្ បា្ឆ្អិ្លអ  
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ដូ្ចោព្រូ្ម្ថ្លើត ្ិងព្រូ្ម្តញា /សីុសទីដសកកូសីុស ម្ៅតំប្ម់្ផ្េងៗម្េៀតកនុងព្បម្េសកតពុោ រិម្សសគឺ្
តំប្ដ់ដ្លចូលចិតេ ូបអាហារម្ៅ ឬចំអិ្តិ្ បា្ឆ្អិ្លអ ម្ដ្ើតបកំី តយុ់េធសាន្រសេ ព្គ្បព់្គ្ង 

− រព្ងឹង ្ិងរព្ងីកកិចចស ការរវាងសាា ប្ដ័ដ្លរករ់័្ ធថ្នន កោ់តិ កដូ៏្ចោអងគការោតិ ្ិង 
អ េ្រោតិនានា ព្រតទអំនដ្គូ្អភវិឌឍ្។៍ 
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សនែកទី៣៖ ការយិាលយ័គណ្សនយយ   នន ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លជ្ញតិ
ប្រយ៊ុទធនឹងជ្ំងឺប្គុនចាញ ់បា៉ា រ៉ា ែ៊ុតីសាស្រែត និងបាណ្កសាស្រែត 
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១.សែចកតីសនតើម្៖ 
ការយិល័យគ្ ម្្យយា្ព្បធា្០១រូប អ្ុព្បធា្០១រូប(ព្សី) ្ិងតន្រ េ្ីព្កបខ្ ័ឌ  តន្រ េ្ី

បុគ្គិលោបកិ់ចចស្ាដដ្លកំរុងបម្ព្តើការង្ហរសរុបា្ចំ្ួ្១១នាក ់ ម្ោយព្គ្បព់្គ្ងផ្អទ ល់ម្ៅម្លើដផ្នក
ទងំ អស់ចំ្ួ្ ០៣ ា្ដូ្ចខាងម្ព្កាត ៖ 

១-ដផ្នកគ្ ម្្យយ ៖ 

 គ្ ម្្យយម្បៀវតេ 
 គ្ ម្្យយេូទត ់
 គ្ ម្្យយសាភ រៈ(ឃ្ល ងំសាភ រៈ) 
 ម្បឡា 

២-ដផ្នកដផ្្ការ ិរញ្ា កិចច 
៣-្ិងដផ្នកឱសថ្ 

ព្បកាសរបស់ព្កសួងសុខាភបិាល ម្លខ្ ៤២៧ស្ប ចុះនថ្ៃេី២៨ ដខ្ម្តសា ន្ ២ំ០០៩ បា្
កំ តតុ់ខ្ង្ហរ ្ិងភារកិចចរបស់ការយិល័យគ្ ម្្យយ ដូ្ចខាងម្ព្កាត ៖ 

 េេួលខុ្សព្តូវការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងថ្វកិារដ្ឋ  
 ម្លើគ្ម្ព្ាងដផ្្ការព្បតិបតេិព្បចាំ្ ន  ំរបស់អងគភារ 
 ព្គ្បព់្គ្ងចំ ូល ចំណាយថ្វកិារដ្ឋ របស់អងគភារ 
 បូកសរុប ្ិងម្ធាើរបាយការ ៍ចំ ូល-ចំណាយព្បចាដំខ្ ព្តីាស ន្  ំរបស់អងគភារ 
 តាតោ្ ្ិងបូកសរុបលេធផ្លការង្ហរចំណាយថ្វកិាកតមវធីិ ្ិងតិ្ ដត្កតមវធីិ ព្បចាដំខ្      ព្តី

ាស ្ិងព្បចាំ្ ន  ំរបស់អងគភារ 
 ព្គ្បព់្គ្ងស ន្ិធិឃ្ល ងំ 
 ព្គ្បព់្គ្ងសារម្រើភ ឌ ព្េរយសាភ រៈ អគរ ដី្ធលី ដដ្លា្ ្ិងកំរុងម្ព្បើព្បាស់។ 

ោម្រៀងរាល់ ន្ ពំ្កសួងម្សដ្ឋកិចច ្ិង ិរញ្ា វតាុ តព្តូវឱយព្កសួងសុខាភបិាល កដូ៏្ចោតជឈត ឌ ល
ោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ គឺ្ា្ភារកិចចកនុងការម្រៀបរាបអំ់រីថ្វកិា
ម្ៅតាត កតមវធីិ អ្ុកតមវធីិ ្ិងសកតមភារ ចំម្រះថ្វកិា្ឹងព្តូវម្ព្បើព្បាស់ម្ៅកនុង ន្ ំ្ ីតយួៗ ោរិម្សស ន្ ំ
២០២០។ ម្ោយព្សបតាតព្បកាសម្លខ្ ៥២៣ស វ.ព្បក ចុះនថ្ៃេី០៩ ដខ្ ឧសភា ន្  ំ២០១៧ សេីរី
ការោកឱ់យអ្ុវតេចំណាតថ់្នន កម់្សដ្ឋកិចច ្ិងាតិកាថ្វកិា របស់រដ្ឋបាលថ្នន កោ់តិ ្ិងរដ្ឋបាលថ្នន កម់្ព្កាត
ោតិ គឺ្ចំណាយចរ េ្ព្តូវបា្ចាតចូ់លកនុងជំរូក៦០, ៦១, ៦៤ ្ិង ៦៣ ម្លើសរីម្្ះកម៏្ៅា្ជំរូកោ
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ម្ព្ចើ្ម្េៀត ដដ្លអាចយកតកម្ព្បើព្បាស់ ប ុដ េ្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ 
្ិងបា កសាន្រសេ ា្ព្បតិបតេិការទកេិ់្ដតចំម្រះគ្ ្ីខាងម្លើដតប ុម្ណាា ះ។ 

ការយិល័យគ្ ម្្យយា្ម្បសកកតម ព្គ្បព់្គ្ងម្លើការង្ហរ ិរញ្ា វតាុ-គ្ ម្្យយ ម្ដ្ើតបសីម្ព្តច
ការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងថ្វកិាេូម្ៅរបស់រដ្ឋ្ូវវស័ិយសុខាភបិាល ន្តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់ 
បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ ម្ោយា្រីដំ្ម្ ើ រការរកចំ ូល ្ិងការម្ព្គងចំណាយ តាត
ជំរូក គ្ ្ី អ្ុគ្ ្ី ព្រតទងំា្កំ តម់្គលបំ ង លេធផ្ល ្ិងសូចនាករ សព្ាបស់ម្ព្តចឱយ
បា្្ូវយុេធសាន្រសេសុខាភបិាល ន្ ២ំ០១១-២០២៥ របស់រាជរោឋ ភបិាលកតពុោ នាម្រលខាងតុខ្។ 

បចចុបប ន្ម្្ះ បា្្ឹងកំរុងអ្ុវតេ្ប៍ េ្ម្ៅការង្ហរបីដខ្ចុង ន្ ២ំ០២០ ម្ៅា្សាភ រៈ បរកិាា រតយួ
ចំ្ួ្ដដ្លម្ធាើលេធកតមម្ៅព្កសួង(អងគភារលេធកតម) តកេល់នថ្ៃម្្ះ តិ្ ទ្េ់េួលបា្ម្ៅម្ ើយ ោ
ម្ តុម្ធាើឱយរំុា្តួម្លខ្បញ្ចូ ល-បម្ញ្ចញសាភ រៈទងំម្្ះ កតព់្តាចូលម្ៅកនុងតារាងចំ ូល-ចំណាយ
ថ្វកិារដ្ឋម្ៅម្ ើយ ម្ ើយ្ឹងព្តូវម្ធាើការង្ហរដដ្លម្ៅម្សសសល់ខ្លះម្េៀត ដូ្ចោម្រៀបចំឯកសារលិខិ្ត
សាន ត កិចចបញ្ា ិកាព្បចាដំខ្្ីតយួៗ ម្ដ្ើតបបិីេបញ្ា ីចុង ន្ ២ំ០២០ សព្ាបក់ារម្ធាើអធិការកិចច ្ិងសវ្កតម 
របស់ព្កសួង សាា ប័្ រករ់័្ ធា្ដូ្ចោ ៖ នាយកោឋ ្សវ្កតមនផ្ទកនុងន្ព្កសួងសុខាភបិាល, អធិការកិចច
ព្កសួងម្សដ្ឋកិចច ្ិង ិរញ្ា វតាុ, អាោញ ធរសវ្កតមោតិ ្ិងព្កសួងេំនាកេំ់្ងោតយួរដ្ឋសភា-ព្រឹេធសភា 
្ិងអធិការកិចច។  ដូ្ម្ចនះសតេិធផ្ល សកតមភារការង្ហរ កដូ៏្ចោបញ្ហា ព្បឈត វាោវឌឍ្ភារដដ្លបា្ 
អ្ុវតេក ល្ងតករបស់ការយិល័យគ្ ម្្យយា្ោអាេិ៍៖ម្លើកគ្ម្ព្ាងដផ្្ការ ន្ ២ំ០២០ តាត 
សារាចរដ នារំបស់រាជរោឋ ភបិាលកតពុោ ម្លខ្ ០៦ សរ ្ ចុះនថ្ៃរុធ ១០ម្កើត ដខ្ម្ជសឋ ន្ កុំរ ឯក
ស័ក រ.ស.២៥៦៤ ព្តូវ្ឹងនថ្ៃេី ១២ ដខ្ តថុិ្នា ន្ ២ំ០១៩ សេីរីការម្រៀបចំម្សចកេីព្រងចាបស់េីរី ិរញ្ា
វតាុសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ន្ ២ំ០២០សិកាម្លើដផ្្ការ ន្ ២ំ០២០ ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ព៍្បតិបតេិការព្បចាំ្ ន  ំព្បចាំ
ព្តីាសព្បចាឆំ្ាសដដ្លា្ាតិកាថ្វកិាតាតខ្ទង ់ជំរូក គ្ ្ី អ្ុគ្ ្ី ្ិងថ្វកិាតាតកតមវធីិ  
អ្ុកតមវធីិ ្ិងសកតមភារ។ 

ម្រៀបចំ ្ិងដបងដចកថ្វកិាតាតខ្ទង ់ជំរូក សព្ាប់្ ិរ េ្ភារ ្ិងតាល ភារព្គ្បក់តមវធីិោតិ (ជំងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ ជំងឺព្គុ្្ឈាត ជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ម្រះម្វៀ្ ្ិងព្រូ្អំម្បាះ)។ 
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តារាងចំ ូល-ចំណាយថ្វកិារដ្ឋកនុង ន្ ២ំ០២០     
           (គ្ិតោម្រៀល) 

ល.រ 
 
 
 

បរយិយ 
 
 

 
(១) 

ោសាភ រ 
 
 

 
(២) 

ដផ្្ការអ្ុតត័     
ន្ ២ំ០២០  

 
 

(៣) 

ចំ ូល               
ន្ ២ំ០២០ 

 
 

(៤) 

ចំណាយ              
ន្ ២ំ០២០ 

 
 

(៥) 

ភាគ្រយ
ចំណាយ
ម្ធៀប្ឹង
ដផ្្ការ 

(៥x១០០)/៣ 
  សតតុលយម្ដ្ើត ន្ ២ំ០២០ ៤៥,៩៦២,៥៥០     

១ ព្បាករ់ជាម្េយយបុម្រព្បទ្   ៧៥៧,៣០០,០០០ ៣៨២,៤៨៣,៨០០ ៣៨២,៤៨៣,៨០០ ៥០,៥១% 

២ ព្បាកម់្បៀវតេ(តន្រ្េពី្កបខ្ ័ឌ ្ងិកិចចស្ា)    ១,៨៦៤,៨០០,០០០ ១,៧៥០,៧៩២,៦៧៥ ១,៧៥០,៧៩២,៦៧៥ ៩៣,៨៩% 

៣ ព្បាកប់ងរ់ ធ្ផ្លូវរថ្យ េ្(បដងារគ្ ្ី)   ១៦,០០០,០០០ ១៥,៧០០,០០០ ១៥,៧០០,០០០ ៩៨,១៣% 

៤ ព្បាកប់ងន់ថ្លអគ្គិស្ី(បដងារគ្ ្ី)   ១៥៣,៥០០,០០០     ១៨០,៤៥៨,២២០     ១៨០,៤៥៨,២២០ ១១៧,៥៧% 

៥ ព្បាកប់ងន់ថ្លេឹក(បដងារគ្ ្ី)    ៥,០០០,០០០ ៣០៩,២០០ ៣,០៩៦,២០០ ៦១,៩៣% 

៦ ព្បាកជ់ួសជុលរថ្យ្េ(លេធកតមព្កសួង)   ២០០,០០០,០០០ ១៨១,៦៣១,៧០០ ១៨១,៦៣១,៧០០ ៩០,៨២% 

៧ ព្បាកផ់្េរាផ្ាយសពតតាតេូរេសេ្៍
(លេធកតមព្កសួង) 

 ១៥០,០០០,០០០ ៧២,៧៩២,០០០ ៧២,៧៩២,០០០ ៤៨,៥៣% 

៨ ព្បាកោ់សាភ រម្ព្បើព្បាស់(លេធកតមព្កសួង)  ៦១៥,៦០០,០០០ ៥១២,៩៤៥,៧៣៥ ៥៤៥,៦៨៦,៨០០ ៨៨,៦៥% 

  
សរបុ...  ៣,៧៦២,២០០,០០០ ៣,០៩៩,៦៧៧,៣៤៥ ៣,១៣២,៦៤១.៣៩៨ ៨៣,២៧% 

 

១.២.លទធនល និងែកម្មភាព ែសប្ម្ចបាន មានដ្ូចតសៅ៖  
 ការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងេេួលខុ្សព្តូវម្លើរាល់កិចចការព្បតិបតេិរករ់័្ ធការយិល័យគ្ ម្្យយ ៖      

• ការព្គ្បព់្គ្ងបញ្ា ីវតេា្តន្រ េ្ីរាជការ បុគ្គលិកោបកិ់ចចស្ា ម្ៅកនុងការយិល័យគ្ ម្្យយ
ព្បចានំថ្ៃ ម្ោយម្ធាើរបាយការ ៍សរុបព្បចាសំបាេ  ៍ ្ិងព្បចាដំខ្ ម្ដ្ើតបជូី្ម្ៅការយិល័យរដ្ឋ
បាល សរុបរបាយការ ៍រតួសព្ាបអ់ងគភារ (ម្យងលិខិ្តម្លខ្ ១៤៣៨ តស.្ក ចុះនថ្ៃេី
១០ ដខ្ឧសភា ន្ ២ំ០១៦ របស់ព្កសួងតុខ្ង្ហរសាធារ ះ) 

• ព្គ្បព់្គ្ងការង្ហរចំ ូល-ចំណាយ ម្ៅម្លើការចំណាយណាដដ្លចាបំាច ់សព្ាបដំ់្ម្ ើ រការ 
ការង្ហររដ្ឋបាល បម្ចចកម្េស គ្ ម្្យយន្អងគភារ ម្ោយថ្វកិាចំណាយម្្ះា្ ថ្វកិា 



144 
 

រជាម្េយយបុម្រព្បទ្(ថ្វកិាចំណាយា្កព្តតិរបស់វា) ្ិងថ្វកិាម្បើក  ផ្េល់តាតព្បរ័្ ធ
ធនាគររបស់តន្រ េ្ីរាជការ បុគ្គិលកិចចោបស់្ា ា្ព្បាកម់្បៀវតេ ព្បាកម់្បសកកតមកនុង
ព្បម្េស ព្បាកល់ាភការ ្ិងព្បាកឧ់បតាតភម្ផ្េងៗម្េៀត។ 

• ព្គ្បព់្គ្ងការង្ហរបញ្ចូ ល-បម្ញ្ចញសាភ រៈ បរកិាា រ ដដ្លេេួលបា្រីព្កសួងសុខាភបិាល កនុង
ការម្ធាើលេធកតម(ម្ោយអងគភារលេធកតមព្កសួង) សព្ាបបំ់ម្រ ើឱយការង្ហររដ្ឋបាលន្អងគភារ 
ដដ្លបា្អ្ុវតេម្ៅតាតលិខិ្តសាន តចរ េ្ការង្ហររបស់តន្រ េ្ីជំនាញ(ការង្ហរឃ្ល ងំ)។ 

• ព្គ្បព់្គ្ងការង្ហរបញ្ា ីសារម្រើភ ឌ ព្េរយសតបតេិរដ្ឋ ដដ្លា្ម្ៅកនុងតជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ
្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ។ 

 ការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងថ្វកិាចំ ូល-ចំណាយគឺ្ា្ភារង្ហយព្សួល ្ិងលអព្បម្សើរម្ព្ចើ្ម្ព្រះ ៖ 
• ការព្គ្បព់្គ្ងចំ ូលថ្វកិាដដ្លបា្ោតូលបបទ្បព័្ត ដដ្លេេួលបា្រីព្កសួងយក ម្ៅ

ោកម់្ៅធនាគរោតិន្កតពុោ។ 
• ការព្គ្បព់្គ្ងចំណាយរជាម្េយយោសាចព់្បាក(់ព្តូវសរម្សរតូលបបទ្បព័្តម្ៅដ្កព្បាក ់ រី

ធនាគរ្ូវចំ្ួ្ណាតយួយកតកេុកកនុងម្បឡាន្អងគភារ សព្ាបម់្ព្បើព្បាស់បំម្រ ើ ការង្ហរ
ព្បចានំថ្ៃចាបំាច)់ ម្ោយា្ម្សៀវម្ៅបញ្ា ីរបាយការ ៍តាតោ្របស់ម្បឡា។ 

• ការព្គ្បព់្គ្ងេូទតត់ាតព្បរ័្ ធធនាគរជូ្តន្រ េ្ីរាជការ បុគ្គលិកោបកិ់ចចស្ា ្ូវព្បាក់
ម្បៀវតេ ព្បាកម់្បសកកតមកនុងព្បម្េស ព្បាកល់ាភការ ្ិងព្បាកឧ់បតាតភម្ផ្េងៗម្េៀត។ 

 ការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងសាភ រៈ បរកិាា រសព្ាបក់ារយិល័យន្អងគភារ ៖ 
• ការព្គ្បព់្គ្ងសាភ រៈ បរកិាា រ ដដ្លម្ៅសល់ចុង ន្ ចំាស់(ស ន្ិធិ) សព្ាបយ់កតកម្ព្បើព្បាស់

ម្ដ្ើត ន្ ថំ្មីប េ្។ 
• ា្ការព្គ្បព់្គ្ងេេួលសាភ រៈ បរកិាា រថ្មីរីការយិល័យព្េរយសតបតេិរដ្ឋ ្ិងសំ ង ់ នាយក

ោឋ ្ថ្វកិា- ិរញ្ា វតាុន្ព្កសួងសុខាភបិាល (ោការម្ធាើលេធកតមសាធារ ៈម្ៅអងគភារ 
លេធកតមព្កសួង)។ ដដ្លអ្ុវតេ្ម៍្ៅតាត្ីតិវធីិ លិខិ្តសាន ត ្ិងប ័ា បម្ញ្ចញ-បញ្ចូ លឃ្ល ងំ
បា្យ ងព្តឹតព្តូវ រចួសរម្សរចុះចូលម្ៅកនុងសលាកបព័្តតាតោ្ ឲ្យបា្ព្គ្បម់្ៅតាតតុខ្
សាភ រៈបរកិាា រទងំអស់ដដ្លា្។ 

• ការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងសាភ រៈ បរកិាា រការយិល័យ ម្បើកផ្េល់ជូ្ម្ៅការយិល័យ ឬដផ្នកដដ្លបា្ 
ម្សនើសំុសព្ាបម់្ព្បើព្បាស់បំម្រ ើការង្ហរឱយអងគភារបា្ទ្ម់្រលម្វលា ម្ោយអ្ុវតេម្ៅតាត 
្ីតិវធីិ កំ តប់ង្ហា ញ លិខិ្តសាន ត ្ិងប ័ា បម្ញ្ចញឃ្ល ងំ។ 
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• ព្គ្បព់្គ្ងោព្បចាំ្ ូវការង្ហរម្ធាើស ន្ិធិឃ្ល ងំ ដដ្លោរបាយការ ៍ឱយដឹ្ងរីការ បញ្ចូ ល-
បម្ញ្ចញ ្ិងម្ៅសល់ សាភ រៈ បរកិាា រទងំបរាិ  ្ិងគុ្ ភារ កនុង ន្ អំ្ុវតេ្ ៍្ិង 

សព្ាបម់្ព្បើព្បាស់កនុង ន្ បំនាទ ប។់ 
 

តារាងសតេិធកតមតាតោ្កាអ្ុវតេ្ក៍តមវធីិ                                    
    (គិ្តោលា្ម្រៀល) 

 សូចនាករលេធផ្លកនុង ន្ ២ំ០២០ 

ល.រ បរយិយ  ម្គលម្ៅព្បចាំ្ ន  ំ
ម្គលម្ៅសម្ព្តច
បា្ដ្ល់បចចុបប្ន 

%ន្ម្គលម្ៅ
សម្ព្តចបា្ 

១ ព្បាករ់ជាម្េយយបុម្រព្បទ្   ១០០% ៣៨២,៤៨ ៥០,៥១% 

២ ព្បាកម់្បៀវតេ(តន្រ្េពី្កបខ្ ័ឌ ្ងិកិចចស្ា)    ១០០% ១,៧៥០,៧៩ ៩៣,៨៩% 

៣ ព្បាកប់ងរ់ ធ្ផ្លូវរថ្យ េ្(បដងារគ្ ្ី)   ១០០% ១៥,៧០ ៩៨,១៣% 

៤ ព្បាកប់ងន់ថ្លអគ្គិស្ី(បដងារគ្ ្ី)   ១០០%     ១៨០,៤៦ ១១៧,៥៧% 

៥ ព្បាកប់ងន់ថ្លេឹក(បដងារគ្ ្ី)    ១០០% ៣,១០ ៦១,៩៣% 

៦ ព្បាកជ់ួសជុលរថ្យ្េ(លេធកតមព្កសួង)   ១០០% ១៨១,៦៣ ៩០,៨២% 

៧ ព្បាកផ់្េរាផ្ាយសពតតាតេូរេសេ្៍(លេធកតមព្កសួង)  ១០០% ៧២,៧៩ ៤៨,៥៣% 

 ៨ ព្បាកោ់សាភ រៈម្ព្បើព្បាស់(លេធកតមព្កសួង)  ១០០% ៥៤៥,៦៨ ៨៨,៦៥% 

 
តារាងបញ្ចូ ល-បម្ញ្ចញសាភ រៈកនុង ន្ ២ំ០២០ 

 
ល.រ បរយិយ សតតុលយម្ដ្ើតព្គ បញ្ចូ លកនុងព្គ បម្ញ្ចញកនុងព្គ សតតុលយចុងព្គ 

១ សាភ រៈសំអាត ្ិងអនាតយ័ ៦,១៦២,០០០ ៧,៩២០,២៨៥ ៩,៨៦៣,៤៥០ ៤,២១៨,៨៣៥ 

២ សាភ រផ្គតផ់្គងសំ់រាបដ់ថ្ទសំាភ រឧបករ ៍ 0 ៤២,៥០០,០០០ ៤២,៥០០,០០០ 0 

៣ ម្ព្បងឥ្ធ្ៈ ្ិងម្ព្បងរអំិល 0 ១៥៧,៧២២,៧៥០ ១៥៧,៧២២,៧៥០ 0 

៤ សាភ រៈការយិល័យ ៣៩,៨០០,៥៥០ ៩,១៤៤,៧០០ ៣៩,៩៤២,៦០០ ៩,០០២,៦៥០ 

៥ ការម្បាះរុតព 0 ២៨៥,៨៤០,០០០ ២៨៥,៨៤០,០០០ 0 

៦ ឯកសណាឋ ្ម្រេយ 0 ៩,៨១៨,០០០ ៩,៨១៨,០០០ 0 

  សរុប...  ៤៥,៩៦២,៥៥០ ៥១២,៩៤៥,៧៣៥ ៥៤៥,៦៨៦,៨០០ ១៣,២២១,៤៨៥ 
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១.៣. រញ្ហា ប្រឈម្មានដ្ូចជ្ញ ៖ 
 តាតរយៈបញ្ា ីវតេា្កា៏្តន្រ េ្ីរាជការ បុគ្គលិកោបកិ់ចចស្ា ខ្លះម្ៅកនុងការយិល័យ  

គ្ ម្្យយតិ្ ទ្ម់្គររបា្ម្ៅម្ ើយ ម្រលម្ា ងម្ធាើការ ម្ោយតូលម្ តុ ម្រលព្តូវចុះម្បសកកតម ឬក៏
ម្ៅព្បជំុការង្ហរម្ផ្េងៗតិ្ បា្ថ្តចតលងលិខិ្តបញ្ហា ម្បសកកតម ឬឯកសារេុកឲ្យកដ ល្ងចុះវតេា្ម្េ ា្
ការលំបាកកនុងការតាតោ្វតេា្ព្បចានំថ្ៃ។ 

 ការង្ហរតយួចំ្ួ្ា្តន្រ េ្ីរាជការព្កបខ្ ័ឌ  ្ិងបុគ្គលិកោបកិ់ចចស្ាខ្លះ តិ្ ចងម់្ធាើ ម្ោយតូល 
ម្ តុយល់ថ្នរំុា្ផ្លព្បម្យជ្ដ៍្ល់ខ្លួ្។ 

 ការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងថ្វកិាចំ ូល-ចំណាយ ៖ 
• ការព្គ្បព់្គ្ងចំ ូល-ចំណាយម្្ះ វាជួប្ូវបញ្ហា ម្ចាេម្ព្ចើ្ដូ្ចោការចំណាយខ្លះចាបំាច ់

ព្តូវដតចំណាយ ប ុដ េ្ខ្ទង ់ ជំរូកចំណាយម្ៅកនុងដផ្្ការអតា់្ ដតម្បើា្កចំ៏ណាយកនុង
កព្តតិរជាម្េយយបុម្រព្បទ្ តិ្ បា្តាតតព្តូវការ តូលម្ តុ ន្ មំ្្ះជួប្ូវវបិតេិកូវដី្១៩ រាជរ
ោឋ ភបិាលបា្ោកម់្ចញសារាចរដ នាមំ្លខ្០០១ស វ.អថ្ ្ិងម្លខ្០០៣ស វ.អថ្ សេី
រីការម្ធាើវចិារ កតម ្ិងការរព្ងឹងព្បសិេធភារចំណាយ សព្ាបអ់្ុវតេចាបស់េីរី ិរញ្ា វតាុ
សព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ន្ ២ំ០២០ កាតស់្េចំំណាយ៥០% ម្ៅម្លើតុខ្ចំណាយតយួចំ្ួ្
ដដ្លតិ្ ទ្ច់ាបំាច ់ឬតិ្ ទ្ច់ាបំាចខ់ាល ងំ, តិ្ សូវប ះរល់សកតមភារការង្ហរ។  

• ា្ភារលំបាកកនុងការេូទតឯ់កសារព្ត បត់កវញិ ា្ភារយឺតយ វ អតប់ា្ទ្ ់ម្រលវា
លា      ម្ធាើឱយការេូទតន់្ជំុបងាិលតិ្ បា្កំ តម់្ៅតាតម្គលម្ៅន្ដផ្្ការ តូលម្ តុ 
តករីា្កាលកំ តក់នុងការេូទតរ់បស់ព្កសួងឱយរយៈម្រល១ដខ្។ 

• អគរកា្ដ់តចាស់(គុ្ ភារតិ្ សូវលអ ខូ្ចម្ព្ចើ្) ព្តូវការជួសជុលចាបំាច ់ ប ុដ េ្ខ្ាះថ្វកិា 
ម្ោយម្គ្សំអាងថ្ន អគរថ្មីតិ្ ទ្ព់្បគ្ល់ េេួលម្ៅម្ ើយ ដ្ល់ម្រលម្ធាើដផ្្ការព្បចាំ្ ន  ំ
បា្ម្លើកថ្វកិាបដ ា្តសព្ាបក់ារជួសជុល ព្តូវម្គ្កាតម់្ចញអតឲ់្យ តូលម្ តុ ម្គ្ថ្នអគរម្ៅ
ថ្មីម្ព្រះតិ្ ទ្ព់្បគ្ល់ េេួល។ 

 ការង្ហរព្គ្បព់្គ្ងសាភ រៈ បរកិាា រការយិល័យ ៖  
• ការព្គ្បព់្គ្ងសាភ រៈ បរកិាា រ ដដ្លម្ៅសល់ចុង ន្ ចំាស់ ា្តួម្លខ្សល់ម្ព្ចើ្ តូលម្ តុតក

រីសាភ រៈ បរកិាា របញ្ចូ លកនុងព្គា្ការយឺតយ វម្រលម្វលា ដ្ល់ចុង ន្ មំ្េើបម្បើកផ្េល់ជូ្ ោ
តូលម្ តុម្ធាើឲ្យ ការបម្ញ្ចញម្ព្បើព្បាស់របស់អងគភារតិ្ ទ្ ់ កច៏ាបប់ញ្ចូ លម្ៅោសតតុលយ
ចុងព្គកនុង ន្ ចំាស់្ិងម្យងម្ៅោសតតុលយម្ដ្ើត ន្ ថំ្មីសព្ាប ់ម្ព្បើព្បាស់ប េ្។ 
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• សាភ រៈ បរកិាា រតយួចំ្ួ្ម្បើកយកតកម្ព្បើព្បាស់អតម់្កើត(លេធកតមព្កសួង)  តូលម្ តុតករីរំុ
ា្គុ្ ភារ ម្ ើយម្គ្ៀកអាយុកាលន្ការម្ព្បើព្បាស់ម្េៀតផ្ង។ 

• ជួប្ូវការលំបាកសឹងដតោម្រៀងរាល់ ន្  ំ កនុងការកតព់្តាតាតោ្បញ្ា ីសាន តបញ្ចូ ល-បម្ញ្ចញ 
ម្ព្បងឥ ធ្្ៈម្ព្បើព្បាស់ ្ិងម្ធាើរបាយការ ៍ព្បចាដំខ្ ព្តីាស ឆ្ាស ្ិងព្បចាំ្ ន  ំ តូលម្ តុ
តករីេេួលបា្ការម្បើកផ្េល់ម្ព្បងឥ ធ្្ៈម្ោយព្កសួង ា្ភារយឺតយ វម្ៅតាតឆ្ាស
្ីតយួៗកនុង ន្ ។ំ   

១.៤.សោលសៅ និងែកម្មភាពការងារ ឆ្ែ រំនាា រ់មានដ្ូចតសៅ ៖ 
 អ្ុវតេ្ប៍ េ្ការង្ហរដដ្លម្ៅម្សសសល់កនុង ន្ ២ំ០២០ ្ិងម្លើកេិសម្ៅសព្ាប់្ ន បំនាទ ប ់
 ម្លើកគ្ម្ព្ាងដផ្្ការយុេធសាន្រសេថ្វកិា ន្ ២ំ០២១-២០២៣ ោាតិកាថ្វកិាសព្ាបខ់្ទង ់

ចំណាយតាតកតមវធីិ ដដ្លោដផ្្ការរកិំល៣ ន្ រំបស់អងគភារ តាតសារាចរដ នារំបស់ រាជរោឋ ភបិាល 
ម្លខ្ ០៣សរ ្ ចុះនថ្ៃអង្ហគ រ ៤ម្រាច ដខ្ម្ជសឋ ន្ ជូំត ម្ទស័ក រ.ស.២៥៦៤ ព្តូវ្ឹងនថ្ៃេី៩ ដខ្ តថុិ្នា 
ន្ ២ំ០២០ សេីរីការម្រៀបចំដផ្្ការយុេធសាន្រសេថ្វកិា ន្ ២ំ០២១-២០២៣ 

 ម្លើកគ្ម្ព្ាងដផ្្ការ ន្ ២ំ០២១ ោាតិកាថ្វកិាសព្ាបខ់្ទងចំ់ណាយតាតកតមវធីិ ដដ្លោ 
ដផ្្ការព្បចាំ្ ន រំបស់អងគភារ តាតសារាចរដ នារំបស់រាជរោឋ ភបិាលម្លខ្ ០៤សរ ្ ចុះនថ្ៃអង្ហគ រ ៤
ម្រាច ដខ្ម្ជសឋ ន្ ជូំត ម្ទស័ក រ.ស.២៥៦៤ ព្តូវ្ឹងនថ្ៃេី៩ ដខ្ តថុិ្នា ន្ ២ំ០២០ សេីរីការម្រៀបចំម្សចកេី
ព្រងចាបស់េីរី ិរញ្ា វតាុសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ន្ ២ំ០២១ ដូ្ចោជំរូក៦០,៦១, ៦៣ ព្តូវម្ព្គងកនុងកព្តតិ 
អតិបរា ព្តឹតកញ្ចបឥ់ ទ្ន្ចាបស់េីរី ិរញ្ា វតាុសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង ន្ ២ំ០២០។ ចំដ កឯជំរូក
៦៤ ចំណាយប ទ្ុកបុគ្គលិកវញិ ព្តូវម្ព្គងម្ៅតាតតារាងព្បរ័្ ធព្បាកម់្បៀវតេ ន្ព្កសួងតុខ្ង្ហរសាធារ
 ៈ ្ិងតាតចំ្ួ្តន្រ េ្ីរាជការ ដដ្លា្ព្កបខ្ ័ឌ រិតព្បាកដ្ោកដ់សេងកនុង ន្ ២ំ០២០។ 

 សិកាម្លើដផ្្ការ ន្ ២ំ០២១  ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ព៍្បតិបតេិការព្បចាំ្ ន  ំ ព្បចាពំ្តីាស  ព្បចាឆំ្ាស  
ដដ្លា្ាតិកាថ្វកិាតាតខ្ទង ់ ជំរូក គ្ ្ី អ្ុគ្ ្ី ្ិងថ្វកិាតាត កតមវធីិ អ្ុកតមវធីិ ្ិងចម្ង្ហក ត
សកតមភារ។ 

 ម្រៀបចំ ្ិងដបងដចកថ្វកិាតាតខ្ទង ់ជំរូកសំរាបក់ារង្ហរដថ្ទជួំសជុល ្ិងដំ្ម្ ើ រការង្ហរ   
រដ្ឋបាលន្អងគភារ(ដផ្្ការរជាម្េយយបុម្រព្បទ្ ្ិងដផ្្ការលេធកតមព្បចាំ្ ន )ំ ម្ដ្ើតបឱីយា្្ិរ េ្ភារ ្ិង
តាល ភារព្គ្បក់តមវធីិោតិ កតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ឈាត កតមវធីិព្បយុេធ
្ឹងជំងឺដ្ងកូវព្រូ្ម្រះម្វៀ្ ្ិងព្រូ្អំម្បាះ។  
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២.សនែកប្គរ់ប្គង ឱែ្ ែភំារៈ ររកិាេ រ៖  
ដផ្នកឱសថ្ ្ិងផ្គតផ់្គងោ់សាសធាតុតយួកនុងចំម្ណាតសាសធាតុសំខា្់ៗ ដដ្លា្ម្ៅកនុង

តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ្ិងបា កសាន្រសេ។ រាល់សកតមភារទងំ 
ឡាយដដ្លទកេ់ងម្ៅ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ព្កាតការអ្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាងដផ្្ការសកតមភារលុបបំបាត ់ ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ន្ ២ំ០១១-២០២៥ ម្ោយអ្ុវតេព្សបតាតយុេធសាន្រសេោតិកនុងដផ្្ការលុបបំបាតជំ់ងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់។ 

ដផ្នកឱសថ្ា្ភារកិចចេេួលខុ្សព្តូវរតួ ម្លើការង្ហរផ្គតផ់្គង ់ ការដចកចាយ តព្តូវការដចកចាយ
បនាទ ្ ់កនុងការរាលោលជំងឺព្គុ្្ចាញ់  ម្ធាើការបា ្ព់្បា តព្តូវការឱសថ្ សំភារៈ បរកិាា រ សព្ាបក់តម
វធីិព្គុ្្ចាញ់្ិងកតមវធីិដ្នេម្េៀតរបស់តជឈត ឌ លោតិ  បដ ា្តរីម្្ះ ដផ្នកឱសថ្្ិងផ្គតផ់្គង ់ា្េំនាក់
េំ្ងោតយួដផ្នកដ្នេម្េៀតដូ្ចោ ដផ្នកម្សវាឯកជ្ ដផ្នកម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេ ដផ្នកអនក  សមព្គ្ចិ័តេភូត ិ ដផ្នក
អបរ់សុំខ្ភារ ដផ្នកត ទ្ីររិម្សាធ្ ៍ ដផ្នកបម្ចចកម្េស កនុងការផ្គតផ់្គងឱ់សថ្ បរកិាា រ ្ិងសំភារៈម្ផ្េងៗ 
សព្ាបម់្ព្បើព្បាស់កនុងដផ្នក្ីតយួៗ ោរិម្សស ព្តូវា្េំនាកេំ់្ងជិតសនិេធោតយួឃ្ល ងំឱសថ្កណាេ ល 
ន្ព្កសួងសុខាភបិាល   ម្លើការដបងដចក្ិងតុលយការឱសថ្ សំភារៈ បរកិាា រដដ្លសាិតម្ៅម្ព្កាតកតមវធីិ
ោតិទងំតូល។  

 

២.១.ែម្ិទធនល និងែកម្មភាពការងារ៖ 
ការប្របប់្រងឱសង សំភ្នរៈបរិកាខ រដរទ្យៈ 

 ការបា ្ព់្បា តព្តូវការឱសថ្ សំភារៈ បរកិាា រម្រេយព្បចាំ្ ន មំ្ោយកំ តប់រាិ  ្ិងម្រៀបចំ 
ដផ្្ការផ្គងផ់្គតដ់្ល់ម្សវាសុខាភបិាលេូទងំព្បម្េស។ 

 ដឹ្កនាកំារកំ តប់រាិ ន្ផ្លិតផ្លឱសថ្ដដ្លបា្ម្ធាើលេធកតមម្ោយរាជរោឋ ភបិាលកតពុោ។ 
 រការត័ា៌្សេុក៖ម្ដ្ើតបមី្ចៀសវាងការរ្ារម្រលណាតយួ ព្កុតការង្ហរព្តូវម្ធាើម្សចកដីព្រង 

េិ ន្្យ័ស ន្ិធិព្បចាដំខ្ តុ្ម្រលម្ធាើការង្ហរផ្អទ ល់ោតយួ្ឹង CMS ម្ដ្ើតបេីេួលបា្េិ ន្្យ័ស ន្ិធិន្
ផ្លិតផ្លរករ់័្ ធ្ឹងឱសថ្ោព្បចាដំខ្។ 

 ការព្គ្បព់្គ្ងសេុកម្ៅឃ្ល ងំCNM៖ តាតោ្ចំ្ួ្សេុកដដ្លបា្តកដ្ល់ឃ្ល ងំ      ឱសថ្CNM,  
កតព់្តាចំ្ួ្សេុកដដ្លបា្បម្ញ្ចញម្ព្បើ, ដចកចាយសំភារៈត ទ្ីររិម្សាធ្ ៍ឧបករ ៍ សំភារៈ IEC។ល។ 

 រកាេុក វកិកយបព្ត បង្ហក ្ន់ដ្ព្បគ្ល់ របាយការ ៍អធិការកិចច សំភារៈ ដូ្ចោ សំភារៈ IEC ្ិង 
េំ្ិញធ្ប់ា្យូរ។ 
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 ម្ធាើបញ្ា ីសារម្រើភ ័ឌ ព្បចាំ្ ន ពំ្គ្បតុ់ខ្េំ្ិញដដ្លបា្េេួលព្គ្បគ់្ម្ព្ាងថ្វកិារីឃ្ល ងំឱសថ្ 
កណាេ លន្ព្កសួងសុខាភបិាលោព្បចាំ្ ន ។ំ 

 ម្ធាើបចចុបប ន្ភារបញ្ច ីសារម្រើភ ឌ ព្េរយសតបតេិ រាល់ព្តីាស ម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកល 
 ម្រៀបចំឯកសារបញ្ា ីសារម្រើភ ័ឌ  សព្ាបក់ារព្តួតរិ្ិតយរបស់ព្កុតសាវ្ករោព្បចាំ្ ន ។ំ 

 
ការតាមដាន និងវាយតំថ្ល (អភិបាលកិចច) 

 រព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងេេួលខុ្សព្តូវម្លើការង្ហរផ្គតផ់្គង ់ការដចកចាយ តព្តូវការ ការបា ្ ់
ព្បា  តព្តូវការឱសថ្ សំភារៈបរកិាា រម្អាយបា្ព្តឹតព្តូវ។ 

 រព្ងឹងសតតាភារតន្រ េ្ីថ្នន កត់ ឌ លសុខ្ភារ កនុងការតព្តូវការសំភារៈ  
 ព្បតិករ សព្ាបម់្ព្បើព្បាស់។ 
 រិ្ិតយឱសថ្ព្គុ្្ចាញ់ ដដ្លបម្ញ្ចញតាតឃ្ល ងំត ឌ លសុខ្ភារ  ្ិងឃ្ល ងំព្សុកព្បតិបតេិ ោម្រៀង 

រាល់ដខ្តាតរូតត េ្ ចូលតុ្ម្ចញតុ្(FIFO)។ 
 រព្ងឹងសាា ្ភារសេុក ឱសថ្ ្ិងបរកិាា រ កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ ។ 
 រព្ងឹងការម្ធាើរបាយការ ៍ម្សនើសំុឱសថ្ ្ិងបរកិាា រកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ បា្ព្តឹតព្តូវ (ម្ព្បៀបម្ធៀប 

ចំ្ួ្ជំងឺ ម្ៅ្ឹងការម្ព្បើព្បាស់ោតធយតកនុងដខ្្ីតយួៗ(AMC)) ្ិងទ្ម់្រលម្វលា។ 
 ផ្េល់រត័ា៌្ថ្មីៗរីករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់  ការផ្អល ស់បេូរឱសថ្  រូបត េ្រាបាល  ការម្កើ្ម្ ើងជំងឺ 

ព្គុ្្ចាញ់.......ល។ 
 រព្ងឹងរីការផ្េល់រត័ា៌្ម្អាយទ្ម់្រលម្វលា  តកតជឈត ឌ លោតិរីការខ្ាះខាត ឱសថ្ ្ិង 

ម្តសេរ ័ស ម្ដ្ើតបងី្ហយព្សួលម្ធាើអ េ្រាគ្ត្រី៍តជឈត ឌ លោតិឲ្យបា្ទ្ម់្រលម្វលា។ 
 សព្តបសព្តួលកនុងការម្ផ្ទរឱសថ្ បរកិាា រម្រេយ របស់កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ រីកដ ល្ងកកសទះ ម្ៅកដ ល្ង 

ដដ្លខ្ាះខាត។ 
 រព្ងឹងការបញ្ចូ លរត័ា៌្ឱសថ្ ្ិងម្តសេរ ័សកនុងព្បរ័្ ធ MIS របស់ 
 កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ោម្រៀងរាល់ដខ្  ម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ងសាា ្ភារសេុក។ 
 ព្តួតរិ្ិតយការម្ធាើបញ្ា ីសារម្រើភ ឌ ព្េរយសតបតេិម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកលតាតត ទ្ីរ  

សុខាភបិាលរដ្ឋបាលម្ខ្តេ។ 
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                                      តារាងសកតមភារម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងដផ្្ការព្បចាំ្ ន  ំ 
សកតមភារ សូចនាករ ម្គលម្ៅ ន្  ំ សតេិធផ្ល 

ម្ធាើតព្តូវការបា ្ព់្បា ឱសថ្សំភារៈ
បរកិាា រម្រេយព្បចាំ្ ន  ំ

១ដ្ង(១០០%) ១ដ្ង ១០០% 

ម្ធាើបញ្ា ីសារម្រើភ ឌ ឱសថ្ សំភារៈដដ្ល
េេួលបា្រីឃ្ល ងំឱសថ្កណាេ លន្ព្កសួង 
សុខាភបិាលព្បចាដំខ្  

១២ដ្ង (៧៥%) ១២ដ្ង ១០០% 

ម្ធាើបញ្ា ីសារម្រើភ ឌ ឱសថ្ សំភារៈដដ្ល
េេួលបា្រីឃ្ល ងំឱសថ្កណាេ លន្ព្កសួង 
សុខាភបិាលព្បចាំ្ ន (ំរបាយកា ៍ចំ ូល 
ចំណាយ សរុបព្បចាំ្ ន  ំ

១ដ្ង ១ដ្ង ១០០% 

ម្ធាើបចចុប្បភារបញ្ា ីសារម្រើភ ឌ ព្េរយ
សតបតេិោម្េៀងទតព់្បចាឆំ្ាសម្ព្កាត
គ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកល ។  

២ដ្ង ២ដ្ង ១០០% 

តកព់្តាេំ្ិញដដ្លផ្េល់ម្អាយម្ោយតូល្ិធិ
សកល 

ម្រៀងរាល់សបាេ  ៍ ម្រៀងរាល់ 

សបាេ  ៍ 

៩០% 

ចុះអភបិាលសេីរីបចចុបប ន្ភារន្ការម្ផ្ទៀង
ផ្អទ តប់ញ្ា ីសារម្រើភ ឌ ព្េរយសតបតេិម្ៅតាត
ម្សវាសុខាភបិាលន្រដ្ឋបាលម្ខ្តេ 

១៤ដ្ង ២០ដ្ង ៧០% 

ការចុះព្បតូលឱសថ្ ួសកាលកំ តម់្ព្បើ
ព្បាស់យកតកព្បគ្ល់ម្អាយខាងអងគការតូល
្ិធិសកលម្ដ្ើតបមី្ធាើការកំម្េចម្ចាលដដ្ល

៦ដ្ង ៦ដ្ង ១០០% 
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ា្ម្ៅតាតឃ្ល ងំឱសថ្ព្សុកព្បតិបតេិ នានា
េូទងំម្ខ្តេម្លើកដលងម្ខ្តេដដ្លសាិតម្ៅ 
ម្ព្កាតគំ្ម្រាង CMEP គឺ្គតោ់អនកយក 
តកព្បគ្ល់ម្អាយខាងតជឈត ឌ លោតិ។ 
 
ការចុះអភបិាលម្ដ្ើតបរិី្ិតយ្ិងតាតោ្
សាា ្ភារសេុកឱសថ្ សំភារៈ បរកិាា រម្រេយ
តាតឃ្ល ងំឱសថ្ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងត ឌ ល
សុខ្ភារ។ 

៣២ដ្ង ៣១ដ្ង ៩០% 

 
ការបណតុ ះបណាត លរ៊ីការប្របប់្រងឱសង សំភ្នរៈ បរិកាខ រដរទ្យ 

ត.គ្.ច ោអនកម្ធាើការបា ្ព់្បា  តព្តូវការឱសថ្ សំភារៈ ្ិងបរកិាា រម្រេយ ព្បចាំ្ ន សំព្ាបម់្ព្បើ
ព្បាស់ម្ៅថ្នន កោ់តិ ្ិងថ្នន កម់្ព្កាតោតិ។  

ម្ឆ្លើយតបតាតតព្តូវការខាងម្លើ ត.គ្.ច ព្តូវការព្បតូលេិ ន្្យ័ការម្ព្បើព្បាស់ ្ ិងបចចុបប ន្ភារសេុក 
ឱសថ្ សំភារៈ ្ិងបរកិាា រម្រេយ រីថ្នន កម់្ព្កាតោតិោម្រៀលរាល់ដខ្។តជឈត ឌ លោតិ បា្ម្រៀបចំកិចចព្បជំុ
សដីរី ការដ នារីំ រម្បៀបបំម្រញ របាយការ ៍សេុកព្បចាដំខ្ ឱសថ្ សំភារៈ ្ិងបរកិាា រម្រេយ កតមវធីិ 
ព្គុ្្ចាញ់ ដ្ល់អនកព្គ្បព់្គ្ងឃ្ល ងំឱសថ្ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងឃ្ល ងំត ទ្ីរម្រេយ ឲ្យា្ភារង្ហយព្សលួ កនុង
ការទញយកេិ ន្្យ័រីព្បរ័្ ធ ម្ដ្ើតបបំីម្រញកនុងតារាង របាយការ ៍ព្បចាដំខ្ ្ិងបញ្ាូ ្ម្ៅតជឈត ឌ ល
ោតិ ម្អាយបា្ទ្ម់្រលម្វលា។ 

 
តារាងសកតមភារម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងដផ្្ការព្បចាំ្ ន  ំ

សកតមភារ សុ ន្ករ(ចំ្ួ្ដ្ង) ម្គលម្ៅ ន្  ំ សតតិិផ្ល 

សិកាា សាលាតព្តងេិ់សសេីរីការធានាគុ្ 
ភារេិ ន្្យ័សព្ាបរ់បាយការ ៍សេុក   
ឱសថ្បរកិាា រកនុងព្បរ័្ ឋ MIS 

៣ដ្ង ៣ដ្ង ១០០% 
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សិកាា សាលាសេីការព្គ្បព់្គ្ងឱសថ្ ៤ដ្ង ៤ដ្ង ១០០% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     សិកាា សាលាតព្តងេិ់សសេីរី: ការធានាគុ្ ភារេិ្ន្យ័សព្ាបរ់បាយកា ៍សេុកឱសថ្ 
បរកិាា រកនុងព្បរ័្ ឋ  នថ្ៃ ដខ្ ន្  ំ ម្ខ្តេ សិកាា កាត  

ចំ្ួ្សិកាា កាតកនុងតយួនថ្ៃ 

ព្បុស ព្សី 
ចំ្ួ្
សរុប 

២៧-២៨ សីហា 
២០២០ 

ព្កចះ ត ឌ លគិ្រ ីព្រះសី ្ុ  
ត ទ្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុក
ព្បតិបតេិ ត ឌ លសុខ្ភារ 

២៦ ២០ ៤៦ 

១-២ កញ្ហា
២០២០ 

កំរងស់ពឺ ម្រធិសាត ់
ត ទ្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុក
ព្បតិបតេិ ត ឌ លសុខ្ភារ 

៣៣ ១៥ ៤៨ 

៣-៤ កញ្ហា  
២០២០ 

រត្គិ្រ ីសទឹងដព្តង  
ត ទ្ីសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុក
ព្បតិបតេិ ត ឌ លសុខ្ភារ 

៣៤ ១១ ៤៥ 

   សរុប ៩៣ ៤៦ ១៣៩ 

សិកាា សាលាសេីរី: ការព្គ្បព់្គ្ងឱសថ្ ្ិងបរកិាា រម្រេយរបស់កតមវធីិព្គ្ុ្ចាញ់សំរាបថ់្នន កព់្សកុព្បតិបតេិ 
 

វគ្គ នថ្ៃ ដខ្ ន្  ំ ម្ខ្តេ សិកាា កាត 

ចំ្ួ្សិកាា កាតកនុងតយួ
នថ្ៃ 

ព្បុស ព្សី 
ចំ្ួ្
សរុប 

១ ២៩-៣០ 
កញ្ហា  ន្  ំ
២០២០ 

ព្រះសី ្ុ កំរត  
ដកប តាដកវ  
កំរងស់ពឺ ម្កាះកុង 

ព្បធា្ការយិល័យឱសថ្ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫតន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ ព្បធា្ឫជំ្ួយ 
ការឃ្ល ងំឱសថ្ព្សុកព្បតិបតេិ ព្បធា្ឃ្ល ងំ 
ឱសថ្ត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេ 

៣៥ ៣០ ៦៥ 

២ ១-២ 
តុលា ន្  ំ
២០២០ 

បាតដំ់្បង  
បនាទ យា្ជយ័   
ម្រធិសាត ់នប លិ្ 
ឧតដរា្ជយ័ 

ព្បធា្ការយិល័យឱសថ្ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫតន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ ព្បធា្ឫ 
ជំ្ួយការឃ្ល ងំឱសថ្ព្សុកព្បតិបតេិ  
ព្បធា្ឃ្ល ងំឱសថ្ត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេ 

៣៤ ៣២ 
 

៦៦ 
 

៣ ៦-៧  
តុលា 
២០២០ 
 

ម្សៀតរាប កំរងធំ់ 
ត ឌ លគិ្រ ី 
រត្គិ្រ ី 
សទឹងដព្តង  
ព្រះវហិារ 

ព្បធា្ការយិល័យឱសថ្ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫតន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫជំ្ួយការឃ្ល ងំឱសថ្ព្សុកព្បតិបតេិ  
ព្បធា្ឃ្ល ងំឱសថ្ត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេ 

៤៣ ២១ 
 

៦៤ 
 

៤ ៨-៩       កំរង់្ ន ងំ  
កំរងច់ាត តបូងឃមុ ំ ព្កចះ 

ព្បធា្ការយិល័យឱសថ្ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ  
ព្បធា្ឫតន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ  

៣៦ ៣១ ៦៧ 
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តុលា 
២០២០ 
 

ព្បធា្ឫជំ្ួយការឃ្ល ងំឱសថ្ព្សុកព្បតិបតេិ  
ព្បធា្ឃ្ល ងំឱសថ្ត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេ 

សរុប ១៤៨ ១១៤ ២៦២ 

 
របាយការ ៍ចំ ូលចំណាយឱសថ្បរកិាា ររបស់តជឈត ឌ លោតិចាបរី់ដខ្ តករា ដ្ល់ដខ្ធនូ ន្ ំ
២០២០ 

េិ្ន្ យ័រីឃ្ល ងំឱសថ្កណាដ ល ម្សអឹតម្អស(CMS) 

  Code Description Strength 
Issue 
Unit 

Open 
Balance 

Receipt Issue Balance 
Expiry 
Date 

1.  AC0034 Dextrose 5%+NSS 0.9% (+1set) 500ml BTL 3,970 20,000 23,970 0 N/A 

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

500ml BTL 300 68,596 28,896 40,000 Apr-24 

3.  AC0037 
Dextrose’s ( 
Glucose) 5% + 
Ringer La 

500ml BTL 4,000 4,000 8,000 - N/A 

4.  ND0010 Albendazol 400mg TAB 257,000 200000 193900  263100 Aug-22 

5.  ND0022 Bacillus Thuringiensis, Subsp,   8 - 8 - N/A 

6.  ND0065 Artesunate+Mefloquine(1B/6tab) 25+50mg BOX 1,176 - 1,176 - N/A 

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

100+200mg BOX 36,763 95212 35967 96008 Nov-21 

8.  ND0072 Chloroquine Phospate 500mg TAB - 930,000 930000 0 Sep-21 

9.  ND0080 
Rapid diagnostic test for PF and 
other 

25tests KIT 17,589 46,248 42768 21069 Apr-22 

10.  ND0083 G6PD Rapid Diagnostic test 5tests KIT - 1,141 1,141 - N/A 

11.  ND0090 Insecticide for spraying 1000ml BTL - 6,000 - 0 N/A 

12.  ND0130 Praziquantel 600mg TAB - 258,000 258,000 - N/A 

13.  ND0131 Primaquine 15m TAB 232,000 - 232,000 - N/A 

14.  ND0132 Primaquine 7,5mg TAB 357,600 600,000 200100 757500 Sep-21 

15.  ND0140 Quinine Dihydrochloride 600mg/2ml AMP 26,140 1,000 8,540 18600 Mar-22 

16.  ND0150 Quinine Sulfate 300mg TAB 377,000 10,000 186,000 201,000 Oct-22 

17.  ND0160 Temephos  sand granules 20 Kg 1% KG - 240,000 240,000 - N/A 

18.  ND0170 Tetracycline 250mg CAP 377,000 0 201000 176000 Oct-22 

19.  NP0194 Voltage Stabilizer 3Phase, 20KVA UNIT 2 - 2 - N/A 

20.  NQ4345 Plastic Bag 38x50x10cm PCS 212 - - 212 N/A 
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បញ្ហា ប្រឈម 
• ឃ្ល ងំតូចរំុអាចសេុក សំភារៈ បរកិាា របា្ព្តឹតព្តូវ 
• ា្ការយឺតយ វកនុងការផ្គតផ់្គង ់្ិងដបងដចកសំភារៈ បរកិាា រតយួចំ្ួ្ដូ្ចោ៖ 

សំភារៈអបរ់សុំខ្ភារ។ល។ ម្ៅដ្ល់ម្សវាសុខាភបិាល។                                                                                                             
• ខ្ាះថ្វកិាកនុងការដឹ្កជញ្ាូ ្សំភារៈ បរកិាា រម្ៅដ្ល់ម្សវាសុខាភបិាល។ 
• ខ្ាះធ្ធា្តន្រ េ្ីកនុងការង្ហរដផ្នកឱសថ្ 
• សំភារៈ បរកិាា រខ្លះអ្គុ់្ ភារតិ្ អាចម្ព្បើព្បាស់យូរ។ 

21.  NQ4785 Themometer digital 32ºC-42ºC PCS 905 - 905 - N/A 

22.  XB0184 Filter Paper 185mm 100pcs BOX 50 50 50 50 N/A 

 XB1120 Stool Container 40ml PCS 25,700 10,000 33300 5,000 N/A 

 XC0050 Centrifuge, Bench Universal  SET 2 - - 2 N/A 

 ND0071 Chloroquine phospate 250mg TAB 0 570000 2000  568000  

        ND0084 
G6PD Rapid 
Diagnostic test 

         25test       kit 0 413 413 0  

             ND0087             G6PD Control  kit 0 363 363 0  

ND0088 G6PD analyser  Unit 0 238 238 0  

NQ4496 Glove examination nitrile s PCS 0 20000 0 20000  

ND0080 
Rapid diagnostic test for PF 
and other 

25tests KIT 17,589 46,248 42768 21069 Apr-22 

ND0083 G6PD Rapid Diagnostic test 5tests KIT - 1,141 1,141 - N/A 

ND0090 Insecticide for spraying 1000ml BTL - 6,000 - 0 May-22 

ND0130 Praziquantel 600mg TAB - 258,000 258,000 - N/A 

ND0131 Primaquine 15m TAB 232,000 - 232,000 - N/A 

ND0132 Primaquine 7,5mg TAB 357,600 600,000 200100 757500 Sep-21 

ND0140 Quinine Dihydrochloride 600mg/2ml AMP 26,140 1,000 8,540 18600 Mar-22 

ND0150 Quinine Sulfate 300mg TAB 377,000 10,000 186,000 201,000 Oct-22 

ND0160 
Temephos  sand granules 20 
Kg 

1% KG - 240,000 240,000 - N/A 

ND0170 Tetracycline 250mg CAP 377,000 0 201000 176000 Oct-22 

NQ4785 Themometer digital 32ºC-42ºC PCS 905 - 905 - N/A 
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ខផនការបនត៖ 
 ម្ធាើបញ្ា ីសារម្រើភ ័ឌ ឱសថ្ សំភារៈ ដដ្លេេួលបា្រីឃ្ល ងំឱសថ្កណាេ លន្ព្កសួង 

សុខាភបិាលព្បចាដំខ្។ 
 តកព់្តាេំ្ិញដដ្លផ្េល់ម្អាយម្ោយគ្ម្ព្ាងថ្វកិាតូល្ិធិសកល។ 
 ចុះអភបិាលសេីរីបចចុបប ន្ភារន្ការម្ផ្ទៀងផ្អទ តប់ញ្ា ីសារម្រើភ ័ឌ ព្េរយសតបតេិម្ៅតាត 
 ម្សវាសុខាភបិាលន្រដ្ឋបាលម្ខ្តេ។ 
 ការចុះអភបិាលម្ដ្ើតបរិី្ិតយ្ិងតាតោ្សាា ្ភារសេុកឱសថ្ សំភារៈ បរកិាា រម្រេយតាតឃ្ល ងំ  

ឱសថ្ព្សុកព្បតិបតេ ិ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ។ 
 ម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២០ ម្ោយា្ការស ការោតយួអងគការ UNOPS   ម្លើការេិញឱសថ្ សំភារៈ  

បរកិាា រ  ម្ផ្េងៗសព្ាបគ់្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកល គ្ម្ព្ាងការេបស់ាក តភ់ារសំុាន្ឱសថ្អាម្តតសីុី្ី្ ្ិង 
គ្ម្ព្ាងកតមវធីិតូល្ិធិសកលថ្មី  ដផ្នកលេធកតមន្តជឈត ឌ លោតិបា្អ្ុវតេតាតដផ្្ការ ដដ្លបា្
ម្ព្គងេុក តយួចំ្ួ្ធំដូ្ចោ៖ ឱសថ្ព្គុ្្ចាញ់ ម្តសេរ ័ស ា សីុ្បាញ់ថ្នន សំាល បតូ់ស   តពី្កូេសេ្ ៍
សំភារៈចាបតូ់ស េូរស័រទនដ្ ការម្បាះរុតពម្សៀវម្ៅដចកតុងសព្ាបព់្បោជ្     សាិតម្ៅកនុងតំប្ព់្គុ្្ចាញ់   
ព្បោជ្ចំណាកព្សុក ផ្អទ ងំរូបភារ ខិ្តប ័ា អបរ់អំំរី ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ដដ្លបម្ងកើតម្ ើងម្ោយដផ្នកអនក 
សមព្គ្ចិ័តេភូត ិ ប ័ា បញ្ាូ ្អនកជំងឺ ប ័ា ដ នាសំេីរីការព្បីព្បាស់ឱសថ្ព្គុ្្ចាញ់បម្ងកើតម្ ើងម្ោយដផ្នក
ម្សវឯកជ្ វមី្ដ្អូខ្លីបម្ងកើតម្ ើងម្ោយដផ្នកអបរ់សុំខ្ភារ  សំភារៈត ទ្ីររិម្សាធ្ ៍ ្ិងសំភារៈសព្ាប់
ការររជំងឺកូវដិ្-១៩ សព្ាបដ់ចកជូ្បណាេ ម្ខ្តេនានា។ រាល់ឱសថ្ សំភារៈ បរកិាា រម្រេយ ដដ្លផ្េល់ម្អាយ
កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់បា្លេឋកតមម្ោយអងគការ UNOPS ម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងថ្វកិាតូល្ិធិសកល។ 
 

ដផ្្ការលេឋកតមសព្ាបក់ារផ្គតផ់្គងឱ់សថ្ ្ិងសំភារៈបរកិាា រម្រេយកនុងព្តីាសេី៤ 

ល.រ 
ម្ឈាម ះសញ្ហា  ្ិងកបួ្
ខាន តន្ឱសថ្-បរកិាា រ 

កំរតិ ខាន ត ឬឯកតា បរាិ  
កាលបរមិ្ចឆេ
ដ្ឹកជញ្ាូ ្ 

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

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

តុលា ២០២០ 

4  G6PD Machine Unit set 238 ធនូ ២០២០ 

5 G6PD Test Kit 25tests/kit 413 ធនូ ២០២០ 

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

RIR No Description 
Date RIR 
Issue 

Quantity 

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

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

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

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

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

010/20 
Folding Meeting Table 

27/01/2020 
7 

Ergonomic office recliner Chair 5 

011/20 
Executive chair with wheel casters 

27/01/2020 
2 

Meeting chair 2 

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

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

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

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

018/20 Color Printers 12/2/2020 3 

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

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

025/20 
Paracetamol 500mg tablet 

6/3/2020 
28,044 Blister 

Paracetamol 500mg tablet 
185,000 
Blister 

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

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

029/20 
Mini Rechargeable Speaker 

25/03/2020 
18set 

USB flash Drive  356 

030/20 

Printing job Aids for case Management 

25/03/2020 

2100 set s 

Printing job aids for Case Management 420 sets 

Printing Health Education 5000 Sets 

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

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

033/20 Label Printer 31/03/2020 1+25+25  

034/20 FTD Malaria (Differentiation) 30/03/2020 2kits 

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

036/20 Name Tag for Annual Malaria Conference 19/02/2020 358 
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1- Fully automated clinical chemistry Analyzer 

6/4/2020 

1 

2- G-6-PDH 2 

3- G-6-PDH Control deficient 2 

4- G-6-PDH Control normal 2 

040/20 

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

10/4/2020 

10pcs 

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

5pcs 

3- Torch battery Alkaline 43pcs 

4- Torch battery Alkaline 7pcs 

043/20 
Medical Face Mask 

21/04/2020 
40 

Alcohol 97o C  24 

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

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

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

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

053/20 Recording message 7/5/2020 1 

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

057/20 
Chlorine disinfectant sol. 

22/05/2020 
40 Gallons 

Chlorine disinfectant sol. 24 Gallons 

98/20 
LCD Projector + 

15/05/2020 
1 

Printer Laser 1 

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

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

062/20 Thermometer 26/05/2020 24units 

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

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

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

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

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

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

071/20 Household Card 10/6/2020 37 650 P 

073/20  Alcohol 75% 10/6/2020 19 200 Fl 

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

104/20 Glove Size M 7/7/2020 765Box 
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102/20 Portable Screen Tent with Instant Set Up 10/7/2020 40 Unit 

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

107/20 Computer Laptop 7/8/2020 2 

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

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

1. Printing referral slip 

11/8/2020 

540 

2. MMW recording book/Pt recording book 155 

3. Printing outreach form for MMW 427 

4. Printing forest pack questionnaires form for 
VMW 

300 

5. Printing Forest Pack Management Form 207 

6. Printing SOP for MMW/VMW 272 

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

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

114/20 
115/20 

1- Printing Referral Slip 

11/8/2020 

540 

2- MMW recording book/Patient recording book 155 

3- Printing Outreach Form for MMW and VMW 427 

4- Printing Forest pack questionnaires form for 
VMW 

300 

5- Printing Forest pack management Form 207 

6- Printing SOP for MMW/VMW 272 

115/20 
116/20 
117/20 

1- Printing Referral Slip 

11/8/2020 

540 

2-MMW recording book/Patient Recording book 155 

3- Printing Outreach Form for MMW and VMW 427 

4- Printing Forest pack questionnaires form for 
VMW 

300 

5- Printing Forest pack management Form 207 

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

117/20 
119/20 

1.Malaria RDT 
2.Malria RDT  

14/08/20 
449,950 Tests 

101300 Tests 

118/20 
120/20 

1.Meeting Table 
2.Swivel table 

25/09/20 
01 

04  

121/20 
122/20 

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

25/09/20 
672 

1253 

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

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

126/20 Banner (10 messages) 28/09/20 120 
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128/20 Swivel Chair 30/09/20 02 

135/20 Household Card 29/09/20 6500 

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

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

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

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

139/20 Swivel Chair  05/10/20 2 

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

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

141/20 G6PD Control 05/10/20 5 

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

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

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

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

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

142/20 G6PD Control 05/10/20 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

151/20 Extansion card 27/10/20 10 

151/20 Frige Thermometers 26/10/20 335 

151/20 P .Vivax treatment  Flowchart   Job Aids  2/11/20 400pcs 

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

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

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

2/11/20 10600pes 

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

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

2/11/20 400PCS 

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

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

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

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

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

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

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

159/20 Freeze  pack  10/11/20 335 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26/11/20 
69 Box/50 
mask 

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

174/20 LCD Projector  26/11/20 01 

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

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

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

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

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

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

178/20 G6PD Control 11/12/20 363Kits 
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179/20 Bicycles 14/12/20 16 ម្ព្គ្ឿង 
180/20 Smart Phone ( SumSung  Galaxy A31) 14/12/20 2164ម្ព្គ្ឿង 
181/20 Microcentifuge  for PCR Strip  18/12/20 01 Unit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

189/20 Monitor  Dell 34’’ cuved  23/12/20 2ម្ព្គ្ឿង 
197/20 Bicycle 28/12/20 4ម្ព្គ្ឿង 
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សនែកទ៤ី៖ ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែអ់ងគការនដ្គូ ការងារ
ររែម់្ជ្ឈម្ណ្ឌ លជ្ញតិប្រយ៊ុទធនឹងជ្ំងឺប្គុនចាញ ់                     

បា៉ា រ៉ា ែ៊ុតីសាស្រែត និងបាណ្កសាស្រែត 
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ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែគ់សប្មាងល៊ុររំបាត់              
ជ្ំងឺប្គុនចាញក់ែ៊ុងប្រសទែកម្ព៊ុជ្ញ (CMEP)  
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១. សែចកតីសនតើម្៖ 
គ្ម្ព្ាងលុបបំបាតព់្គុ្្ចាញ់ម្ៅកតពុោ (Cambodia Malaria Elimination Project ឬ CMEP) 

ា្អា តេិ ៥ ន្  ំចាបម់្ផ្េើតរី នថ្ៃេី ២៦ ដខ្តុលា ២០១៦ រ ូតដ្ល់ ២៥ តុលា ២០២១ ។ CMEP ោ
គ្ម្ព្ាងដដ្លបា្ព្គ្បព់្គ្ង ្ិងអ្ុវតេម្ោយអងគការ URC តាតរយៈតូល្ិធិរីេីភាន កង់្ហរស រដ្ឋអាម្តរចិ 
ម្ដ្ើតបអីភវិឌឍ្អ៍ េ្រោតិ (USAID) គំ្្ិតផ្ដួចម្ផ្េើតរបស់ព្បធានាធិបតីស រដ្ឋអាម្តរចិព្បយុេធ្ឹងជំងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ (PMI) ។ CMEP បា្្ិងកំរុងរតួចំដ កោតយួតជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់
បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ (ត.គ្.ច) កាតប់ ា្យអព្តាឈ ឺ ្ិងសាល បម់្ោយជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង
ឈា្ម្ៅរកការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់នា ន្  ំ២០២៥។  

២.សោលរំណ្ងជ្ញយ៊ុទធសាស្រែតដ្ូចខាងសប្កាម្៖ 
i. បម្ងកើតត ូដដ្ល/គំ្រូសកតមភារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិសំម្នលូ្ ដដ្លអាច

រព្ងីកការអ្ុវតេ្ប៍ា្ម្ោយដផ្អកម្លើតូលោឋ ្ភសេុតាងចាស់លាស់ ្ិងជួយ គពំ្េដ្ល់ការ
ផ្េរាផ្ាយ្ិងការអ្ុវតេ្ម៍្ៅកដ ល្ងម្ផ្េងម្េៀតម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងព្បម្េសកតពុោ 

ii. រព្ងីកអ េ្រាគ្ត្ព៍្បកបម្ោយគុ្ ភារខ្ពស់ ម្លើការង្ហរព្គ្បព់្គ្ង ្ិងការបង្ហក រជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កនុង
ព្សុកព្បតិបតេិម្គលម្ៅដដ្លការព្គ្បដ្ េ បម់្សវា ឬគុ្ ភារម្ៅា្កំរតិ។ 
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iii. រព្ងឹងព្បរ័្ ធអម្ងកតរបស់កតមវធីិោតិ ព្តួតរិ្ិតយ តាតោ្ ្ិងវាយតនតលសកតមភារព្បយុេធ ្ិង 
លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

iv. រព្ងឹងសតតាភាររបស់កតមវធីិោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ង បម្ងកើ្សកតមភារ ្ិង 
្ិរ េ្ភារ ការង្ហរព្បយុេធ្ឹងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ោរិម្សសម្ៅថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិ។ 

៣.ែកម្មភាពររែគ់សប្មាង និងែម្ិទធនលការងារ៖  
 អ្ុវតេ្ដ៍ផ្្ការសកតមភារគ្ម្ព្ាង CMEP ន្ េីំ៤, ២០២០ ្ិងម្រៀបចំអភវិឌឍដផ្្ការ 

សកតមភារគ្ម្ព្ាង CMEP ន្ េីំ៥, ២០២១ សំរាបព់្សុកព្បតិបតេិព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ៩ កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ៣ គឺ្
ម្ខ្តេម្រធិសាត ់(៤ ព្សុកព្បតិបតេិ) ម្ខ្តេបាតដំ់្បង (៤ ព្សុកព្បតិបតេិ) ្ិងម្ខ្តេនប លិ្ (១ ព្សុកព្បតិបតេិ)
។ ដផ្្ការកា៏្បញ្ចូ លសកតមភាររបស់ថ្នន កោ់តិផ្ងដដ្រ រិម្សសការង្ហរអភបិាលបម្ចចកម្េស ព្តួត 
រិ្ិតយតាតោ្ ការ       ប េុ ះបណាេ ល ្ិងការផ្គតផ់្គង។់  

 អ្ុវតេ្សំ៍ ំុសកតមភារ 1-3-7 Case Based Surveillance and Response Activities  
សព្ាបលុ់បបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ោប េ្ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្ ៧ ដដ្លកនុងម្នាះ ៤ព្សុកព្បតិបតេិម្ៅម្ខ្តេ
បាតដំ់្បង (ា្សំម្នលូ្ បាតដំ់្បង ម្ាងឬសេ ី ្ិងថ្មម្គល) ១ព្សុកព្បតិបតេិម្ៅម្ខ្តេនប លិ្ (ព្សុក
ព្បតិបតេិនប លិ្) ្ិង ២ព្សុកព្បតិបតេិម្ៅម្ខ្តេម្រធិសាត ់ (សំម្នាស ្ិងបាកា្)។ ការព្គ្បព់្គ្ង្ិង
តាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ អម្ងកតឃ្ល មំ្តើល ្ ិងម្ឆ្លើយតបចំម្រះករ ី្ិតយួៗ បា្ ្ ិងកំរុងដំ្ម្ ើ រការយ ង
សកតម ្ិងម្េៀងទត ់ម្រលគឺ្ព្គ្បក់រ ីព្គុ្្ចាញ់ទងំអស់ដដ្លបា្រកម្ឃើញព្តូវបា្ជូ្ដំ្ ឹងភាល តៗ
កនុងរយៈម្រល ២៤ម្ា ង ឬ១នថ្ៃ តាតរយៈសារេូរស័រទ បនាទ បត់កកនុងរយៈ៣នថ្ៃ ករ ី្ឹងព្តូវបា្អម្ងកត 
ម្ ើយ្ឹងម្ឆ្លើយតបកនុងរយៈម្រលតិ្ ម្លើសរី៧នថ្ៃ។  

 ម្ោយអ្ុវតេ្ត៍ាតព្កបខ្ ័ឌ យុេធសាន្រសេោតិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ២០១៦-២០២០(MEAF  
2016-2020) ្ិងម្ោយា្ការគពំ្េរី USAID/PMI ព្សុកព្បតិបតេិ២ម្េៀតរបស់ម្ខ្តេម្រធិ៍សាត ់ គឺ្
ភនពំ្កវាញ ្ិងព្កគ្រ បា្ចាបម់្ផ្េើតអ្ុវតេសកតមភារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេ Pf តាតយុេធសាន្រសេ 
1-3-7 តាងំរីដខ្ម្តសា ២០២០រ ូតតក។ សកតមភារព្តូវបា្អ្ុវតេយ ងរលូ្ម្ោយា្ការចូលរតួ
ផ្អទ ល់រីតន្រ េ្ីព្សុកព្បតិបតេិ តូលោឋ ្សុខាភបិាល ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេរករ់័្ ធទងំអស់។ ម្ោយា្ករ ី 
Pf L1 បា្ព្តូវរកម្ឃើញកនុងព្សុកព្បតិបតេិភនពំ្កវា ញ ម្យើងបា្ម្ធាើការអម្ងកត ចំណាតថ់្នន ក់្ ិងព្គ្បព់្គ្ង
សំបុកចតលង ម្ោយា្ការតាតោ្ម្េៀងទត។់  

 ម្ៅម្ដ្ើត ន្ ២ំ០២០ ម្ឆ្លើយតបសំម្ ើ របស់តជឈត ឌ លោតិ ្ិងការគពំ្េរី USAID/PMI  
គ្ម្ព្ាងCMEP បា្រព្ងីកជំ្ួយបម្ចចកម្េសរបស់ខ្លួ្ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្ ៥ ម្េៀត ម្ៅម្ខ្តេាត ់
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សតុព្េចំ្ួ្ ៣គឺ្ម្ខ្តេកំរត ម្ខ្តេដកប ្ិងម្ខ្តេម្កាះកុង ម្ដ្ើតបមី្លើកកំរស់គុ្ ភារការអ្ុវតេ្៍
សកតមភារ surveillance 1-3-7 ម្ោយា្រតួទងំការអម្ងកត ចំណាតថ់្នន ក ់ ្ិងព្គ្បព់្គ្ងសំបុព្កចតលង 
ម្ ើយ្ិងការតាតោ្ម្េៀងទតផ់្ងដដ្រ។ នាដខ្ធនូ ២០២០ បុគ្គលិក CMEP បា្ចូលរតួអភវិឌឍ្៍
ដផ្្ការ ន្  ំ ២០២១ សព្ាបម់្ខ្តេទងំបីដដ្លព្តូវម្ព្បើព្បាស់ថ្វកិារបស់តូល្ិធិសកលម្ព្កាតគ្ម្ព្ាង 
RAI3E។ 

 គពំ្េការម្រៀបចំព្បជំុអនកសមព្គ្ចិ័តេភូត-ិចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតត ឌ លសុខ្ភារ រតួទងំ 
ការបតដ់ប្រម្បៀបព្បតូលរបាយការ ៍ ្ិងការផ្គតផ់្គងម់្តសេ ថ្នន តំាតការដ នារំបស់តជឈត ឌ លោតិ 
កនុងការកាតប់ ា្យការព្បតូលផ្េុ ំត្ុសេ បង្ហក រការឆ្លង COVID-19 ម្េៀតផ្ង។ 

 គពំ្េ្ិងម្រៀបចំការប េុ ះបណាេ លការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Case  
management) ដ្ល់អនកផ្េល់ម្សវាម្ៅតូលោឋ ្សុខាភបិាល អនកសមព្គ្ចិ័តេភូត-ិចល័តរាបាលជំងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់។ ម្ព្ជើសម្រ ើសអនកចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (MMW) ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្២ (ព្កគ្រ ្ិង
ភនពំ្កវាញ) ន្ម្ខ្តេម្រធិ៍សាតដ់ដ្លម្ៅា្ករ ីចតលងព្គុ្្ចាញ់ (ម្ព្កាតដផ្្ការ Intensification Plan 

2)។ 
 ជួយ គពំ្េ ្ិងម្រៀបចំការប េុ ះបណាេ លម្លើការង្ហរតាតោ្ ្ិងវាយតនតល (M&E) ្ិងរបាយ 

ការ ៍សកតមភារការង្ហរព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់បុគ្គលិកម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ។ 
 ជួយ គពំ្េ ្ិងម្រៀបចំការប េុ ះបណាេ លរលឹំកអំរី Surveillance for Malaria Elimination and  

Mobile Application for case notification, case investigation and re-active case detection ដ្ល់
តន្រ េ្កីតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ត ទ្ីរសុខាភបិាល ព្សុកព្បតិបតេិ ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេ (សព្ាបព់្សុក
ព្បតុបតេិភនពំ្កវាញ ្ិងព្កគ្រ គឺ្ោការប េុ ះបណាេ លថ្មី)។ ផ្េល់ការដ នាបំដ ា្ត ្ិងោព្បចា ំអំរី 
យុេធសាន្រសេ 1-3-7 Case Based Surveillance and Response Activities ដ្ល់ព្សុកព្បតិបតេិ 
លុបបំបាត ់្ិងម្ខ្តេម្គលម្ៅទងំអស់។  

 ចុះអភបិាលកិចច តាតោ្ ្ិងគពំ្េបម្ចចកម្េស ម្ោយតន្រ េ្ីបម្ចចកម្េស ត.គ្.ច ម្ៅតាតម្ខ្តេ  
ព្សុកព្បតិបតេិ តូលោឋ ្សុខាភបិាលសាធារ ៈ ឯកជ្ ្ិងស គ្ត្។៍  

 ចុះអភបិាលកិចច តាតោ្ ្ិងគពំ្េបម្ចចកម្េសរីត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ម្ៅព្សកុព្បតិបតេិ ្ិងរី 
ព្សុកព្បតិបតេិម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ ម្ៅអនកសម័ព្គ្ចិតេ ្ិងម្សវាឯកជ្។ 

 គពំ្េយុេធនាការដចកតុងព្ជលកថ់្នន សំកលកនុងព្សុកព្បតេិបតេិម្គលម្ៅចំ្ួ្៦កនុងចំម្ណាតព្សុក 

ព្បតេិបតេិ៩ន្ម្ខ្តេបាតដំ់្បង ម្រធិ៍សាត ់ ្ិងនប លិ្ ម្ោយអ្ុវតេ្ម៍្លើបញ្ា ីម្ឈាម ះភូតផិ្េល់ម្ោយ
តជឈត ឌ លោតិដផ្អកតាតេិ ន្្យ័រីព្បរ័្ ធរត័ា៌្ MIS សំម្ៅម្លើភូតដិដ្លា្ករ ីព្គុ្្៥ ឬម្ព្ចើ្
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ោង៥ម្លើព្បោជ្១០០០នាក ់នា ន្ ២ំ០១៩ក ល្ងតក (village malaria API in 2019 ≥ 5/1,000)។ 
ព្សុកព្បតិបតេចំ្ួ្៣ គឺ្សំម្នលូ្ ថ្មម្គល ្ិងនប លិ្ តិ្ ព្តូវបា្អ្ុវតេយុេធនាការដចកតុងព្ជលកថ់្នន ំ
សកលម្ោយសារភូតទិងំអស់កនុងព្សុកព្បតិបតេិា្ API < 5/1,000 ម្ ើយភូតភិាគ្ម្ព្ចើ្គម ្ករ ី
ព្គុ្្ចាញ់ោម្ព្ចើ្ ន្ តំកម្ ើយ។ 

 ផ្េល់តុងព្ជលកថ់្នន ដំ្ល់អនកសមព្គ្ចិ័តេភូត-ិចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ដ្ើតបបី េ្ដចកចាយបដ ា្ត 
ម្េៀត សព្ាបអ់នកភូតដិដ្លខ្ាះខាត ្ិងោរិម្សសព្បោជ្ចល័ត្ិងអនកចំណាកព្សុក ម្ៅម្រលដដ្ល
អនកសមព្គ្ចិ័តេម្យើងបំម្រញការង្ហរតាតោ្ការម្ព្បើព្បាស់តុងតាតផ្ទះ ្ិងចំការ រតួទងំផ្េល់ការអបរ់សុំខ្
ភារ ម្តសេឈាតអនកទងំឡាយសងេយ័ព្គុ្្ចាញ់ ្ិងរាបាលអនកម្តសេវជិាា្ព្គុ្្ចាញ់។ 

 គពំ្េអ្ុវតេការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា កោ់តយួថ្នន ពំ្រីា គី្្ ្ិងម្ធាើម្តសេឈាត 
G6PD ម្ៅតាតត ឌ លសុខ្ភារ ត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្រីរ គឺ្បាតដំ់្បង ្ិងនប លិ្។ 

 ចូលរតួសកតម ព្បជំុរិភាកា ព្តួតរិ្ិតយ អភវិឌឍ្៍្ ិយតគំ្រូ ឧបករ ៍ សាភ រៈសព្ាបក់ារប េុ ះ 
បណាេ ល ្ិងការអ្ុវតេ្ក៍ាររាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា ក-់ចំរុះម្ោយថ្នន ពំ្រីា គី្្ ោតយួ្ិង
ការម្ធាើម្តសេឈាតម្តើលអងសីុ់តG6PD រិម្សសការផ្អល ស់បេូររីម្តសេគុ្ ភារ ម្ៅម្តសេបរាិ វញិ កនុង
ដផ្្ការរព្ងីកការព្គ្បដ្ េ បស់កតមភារេូទងំព្បម្េស។  

 គពំ្េ ្ិងចូលរតួវគ្គប េុ ះបណាេ លអំរីការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា ក-់ចំរុះ  
ព្េងព់្ទយធំេូទងំព្បម្េសដ្ល់បុគ្គលិកន្តូលោឋ ្សុខាភបិាលដដ្លបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសសព្ាបក់ារអ្ុវតេ
្ម៍្ៅ ន្ ២ំ០២១។ 

 គពំ្េ ្ិងចូលរតួស ន្ិបាតថ្នន កោ់តិអំរីសតេិធផ្លការង្ហរកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ ន្  ំ២០១៩ ្ិងេិស 
ម្ៅប េ្ ន្  ំ២០២០។ ចូលរតួសកតមោតយួ ត.គ្.ច ្ិងនដ្គូ្ម្ផ្េងម្េៀតកនុងការព្បជំុរិភាកា សិកាា សាលា
្ិងប េុ ះ    បណាេ លព្គ្បក់ារង្ហររករ់ ធ្័្ ឹងកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ទងំម្ៅភនមំ្រញ ្ិងតាតបណាេ ម្ខ្តេ។ 

 គពំ្េដំ្ម្ ើ រការង្ហរត ទ្ីររិម្សាធ្ ៍្ិងការធានាគុ្ ភារន្ការម្ព្បើព្បាស់តពី្កូេសេ្ម៍្ៅតាត 
តូលោឋ ្សុខាភបិាលម្ព្ជើសម្រ ើសកនុងព្សុកព្បតិបតេិម្គលម្ៅ តាតរយៈការអភបិាលម្េៀងទតព់្បចា ំ
ព្តីាសម្ោយតន្រ េ្ីអភបិាលត ទ្ីររិម្សាធ្ថ៍្នន កម់្ខ្តេ ព្រតទងំការអភបិាលរីត ទ្ីររិម្សាធ្ថ៍្នន កោ់តិ។ 

 ជួយ សព្តបសព្តួល ្ិងគពំ្េម្រៀបចំការព្បជំុព្កុតការង្ហររិម្សសថ្នន កម់្ខ្តដ/ព្សុកលុបបំបាតជំ់ងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ កនុងម្ខ្តេនប លិ្ ម្ខ្តេបាតដំ់្បង ម្ខ្តេម្រធិ៍សាត ់្ិងម្ៅតាតព្សុកព្បតិបតេិលុបបំបាត។់  

 បា្ម្ធាើកិចចស្ាោតយួអងគការ សាគ្តតាតតូលោឋ ្ ឲ្យអ្ុវតេសកតមភារបង្ហក រការចតលងជំងឺ  
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អបរ់សុំខ្ភារ ផ្េល់តុងព្ជលកថ់្នន បំដ ា្ត បញ្ាូ ្ ្ិងតាតោ្ករ ីសងេយ័ ្ិងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅអនក 
សម័ព្គ្ចិតេ ្ិងតូលោឋ ្សុខាភបិាល។ ម្គលម្ៅចតបងន្សកតមភារគឺ្ព្កុតព្បោជ្ចល័ត ្ិងចំណាក
ព្សុកម្ៅតាតតំប្់្ ៃ យោចព់្សយ ល។ 
  

៣. ១.លទធនលរសំលច៖   
 បា្ប េុ ះបណាេ លបុគ្គលិកសុខាភបិាល ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតចំិ្ួ្ ៤៣១ នាក ់(HF: 224 ្ិង  

VMW: 207) អំរីការព្គ្បព់្គ្ង ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ព្រតទងំបចចុបប ន្ភារន្ការផ្េល់ថ្នន ពំ្រីា គី្្។ 
បុគ្គលិកសុខាភបិាល ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេម្ផ្េងម្េៀតដតងេេួលបា្ការរលឹំករីការព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់
កនុងម្រលព្បជំុព្បចាដំខ្។ 

 បា្ ្ិងកំរុងអ្ុវតេសកតមភាររាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់វវីា ក ់្ិងការម្ធាើម្តសេ G6PD េេួល 
លេធផ្លគួ្រឲ្យចាបអ់ារតម ៍ដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 

ការរាបាលផ្អេ ចជ់ំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់វវីា កក់នុងម្ខ្តេបាតដ់្បំង ្ងិនប លិ្ រីដខ្វចិឆិកា ២០១៩ ដ្ល់ ធនូ ២០២០  
 

 

  
 
 
 

 បា្ជួយ គពំ្េ ្ិងចូលរតួផ្អទ ល់ផ្េល់ការប េុ ះបណាេ លវគ្គដដ្លា្រយៈម្រល៣នថ្ៃអំរីការ 
រាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺវវ់ីាក ់ ោតយួថ្នន ពំ្រីា គី្្១៤នថ្ៃម្ោយា្ម្ធាើម្តសេ G6PD ដបបបរាិ  (SD 

Biosensor) ម្ៅកនុងដផ្្ការរព្ងីកការអ្ុវតេ្េូ៍ទងំព្បម្េសរបស់តជឈត ឌ លោតិ។ កនុងអំ ុងដខ្
តុលា ្ិងវចិឆិកា ២០២០ តន្រ េ្ីសុខាភបិាលចំ្ួ្ ១៨៥ នាកត់ករីម្ខ្តេចំ្ួ្៦ គឺ្ម្ខ្តេបាតដំ់្បង នប លិ្ 
ម្រធិ៍សាត ់កំរត ដកប ្ិងម្កាះកុងព្តូវបា្ប េុ ះបណាេ ល។   

 បា្ជួយ គពំ្េដំ្ម្ ើ រការវាយតនតលត ទ្ីរម្រេយម្ខ្តេចំ្ួ្៣ គឺ្ត ទ្ីរម្រេយ ម្ខ្តេកំរត (CPA3)  
ម្កាះកុង(CPA2) ្ ិងម្រធិ៍សាត ់(CPA3) ម្ដ្ើតបមី្ព្តៀតព្គ្បព់្គ្ងផ្លរខំា្ ព្បតិកតមដដ្លអាចម្កើតា្ម្ៅ
ម្រលដំ្ម្ ើ រការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា ក។់ 

 បា្ម្ធាើការម្ោះឈាតអនកសងេយ័ព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ១០២,១២៣នាក ់្ិងផ្េល់ការរាបាល បា្ 
ចំ្ួ្២០០៦នាក ់ (79Pf, 1,910Pv, 8Mix, 9Pm/Pk)។ សកតមភារ ១-៣-៧ បា្អ្ុវតេកនុងចំម្ណាត
ករ ីដដ្លបា្រកម្ឃើញ កនុងម្នាះរាយការ ៍ភាល តកនុង ២៤ម្ា ង បា្៩២% អម្ងកត ្ិងម្ឆ្លើយតបបា្ 

HC+VMW HC Normal Deficient Invalid Started Completed On-going Loss FU Side Effect

Battambang 149 133 17 117 102 11 1 102 76 24 3 0

Pailin 15 12 4 15 13 1 0 13 9 4 0 0

Total 164 145 21 132 115 12 1 115 85 28 3 0

Total PV/Mix cases Total G6PD tested Patient treated by PQ 14 daysCases referred 

by VMW

PV/Mix cases 

(Male >20kg)
Province
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៨៨%។ ករ ី Pf ចំ្ួ្ ៦ ព្តូវបា្ចំណាតថ់្នន កថ់្នឆ្លង្ឹងកដ ល្ង (L1) ម្ ើយព្តូវបា្អម្ងកតសំបុកចតលង 
្ិងព្គ្បព់្គ្ងប េ្ (១កដ ល្ងម្ៅបាកា្ ្ិង៥កដ ល្ងម្ៅភនពំ្កវាញ)។ 

 បុគ្កលិកបម្ចចកម្េសគ្ម្ព្ាង CMEP បា្នាតុំខ្ ្ិងផ្េល់ការបងាឹកម្ៅ្ឹងកដ ល្ងដ្ល់តន្រ េ្ីថ្នន ក ់
ត ទ្ីរ ព្សុកព្បតិបតេិ ត ឌ លសុខ្ភារ កនុងការអម្ងកតសំបុកចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកំរត ្ិងម្កាះកុង បា្
ចំ្ួ្ ៤សំបុកចតលងសកតម គឺ្៣កដ ល្ងម្ៅព្សុកព្បតិបតេិឈូក ម្ខ្តេកំរត ្ិង ១កដ ល្ងម្េៀតម្ៅព្សុក
ព្បតិបតេិដព្សអំបិល ម្ខ្តេម្កាះកុង (១កដ ល្ងម្្ះធំា្អនកជំងឺ Pf L1 ចំ្ួ្៣ករ ីម្ៅផ្ទះដកបរគន )។ 

 គពំ្េ ្ិងចូលរតួយុេធនាការដចកតុងព្ជលកថ់្នន ោំសកល (mass distribution) ចំម្រះភូតមិ្គល 
ម្ៅម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិ ៦ (ភូតដិដ្លា្ករ ីព្គុ្្ចាញ់៥នាក ់កនុងចំម្ណាតព្បោជ្១,០០០នាក ់ 
នា ន្ ២ំ០១៩) ម្ោយដចកបា្តុងដព្គ្ចំ្ួ្ ១២៣,៥៣២ តុង ្ិងតុងអព្ងឹងចំ្ួ្ ៤១,០៨៥ តុង។  

 តាតរយៈអនកសមព្គ្ចិ័តេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្ម្ធាើការដចកតុងប េ្ (continuous  
distribution) បំម្រញបដ ា្តដ្ល់ព្គួ្សារព្បោជ្អចិនន្រ េ្យ៍្ ិងព្បោជ្ចល័តដដ្លខ្ាះខាតតុងបា្ចំ្ួ្ 
៤៣,៩០៤ តុង 

 បា្ម្ធាើការអបរ់សុំខ្ភារដ្ល់ព្បោជ្ម្ោយផ្អទ ល់តាតរយៈអនកផ្េល់ម្សវាម្ៅតូលោឋ ្ 
សុខាភបិាល្ិងអនកសមព្គ្ចិ័តេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា្ចំ្ួ្ ១៣៣,៥៧៩នាក។់ 

 អងគការកនុងព្សុកចំ្ួ្២ គឺ្ អងគការ Action for Health And Development (AHEAD) បា្ចុះ 
កិចចស្ា្ិងកំរុងអ្ុវតេសកតមភារម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិសំម្នលូ្ បាតដំ់្បង ម្ាងឬសេ ីថ្មម្គល ្ិង
នប លិ្ ្ិងអងគការ Partner for Development and Action (PFDA) កំរុងអ្ុវតេសកតមភារម្ៅកនុង
ព្សុកព្បតិបតេិទងំ៤ ន្ម្ខ្តេម្រធិសាត ់(សំម្នាស បាកា្ ព្កគ្រ ្ិងភនពំ្កវាញ)។ 
 

 ៤. រញ្ហា ប្រឈម្ចម្បង៖ 
 បញ្ហា  COVID-19: ា្ការរខំា្ខ្លះរីដំ្បូង ដតបចចុបប ន្ម្ោយអ្ុវតេ្វ៍ធិា្ការការរររបស់ 

ព្កសួងសុខាភបិាលម្េៀងទត ់ ដំ្ម្ ើ រការសកតមភារន្កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់បា្ព្បព្រឹតេម្ៅោព្បព្កតីវញិ
ម្ ើយ 

 ម្សវាា្កំ ត ់ភាររអាករ់អលួន្ដំ្ម្ ើ រការេូរស័រទ ្ិងតាបដបលត ម្ធាើឲ្យា្ការយឺតយ វដ្ល់ 
ព្បរ័្ ធអម្ងកតតាតោ្ ្ិងព្បរ័្ ធរបាយការ ៍។  

 អនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្៖ ព្តូវធានាឲ្យា្ការម្គររព្បកាសរបស់ព្កសួងសុខាភបិាលដដ្លបា្ 

ោកម់្ចញកាលរីដខ្ម្តសា ២០១៨ ្ិងការម្ធាើរបាយការ ៍រីករ ីបញ្ាូ ្រីម្សវាឯកជ្តកម្សវា 
សាធារ ៈ។ ការព្បឈតតយួម្េៀតគឺ្វតេា្ន្ម្សវាឯកជ្ដដ្លតិ្ ចុះបញ្ា ីកា។  
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 ចលនាចល័ត ្ិងចំណាកព្សកុរបស់ព្បោជ្រីតំប្គ់ម ្ម្ៅតំប្ា់្ព្គុ្្ចាញ់ ម្ធាើឲ្យជួបការ 
លំបាកកនុងអ េ្រាគ្ត្រ៍បស់កតមវធីិ រតួទងំការតាតោ្ជំងឺ។ 
 

៥.សោលសៅអាទិភាព ែប្មារ់ឆ្ែ  ំ២០២១ 
 អ្ុវតេ្ដ៍ផ្្ការសកតមភារគ្ម្ព្ាង ន្ េីំ ៥ (តុលា ២០២០- កញ្ហា  ២០២១) ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិ 

ម្គលម្ៅទងំ ១៤ កនុងម្ខ្តេទងំ ៦ ព្រតទងំជួយ សព្តបសព្តួលការអ្ុវតេ្ដ៍ផ្្ការ ន្  ំ ២០២១ 
សព្ាបម់្ខ្តេបី កំរត ដកប ្ិងម្កាះកុង ម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកល RAI3E។ រព្ងឹងសកតមភារលុប
បំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់តាតយុេធសាន្រសេ ១-៣-៧ ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិម្គលម្ៅទងំអស់ ។ រព្ងឹងសកតមភារ
សព្តុកបដ ា្តការម្ឆ្លើយតបសកតមម្ៅព្សុកព្បតិបតេិ ២ កនុងម្ខ្តេម្រធិសាត ់(ភនពំ្កវាញ ្ិងព្កគ្រ) តាតរយៈ 
Intensification Plan2  ។  

 ប េ្ផ្េល់ការគពំ្េបម្ចចកម្េសដ្ល់ព្សុកព្បតិបតេិ ៥កនុងម្ខ្តេ៣គឺ្ម្ខ្តេកំរត ដកប ្ិងម្កាះកុង កនុង 
ការអ្ុវតេ្ស៍កតមភារលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់តាតយុេធសាន្រសេ ១-៣-៧។ 

 ធានាការព្គ្បដ្ េ បត់ម្ធាបាយបង្ហក រការចតលងជងឺ តាតរយៈការដចកតុងព្ជលកថ់្នន ោំប េ្ ្ិង 
ព្បចាមំ្ៅតាតត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងម្ោយអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ បដ ា្តម្ៅតាតព្គួ្សារកនុងភូត ិ ្ិង ព្បោជ្
ចល័ត ចំណាកព្សុក ម្ៅតាតតព្តូវការ ោរិម្សសអនកម្ចញចូលនព្រ។ 

 បម្ងកើ្ការយល់ដឹ្ងអំរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ព្បោជ្ព្បឈត ម្ោយម្ព្បើព្បាស់វធីិសាន្រសេ- 
តម្ធាបាយចព្តុះ ម្ផ្អេ តោសំខា្ម់្លើការព្បាព្ស័យទកេ់ងផ្អទ ល់ ្ិងម្ព្បើព្បាស់ឧបករ ៍ទងំឡាយ
ព្សបតាតបរបិេោកដ់សេង រិម្សសម្លើម្គលម្ៅសំខា្ោ់ព្បោជ្ចល័ត ចំណាកព្សុក ្ិងអនកម្ចញ
ចូលនព្រ។ 

 ម្ធាើការោតយួ ្ិងព្តួតរិ្ិតយ តាតោ្កិចចស្ាោតយួអងគការតាតតូលោឋ ្កនុងម្ខ្តេបី ( 
បាតដំ់្បង នប លិ្ ្ិងម្រធិ៍សាត)់ ឲ្យអ្ុវតេសកតមភារដផ្នកបង្ហក រការចតលង អបរ់សុំខ្ភារ បញ្ាូ ្ ្ិងតាត
ោ្ករ ីសងេយ័ ្ិងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅអនកសម័ព្គ្ចិតេ ្ិងតូលោឋ ្សុខាភបិាល។ 

 ជំរុញការម្ធាើម្តសេឈាតរ ័សឲ្យបា្ម្ព្ចើ្ ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈអនកសម័ចិតេភូត ិ 
តូលោឋ ្សុខាភបិាលសាធារ ៈ ្ិងការបញ្ាូ ្ករ ីសងេយ័រីម្សវាឯកជ្ព្សបចាប។់  

 គពំ្េដ្ល់កតមវធីិោតិ អ្ុវតេការរាបាលផ្អេ ចជំ់ងឺវវីា កោ់តយួថ្នន ពំ្រីា គី្្ រយៈម្រល១៤នថ្ៃ  
ម្ោយា្ម្ធាើម្តសេ G6PD ម្ៅព្គ្បព់្សុកព្បតិបតេិ ្ិងម្ខ្តេម្គលម្ៅ។ 

 ប េ្ផ្េល់ការប េុ ះបណាេ លបដ ា្ត-រលឹំកអំរី Malaria Case Management (+Pv radical cure  
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and G6PD quantitative testing), ប េុ ះបណាេ លរី Surveillance and Response, M&E and 
Reporting ។ល។ 

 រព្ងឹងការអភបិាលបម្ចចកម្េសម្ៅព្គ្បលំ់ោបថ់្នន កន់្កតមវធីិ (ស គ្ត្ ៍តូលោឋ ្សុខាភបិាល  
OD PHD)រព្ងឹងព្បរ័្ ធព្តួតរិ្ិតយតាតោ្ ្ិងរបាយការ ៍ោកល់ាក ់ទ្ម់្រលម្វលា។  

 ផ្េរាផ្ាយលេធផ្លការង្ហរ ដចករដំលកម្តម្រៀ្ បេរិម្សាធ្ ៍។ 
 អ្ុវតេ្ដ៍ផ្្ការចាកម្ចញរបស់គ្ម្ព្ាង (CMEP exit plan) ្ិងម្រៀបចំម្ផ្ទរសកតមភារការង្ហរម្ៅ 

កតមវធីិោតិ។ 
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ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព គំសរងសែវងរកជ្ំងឺប្គុនចាញ ់       
ឆ្លងកាត់ប្ពំសដ្ន នាភាគឥសានតនិង គសប្មាងនតលក់ារោបំ្ទ

រសចេកសទែល៊ុររំបាត់ជ្ំងឺប្គុនចាញស់ៅភាគខាងតបងូប្រសទែ 
ររែអ់ងគការ Malaria Consortium (MC) 
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១. សែចកតីសនតើម្៖ 
Malaria Consortium (MC) គឺ្ោអងគការតិ្ រកព្បាកចំ់ម្ ញឈា្តុខ្ម្គ្តយួរបស់ 

រិភរម្លាកដដ្លម្ផ្អេ តម្លើការព្គ្បព់្គ្ងេូលំេូលាយន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិងជំងឺឆ្លងម្ផ្េងៗ ោរិម្សសជំងឺ
ដដ្លា្ផ្លប ះរល់ដ្ល់កុារ។ Malaria Consortium បា្បម្ងកើតម្ ើងកនុង ន្ ២ំ០០៣ ម្ដ្ើតបបីម្ព្តើ
ការម្ៅេូទងំេាីបអាន្រ ាិក ្ិងអាសីុអាម្គ្នយោ៍តយួស គ្ត្រ៍ោឋ ភបិាល ្ិងេីភាន កង់្ហរតិ្ ដត្ 
រោឋ ភបិាលសាា ប័្ សិកា ្ិងអងគការោតិ ្ិងអ េ្រោតិម្ដ្ើតបធីានា្ូវការគពំ្េការផ្េល់ម្សវាព្បកបម្ោយ
ព្បសិេធភារសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ងជំងឺឆ្លង។ 

អងគការ  Malaria Consortium ា្វតេា្ព្បតិបតដិការម្ៅកនុងព្បម្េសនថ្, កតពុោ ្ិងតយី ្ា់ 
ម្ៅអ្ុតំប្េ់ ល្ម្តគ្ងគោងតយួេសវតេរម៍្ ើយបា្បម្ងកើតការយិល័យម្ៅេីព្កុងភនមំ្រញម្ៅម្ដ្ើត ន្ ំ
២០០៩ ។  

ចាបត់ាងំរីដខ្ធនូ ន្ ២ំ០១៥អងគការ Malaria Consortium បា្ផ្េល់ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ដំ្បូង ្ិង 
ផ្េល់ការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សបតាតម្គលការ ៍ដ នារំបស់ថ្នន កោ់តិតាតរយៈអនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត (MMWs) ម្ោយម្ផ្អេ តម្លើព្កុតដដ្លា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់ដដ្លភាគ្ម្ព្ចើ្ោ
អនកចូលនព្រ ្ិងអនកម្ធាើដំ្ម្ ើ រឆ្លងកាតព់្រំដដ្្កតពុោោតយួព្បម្េសនថ្ ឡាវ ្ិងម្វៀតណាតម្ោយបម្ងកើត
ោប ុសេិ៍រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត (MP) ោកម់្ៅេីតាងំោយុេធសាន្រសេម្ៅចំ ុចឆ្លងកាតព់្រំដដ្្ម្ព្ៅ
ផ្លូវការព្ចកចូលនព្រ ្ិងកដ ល្ងព្បជំុជ្ម្ដ្ើតបបីម្ងកើតលេធភារផ្េល់ម្សវាកតមដសាងរក ្ិងរាបាលជំងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ម្ោយតិ្ យកលុយដ្ល់ព្កុតដដ្លា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់។ 

កនុងរយៈម្រល៣ ន្ មំ្ព្កាតជំ្ួយឥតសំ ងរបស់តូល្ិធិសកល RAI2E (២០១៨-២០២០) - 
ោអនកេេួលជំ្ួយប េ្ (SSR) ្ ិងម្ព្កាតការព្តួតរិ្ិតយរីកតមវធីិោតិ (CNM) អងគការ MC អ្ុវតេគ្ម្ព្ាង
ព្តួតរិ្ិតយឆ្លងព្រំដដ្្ ្ិងអនកចូលនព្រម្ោយផ្េល់ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ដំ្បូង្ិងផ្េល់ការរាបាលជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ព្សបតាតម្គលការ ៍ដ នាថំ្នន កោ់តិព្បកបម្ោយព្បសិេធភារ។    កតមវធីិម្្ះកំរុងដំ្ម្ ើ រការម្ៅ
ម្ខ្តេព្រះវហិារសទឹងដព្តង ្ិងម្ខ្តេរត្គិ្រ។ី 

អងគការ MC ដតងដតជួយ ផ្េល់ការគពំ្េដផ្នកបម្ចចកម្េសដ្ល់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិកនុង
ការរព្ងឹងសតតាភារតន្រ េ្ីរាជការសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង្ិងលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងនាតោនដ្គូ្ោតយួ 
PSI Consortium េេួលតូល្ិធីរីតូល្ិធិសកលអ្ុវតេកតមវធីិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់តាតរយះផ្េល់
ជំ្ួយបម្ចចកម្េសម្ៅភាគ្ខាងតបូងព្បម្េសកតពុោម្ៅម្ខ្តេតាដកវកំរត្ិងដកប។ 
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២. ែម្ិទធនលននគសប្មាងររែអ់ងគការ MC ទងំខាងសជ្ើង និងខាងតបងូ៖   
លេធផ្លេេលួបា្ម្ធៀបម្ៅ្ឹងសូចនាករ រីព្តីាសេី១ ដ្ល់ព្តីាសេី៤ ន្ ន្ ២ំ០២០ 

Coverage and 
other key 
indicators  

Geographic  
Area (if 

Subnational,  
specify under 
"Comments") 

Cumulati on 
for  

AFD 

Targets for  Results for Period Covered 
% of  

Achieve 
ment 

N# 

% 

Age Total 
   N# 

% 
D# <5 years >5 years D# 

CM-4: 
Proportion of 
health facilities 
without stock-
outs of  CNM 

Cumulative 
annually 

7 

   

11* 
(9) 

  

key 
commodities 
during the 
reporting period 

7 

100%   
11* 
(9) 

100% 100% 

CM-2b(M): 
Proportion of 
confirmed 
malaria cases 
that received 
first-line 
antimalarial  
treatment in the 
community 

CNM 
Cumulative 
annually 

2,000 

100% 

 
 
 
 
37 
**refer=3 

 
 
 
 
556 

**refer=45 

545 

92% 92% 
2,000 593 

CM-1b(M): 
Proportion of 
suspected 
malaria cases 
that receive a  
parasitological 
test in the 
community 

CNM 
Cumulative 
annually 

   
10,000  

100% 

 
 
 
2,376 

 
 
 
32,884 

35,260 

 
 352% 

 
352% 

   
10,000  

10,000 

VC-3(M): 
Number of  
long-lasting 
insecticidal nets 
distributed to 
targeted risk 
groups through 

CNM 
Cumulative 
annually 

3,000    3,359*** 

112% 112% 

   
  3,000 

3,000 
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continuous 
distribution 
M&E-2: 
Proportion of  
facility reports 
received over 
the reports 
expected during 
the reporting 
period 

CNM 
Cumulative 
annually 

         
32  

100% 

  
45 

100% 100% 
         
32  

45 

 
* ចាបរី់ដខ្តុលា ន្  ំ២០២០ រ ូតដ្ល់ដខ្ធនូ ន្  ំ២០២០៖ ា្ ប ុសេិ៍ចំ្ួ្ ៩ កដ ល្ងសព្ាបរ់ាបាលជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់។ ម្ ើតា្ MMW បា្កាល យម្ៅោអនកផ្េរាផ្ាយ MMW 
** ចំណាំ៖ ៣ ករ ី <៥ អាយុម្ព្កាត ន្  ំបា្បញ្ាូ ្ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ។ ៤៥ករ ី កនុងចំម្ណាត
ករ ីទងំ ៥៥៦> ៥ អាយុតិចោង ន្ សំំម្ៅម្ៅម្លើត ឌ លសុខ្ភារដដ្លភាគ្ម្ព្ចើ្ម្ោយសារដតការ
សិការបស់ CNM / AFRIM (= ៣២ ករ ី) ្ិង ១៦ ករ ីម្ោយសារា្នផ្ទម្រះការរាបាល <២៨ 
នថ្ៃករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ធៃ្ធ់ៃរ… 
*** កំ តចំ់ណាំៈ ៥០០ LLIN ្ិង ២.៥៩ LLIHN 

 
ែម្ិទធនលសនូលររែគ់សប្មាងសៅភាគឥសាន៖ 

េីតាងំោយុេធសាន្រសេម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ៣ គឺ្ម្ខ្តេព្រះវហិារ សទឹងដព្តង ្ិងរត្គី្រដីដ្លា្អនក
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តសរុបចំ្ួ្ ១៦ នាក ់(MMW’s) បា្ម្ធាើការអបរ់សុំខ្ភារ ផ្េល់ការម្ធាើម្តសេ 
្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅតាតប ុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ១១ ។ បនាទ បរី់កិចចព្បជំុ VMW ព្បចាដំខ្ម្ៅដខ្
កញ្ហា ន្ ២ំ០២០ ប ុសេិ៍ចំ្ួ្ ២ ម្ៅម្ខ្តេព្រះវហិារព្តូវបា្បញ្ឈប ់្ិងដព្បម្ៅោកដ ល្ងផ្េរាផ្ាយ ខ្ ៈ
កិចចព្បឹងដព្បងដថ្រកាប ុសេិ៍ហាកដូ់្ចោតិ្ ា្តុលយភារោតយួ្ឹងចំ្ួ្ត្ុសេដដ្លព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេ។ 
ចាបរី់ដខ្តុលា ន្ ២ំ០២០ ា្អនករាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តចំ្ួ្ ១៤ នាក ់ ្ិងប ុសេិ៍រាបាលជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ៩ ។ ម្លើសរីម្្ះម្ៅម្េៀត, អនករាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តចំ្ួ្ ៣៤ MMWs  
(អនករាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តចំ្ួ្ ៣៦ MMWs )ចាបរី់ដខ្តុលា ន្ ២ំ០២០ ា្តូលោឋ ្ម្ៅតំប្់
ោចព់្សយល ្ិងអ្ុវតេសកតមភារផ្េរាផ្ាយព្សបតាតដផ្្ការដដ្លបា្ម្ព្គងេុកព្បចាដំខ្ ការម្ធាើ 
ម្តសេម្លើព្បោជ្ចល័ត ្ិងជ្ចំណាកព្សុកយ ងសកតម 
រយៈម្រល ៨ នថ្ៃកនុងតយួដខ្។  
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ា្ព្បោជ្ចំ្ួ្ ៣៥.២៦០ នាកដ់ដ្លព្បឈត្ឹងហា្ិភយ័ ្ិងរិបាកកនុងការម្ៅដ្ល់កនុងចំម្ណាត
រួកម្គ្ភាគ្ម្ព្ចើ្ោអនកម្ៅនព្រម្ ើយព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេម្ៅ ន្  ំ២០២០ ។ 
អព្តាវជិាា្កនុងចំម្ណាតព្បោជ្ដដ្លព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេសព្ាបម់្ខ្តេទងំ ៣ = ១,៦៨% តដ្លមានស
មាមាគ្ែខពស់បំផុែននអគ្ាផលវជិជមានសរបុតដ្លបានអនងេែសគ្មាប់ Pv (= ១.៥៩% កនុង
ចំ្នណាម្ ១,៦៨%) ។ 
សគ្មាប់នខែតទំង ៣ោច់្នោយត កពីគ្ន ៈ 

➢ ២,២៩% សគ្មាប់នខែតរែនរីរ ី
➢ ១,២៨% សគ្មាប់នខែតសទឺងតគ្ែង 

➢ ០,៦៧% សគ្មាប់នខែតគ្ពះវហិារ 
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វិភាគែខំាន់ៗែប្មារ់គសប្មាងភាគឥសាន 
ចំណ្៊ុ ចខាល ងំៈ 

ការរាតតាតសកលន្ COVID-១៩ 
ម្គលការ ៍ដ នាដំដ្លម្ចញម្ោយព្កសួងសុខាភបិាលព្តូវបា្អ្ុវតេតាតយ ងតឹងរងឹម្ ើយ

ការព្បុងព្បយត័នព្តូវបា្អ្ុវតេ។ អងគការ Malaria Consortium បា្ដចកចាយរបាងំតុខ្ភាល តៗដ្ល់ អនក
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត ្ិងបុគ្គលិករបស់អងគការម្ៅម្ព្សាតនដ្, សាប ូ ្ិងា សីុ្វាស់កំម្ៅ ា្រចួ
ម្ ើយតុ្ម្រលា្ជំងឺរាតតាត។ ម្ ើយសំភារៈ្ិងឧបករ ៍ការររផ្អទ ល់ខ្លួ្ទងំម្នាះបា្ផ្ដល់ដ្ល់
អនករាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត ្ិង ប ុសេិរ៏ាបាលព្គុ្្ចាញ់ទងំអស់ ។ សំភារៈ្ិងឧបករ ៍ PPE 
ទងំអស់ព្តូវបា្ព្តួតរិ្ិតយយ ងយកចិតេេុកោកម់្ដ្ើតបធីានាថ្នគម ្ការខ្ាះខាតណាតយួម្ ើយ។ 

ហា្ិភយ័ន្ការម្ធាើម្តសេិ៍ RDT តិចសព្ាបព់្បោជ្ដដ្លព្បឈត្ឹងហា្ិភយ័ព្តូវបា្ម្គ្ម្ឆ្លើយ
តប។ ា្ដតដខ្ម្តសា ន្  ំ ២០២០ ម្េដដ្លបា្បង្ហា ញការថ្យចុះខ្លះគឺ្ភាគ្ម្ព្ចើ្ម្ោយសារនថ្ៃឈប់
សព្ាកបុ យចូល ន្ ដំខ្មរ។ ការម្ធាើម្តសេ RDT បា្តិចកនុងអំ ុងដខ្តថុិ្នា ន្  ំ ២០២០ ព្បដ លោង 
១៥០ RDT ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប្ឹងដខ្ឧសភា ន្  ំ២០២ ព្បដ លោម្ោយសារសកតមភាររបស់ព្បោជ្ជិត
ដ្ល់ភូតរិបស់រួកម្គ្ម្ព្រះម្្ះោរដូ្វម្ធាើដព្ស (ចុងរដូ្វវសា ន្  ំ ២០២០); ា្ចលនាតិចម្ៅ្ិងតករី
តំប្ន់ព្រ។ 

ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹងរយៈម្រលម្រញតយួ ន្ នំ្ ន្  ំ២០១៩ ា្ការម្កើ្ម្ ើង ៩% (= ២,៩៣៩ 
ម្តសេបដ ា្ត) ព្តូវបា្ម្គ្សម្ងកតម្ឃើញម្ៅ ន្ មំ្្ះ។ 

រលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ PF and Mix ម្ៅម្ខ្តេភាគ្ឥសា េ្  
បញ្ហា ព្បឈតន្ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ PF and Mix ព្តូវបា្រិភាកាម្ៅឯត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តដ
សទឹងដព្តងតាតការអម្ញ្ា ើញរបស់ព្បធា្ CNM  រតួោតយួនដ្គូ្ដ្នេម្េៀតដូ្ចោ WHO, UNOPS, 
CARE, PSI consortium, CRS, Moru, MC ្ិងបណាេ ម្ខ្តេភាគ្ខាងម្ជើងន្ព្បម្េសកតពុោ។កិចចព្បជំុ
រិម្ព្គះម្យបល់ម្្ះម្ផ្អេ តម្លើការលុបបំបាតក់រ ីជំងឺ PF and Mix ម្ៅតាតព្រំព្បេល់ម្ខ្តេបា្ម្ធាើម្ ើង
ម្ៅនថ្ៃេី ០៦.០២.២០២០។ អងគការ Malaria Consortium បា្បម្ងកើ្វតេា្របស់ខ្លួ្ម្ៅកនុងតំប្់
ទងំម្្ះរ ូតដ្ល់ដំ្ណាច់្ ន  ំ២០២០ ម្ោយម្ព្ជើសម្រ ើសភាន កង់្ហរ MMW ថ្មីម្ៅតាតព្រំព្បេល់ម្ខ្តេ 
សទឹងដព្តង្ិងម្ខ្តេរត្គិ្រ។ី ចុង ន្  ំ២០២០ ្ិងការបិេគ្ម្ព្ាង RAI2E បញ្ា ី MC MCW ដដ្លម្ផ្អេ តម្លើ
ការព្តួតរិ្ិតយជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងព្តូវបា្ដចករដំលកោតយួ CNM កតមវធីិោតិ្ិង CSO CRS ដដ្ល
ោនដ្គូ្អ្ុវតេ្ស៍ព្ាបក់តមវធីិ RAI3E នាម្រលអនាគ្តម្ៅកនុងម្ខ្តេទងំម្នាះ។ 
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ការឃ្ល មំ្តើលយ ងដិ្តដ្ល់្ូវ local epidemiology 
 
ដផ្អកតាតការរកីរាលោលន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងតូលោឋ ្្ិងម្ោយា្ការស ការយ ងជិតសនិេធ 

ោតយួ CNM, PHD`s/OD`s ្ិងនដ្គូ្ម្ផ្េងៗម្េៀតអងគកាMC ា្ភារបតដ់ប្កនុងការ បញ្ាប់្ ូវកដ ល្ង
ព្តូវបា្បិេ្ិង / ឬផ្អល ស់បេូរេីតាងំម្ៅ ន្  ំ២០២០ ម្ទះបីយ ងណាកម៏្ោយដតងដតម្គររចំ្ួ្សរុបដដ្ល
បា្អ្ុតត័។ ចំ្ួ្ន្ 50 MMW ដដ្លព្តូវបា្ម្គ្គិ្តេុកោតុ្ម្ៅកនុងថ្វកិា។ 
 
ការព្តួតរិ្ិតយការផ្េរាផ្ាយ MMW / ជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ម្ោយ CNM, PHD / OD / HC, UNOPS, WHO 
្ិងបុគ្គលិក MC 

តាតោ្្ិងព្តួតរិ្ិតយតាតប ុសេិ៍ដដ្លព្តូវបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ោយ ប ុសេិ៍ ្ិងប ុសេិ៍ព្គុ្្ចាញ់ដដ្លព្តូវ 
បា្ម្ព្ជើសម្រ ើសម្ោយព្កុត MC (តន្រ េ្ីសព្តបព្តួលស គ្ត្)៍ ោលេធផ្លបណាេ ញម្លើកេឹកចិតេរបស់ 
MMW ម្ៅតំប្់្ ៃ យបំផុ្ត។ ភារង្ហយព្សលួន្បុគ្គលិក MC ដដ្លោម្រឿយៗផ្េល់ការគពំ្េរីចាៃ យ
តាតេូរស័រទម្ព្ៅម្ា ងម្ធាើការរបស់រួកម្គ្បម្ងកើតោបណាេ ញភាា បយ់ ងរងឹាោំតយួបណាេ ញ MMW ្ិង
ភារា្ព្បសិេធភារន្ម្សវាកតមព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងេីតាងំទងំម្្ះ។ 
គុ្ ភារន្ម្សវាកតមព្តូវបា្ធានាម្ោយការអ្ុវតេ្ដំ៍្ម្ ើ រេសេ្កិចចព្តួតរិ្ិតយដដ្លបា្ម្ព្គងេុក
យ ងលអរបស់បុគ្គលិ CNM, PHD/OD ្ិងបុគ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារកដូ៏្ចោការប េុ ះបណាេ លបំប ្
បដ ា្តរយៈម្រល ២ នថ្ៃដ្ល់ MMW ទងំអស់កនុងរយៈម្រលរីដខ្តថុិ្នាដ្ល់ដខ្កកកោ ន្  ំ២០២០ ម្ោយ
ត ឌ លសុខ្ភារ។ ព្កុតបុគ្គលិក MC ដតងដតគពំ្េ ្ិងសាា គ្ត្យ៍ ងកកម់្ៅេ ចំម្រះដំ្ម្ ើ រេសេ្កិចច
របស់អងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក្ិង UNOPS ម្ៅកា្ប់ណាេ េីតាងំរបស់MCកនុង៣ម្ខ្តេ 
 
ភាពសខោយ៖ 
បម្ងកើ្ចំម្ ះដឹ្ងបម្ចចកម្េសរបស់បុគ្គលិក MC 

អនកឯកម្េសបម្ចចកម្េស MC បា្ខិ្តខំ្ព្បឹងដព្បងម្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ចំម្ ះដឹ្ងអំរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ការ 
យល់ដឹ្ងបម្ចចកម្េស្ិងការម្ធាើបចចុបប ន្ភារម្លើកតមវធីិផ្អល ស់បេូរជំងឺព្គុ្្ចាញ់ោតិ។ ថ្នន កព់្គ្បព់្គ្ង MC 
បា្ចាតវ់ធិា្ការកនុងការផ្េល់វគ្គប េុ ះបណាេ ល្ិងការព្បជំុរត័ា៌្ម្ដ្ើតបរីកាគុ្ ភារម្សវាកតមដដ្ល
បា្ផ្េល់ជូ្ព្សបតាតតព្តូវការន្កតមវធីិោតិ។ 
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ភារខុ្សគន ន្តូលោឋ ្េិ្ន្យ័ 
កនុងអំ ុងម្រលព្បជំុអំរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ផ្េងៗគន សេីរីកំរតិត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តដ / ព្កុងម្ខ្តដ (IP2  

WHO ការព្បជំុអំរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បចាដំខ្) ភារខុ្សដបលកគន តយួចំ្ួ្ម្ៅកនុងេិ ន្្យ័ MC ម្បើម្ព្បៀបម្ធៀប
្ឹងព្បរ័្ ធរត័ា៌្ MIS ព្តូវបា្ម្គ្សម្ងកតម្ឃើញ។ព្កុតការង្ហរអងគការ MC បា្ព្តួតរិ្ិតយរាល់េិ ន្្យ័
ទងំអស់កនុង ន្  ំ២០២០ ម្ោយអាចផ្េល់្ូវេិ ន្្យ័ព្តឹតព្តូវ្ិងព្សប្ឹងព្បរ័្ ធអឹត អាយ ម្អស(MIS)។ 
 
ការបំដលងគ្ម្ព្ាងភាគ្ឥសា្សព្ាបគ់្ម្ព្ាង RAI3E 

កតមវធីិគ្ម្ព្ាង RAI2E North បា្ប េ្រ ូតដ្ល់ដំ្ណាចដ់ខ្ធនូ ន្  ំ២០២០ ដដ្លោការម្តើល 
ម្ឃើញេុកោតុ្កនុងជំ្ួយតូល្ិធិសកលម្ោយ អងគការMC ព្តូវេេួលបា្ោ SSR ម្ព្កាត CNM។ 
MC េេួលបា្ជំ្ួយឥតសំ ង RAI3E ទងំដផ្នកថ្នន កោ់តិ ្ិងដផ្នកថ្នន កតំ់ប្ម់្ដ្ើតបបី េ្ការព្តួតរិ្ិតយ
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតព្រំដដ្្្ិងការផ្េល់ម្សវាជំងឺព្គុ្្ចាញ់សព្ាបព់្បោជ្ចល័ត្ិងជ្ចំណាកព្សុកម្ៅ
តំប្ោ់ចព់្សយលចាៃ យ ១០ គី្ ូដត ត។ ម្ៅតាតបម្ណាេ យព្រំដដ្្ោតយួព្បម្េស នថ្ ឡាវ ្ិង 
ម្វៀតណាត។ ព្កុត MC ្ឹងម្ធាើការម្ៅម្ខ្តេចំ្ួ្ ៦ ម្ៅភាគ្ខាងម្ជើងព្បម្េសកតពុោដដ្លា្ចំ្ួ្សរុប 
៨៥ MMW ។ 

ការម្ផ្អេ តអារតម ៍ម្ៅដតម្ផ្អេ តម្លើការម្ព្បើព្បាស់្ិងបម្ងកើ្ព្បសិេធភារន្ធ្ធា្ MMW / MP  
ម្ោយដផ្អកម្លើ epidemiology តូលោឋ ្កនុងការផ្អល ស់បេូរោតយួ CNM ្ិងម្យងតាតម្គលការ ៍
ដ នាោំតិ CNM ។ 

បញ្ា ី“ ចំ ុចម្គលម្ៅ” ដដ្លា្េីតាងំសាិតម្ៅតំប្អ់ េ្រម្ខ្តេ (េីតាងំចំ្ួ្ ១៦ កនុងចំម្ណាត  
២១ បា្បញ្ឈបម់្ោយ MC កនុង ន្  ំ២០២១ ម្ព្ៅរីតំប្ព់្រំដដ្្ ១០ គី្ ូដត ព្ត) ព្តូវបា្ម្រៀបចំ្ិងដចក
រដំលកោតយួ CNM ្ិង CRS ម្ដ្ើតបមី្ធាើឱយា្ភាររលូ្ ្ិងការប េ្ម្សវាកតមព្គុ្្ចាញ់។ តំប្ោ់ច់
ព្សយលសព្ាបព់្បោជ្ង្ហយរងម្ព្គះបំផុ្ត។ 
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៣.គសប្មាងនតលក់ារោបំ្ទរសចេកសទែល៊ុររបំាត់ជ្ម្ងឺប្គុនចាញ ់( គសប្មាងភាគខាង
តបងូ ) 

៣.១ លេធផ្លេេលួបា្ម្ធៀបម្ៅ្ឹងសូចនាករ រីដខ្តករា ដ្ល់ដខ្ធនូ ២០២០ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N# N#

D# <5 years >5 years Slide RDT D#

75 74

75 75

216 118

216 119

126 86

126 86

0

0

                  -   0

                  -   0

25,264 19,277

0 25,264

75 74

75 75

6,508 5,420

6,508 5,420

15,628 14,234

15,628 14,234

0

0

Coverage and other key indicators 

Geographic Area 

(if Sub-national, 

specify under 

"Comments")

Cumulation for AFD

Targets for Period 

Covered

Results for Period Covered

% of 

Achievement
Age Type of testing

Total

% %

CM-2a(M): Proportion of confirmed 

malaria cases that received first-line 

antimalarial treatment at public sector 

health facilities

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 
Cumulative Semesterly 100%

 Not 

available  

 Not 

available 

99% 99%

CM-4: Proportion of health facilities 

without stock-outs of key commodities 

during the reporting period

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 
Non cumulative-C 100%

99% 99%

CM-2b(M): Proportion of confirmed 

malaria cases that received first-line 

antimalarial treatment in the community

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 
Cumulative Semesterly 100%  n/a  n/a 100% 100%

CM-2c(M): Proportion of confirmed 

malaria cases that received first-line 

antimalarial treatment at private sector 

sites

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 
Cumulative Semesterly #DIV/0!

 Not 

available  

 Not 

available 

VC-1(M): Number of long-lasting 

insecticidal nets distributed to at-risk 

populations through mass campaigns

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 
Cumulative Semesterly n/a

Cumulative Semesterly 100%

#DIV/0! #DIV/0!

 Not 

available 

76% 76%

M&E-2: Proportion of facility reports 

received over the reports expected during 

the reporting period

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 
Non cumulative-C 100% 99% 99%

VC-3(M): Number of long-lasting 

insecticidal nets distributed to targeted 

risk groups through continuous distribution

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 

 n/a 

 Not 

available 
100% 100%

CM-1b(M): Proportion of suspected 

malaria cases that receive a 

parasitological test in the community

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 
Cumulative Semesterly 100%

 Not 

available 

 Not 

available 
100% 100%

CM-1a(M): Proportion of suspected 

malaria cases that receive a 

parasitological test at public sector health 

facilities

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 
Cumulative Semesterly 100%

 n/a #DIV/0! #DIV/0!

CM-1c(M): Proportion of suspected 

malaria cases that receive a 

parasitological test at private sector sites

PSI Consortium 

Sub-Cluster MC 
Cumulative Semesterly #DIV/0!
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លទធនលែែលូ 
ម្សវាសុខ្ភារសាធារ ៈ្ិងស គ្ត្ដ៍ដ្លផ្េល់ម្សវាព្គុ្្ចាញ់ (= ២៦៤VMWs / MMWs)  

ម្ៅកនុងតំប្ព់្គ្បដ្ េ បគ់ពំ្េម្ោយអងគការMCអ្ុវតេចាបរី់ដខ្តករាដ្ល់ដខ្ធនូ ន្  ំ ២០២០បា្ម្ធាើម្តសេ
សរុបចំ្ួ្ ១៩,៦៥៤ ។ ចំ្ួ្ព្បោជ្ដដ្លរស់ម្ៅម្ៅភាគ្ខាងតបូងន្ព្បម្េស  កតពុោកនុងម្ខ្តេតាដកវ
កំរត្ិងដកបា្ជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ភាគ្ម្ព្ចើ្ោអនកម្ធាើការម្ៅតំប្ដ់ដ្លា្ហា្ិភយ័ព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ម្ផ្េង
ម្េៀតម្ព្ៅម្ខ្តេ ម្ ើយវលិព្ត បម់្ៅផ្ទះរបស់រួកម្គ្វញិបនាទ បរី់បា្្ិងព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេ រកម្ឃើញថ្នា្
ព្គុ្្ចាញ់។ 

អព្តាវជិាា្ព្គុ្្ចាញ់កនុងចំម្ណាតព្បោជ្ដដ្លព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេសព្ាបតំ់ប្ទ់ងំ ៣៖ 
 ម្ខ្តេតាដកវ ា្ 1,15 % វជិាា្ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ ្ិងា្ 0,04% វជិាា្ Pf and Mix  

 ម្ខ្តេកំរត ា្1,01% វជិាា្ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់្ិងា្ 0,08% វជិាា្ Pf and Mix  
 ម្ខ្តេដកប ា្ 0,94 % វជិាា្ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ តិ្ ា្វជិាា្ Pf and Mix  

 

Province Tested 
PF+Mix 
Cases 

PV 
cases 

Test positivity 
 rate(all 
species) 

Test positivity 
 rate(PF+Mix) 

Test positivity 
 rate PV 

Takeo 4,512     2 50          1.15              0.04       1.11  

Kampot 14,294     12 133          1.01              0,08       0,93  

Kep 848     0 8          0.94                  0              0.94  

       

Total 13,797    10 158    
                        

លទធនលែខំាន ់
ចំ ុចខាល ងំ 

 ការតាតោ្ករ ីដដ្លបា្នាចូំលត ទ្ីរសុខាភបិាល្ិងព្សុកព្បតិបតេិបា្កំ តអ់តេសញ្ហា   
ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ោម្ព្ចើ្ដដ្លា្ព្បភរតករីភូតនិានាកនុងព្សុកអងគការ្ិងព្សុកឈូកោបព់្រំព្បេល់
ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ម្រធិ៍សាត់្ ិងម្ខ្តេម្កាះកុង។ អនកភូតដិតងដតម្ធាើដំ្ម្ ើ រម្ៅតំប្ទ់ងំម្្ះម្ដ្ើតបមី្ធាើការម្ៅ
តំប្ន់ព្រព្កាស់ដកបរម្នាះ។ MCបា្ផ្េួចម្ផ្េើតគំ្្ិត្ិងផ្េួចម្ផ្េើតបម្ងកើត MMWs/VMWs ម្ដ្ើតបរីព្ងីក
សកតមភារដសាងរកករ ីព្គុ្្ចាញ់្ិងផ្េរាផ្ាយតាតស គ្ត្ក៍ារអបរ់សុំខ្ភារព្គុ្្ចាញ់ ការដចក
ចាយតុងព្ជលកថ់្នន កំារររតូស្ិងបម្ងកើ្ការម្ធាើម្តសេ្ិងរាបាល។ 

 ការចុះផ្េរាផ្ាយ៖ បា្ចាតត់ាងំត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងVMWs ម្ធាើសកតមភារផ្េរាផ្ាយបដ ា្ត។  
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ការអបរ់អំំរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្តូវបា្អ្ុវតេោព្កុតតូចៗម្ោយគិ្តគូ្ររីចាៃ យ្ិងម្ោយការម្ធាើដំ្ម្ ើ ររីផ្ទះ
តយួម្ៅផ្ទះតយួោវធិា្ការបង្ហក រCovid-19។ម្ទះយ ងណាបុគ្គលិកព្សុកព្បតិបតេិ បុគ្គលិកត ឌ ល 
សុខ្ភារ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេស គ្ត្ ៍(MMWs / VMWs) ម្រលខ្លះា្អារតម ៍ថ្នតិ្ ា្សុវតាិភារកនុង
ការម្ធាើសកតមភារទងំម្្ះម្ ើយព្តូវការការគពំ្េ / ការម្លើកេឹកចិតេបដ ា្ត។ 

 អ្ុវតេ្ម៍្អាយបា្ព្តឹតព្តូវតាតម្គលការ ៍៖ Covid-19 កនុងអំ ុងម្រល ៤ ព្តីាសដំ្បូងន្ 
ន្ ២ំ០២០  MC PHD/OD HC បា្បព្ងួតអបបបរាការព្តួតរិ្ិតយគ្ម្ព្ាងការព្តួតរិ្ិតយ្ិង

សកតមភារម្ផ្េងៗម្េៀតដូ្ចោដផ្្ការប្ាំុម្ឆ្លើយតប្ឹងសាា ្ភារ Covid-19 ។ ម្គលការ ៍ដ នាំ
របស់ WHO, CNM ្ិងព្កសួងសុខាភបិាល្ឹងព្តូវអ្ុវតេតាតយ ងតឹងរងឹ។ ដផ្្ការចុះតាតោ្ ព្តួត
រិ្ិតយតាតកាលវភិាគ្ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងតេងម្េៀតកនុងព្តីាសេី ៤ ។ 

 នដ្គូ្ថ្មីម្ដ្ើតបីសព្តបសព្តួលោតយួ៖ ម្ៅកនុងរយៈម្រលន្ការរាយការ ៍ម្្ះអងគការ URC- 
CMEP បា្ម្ផ្អេ តការយកចិតេេុកោកម់្លើការអម្ងកតករ ីម្គល្ិងការអម្ងកត foci ម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិ
ទងំ ៣ ។ កនុងការេំនាកេំ់្ងព្បកបម្ោយវោិា ជីវៈោតយួ PHD's, OD ្ិងបុគ្គលិក HC ព្តូវបា្បម្ងកើត
ម្ ើងយ ងព្តឹតព្តូវកនុងរយៈម្រលប ុនាម ្ ន្ កំ ល្ងតកម្្ះ ការោកប់ញ្ចូ លតួថ្មីព្តូវបា្ដំ្ម្ ើ រការយ ង 
រលូ្។ សកតមភារ្ិងដផ្្ការព្តូវបា្ដចករដំលកម្ធាើឱយព្បាកដ្ថ្នម្ដ្ើតបមី្ជៀសវាងការព្តួតសីុគន ឬការម្ធាើ
ដផ្្ការម្េាដ្ងម្ៅកនុងរម្បៀបវារៈ។ 

 ការផ្ាយប េ្ផ្អទ ល់តាតវេិយុ៖ សព្ាបក់ារផ្េរាផ្ាយអំរីការអបរ់សុំខ្ភារសេី រីជតៃឺព្គុ្្ចាញ់ម្អា 
យកា្ដ់តេូលំេូលាយអងគការ MC បា្ជួលវេិយុ FM កនុ ងព្សុកចំ្ួ្ ២ ម្ដ្ើតបីម្ធាើការផ្េរាផ្ាយផ្អទ ល់រតួ
គន ោតយួព្កុតវាគ្មិ្តករី ត ទ្ីរសុខាភិបាលម្ខ្តេ ្ិងអនកជនំាញជងឺំព្គុ្្ចាញ់តករីអងគការ MC រយៈ
ម្រល ៥ នថ្ៃកនុ ងតយួសបាេ  ៍។ ១ ម្ា ងកនុ ងតយួនថ្ៃចាបរី់ម្ា ង ១១:០០-១២: ០០ រម្សៀលម្ ើយចាក់
ម្ ើងវញិ ១ ម្ា ងកនុ ងតយួនថ្ៃចាបរី់ម្ា ង ៦:០០-៧:០០ លាៃ ច ៦ នថ្ៃកនុ ងតយួសបាេ  ៍ជុវំញិព្បធា្បេ
ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ខ្តេកំរត្ិងម្ខ្តេតាដកវកនុ ងអំ ុងម្រលផ្ាយផ្អទ ល់ា្ការម្ៅចូលចំ្ួ្ ២០ដ្ង រី 
ស គ្ត្ ៍ដដ្លឆ្ៃល់ជុវំញិព្បធា្បេជងឺំព្គុ្្ចាញ់ ចងដឹ់្ងផ្ងដដ្ររីជងឺំព្គុ្្ឈាត Covid-19 ្ិងម្សវា
ឥតគិ្តនថ្លរបស់វា។ 

 គពំ្េការព្បជំុ MMWs / VMWs ព្បចាដំខ្ ្ិងព្តីាសម្រញតយួ ន្  ំ២០២០  
អងគការ MC គពំ្េបម្ចចកម្េសដ្ល់OD ចំ្ួ្ ៥ ្ិង ៤០ ត ឌ លសុខ្ភារម្ដ្ើតបមី្រៀបចំការព្បជំុព្បចាដំខ្
សំរាប ់ ១៧៣ VMWs ្ិងព្បជំុព្តីាសសព្ាប៩់១MMWs/VMWs បា្យ ងលអម្ោយគម ្ការរខំា្
ោតយួសាភ រៈ PPE ដូ្ចោរបាងំតុខ្ ម្ព្សាតនដ្ ្ិងអាល់កុលព្តូវបា្ផ្េល់ឱយ។ 
ចំ ុចម្ខ្ាយ                                                                                                                                                                                                                   
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 ការដចកចាយសាភ រៈ PPE ម្ៅ HC ្ិងVMWs/MMWsា្ភារយឺតយ វ នដ្គូ្ទងំអស់ព្តូវ 
បា្ម្គ្ជូ្ដំ្ ឹងអំរីម្គលការ ៍ដ នាមំ្ ើយការព្បុងព្បយត័នព្តូវបា្អ្ុវតេម្ទះបីការដចកចាយស
ាភ រៈ PPE ម្ៅម្អាយ HC ្ិងVMWs/MMWs ម្េើបដតបា្ម្ធាើម្ ើងម្ៅកនុងដខ្កកកោ ន្  ំ ២០២០
ម្ោយសារដត្ីតិវធីិលេធកតមរបស់UNOPS។ 
សកតមភារនានាព្តូវបា្ម្រៀបចំខុ្សៗគន ម្ោយម្ធាើតាតការដ នារំបស់ព្កសួងសុខាភបិាល្ិង សីុ អិ្ អឹ
ត។ ការព្បជំុ VMW / MMW ព្បចាដំខ្ វគ្គអបរ់សុំខ្ភារស គ្ត្ ៍្ិងការព្បជំុបុគ្គលិកព្បចាដំខ្ ោម្ដ្ើត។ 
ទងំអស់ព្តូវបា្ម្រៀបចំោព្កុតតូចៗ ឬា្វធីិសាន្រសេជួបតយួេល់្ឹងតយួ។ 

 ការព្បជុរំបស់ព្កុតការង្ហរលុបបំបាតជ់តៃឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ៖ MC ខិ្តខំ្ព្បឹងដព្បងជំរុញឱយថ្នន ក ់
ម្ខ្តេ ម្រៀបចំការព្បជំុរបស់ព្កុតការង្ហរលុបបំបាតជ់តៃពឺ្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេសូតបដីតបនាទ បរី់ា្ម្គល
ការ ៍ Covid-19 កា្ដ់តា្ភារបតដ់ប្យ ងណាកម៏្ោយ។ 

 ការព្បជំុរបស់ព្កុតការង្ហរលុបបំបាតជ់តៃពឺ្គុ្្ចាញ់ថ្នន កព់្សុក ោតយួ្ឹងការប េ្គពំ្េ្ិងស  
ការដ្ល់កតមវធីិយ ងខាល ងំកាល ម្អាយា្ការព្បជំុDMEC បា្៣ដ្ង ព្តូវបា្ម្រៀបចំម្ ើងម្ោយODកំរត
ម្ៅនថ្ៃេី ១៤/១០/២០២០ ដដ្លា្អនកចូលរតួ ៤១ នាក ់(ព្សី = ១៦ នាក)់ ODអងគការម្ៅនថ្ៃេី ២៧/
១១/២០២០ ដដ្លា្េសេ្ិកជ្ចំ្ួ្ ៥៥ នាក ់(n = ១២នាក ់ព្សី) ្ិងអូឌីគី្រវីងេម្ៅនថ្ៃេី ៣០/១១/
២០២០ ដដ្លា្អនកចូលរតួ ៣៥ នាក ់(n = ៨ នាកព់្សី) ។ កិចចព្បជំុម្្ះម្ផ្អេ តម្លើការព្គ្បព់្គ្ងគ្ម្ព្ាង
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការម្រៀបចំដផ្្ការ បញ្ហា ព្បឈតដដ្លព្តូវម្ោះព្សាយ ម្ធាើបចចុបប ន្ភារគំ្ម្រាង ្ិងរាយ
ការ ៍រីលេធផ្លសម្ព្តចបា្។ កនុងអំ ុងម្រលព្បជំុ វធិា្ការ PPE ព្តូវបា្អ្ុវតេដូ្ចដដ្លបា្
ដ នាមំ្ោយ CNM, MoH ្ិង WHO ។ 

 
ខផនការបនត  

 ការអ្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាង RAI2E ម្ៅភាគ្ខាងតបូងព្គ្បដ្ េ បម់្លើម្ខ្តេចំ្ួ្ ៣ គឺ្ម្ខ្តេកំរត ដកប
្ិង 

តាដកវព្តូវបា្បញ្ចប ់ោតយួ្ឹងការបិេគ្ម្ព្ាងម្ៅនថ្ៃេី ៣១ ដខ្ធនូ ន្  ំ២០២០ ។ បនាទ បរី់ម្នាះ ម្ខ្តេទងំ
៣្ិងព្តូវព្បគ្ល់ប េ្សកតមភារម្ោយតជឈត ឌ លោតិ(CNM)។ ព្េរយសតបតេិរបស់ គ្ម្ព្ាង RAI2E 
ម្ៅភាគ្ខាងតបូង ្ឹងព្តូវផ្អល ស់ម្ៅភាគ្ខាងម្ជើងសព្ាបប់ េ្ការចាបម់្ផ្េើតគ្ម្ព្ាង RAI3E ។ 
ដផ្្ការព្បតិបតេិការព្បចាំ្ ន  ំ ២០២១ ដដ្លព្តូវបា្បម្ងកើតសព្ាបម់្ខ្តេ្ីតយួៗព្តូវបា្បញ្ចបម់្ៅសបាេ
 ៍េី ៤ ន្ដខ្ធនូ ន្  ំ ២០២០ ដដ្លម្រៀបចំ្ិងដឹ្កនាមំ្ោយ CNM សព្ាបត់ ទ្ីរសុខាភបិាលទងំ ៣ ្ិង
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ព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្ ៥ ម្ោយា្ការគពំ្េដផ្នក ិរញ្ា វតាុសព្ាបក់ារចូលរតួរបស់រួកម្គ្ម្ៅកនុងការព្បជំុ
តាតអិុ្ធរម្ តម្ៅឯ PHD រី អង្ហគ រMC ។ 
ម្ទះបីវាអាចោបញ្ហា ព្បឈតខ្លះកម៏្ោយ ម្ៅម្រលបុគ្គលិកដដ្លា្បេរិម្សាធ្ខ៍្លះកំរុងដសាងរក
ការង្ហរថ្មី ម្ ើយការរកីរាលោលន្ជំងឺកូវតី ១៩ ម្ៅដតប េ្ម្កើតា្ ការចូលរតួអ្ុវតេគំ្ម្រាងម្ៅដតបា្
ម្រញម្លញ្ិងឈា្ដ្ល់ម្គលម្ៅកនុង ន្ ចុំងម្ព្កាយន្សូចនាករទងំអស់ម្្ះ។ 
 

៤- ែម្ិទធនលនប្ពឡង ់- គំសរងអាយ្ីែ៊ុ ី- ជ្ំនួយឥតែណំ្ងកែ៊ុងតំរន់ RAI2E 
សតេិធផ្លគំ្ម្រាងព្សាវព្ោវនព្រ ង ់

គ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវនព្រ ង ់IPC ព្តូវបា្អ្ុវតេម្ៅដខ្សីហា ន្  ំ២០១៩ ម្ ើយព្តូវបា្បិេម្ៅនថ្ៃ 
េី ៣១ ដខ្ធនូ ន្  ំ២០២០ ។ ដផ្្ការដំ្បូងសព្ាបក់ារព្សាវព្ោវរយៈម្រល ១ ន្ កំារេេួលបា្ការយល់
ព្រតរីតូល្ិធិសកល្ិង NECHR (២៩/០៦/២០២០ ម្ ើយបា្ប េ្រ ូតដ្ល់បំណាច់្ ន ២ំ០២០។ 
ព្កុតការង្ហររបស់ MC បា្ជូ្លិខិ្តរត័ា៌្តយួព្បកាសអំរីការប េ្គ្ម្ព្ាងម្្ះដ្ល់អភបិាលម្ខ្តេ 
សាលាព្សុកថ្នឡាបរវិា ត ់្ិងម្សៀតបូក ្ិងដ្ល់សាលាសង្ហក តចំ់្ួ្ ៣ ម្ៅឃុំអីុសាល តកាងំចាត អ ល្ងម់្ភ
្ិងម្ៅកា្ត់ ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ២ ម្ៅម្កាះព្រះ្ិងថ្នឡាបរវិា ត។់ លិខិ្តព្សម្ដ្ៀងគន ម្្ះព្តូវបា្ផ្េល់
ជូ្្ូវការបិេគ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវដ្ល់ភាគី្រករ់័្ ធទងំអស់។ 

ព្បរ័្ ធដ្ល៏អតយួព្តូវបា្បម្ងកើតម្ ើងម្ ើយសាិតម្ៅកនុងនព្រ ងយ់ ងម្ព្ៅន្ម្ខ្តេសទឹងដព្តងដដ្ល 
ា្នផ្ទដី្សរុប ៧០០ គី្ ូដត ព្តព្កឡាដចកោ ២៤ វស័ិយ។ គ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវបា្ដំ្ម្ ើ រការលអម្ោយ
អ្ុវតេ្ត៍ាតម្គលបំ ងព្សាវព្ោវរបស់វេិាសាា ្បា សទ័រកតពុោម្ដ្ើតបរីក្ិងរាបាលការឆ្លងជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ម្ោយម្ផ្អេ តម្លើការឆ្លងម្តម្រាគ្ PF - កនុងចំម្ណាតអនកចូលនព្រដដ្លោចំ្ួ្ព្បោជ្ដដ្លព្បឈត
្ឹងហា្ិភយ័ខ្ពស់បំផុ្ត។ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ចល័ត ២៤ នាក ់(MMWs) ផ្េល់ការម្លើក
កតពស់សុខ្ភារ ការម្ធាើម្តសេរាបាល ្ិងដចកចាយ LLIHNs ទងំព្សងុដ្ល់អនកចូលនព្រម្ៅកនុងតំប្់
ព្សាវព្ោវដដ្លបា្បព្តងុេុកម្ៅខាងកនុងនព្រ ង។់ MMW ្ីតយួៗេេួលខុ្សព្តូវកនុងការដសាងរកម្ៅ
កនុងតំប្ដ់ដ្លបា្កំ តរ់បស់គតក់នុងកំ ុងម្រល ៥ នថ្ៃ / សបាេ  ៍។ MMW ទងំអស់អ្ុវតេ RDT ្ិង
ឈាតសៃួត (DBS) ដ្ល់អនកចូលនព្រដដ្លបា្ជួបគន ម្ៅកនុងវស័ិយដដ្លបា្កំ តរ់បស់រួកម្គ្។ បនាទ ប់
រីបិេគ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវ អាយ ភ ីអិលតិ្ ា្ព្កុត  ុ្ MMW ចូលរតួកនុងសកតមភារព្តួតរិ្ិតយឬការម្ធាើ
ម្តសេ៍ណាតយួម្េម្ព្រះថ្ន VMW`s ្ិង MMW តូលោឋ ្កំរុងដំ្ម្ ើ រការបដ ា្តម្េៀតម្ៅកនុងជំ្ួយ 
RAI3E នាម្រលខាងតុខ្ម្្ះ។ បនាទ បរី់បិេគ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវ IPC តិ្ ា្អនករាលបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់
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ចល័ត MMW ចូលរតួកនុងសកតមភារព្តួតរិ្ិតយឬការម្ធាើម្តសេណាតយួម្េម្ព្រះថ្ន VMW`s ្ិង MMW 
កំរុងដំ្ម្ ើ រការបដ ា្តម្េៀតម្ៅកនុងជំ្ួយ RAI3E នាម្រលខាងតុខ្ម្្ះ។ 
 
សតេិធផ្លសនូលរបស់គំ្ម្រាងនព្រ ងដ់ខ្តករា - ធនូ ២០២០ 

 
 
 
លេធផ្លន្ការម្ធាើម្តសេវជិាា្ RDT ម្ៅដតា្កព្តតិទបម្ៅកនុងគ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវនព្រ ងម់្ោយា្ 
RDT + ចំ្ួ្ ១១, វជិាា្ ២ Pf ្ិង ៩ Pv វជិាា្។ សរុបចំ្ួ្ ៤.៤២០ RDT ដដ្លភាគ្ម្ព្ចើ្អនក
ចូលរតួោបុរស (៤.១៣៦ នាកក់នុងចំម្ណាត ៤.៤២០ នាក)់ការរាយការ ៍អំរីលេធផ្ល PCR ្ិងការ
វភិាគ្វេិាសាន្រសេដដ្លម្ធាើម្ ើងម្ោយព្កុត IPC ម្ៅភនមំ្រញ្ឹងសម្ងាបលេធផ្ល្ិងការស ន្ិោឋ ្ន្
គ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវ។ MC កំរុងអ្ុវតេគ្ម្ព្ាងនដ្គូ្តិ្ ដត្ោគ្ម្ព្ាងដំ្បូងម្ ើយ។ 
 
ករ ីវជិាា្ដូ្ចោ RDT ្ិង / ឬ DBS វជិាា្អាចព្តូវបា្តាតោ្ម្ោយបុគ្គលិក MMW ្ិង MC 
សព្ាបក់ាររាបាល្ិងតាតោ្ោតយួ DBS ម្ៅនថ្ៃេី ៤២ ន្ការរាបាល។ ព្កុតការង្ហរ MC បា្ម្ធាើ
ដំ្ម្ ើ រម្ៅរកករ ីវជិាា្ចំ្ួ្ ២ ម្ៅកា្ម់្ខ្តេកំរងធំ់ (នថ្ៃេី ០ ្ិងនថ្ៃេី ៤២) ម្ ើយ Pf + តករីម្ខ្តេ
ព្កម្ចះព្តូវបា្េេួលការរាបាលម្ោយស ការរីនដ្គូ្ម្ដ្ើតបកីារអភវិឌឍ្ម៍្ោយម្ោគ្ជយ័។ 
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LLIHN សរុបចំ្ួ្  ៩២៨ ព្តូវបា្ដចកចាយកនុងចំម្ណាតអនកចូលនព្រកនុងនព្រ ងម់្ោយ ២៤ MMW កនុង
កំ ុងម្រលព្បតិបតេិការគ្ម្ព្ាង ម្ ើយបា្បញ្ចូ លេិ ន្ិ្យ័ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធ MISតាតត ឌ លសុខ្ភារ      
្ិតយួៗ ។ 

 
 

ការចលូរមួវិភ្នរទានសំខាន់ៗ  របសរ់ដប្មាងថ្ប្រឡង ់

ចំ ុចខាល ងំ៖ 
ការគពំ្េដ្ល់អនកស័មព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ចល័ត MMW 
ម្ទះបីោា្លេធផ្លវជិាា្តិចតួចន្ម្តសេRDT កនុងកំ ុងម្រលន្ការព្សាវព្ោវកម៏្ោយ អនកស័មព្គ្
ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត ម្ៅដតព្តូវបា្ម្លើកេឹកចិតេម្អាយា្ការតាតោ្ោបោ់ព្បចា ំការគំ
ព្េដដ្លបា្ផ្េល់ឱយ ្ិងម្រលម្វលាសព្ាបផ់្អល ស់បេូរបេរិម្សាធ្ ៍ ្ិងការេូទតព់្តឹតព្តូវសព្ាបភ់ារកិចច
របស់រួកម្គ្។ ការម្លើកេឹកចិតេដ្ល់អនកស័មព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត គឺ្ម្ៅដតខ្ពស់ដ្រាបណាកិចច
ស ការគន ោតយួបុគ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងបុគ្គលិក អងគការMC ម្ៅដតខ្ពស់ដ្ដដ្ល។  
វធីិសាន្រសេស គ្ត្៍្ ិងការស ការយ ងខាល ងំោតយួ ម្អជ សីុសីុ 
តូលោឋ ្ព្គឹ្ះគឺ្ោការព្បាព្ស័យទកេ់ងដ្រ៏ងឹា ំ ្ិងា្េំនាកេំ់្ងលអោតយួអាោញ ធរតូលោឋ ្ ្ិង 
ព្បោជ្ កនុងស គ្ត្តូ៍លោឋ ្ដដ្លោកតាេ សំខា្ម់្ដ្ើតបេីេួលបា្ម្ោគ្ជយ័កនុងសកតមភារគ្ម្ព្ាង។ 
ម្លើសរីម្្ះម្ៅម្េៀតការផ្េល់សារយ ងចាស់ដ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅជំុវញិនព្រ ងប់ា្បណាេ លឱយា្
ការបដិ្ម្សធតិចតួចចំម្រះការម្ធាើម្តសេរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុងចំម្ណាតអនកចូលនព្រ។ 
បុគ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារដំ្បូងបា្ប េុ ះបណាេ លអនកស័មព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តម្ៅកនុង
គ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវ ម្ ើយម្ៅដតេេួលខុ្សព្តូវចំម្រះការប េុ ះបណាេ លដ្ល់អនកស័មព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ចល័តថ្មី ដដ្លបា្ម្រ ើសជួសអនកលាឈប។់ កិចចស ការដ្វ៏ជិាា្្ិងព្បកបម្ោយដផ្លផ្អក ម្ៅកនុង
គ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវម្្ះ។ 
 
ចំ ុចម្ខ្ាយ៖  
ព្កតុអភរិកេនព្រ េល់្ឹងអនកចូលនព្រ  
ព្កុតអនកអភរិកេនព្រ រួកអនកចូលនព្រ ្ ិងព្កុតអងគការMC អនកស័មព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត ម្ៅដត
ោចំ ុចព្តីម្កា ដ្ស៏មុគ្សាម ញដដ្លតុលយភារអរាព្កឹតព្តូវបា្រកម្ឃើញម្ោយ អងគការMC ។ 
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ការបដិ្ម្សធ 
ា្អនកចូលនព្រខ្លះដដ្លបា្ជួបគន ម្ៅកនុងនព្រម្ព្ៅ តិ្ ចូលចិតេចូលរតួកនុងការសិកាព្សាវព្ោវម្េ
ម្ោយសាររួកម្គ្ខាល ចតាុលឬព្រួយបារតភថ្នរួកម្គ្្ឹងឆ្លងបា រា សីុតឬព្តូវបា្រកម្ឃើញថ្នោអនកម្ព្បើព្បាស់
ម្ព្គ្ឿងម្ញៀ្។ ោងម្្ះម្ៅម្េៀតអនកកាបម់្ឈើខុ្សចាបក់ប៏ដិ្ម្សធតិ្ ម្ធាើម្តសេ៍ម្ោយសារខាល ចការចាប់
ខ្លួ្ម្រលរងច់ាលំេធផ្លរមឺ្រលសាកសួរ។ 
 
ភក់្ ិងេឹកជំ្្ ់
កនុងរដូ្វវសាម្ៅម្ដ្ើតដខ្ដំ្បូងន្ឆ្ាសេី ២ ន្  ំ ២០២០ ការម្ធាើដំ្ម្ ើ រម្ៅកនុងនព្រ ងយ់ ងម្ព្ៅម្ោយ
ជិះត ូតូកាល យោការព្បឈត្ិងការលំបាកខាល ងំ។ ផ្លូវភករ់អិលា្ជម្ព្ៅព្តឹតជងគង ់ ម្ដ្ើតម្ឈើដួ្លរលំកាត់
ផ្លូវ ្ិងេឹកជំ្្ម់្ ើងភាល តៗ។ ម្ៅដខ្តុលា ន្  ំ ២០២០ អនកស័មព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តភាគ្
ម្ព្ចើ្ឈបម់្ធាើសកតមភារចូលនព្រព្បដ លតយួសបាេ  ៍ឬម្ព្ចើ្ោងម្្ះម្ោយសារដតេឹកជំ្្់្ ិងេម្ ល្
ដដ្លតិ្ អាចឆ្លងកាតប់ា្ម្ោយសុវតាិភារ។ អនកស័មព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តខ្លះកព៏្តូវការ
ម្រលម្វលាម្ដ្ើតបដីថ្រកាម្គ្ ោឋ ្ ្ិងព្គួ្សាររបស់រួកម្គ្ផ្ងដដ្រម្ោយសារលំម្ៅោឋ ្របស់រួកម្គ្កព៏្តូវ
េឹកជ្លិ់ចដដ្រ។ 
 
គ្ម្ព្ាងម្ ព្ ះម្ៅតុខ្ (ខាងតបូង) 
គ្ម្ព្ាងម្្ះព្តូវបា្បិេបញ្ចបម់្ៅនថ្ៃេី ៣១ ដខ្ធនូ ន្  ំ២០២០ សព្ាបតំ់ប្ព់្គ្បដ្ េ បម់្ោយអងគការMC 
ម្ៅនព្រ ងម់្ខ្តេសទឹងដព្តង។ រត័ា៌្្ិងេិ ន្្យ័ទងំអស់ព្តូវបា្ព្បគ្ល់ម្ៅម្អាយវោិា សាា ្បា សទរ ័
ភនមំ្រញវញិ ម្ដ្ើតបមី្ធាើការវភិាគ្្ិងរាយការ ៍បដ ា្តម្លើលេធផ្លព្សាវព្ោវ។ 
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ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ប្គុនចាញ ់ ររែ ់អងគការនដ្គូ
ែប្មារ់អ្ិវឌ្ឍន៍ (PfD) 
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១. សែចកតីសនតើម្ 

បចចុបប ន្ម្្ះ អងគការនដ្គូ្សព្ាបអ់ភវិឌឈ្ ៍(ភដីអ ាឌី)កំរុងអ្ុវតេគ្ម្ព្ាងព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្បីគឺ្ 
គ្ម្ព្ាង GF RAI2E (ម្ៅម្ខ្តេម្កាះកុង ្ិងកំរងច់ាត) គ្ម្ព្ាង GF Operational Research (ម្ៅម្ខ្តេ
ព្កម្ចះ) ្ិងគ្ម្ព្ាង 5% Initiative (ម្ៅម្ខ្តេត ឌ លគី្រ)ី។ 

ម្ព្កាតគ្ម្ព្ាង GF-RAI2E អងគការPfD គពំ្េដ្ល់នដ្គូ្សុខ្ភារថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ក៍តម
វធីិជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្ ៦ កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ ២ គឺ្ម្ខ្តេម្កាះកុង្ិងកំរងច់ាត។ គ្ម្ព្ាងម្្ះ
ម្ផ្អេ តម្លើព្បោជ្សរុប ៧០០.១៧០នាក ់រតួទងំអនកដដ្លង្ហយរងម្ព្គះម្ោយសារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ជ្ 
ចំណាកព្សុក្ិងព្បោជ្ចល័ត (MMP) ្ិងព្បោជ្ដដ្លរិបាកម្ៅជួប។ គ្ម្ព្ាង RAI2E ចូលរតួ
ចំដ កដ្ល់ម្គលម្ៅ្ិងម្គលបំ ងសំខា្ចំ់្ួ្ ៥ របស់កតមវធីិោតិ /CNM ម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ ន្  ំ២០២៥។ PfD បា្គពំ្េដ្ល់នដ្គូ្រោឋ ភបិាលសុខ្ភារថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្ដ្ើតបធីានាបា្
្ូវការអ្ុវតេ្ស៍កតមភារព្បកបម្ោយគុ្ ភារខ្ពស់ម្ព្កាតកតមវធីិរបស់ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តដ ព្សុក
ព្បតិបតេិ ត ឌ លសុខ្ភារ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ( VMWs) ្ិងអនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ (PP) 
ម្ព្កាតកតមវធីិចព្តុះឯកជ្ - សាធារ ៈ (PPM) ។ គ្ម្ព្ាងម្្ះកជួ៏យ រព្ងឹងសតតាភារបុគ្គលិកត ទ្ីរ 
សុខាភបិាលម្ខ្តដ ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ ម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ងគ្ម្ព្ាងរបស់តូល្ិធិសកលម្យង
តាតម្គលការ ៍ដ នាអំ្ុវតដ្ដ៍ដ្លអ្ុតត័ម្ោយតូល្ិធិសកល។ 

ម្ព្កាតគ្ម្ព្ាងតូល្ិធិសកល (RAI2E Regional Grant) អងគការPfD គឺ្ោនដ្គូ្រងន្វេិាសាា ្
បា សទ័រកតពុោ (IPC) អ្ុវតេគ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវម្ៅព្សុកសំបូរម្ខ្តេព្កម្ចះម្ដ្ើតបផី្េល់ោភស័េុតាង ន្ភាររងឹ
ារំបស់ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងនព្រដដ្លបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសតយួចំ្ួ្។គ្ម្ព្ាងម្ផ្អេ តម្លើ១) ម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេ 
្ិង២) ភស័េុតាងគំ្្ិតដដ្លថ្នអ េ្រាគ្ត្ជំ៍ងឺព្គុ្្ចាញ់អាចព្តូវបា្ោករ់ព្ង្ហយម្ៅកនុងនព្រទងំម្្ះ។ 
សកតមភារសំខា្់ៗ របស់គ្ម្ព្ាងា្ដូ្ចោ ការម្ព្ជើសម្រ ើស្ិងប េុ ះបណាេ លអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជតៃឺ
ព្គុ្្ចាញ់កនុងនព្រ ការអបរ់សុំខ្ភារអំរីជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ ការម្ធាើម្តសេឈាតរកម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់្ិងការ
រាបាលដ្ល់អនកចូលនព្រ ការយកសំណាកឈាតសៃួតម្ោយ Filter Paper ម្ដ្ើតបវីភិាគ្ PCR ការព្បតូល
រតា៌្អំរីអនកចូលនព្រម្ោយម្ព្បើ Smartphone/Kobo ្ិងការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ព៍្គុ្្ចាញ់ម្ោយ MSAT 
(Mass Screening and Treatment)កនុងចំម្ណាតអនកចូលនព្រ។ 

ម្ព្កាតគ្ម្ព្ាង 5% Initiative អងគការ PfD គឺ្ោនដ្គូ្រងន្វេិាសាា ្បា សទ័រកតពុោ (IPC) អ្ុវតេ
គ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវកនុងនព្រ ម្ោយស ការយ ងជិតសនិេធោតយួCNMកនុងព្សុកម្កាះដញកម្ខ្តេត ឌ លគី្
រ។ី គ្ម្ព្ាងម្្ះា្ម្គលបំ ងកំ តក់តាេ ចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ដ្ើតបលុីបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុង
នព្រតាតរយៈការបម្ងកើតបណាេ ញអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់កនុងនព្រម្ដ្ើតបពី្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ
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កនុងនព្រ្ិងយល់ដឹ្ងអំរីយ េ្ការន្ការចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងនព្រ។ សកតមភារសំខា្់ៗ របស់គ្ម្ព្ាង
ា្ដូ្ចោ ការម្ព្ជើសម្រ ើស្ិងប េុ ះបណាេ លអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់កនុងនព្រ ការអបរ់ ំ
សុខ្ភារអំរីជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ ការម្ធាើម្តសេឈាតរកម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់្ិងការរាបាលដ្ល់អនកចូលនព្រ ការ
យកសំណាកឈាតសៃួតម្ោយ Filter Paper ម្ដ្ើតបវីភិាគ្ PCR ការព្បតូលរតា៌្អំរីអនកចូលនព្រម្ោយ
ម្ព្បើ Smartphone/Kobo ្ិងការម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ព៍្គុ្្ចាញ់ម្ោយ MSAT (Mass Screening and 
Treatment) កនុងចំម្ណាតអនកចូលនព្រ។ 

 

២. លទធនល៖ 

លទឋនលែសំរចបាន (សធៀរសៅនឹងែចូនាករ) 
 

សូចនាករ POC ម្គលម្ៅ លេធផ្ល 
ការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ តូលោឋ ្សុខាភបិាល 100% (3,858/3,858) 100% (6,427/6,427) 

ការរាបាល អនកសម័ព្គ្ចិតេ 100% (6,875/6,875) 100% (7,050/7,050) 

 តូលោឋ ្សុខាភបិាល 100% (109/109) 100% (76/76) 

 អនកសម័ព្គ្ចិតេ 100% (37/37) 100% (44/44) 

ការដចកតុង (យុេធនាការ)  n/a n/a 

ការដចកតុង (ការដចកប េ្  8,507 6,866 

ត ឌ លសុខ្ភារ ដដ្លតិ្
ខ្ាះថ្នន  ំ

 100% (69/69) 100% (69/69) 

 

លទឋនលរសំលច 
 

ការព្គ្បព់្គ្ងករ ីព្គ្ុ្ ចាញ់៖ 
 

កតមវធីិអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិរាបាលព្គ្ុ្ ចាញ់៖ អងគការនដ្គូ្សព្ាបអ់ភវិឌឍ្ប៍ា្ស ការោតយួ
OD/HC ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ស៍កតមភារអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្៨៧ភូត ិសាិតកនុង ត ឌ ល 
សុខ្ភារចំ្ួ្១៤ របស់ព្សុកព្បតិបតេិ៥ ន្ម្ខ្តេម្កាះកុង ្ិងកំរងច់ាត។ ត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្១៤ ម្លើ
១៤ (១០០%) បា្ព្បជំុអនកសម័ព្គ្ព្បចាដំខ្ោម្េៀងទត។់ អនកសម័ព្គ្ចិតេទងំអស់(១០០%)បា្េេួល
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ព្បាកម់្លើកេឹកចិតេព្បចាដំខ្ដដ្លម្រៀបចំម្ោយតន្រ េ្ីព្សុកព្បតិបតេិេេួលប ទ្ុកព្គុ្្ចាញ់ម្ៅនថ្ៃព្បជំុ ្ិងកនុង
សបាេ តាតរយៈ e-payment ្ិង Wing Portal ។ អងគការPfD ត ទ្ីរសុខាភបិាល ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិង
ត ឌ លសុខ្ភារបា្គពំ្េអនកសម័ព្គ្ចិតេម្ធាើ សកតមភារផ្េរាផ្ាយតាតភូតចំិ្ួ្៨ភូត ិ កនុងព្សុកព្បតិបតេិ
ចំ្ួ្២កនុងម្ខ្តេម្កាះកុងម្ោយម្ព្បើបញ្ា ីភូតផិ្េល់ម្ោយកតមវធីិោតិ។ រួកម្គ្បា្អបរ់ ំ្ិងម្ធាើម្តសេព្បោជ្
សរុបចំ្ួ្ ៤៣២ នាកដ់ដ្លោអនកចូលនព្រ ្ិងរកម្ឃើញ ២ ករ ីគឺ្វជិាា្ (វវីា ក)់ ចំដ ក ៤៣០ ម្ផ្េង
ម្េៀតគឺ្អវជិាា្។ ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ទងំ ២ ដដ្លបា្រកម្ឃើញ ព្តូវបា្រាបាលម្ោយថ្នន  ំASMQ ។ 
ម្លើសរីម្្ះម្េៀតត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេិ ត ឌ លសុខ្ភារបា្ម្ធាើការអភបិាលចំ្ួ្ ៣
ម្លើក ្ិងបា្ជួបអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតចំិ្ួ្ ២៧នាក ់ កនុងភូតចំិ្ួ្ ២១ ម្ោយម្ព្បើព្បាស់បញ្ា ីព្តួតរិ្ិតយ 
VMW ដដ្លបា្ម្ធាើបចចុបប ន្ភារ។ 

  
តូលោឋ ្សុខាភិបាលៈ ម្ោយា្កិចចស ការលអោតយួCNM វគ្គប េុ ះបណាេ លរលឹំកតពី្កូេសេ្ជ៍តៃឺ
ព្គុ្្ចាញ់បា្ម្រៀបចំម្ៅេីរតួម្ខ្តេកំរត សព្ាបបុ់គ្គលិកសុខាភបិាលតករីម្ខ្តេចំ្ួ្ព្បារីំរ កំរងច់ាត 
ម្កាះកុង កំរងស់ពឺ ដកប កំរត ព្រះសី ្ុ ្ិងតាដកវ ម្ោយា្បុគ្គលិកសុខាភបិាលចូលរតួចំ្ួ្ ១៨   
នាក។់ ត ាងវញិ ម្េៀត HC បា្ម្ធាើសកតមភារផ្េរាផ្ាយម្ៅកនុងភូតចំិ្ួ្ ១៣១ភូត ិកនុងព្សុកព្បតិបតេិ
ចំ្ួ្៦ ្ិងបា្ម្ធាើម្តសេឈាតម្ោយ RDTs បា្ចំ្ួ្ ៤៥២៥ នាក ់(ន្រសេី ២៣៥៦) ប ុដ េ្ករ ីសងេយ័
ទងំអស់គឺ្អវជិាា្។ ត ទ្ីសុខាភបិាលបា្ចុះអភបិាលកិចចម្ៅព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងត ឌ លសុខ្ភារបា្
ចំ្ួ្ ១៤្ិងបា្ជួបបុគ្គលិកសុខាភបិាលចំ្ួ្ ១១៥ នាក។់ បដ ា្តរីម្្ះម្េៀត ព្សុកព្បតិបតេិទងំ      
ព្បាតំយួបា្ម្ធាើអភបិាលកិចចបា្ ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេចំ្ួ្ ១២ម្លើក ្ិងបា្ជួប
បុគ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារឬអនកសម័ព្គ្ចិតេចំ្ួ្ ១២៧ នាកក់នុងម្ខ្តេកំរងច់ាត ្ិងម្កាះកុង។ 
    
កតមវធីិវស័ិយឯកជ្ៈ PHD/OD/HC បា្ចុះអភបិាលចំ្ួ្ ៣៩ ដ្ងកនុងព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្៦ ្ិងបា្
ជួបអនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្សរុប ៣២២ នាកម់្ៅតាតគ្លី្ិក / ប ទ្បរិ់ម្ព្គះជតៃចំឺ្ួ្ ៣២២ កនុងម្ខ្តេកំរង់
ចាត្ិងម្ខ្តេម្កាះកុងម្ោយម្ព្បើព្បាស់បញ្ា ីព្តួតរិ្ិតយ PMM ដដ្លបា្ម្ធាើបចចុបប ន្ភារ។ 
 
ការព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចំលង៖ PfD ្ិងនដ្គូ្បា្ដចកតុងសរុបចំ្ួ្ ៦៨៦៦ តុង (៣១៣៩ LLINs and 
៣៧២៧ LLIHNs) ម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្៦ន្ម្ខ្តេកំរងច់ាត្ិងម្កាះកុងសព្ាបតុ់ងព្បោជ្
ចល័ត ្ិងតុងដចកប េ្។ ម្ព្កាតការគពំ្េរបស់ PfD ត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្៣៤ បា្ម្រៀបចំម្ធាើ GPS 
mapping កនុងតូលោឋ ្សុខាភបិាលចំ្ួ្៩០ភូត ិ កនុងព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្៦ កនុងម្ខ្តេកំរងច់ាត ្ិង
ម្កាះកុង ្ិងបា្រកម្ឃើញព្បោជ្ចល័តចំ្ួ្២៣២៤ (ន្រសេី ១៤៧៤) ។ បដ ា្តរីម្្ះត ឌ លសុខ្ភារ
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១១ បា្ម្ធាើការកំ្តក់តមករចល័តកនុង ២៨ ចំការឬកសិោឋ ្កនុងព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្៤ ម្ៅម្ខ្តេកំរងច់ាត 
្ិងម្កាះកុង ្ិងរកម្ឃើញកតមចល័តចំ្ួ្ ១៥២០នាក។់ 
 
ការអបរ់សុំខ្ភារ៖ OD/HC/VMW បា្ម្រៀបចំសិកាា សាលាសេីរីការម្កៀរគ្រស គ្ត្ ៍ / ការអបរ់សុំខ្
ភារម្ៅកនុងភូតចំិ្ួ្ ១៨ កនុងត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្១៤ ព្សុព្បតិបតេិចំ្ួ្៥ ្ិងបា្អបរ់សំាជិក 
ស គ្ត្ស៍រុបចំ្ួ្ ១១២០ នាកម់្ៅម្ខ្តេកំរងច់ាត្ិងម្ខ្តេម្កាះកុង។ PfD បា្ផ្េល់កិចចស្ាដ្ល់
សាា ្ីយវ៍េិយុកនុងព្សុកកនុងម្ខ្តេម្កាះកុង្ិងកំរងច់ាតម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ក៍ារចាកផ់្ាយវេិយុម្លើព្បធា្បេជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ម្ដ្ើតបផី្េល់ការអបរ់សុំខ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ព្បោជ្ដដ្លព្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ សរុប
កតមវធីិចំ្ួ្ ២០ ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងម្ៅម្ខ្តេម្កាះកុង្ិងកំរងច់ាត។ សាា ្ីយវ៍េិយុបា្អម្ញ្ា ើញ PHD / OD 
ម្ធាើោវាគ្មិ្ម្ដ្ើតបផី្េល់សារជំងឺព្គុ្្ចាញ់្ិងម្ឆ្លើយសំ ួររីអនកសាេ ប ់។ 
  
ការអម្ងកតអកតម៖ PfD បា្ម្ធាើការោតយួ PHD / OD / HC សព្ាបក់ារគពំ្េ VMW / MMW ម្ដ្ើតប ី
រាយការ ៍ម្ៅព្បរ័្ ធ MIS តាតរយៈសាម ត ាូ្ម្ ើយ ១០០ ភាគ្រយន្ VMW / MMW បា្រាយការ ៍
ទ្ម់្រលម្វលា។ PfD បា្តាតោ្្ិងម្ផ្ទៀងផ្អទ តេិ់ ន្្យ័ MIS (េិ ន្្យ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ោយ HFs ្ិង 
VMWs ្ិងេិ ន្្យ័សេុកម្ោយOD្ិងHFs ោតយួOD/HF ម្ដ្ើតបធីានាថ្នវាា្គុ្ ភារលអ្ិងទ្់
ម្រលម្វលា។ PfD កប៏ា្គពំ្េ PHD / OD ផ្ងដដ្រកនុងការបញ្ចូ លេិ ន្្យ័ដចកចាយតុងម្ៅកនុង MIS ្ិង
ម្រៀបចំរបាយការ ៍សេុកអំរីតុង។  

 
គពំ្េការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ 

PfD បា្ម្រៀបចំវគ្គប េុ ះបណាេ ល PMG សព្ាប ់PHD / OD ម្ៅេីរតួម្ខ្តេកំរងច់ាតសព្ាប ់Cluser 2 
(កំរងច់ាត្ិងតបូងឃមុ ំ) កនុងម្គលបំ ងធានាថ្នត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ / ព្សុកព្គ្បព់្គ្ងតូល្ិធីសកល
ម្ោយអ្ុម្លាតតាតម្គលការ ៍ដ នាកំារអ្ុវតេ្ដ៍ដ្លអ្ុតត័ម្ោយតូល្ិធិសកល្ិងម្គល
្ម្យបាយោតិ យុេធសាន្រសេ ្ិងម្សៀវម្ៅដ នាកំារព្បតិបតេិដដ្លម្ចញម្ោយ CNM ។ ត្ុសេសរុប
ចំ្ួ្ ៣៥ នាក ់(១៥ នាកត់ករីម្ខ្តេកំរងច់ាត្ិង ២០ នាកត់ករីម្ខ្តេតបូងឃមុ ំ) បា្ចូលរតួកនុងវគ្គប េុ ះ
បណាេ លម្្ះ។ ត ាងវញិម្េៀត PfD បា្គពំ្េត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តដម្ដ្ើតបមី្រៀបចំកិចចព្បជំុគ្ ៈកាម ធិការ
លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តដចំ្ួ្ ២ ម្ៅម្ខ្តដកំរងច់ាតម្ ើយកិចចព្បជំុ្ីតយួៗា្អនកចូលរតួព្បដ ល 
៤០ នាក ់(អភបិាលម្ខ្តដ ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តដ អភបិាលព្សុក ព្សុកព្បតិបតដិ ្ិងត ទ្ីររករ់័្ ធម្ខ្តដម្ផ្េង
ម្េៀត។ ល។ ) ។ កិចចព្បជំុគ្ ៈកាម ធិការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សុកចំ្ួ្ ៣ ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងម្ោយ
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ព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្ ៣ ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងច់ាតម្ ើយកិចចព្បជំុ្ីតយួៗា្អនកចូលរតួព្បា  ៤៥ នាក ់
(អភបិាលព្សុក ព្សុកព្បតិបតេិ ការយិល័យព្សុកដដ្លរករ់័្ ធ ព្កុតព្បឹកាឃុំ ត ឌ លសុខ្ភារ ។ ល។ ) 
។ បដ ា្តរីម្្ះម្េៀត PfDបា្សព្តបសព្តួលោតយួត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តដម្ដ្ើតបមី្រៀបចំការព្បជំុរីរដ្ងកនុង
តយួដខ្ម្ៅម្ខ្តដកំរងច់ាត្ិងម្ខ្តដម្កាះកុងកនុងម្គលបំ ងរិ្ិតយម្ ើងវញិ / ម្ោះព្សាយបញ្ហា របស់ 
កតមវធីិ / តាតោ្្ិងវាយតនតល្ិង ិរញ្ា វតាុ/ការព្គ្បព់្គ្ងឱសថ្។ ត្ុសេសរុបចំ្ួ្ ៣០ នាក ់បា្ចូល
រតួកនុងកិចចព្បជំុម្្ះ។ ម្លើសរីម្្ះម្េៀត PfD បា្គពំ្េ PHD / OD ម្ដ្ើតបមី្រៀបចំសិកាា សាលាដផ្្ការ
ការង្ហរឆ្ាសចំ្ួ្ ៤ ម្ៅកព្តតិ PHD ្ិងសិកាា សាលាចំ្ួ្ ១២ ម្ៅកព្តតិអូឌី ម្ោយា្អនកចូលរតួ
សរុប១០២ នាក។់ 

 
Operational Research under GF-RA2E Regional Grant: 

 

MMW / FMW ទងំ ១២នាកប់ា្សំភាស្អ៍នកចូលនព្រចំ្ួ្ ១៣៥២ នាក់្ ិងផ្េល់ការម្ធាើម្តសេ RDT 
្ិងព្បតូលសំណាកឈាតសៃួតបា្ចំ្ួ្ទងំ ១៣៥២ ករ ី ម្ ើយបា្បញ្ាូ ្ម្ៅIPC សព្ាបក់ារ
វភិាគ្ PCR ។ ១៣ ករ ីបា្រកម្ឃើញថ្នវជិាា្ ្ិងេេួលបា្ការរាបាលម្ោយថ្នន  ំASMQ។  
ព្បោជ្ចល័តចំ្ួ្ ១៨១៥ េេួលបា្ការអបរ់សុំខ្ភាររីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ោយអនកសម័ព្គ្ចិតេ។ 

 
Operational Research under 5% initiative project: 

 

MMW / FMWs ទងំ២៧ បា្សាភ ស្អ៍នកចូលនព្រសរុបចំ្ួ្ ៤៣៧ នាកម់្ោយម្ព្បើកំរងសំ ួររបស់
កតមវធីិសាម ត ាូ្ Kobo។ រួកម្គ្បា្ព្បតូលសំណាកឈាតសៃួតចំ្ួ្ ២៤៣ រីអនកចូលនព្រដដ្លបា្
សម័ព្គ្ចិតេផ្េល់បេសាភ ស្៍្ ិងបញ្ាូ ្ម្ៅអាយIPC សព្ាបក់ារវភិាគ្ PCR ។ ម្ោយសារ ន្ េីំ ១ ព្គ្់
ដតោការសម្ងកត្ិងការព្បតូលរតា៌្ ដូ្ចម្្ះFMWs បា្ម្ធាើម្តសេRDT ចំ្ួ្ ១៣នាកប់ ុម្ណាា ះម្ៅ
ម្លើអនកចូលនព្រ ្ិងអវជិាា្ទងំអស់។  

 

៣.រញ្ហា ប្រឈម្ចំរង៖ 
- សិកាា សាលាឬការព្បជំុនានាព្តូវបា្ម្លើកម្រលអ្ុវតេម្ោយសារបញ្ហា ជតៃកូឺវដី្១៩។ 
- សកតមភារតយួចំ្ួ្ព្តូវបា្រ្ារម្រលអ្ុវតេម្ោយសារត ទ្ីរសុខាភបិាល ព្សុកព្បតិបតេិ 

ត ឌ លសុខ្ភារោបរ់វល់្ឹងការព្បយុេធព្ប្ងំ្ឹងជតៃកូឺវដី្ ១៩។ 
- ផ្លូវព្តូវបា្កាតផ់្អេ ចម់្ោយេឹកជ្រី់េម្ ល្ ្ិងអូរធំៗនាមំ្អាយអនកសម័ព្គ្ចិតេតិ្ អាចចូលម្ៅម្ធាើការ

ម្ៅតំប្ន់ព្រទងំម្នាះ។ 
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៤.សោលសៅអាទិភាពែរំរ់ឆ្ែ  ំ២០២០៖ 
- គពំ្េPHD/OD/HCម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ស៍កតមភារ្ិងព្សូបយកតូល្ិធិតាតដផ្្ការដដ្លបា្ម្ព្គង

េុក។ 
- ម្ធាើការោតយួ PHD/OD/HC ម្ដ្ើតបរីព្ងឹង្ិងដកលំអការតាតោ្ ការបញ្ចូលេិ ន្្យ័្ិងការ

ម្ផ្ទៀងផ្អទ តេិ់ ន្្យ័ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធ MIS រ ូតដ្ល់បញ្ចប់្ ន ។ំ 
- ប េ្អ្ុវតេគ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវទងំរីរម្ៅម្ខ្តេត ឌ លគី្រ ី្ិងម្ខ្តេព្កម្ចះរ ូតដ្ល់បញ្ាប់្ ន  ំ
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ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែអ់ងគការសែរកម្ព៊ុជ្ញ 
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១. សែចកតីសនតើម្ 
អងគការដឃរអ េ្រោតិ ម្ៅកតពុោបា្ចុះ តាម្លខាម្លើកិចចព្រតម្ព្រៀងរវាងគ្ម្ព្ាងការយិល័យ  

អងគការ ស ព្បោោតិ ោការយិល័យេេួលជំ្ួយផ្អទ ល់រីតូល្ិធិសកល ្ិងជំ្ួយឥតសំ ង 
UNOPS: QSE-M UNOPS / 1532 $ 2,881,922 ចាបរី់នថ្ៃេី ១ ដខ្តករា ន្  ំ២០១៨ ដ្ល់នថ្ៃេី ៣១ 
ដខ្ធនូ ន្  ំ២០២០ ម្ដ្ើតបគីពំ្េកតមវធីិោតិព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកតពុោ។ 

អងគការ ដឃរអ េ្រោតិ កតពុោបា្ចុះ តាម្លខាម្លើកិចចព្រតម្ព្រៀងប េ្ោតយួត ទ្ីរសុខាភបិា 
លម្ខ្តេ ចំ្ួ្៣ គឺ្ម្ខ្តេរត្គិ្រ ីត ឌ លគិ្រ ី្ិងម្ខ្តេព្កម្ចះ សំរាបអ់្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាងប្គុនចាញ ់កនុងព្សុក 
ព្បតិបតដិចំ្ួ្៦ ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ ឬតូលោឋ ្សុខាភបិាលចំ្ួ្ ៨៧កដ ល្ង អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិ 
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលចំ្ួ្៧០៥ភូត ិ ្ិងអនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ចំរុះចំ្ួ្ ៣០២នាកម់្ៅនថ្ៃេី៥  
តនីា ន្  ំ ២០១៨ ដ្ល់ ៣១ ធនូ ន្  ំ ២០២០ កនុងការគពំ្េដ្ល់កតមវធីិោតិព្គ្បព់្គ្ងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ តាត
ម្ខ្តេដដ្លបា្េេួលជំ្ួយ។ 
 
េីតាងំភូតសិាន្រសេ្ិងចំ្ួ្ព្បោជ្ព្គ្បដ្ េ ប:់ CARE RAI2E រត្គិ្រ ីត ឌ លគិ្រ ី្ិងព្កម្ចះ 
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តំប្ម់្គលម្ៅ ា្៖ ម្ខ្តេរត្គិ្រ ីត ឌ លគិ្រ ី្ិងព្កម្ចះ 
 

ល.រ ម្ខ្តេ # ព្បោជ្ ន្ ំ
២០២០ 

# ការយិល័ 
ព្សុកព្បតបិតេ ិ

# ម្សវាសុ
ខាភបិាល 

# អនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាលព្គ្ុ្ចាញ់ 
ភូត ិ(២០២០) 

# ត. ដដ្ល
ា្អនកសម័ព្គ្
ចិតេព្គ្ុ្ ចាញ់ 
(២០២០) 

# ភូតមិ្ធាើយុេធនា
ការដចកតងុ
ព្េងព់្ទយធំ 
(២០២០) 

# ត.  ម្ធាើ
យុេធការដចកតងុ
ព្េងព់្ទយធំ 
(២០២០) 

១ ព្កម្ចះ ៤១២,១៦៩ ៣ ៣៤ ១៨២ ២៦ ២៣១ ២៧ 

២ ត ឌ លគិ្រ ី ៩០,៨១៥ ១ ១៣ ១៧៦ ១១ ០ ០ 

៣ រត្គិ្រ ី 238,273 ២ ២៧ ២៤០ ២៤ 0 0 

 សរុប ៧៤១,២៥៧ ៦ ៧៤ ៥៩៨ ៦១ ២៣១ ២៧ 

 

២.សោលសៅ និងសោលរំណ្ងគសប្មាង៖ 
កាតប់ ា្យអព្តាអាងំសីុដ្ងន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ឲ្យម្ៅតិចោង១កនុង១,០០០នាកដ់ដ្លម្ៅកនុង 

ចំម្ណាតព្បោជ្ព្បឈតតុខ្ន្ព្សុកព្បតិបតេិ្ិតយួៗ កនុងបរបិេន្ការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់បងក
ម្ោយ បាល ស់សមូដ្យូតហាា ល់សីុបា រ  ូតម្ោយរតួបញ្ចូ លទងំការសំុាថ្នន មំ្ផ្េងៗព្តឹត ន្ ២ំ០២០។ 
 
ែកម្មភាពែខំាន់ៗ៖ 

ម្ដ្ើតបសីម្ព្តចបា្្ូវម្គលម្ៅ ្ិងម្គលបំ ងរបស់គសប្មាងព្គុ្្ចាញ់ អងគការដឃរអ េ្រោតិ  
បា្កំ តអ់ េ្រាគ្ត្ោ៍ម្ព្ចើ្កនុងការព្គ្បព់្គ្ងភសេុភារ ្ិង ិរញ្ា វតាុ ្ិងកនុងយុេធសាន្រសេដ្ ៏េូលំ  
េូលាយ។ សកតមភារម្្ះរតួបញ្ចូ លសកតមភាររបស់គសប្មាងព្បកបម្ោយ្ិរ េ្ភារោតយួ្ឹងេព្តងថ់្មី 
របស់តជឍត ឌ លោតិព្បយុេធ ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិង បា កសាន្រសេ ្ិង ម្គលការ ៍
ដ នាថំ្នន កោ់តិ ្ិងរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ង ការសព្តបសព្តួលកតមវធីិម្ៅថ្នន កោ់តិ្ិងថ្នន ក ់ ម្ព្កាតោតិ 
រព្ងីក ្ិងរកាការសព្តបសព្តួលរ ុវស័ិយ ដ នាំ្ ិងរព្ងីកអ េ្រាគ្ត្ត៍ាតរយៈការ ខិ្តខំ្ព្បឹងដព្បង 
កិចចស ការគន  ោតយួអនករករ់័្ ធនានាកនុងតំប្។់ 
 
ការប្គរ់ប្គងនិងពាបាលករណី្ប្គុនចាញ៖់ 

អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាលជតៃពី្គុ្្ចាញ់ព្សាល ្ឹងព្តូវបា្គពំ្េម្អាយា្ការរាបាលជតៃ ី
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ព្គុ្្ចាញ់ ព្សាលព្បកបម្ោយគុ្ ភារខ្ពស់ តាតរយៈផ្េល់ការគពំ្េដូ្ចោ សំភារៈម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ្ិង
ការរាបាល ឱសថ្រតួផ្េអំាម្តតសីុី្ី្, តម្ធាបា្ម្ធាើដំ្ម្ ើ រ ្ិងព្បាកម់្លើកេឹកចិតេ សំរាបរួ់កម្គ្ ម្ធាើ
ដំ្ម្ ើ រម្ៅរកម្គលម្ៅការង្ហរចល័ត ្ិងកដ ល្ងសាន កម់្ៅម្ដ្ើតបមី្ធាើម្តសេ្ិងរាបាលជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ 
ព្សាលម្ៅតាតម្គលការ ៍ដ នាថំ្នន កោ់តិ។ ករ ីធៃ្ធ់ៃរតយួចំ្ួ្គឺ្ព្តូវបញ្ាូ ្ ម្ៅកា្ត់ ទ្ីរម្រេយ
បដងអកម្ដ្ើតបមី្ធាើការម្សុើបអម្ងកត្ិងរាបាលប េ្។ 
  

ការព្បយុេធ្ឹងភាន កង់្ហរចតលង៖  
 អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត្ឹងព្តូវបា្ផ្េល់ជូ្្ូវ (LLIHN) (អព្ងឹងដដ្លា្
លកា ៈសតរតយសព្ាបអ់នករស់ម្ៅកនុងនព្រ) កដូ៏្ចោេឹកថ្នន លំាបដសបក ដដ្លបា្ដចកចាយដ្ល់ 
ព្បោជ្ចល័ត កនុងកំ ុងម្រលម្ធាើសកតមភារដសាងរកករ ីព្គុ្្ចាញ់តាតដបបសកតម។ ការដសាងរក
ករ ីព្គុ្្ចាញ់តាតដបបសកតម បា្អ្ុវតេម្ៅកនុង ន្ ២ំ០១៨កនុងម្ខ្តេរត្គិ្រ ី ្ិងត ឌ លគិ្រ ី ្ិង ន្ ំ
២០២០ អ្ុវតេប េ្ដ្ល់ម្ខ្តេព្កម្ចះ តាតរយៈអនកសម័ព្គ្ចិតេព្បោជ្ចល័តកនុង អំ ុងម្រលចុះអបរ់ ំ
ផ្េរាផ្ាយ ្ឹងា្បដ ា្តម្លើការដចកចាយតុងប េ្កនុងម្ខ្តេរត្គិ្រ ី ្ិងត ឌ លគិ្រ ី ្ិងតុងព្េងព់្ទយធំ
ដ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅកនុងម្ខ្តេព្កម្ចះកនុង ន្  ំ២០២០។ 
 
ការអម្ងកត តាតោ្៖  
 ការដសាងរកករ ីព្គុ្្ចាញ់តាតដបបសកតម្ឹងព្តូវបា្បម្ងកើតម្ ើងសព្ាបតំ់ប្ ់ ព្បោជ្
ចល័តដដ្លា្អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័តតាងំម្ៅ ម្ដ្ើតបដីសាងរកករ ីព្គុ្្ចាញ់ ្ិងការ
រាយការ ៍ព្បចាដំខ្ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ្ិងព្បរ័្ ធរត័ា៌្ព្គុ្្ចាញ់(MIS)។ ម្ៅ ន្ ២ំ០១៩ របាយ
ការ ៍ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើង ្ិងរាយការ ៍ោស ល្ឺក ប ុដ េ្ VMW / MMW ព្តូវបា្ប េុ ះបណាេ លម្លើការ
រាយការ ៍តាតេូរស័រទចល័តម្ៅចុង ន្  ំ ២០១៩ ម្ ើយរបាយការ ៍ ម្្ះព្តូវបា្បញ្ចូ លតាតេូរស័រទ
ចល័តដដ្លចាបម់្ផ្េើតម្ៅ ន្  ំ ២០២០ ខ្ ៈដដ្លបណាេ ម្ខ្តេដដ្លសាិត ម្ៅកនុងកព្តងម្ខ្តេ្ឹងផ្អល ស់បេូរ
ម្ ព្ ះម្ៅរកការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់។ ការអម្ងកតសំបុកចតលងព្តូវ បា្អ្ុវតេយ ងម្រញម្លញម្ោយ
ចាបម់្ផ្េើតរីដខ្តករា ន្  ំ២០២០ ម្ៅកនុងម្ខ្តេទងំ ៣ ។ 
 
រត័េំ៌នាកេំ់្ង អបរ់ ំ/ការផ្អល ស់បេូរឥរយិបថ្ (IEC/BCC)៖ 
 VMWs / MMWs ្ឹងម្ធាើការអបរ់សុំខ្ភារ, ការផ្េល់ព្បឹកា ្ិង IPC ព្សបតាតតព្តូវការ 
វបបធត,៌ ភាសាតំប្ភូ់តសិាន្រសេ ្ិងតព្តូវការការង្ហរ្ិងកព្តតិន្ការអបរ់នំ្ព្បោជ្ចល័ត ្ិងអនកចូល
នព្រ។ ភាសាសំរាបច់ាកផ់្ាយសារសំខា្់ៗ សេីរីការការររព្តូវបា្បកដព្បោព្បាភំាសាម្លើសារសំខា្់ៗ
ន្ការេំនាកេំ់្ងម្សវាន្ការរាបាល ្ិងការដថ្ទ។ំ  ព្រតទងំ ឧបករ ៍ដ្នេម្េៀតសព្ាបព់្បោជ្ 
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ម្គលម្ៅដូ្ចោរូបភារ ស ល្ឹកខិ្តេប ័ា  (សព្ាបម់្ព្បើកនុងវគ្គប េុ ំ បណាេ ល) ដដ្លបង្ហា ញរីសារព្គុ្្ 
ចាញ់សំខា្់ៗ  ្ិងកូ្ម្សៀវម្ៅសំរាបដ់ចកចាយ  ដដ្លោសារគ្ ល្ឹះសព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចតលង, 
បញ្ា ីចំ ុចសុខ្ភារម្ ើយផ្េល់ការដ នាសំព្ាប ់ម្ព្បើម្លើការវាស់ដវងការព្គ្បព់្គ្ងភាន កង់្ហរចតលង ដូ្ចោ
តុងអព្ងឹង ្ិងេឹកថ្នន លំាបដសបក។ 
 

៣. លទឋនលែសប្ម្ចបាន៖ 
សតេធិផ្លសម្ព្តចបា្៖  
 អងគការដឃរអ េ្រោតិោតយួនដ្គូ្របស់ម្យើង PHD, OD, NGOs ដូ្ចោ HPA, MC, PSI ្ិង
បុគ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារជួរតុខ្, VMWs ្ិង MMWs ម្ោយា្ការគពំ្េរី CNM, WHO ្ិង 
UNOPS បា្ខិ្តខំ្យ ងខាល ងំអំរីវធិា្បង្ហក រ្ិងកាតប់ ា្យករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កនុង ម្ខ្តេម្គលម្ៅទងំ
៣ កនុងតំប្ព់្គ្បដ្ េ បក់ព្តង ៣ RAI2E ។ ា្ការសព្តបសព្តួលលអោតយួ ព្បធា្ព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ឱសថ្ការពី្សុកព្បតិបតេិ  ្ិងថ្នន កោ់តិ ធានាបា្ការ ផ្េល់្ិង េេួលបា្ឱសថ្ 
្ិងបរកិាា រម្ព្បើព្បាស់ព្គ្បព់្គ្។់ កំរតិេេួលបា្ម្រញម្លញ ន្ បរកិាា រឱសថ្ព្គុ្្ចាញ់របស់តូលោឋ ្ 
សុខាភបិាលទងំ ៧៤ ា្អព្តា ១០០% ។ ម្យើងបា្កសាង សតតាភាររបស់បុគ្គលិកតូលោឋ ្ 
សុខាភបិាលទងំអស់ដដ្លេេួលប ទ្ុកសកតមភារទកេ់ង្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ម្យើងកប៏ា្កសាង 
សតតាភាររបស់ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ដដ្លបចចុបប ន្ា្ សរុបចំ្ួ្ ៥៩៨ តាតរយៈការ
ប េុ ះបណាេ ល ការព្បជំុព្បចាដំខ្ោម្េៀងទត ់ ្ិងប េ្គពំ្េ តាតោ្ ព្តួតរិ្ិតយដ្ល់រួកគត។់ ម្យើង
បា្រព្ងីកម្ោយម្ោគ្ជយ័ម្ៅ ១៤៥ ភូតបិដ ា្តម្េៀតម្ដ្ើតបផី្េល់ម្សវា ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ជួរតុខ្ដដ្លចាៃ យ
ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារគឺ្ម្ព្ចើ្ោង ៥ គ្.ត្ិង API ខ្ពស់ោង៥។ CARE គឺ្ោនដ្គូ្តយួកនុងចំម្ណាតនដ្គូ្
ដដ្លម្ផ្អេ តម្លើដផ្្ការរព្ងឹង (IP) ម្ ើយកនុងរយៈម្រលម្្ះម្យើងកប៏ា្ កសាងសតតាភារចំ្ួ្ ១០២ 
MMW ដដ្លា្ព្សាបម់្ដ្ើតបផី្េល់ម្សវា ្ិងការអបរ់ជំំងឺព្គុ្្ចាញ់ កដ ល្ងដដ្លរិបាកម្ៅដ្ល់េីតាងំគឺ្ការ
ឆ្លងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់។ ោលេធផ្លចំ្ួ្ម្តសេបា្ម្កើ្ម្លើស រីរដ្ងរីតយួ ន្ មំ្ៅតយួ ន្  ំ ២២,១៨២ 
ម្ៅ ន្ ២ំ០១៧ សល់៤៩,៨៥៥ ម្ៅ ន្ ២ំ០១៨ ្ិង ១១២,០៥៣ ម្ៅ ន្ ២ំ០១៩ ្ិង ២០១,៥៥០ កនុង
ន្ ២ំ០២០។ អព្តាម្ធាើម្តសេព្បចាំ្ ន  ំ កនុងព្បោជ្១០០នាក ់ ម្កើ្ដ្ល់២៧% ខ្ពស់ោង ម្គលម្ៅថ្នន ក់

ោតិោង៣ដ្ង (ម្គលម្ៅថ្នន កោ់តិ៨%)។ តា ងម្េៀតតាតរយៈការខិ្តខំ្ម្ធាើម្តសេ ករ ីសងេយ័ោ
រិម្សសចំម្រះអនកដដ្លា្សញ្ហា ព្គុ្្ម្ៅេ  ្ិងអនកដដ្លា្ព្បវតេម្ធាើដំ្ម្ ើ រម្ៅ កដ ល្ងឆ្លងខ្ពស់្ិងអនក
ចូលកនុងនព្រម្ព្ៅៗ អព្តាម្តសេវជិាា្ម្ៅតាតតូលោា ្សុខាភបិាល ថ្យចុះរី ៤៩%កនុង ន្ ២ំ០១៧ តក
៤៤%កនង ន្ ២ំ០១៨ តក១២%កនុង ន្ ២ំ០១៩ ្ ិង តកព្តឹត១.៥% កនុង ន្ ២ំ០២០។ លេធផ្លម្្ះ ម្ព្កាត
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ម្គលម្ៅថ្នន កោ់តិ២.២%កនុង ន្ ២ំ០២០។ កនុងម្ខ្តេម្គលម្ៅកនុងកព្តង៣ ករ ីព្គុ្្ចាញ់សរុប បា្
ថ្យចុះយ ងគំ្ ក ់ រី១៥,៧៧១ កនុង ន្ ២ំ០១៨ តក៨,៦០៩ កនុង ន្ ២ំ០១៩ ្ិង៣.១០៨ កនុង ន្ ំ
២០២០។ អព្តាករ ីហាា លសីុបា រូត ្ិងចព្តុះ ថ្យចុះរី៦៧%កនុង ន្ ២ំ០១៧ តក ៣៧% កនុង ន្ ំ
២០១៨ តក២០% កនុង ន្  ំ២០១៩ ្ិង៩.៥% កនុង ន្ ២ំ០២០។ 
 
លទធនលែែលូ៖ 

 ម្ៅនថ្ៃេី១៤ តករា២០២០ ា្កិចចព្បជំុរវាងនដ្គូ្នានា រតួា្អងគការដឃរ MC, HPA ្ិង 
អងគការ WHO ម្ដ្ើតបរិីភាការីការផ្េល់ការគពំ្េបដ ា្តដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័តម្ោយ 
អងគការ MC ្ិង អងគការ HPA ម្ដ្ើតបបំីម្រញកងាះខាតកនុងការផ្េល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្ចល័ត្ិងសម្ព្តច
ម្គលម្ៅ ដដ្លបា្ ចុះកិចចស្ារវាង MC ្ិង UNOPS អំរីការព្គ្បដ្ េ បអ់នកសមព្គ្ចិ័តេរាបាលជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ចល័ត។ អងគការដឃរបា្ផ្េល់េីតាងំរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តម្ៅកនុងម្ខ្តេ រត្គិ្រ ី ្ិង
ត ឌ លគិ្រ ីម្ដ្ើតបឱីយអងគការនដ្គូ្កំ តេី់តាងំ អនកសមព្គ្រ័ាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត កំុឱយោ្គ់ន ។ 

 អងគការដឃរចូលរតួកិចចព្បជំុរិម្ព្គះម្យបល់្ិង ម្ធាើេសេ្កិចចម្រៀបចំម្ោយតជឈត ឌ លោតិ 
ព្បយុេធ ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ កនុងម្ខ្តេសទឹងដព្តង រីនថ្ៃេី៥ ដ្ល់៨ កុតភៈ
២០២០។ សិកាា កាត រិភាកាអំរីសារៈសំខា្ក់នុងការបម្ងកើតម្ៅគ្ ៈកតមកាសព្តសព្តួលអ េ្ម្ខ្តេកនុង
ចំម្ណាតម្ខ្តេ៥កនុងភូតភិាគ្ឥសា េ្ (ព្កម្ចះ, ព្រះវហិារ,សទឹងដព្តង រត្គិ្រ ី ្ិងត ឌ លគិ្រ)ីកនុងម្គល
បំ ងរព្ងឹកការ ស ការ រវាងម្ខ្តេដដ្លា្អព្តាព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ស៍កតមភារលបបំ់បាត់
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 

 អងគការដឃរបា្ចូលរតួស ន្ិបាត ព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិរយៈម្រល២នថ្ៃម្ ើយ្ឹងចូលរតួរិភាកា  
អំរី បេរិម្សាធ្ ៍្ិងឧបបស័គ្គដដ្លបា្ជួបព្បេះ ម្ៅតាតបណាេ ម្ខ្តេគពំ្េម្ោយអងគការដឃរ។ 

 អងគការដឃរជួបព្បជំុរីភាកាោតយួនាយកត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ ត ឌ លគិ្រ ី្ិងរត្គិ្រ ីរីនថ្ៃេី 
១២ ដ្ល់១៣ តនីា ២០២០ ម្ដ្ើតបរិីភាកាអំរីការព្បឹងដព្បងបដ ា្តម្ឆ្លើយតត ម្ៅ្ឹងការលុបបំបាត ់ ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ដដ្លបា្ផ្េលម្យបល់ម្ោយរដ្ឋតន្រ េ្ីព្កសួងសុខាភបិាលម្ៅម្រលស ន្ិបាត កនុងម្នាះ រតួា្៖
ការគពំ្េបដ ា្តម្ោយអងគការដឃរដ្ល់ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ៅម្លើសកតមភារដដ្លចាបំាចក់នុង ម្ខ្តេអាេិភារ
ទងំរីរ នាយកត ទ្ីរសុខាភបិាលទងំរីរបា្សរម្សើរដ្ល់កិចចស ការលអ ្ិងការគពំ្េម្ោយ អងគការដឃ
រយៈម្រលក ល្ងតក ្ិងបាេ ោញ ម្គ្ៀងគ្រ្ូវធ្ធា្បដ ា្ត ព្បសិ្ម្បើចា ំបាចម់្ដ្ើតបធីានាថ្នរាល់ សកតមភារ
សំខា្់ៗ ដដ្លបា្ម្ធាើបា្ម្ធាើដផ្្ការព្តូវបា្អ្ុវតេ។ បុគ្គលិក អងគការដឃរបា្ចំណាយម្រលភាគ្ម្ព្ចើ្
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ម្ៅតាតបណាេ ម្ខ្តេម្ទះបីបុគ្គលិកម្ផ្េងម្េៀតតព្តូវឱយ ម្ធាើការរីផ្ទះអំ ុងម្រលការរាតាតម្ោយជំងឺកូវដិ្
១៩កម៏្ោយ។ 

 សកាា សាលាអំរីការម្ធាើដផ្្ការឆ្ាស សព្ាបព់្សុកព្បតិបតេិទងំ៥ (បា្លុង, បរដកវ, ដស្ 
តម្នារតយ, ព្កម្ចះ ្ិងឆ្លូង) ព្តួវបា្បញ្ចប។់ អនកចូលរតួសរុបទងំអស់៧៦នាក ់កនុងម្នាះា្ ន្រសេីចំ្ួ្
១១នាក ់(បុគ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារ៦៥, បុគ្គលិការយិល័យព្សុកព្បតិបតេិ១១)។ សិកាា សាលាម្្ះ 
សព្តបសព្តួលម្ោយតន្រ េ្ីអភបិាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សុកព្បតិបតេិ ម្ោយា្ជំ្ួយ ម្ោយអងគការដឃរ។
តន្រ េ្ីអភបិាលព្គុ្្ចាញ់ព្សុកព្បតិបតេិបា្ចុះបងាឹកដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារដដ្ល អវតេា្ម្ដ្ើតបធីានាថ្នរួក
ម្គ្បា្យល់អំរីដផ្្ការសកតមភារ ្ិងថ្វកិាម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ស៍កតមភារ ខ្ទងថ់្វកិា ខ្ទងឧ់បតាតភ ្ិងការ
ចំណាយទកេ់ងកនុងការម្ធាើដំ្ម្ ើ រ ព្តូវបា្រិ្ិតយម្ ើងវញិ ្ិងរិភាកាយ ងលតអតិ ោលេធផ្ល តន្រ េ្ី
អភបិាលព្គុ្្ចាញ់ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ បា្យល់ចាស់រាល់ខ្ទងចំ់ណាយ្ិតយួៗ ្ិង
ដផ្្ការព្បចាឆំ្ាស។ ដផ្្ការថ្វកិា ្ិងសកតមភារ ព្បចាឆំ្ាសព្តូវបា្បញ្ចប ់្ិងព្រតម្ព្រៀងសព្ាប់
យកម្ៅអ្ុវតេ។  

 អងគការដឃរ ស ការជិតសនិេធោតយួម្ខ្តេ្ិតយួៗ កនុងការម្រៀបចំវតគប េុ ះបណាេ លរលឹំក រយៈ 
ម្រល២នថ្ៃ អំរី (PMG) ម្គលការដ នានំ្ការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិដ្ល់តន្រ េ្ីសំខា្់ៗ  របស់ ត ទ្ីរ 
សុខាភបិាល ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ (តន្រ េ្ីសំខា្់ៗ ្ិងគ្ ម្្យយករ) រតួា្ព្បធា្ការយិល័យ ព្សុក
ព្បតិបតេិ តន្រ េ្ីអភបិាលព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងគ្ ម្្យយករ។ វគ្គប េុ ះបណាេ លព្តូវ
បា្ម្រៀបចំតាតម្ខ្តេម្រៀងៗខ្លួ្ ចាបរី់នថ្ៃេី៤ដ្ល់៥ឧសភា ម្ៅព្កម្ចះ រី៨ដ្ល់៩ ឧសភា ម្ៅរត្គិ្រ ី្ិង 
១១ដ្ល់១២ ឧសភា ម្ៅត ឌ លគិ្រ។ី តូលម្ តុដដ្លនា ំឱយម្រៀប ចំវគ្គម្ផ្េងៗគន ម្ដ្ើតបបីង្ហក ចតលងកូវដិ្១៩
រតួា្ ការអ្ុវតេ្រ៍កាគ្ាល ត ្ិងអនាតយ័។ ម្គលបំ ង ន្វគ្គប េុ ះបណាេ ល ម្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ការយល់
ដឹ្ងរីម្គលការ ៍ដ នា ំ ព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ្ិងសាគ ល់រីខ្ទង ់ថ្វកិាដដ្ល្ឹងព្តូវចំណាយ្ិងកំ តរ់កវធីិ
សាន្រសេព្បម្យជ្ឱ៍យបា្សម្ព្តចដ្ល់ម្គលម្ៅ។ 

 ម្ៅម្រលដដ្លប្រដទ្សកតពុោព្បតូលរត័ា៌្ម្ដ្ើតបសីរម្សរសំម្ ើ ថ្វកិាម្ៅតូ្ិធិសកល 
សព្ាបប់ េ្គំ្ម្រាងលបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ដំ្ណាកក់ាលេី៣ (RAI3E) អ្ុវតេរី ន្ ២ំ០១២ ដ្ល់២០២៣ 
អងគការដឃរព្តួវបា្អម្ញ្ា ើញ ្ិងបា្ចូលរតួកនុងកិចចព្បជំុរិម្ព្គះម្យបល់ ដដ្លម្រៀបចំម្ោយ គ្ ៈកាម
ការ Regional Steering Committee កនុងម្នាះអងគការដឃរបា្ ដចករដំលក្ូវ បេរិម្សាធ្អំ៍រីការអ្ុ
វតេ្ គំ៍្ម្រាងលបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ដំ្ណាកក់ាលេី2 (RAI2E) ្ិងម្រៀបចំ្ូវ យុេធសាន្រសេថ្មីៗសព្ាបគំ់្
ម្រាងលបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ដំ្ណាកក់ាលេី៣. 

 កិចចព្បជំុគ្ កាម ការលបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេព្តូវបា្ម្រៀបចំចំ្ួ្៤ម្លើក ម្ៅម្ខ្តេរត្ 
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គិ្រ ី ចំ្ួ្៣ម្លើកម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ ្ិង២ម្លើកម្ៅម្ខ្តេត ឌ លគិ្រ ី ។ កិចចព្បជំុព្បសព្ាបព្តីាសេី៩
សព្ាបម់្ខ្តេត ឌ លគិ្រពី្តូវបា្ខ្កខា្ បណាេ លតករីការរាតាតជំងឺកូវដិ្១៩ រឯីម្ខ្តេព្កម្ចះសព្ាប ់
ព្តីាសេី១០ កព៏្តូវបា្ខ្កខា្ផ្ង ដដ្រម្ោយតូលម្ តុម្លាកអភបិាលម្ខ្តេោព្បធា្អងគព្បជំុោបរ់វល់
ការង្ហរចាបំាចដ់ដ្លព្តូវបំម្រញបនាទ ្។់ សរុបសិកាា កាត ា្ចំ្ួ្២៣៩នាក ់កនុងម្នាះន្រសេី៤៧នាក។់ 

 គ្ កាម ការលបបំ់បាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កព់្សុកចំ្ួ្៥ ព្តូវបា្បម្ងកើតម្ ើង (២ម្ៅម្ខ្តេរត្គិ្រ ី  
១ម្ៅត ឌ លគិ្រ ី ្ិង ២ម្េៀតម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ) កិចចព្បជំុគ្ កាម ការថ្នន កព់្សុកព្តូវបា្ម្រៀបចំរីរដ្ងតាត
ដផ្្ការម្ៅព្សុកព្បតិបតេិបា្លុង ្ិងបរដកវ ប ុដ េ្បា្ម្រៀបចំដតតេងម្ៅព្សុកព្បតិបតេិដស្តម្នារតយ, 
ព្សុកព្បតិបតេិព្កម្ចះ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិឆ្លូង ដដ្លា្សិកាា កាតចូលរតួសរុបចំ្ួ្ ១៨៩នាក ់ (ន្រសេី ២៦
នាក)់។ 

 អងគការដឃរ បា្ចូលរតួសកតមភារអភបិាលោតយួអងគការនដ្គូ្ រតួា្ WHO, UNOPS, HPA,  
CNM, MC and PSI កនុងតំប្ម់្គលម្ៅបា្ចំ្ួ្១៣ម្លើក (ត ឌ លគិ្រ៤ី, រត្គិ្រ៣ី  ្ិងព្កម្ចះ ៦) 
ម្ធាើការរតួគន  កំ តរ់កសំបុកចតលងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការព្គ្បព់្គ្ងឱសថ្ ្ិងបិរកាា រព្គុ្្ចាញ់ ្ិងវាយតនតល
ម្លើការម្ព្បើព្បាស់សាម ត ាូ្បញ្ចូ លេិ ន្្យ័របស់អនកសម័ព្គ្ព្គុ្្ចាញ់ដដ្លបា្េេួលតាតរយៈការប េុ ះ
បណាេ លរបស់ថ្នន កោ់តិ ព្សាវព្ោវរកម្រាគ្សញ្ហា ព្គុ្្ចាញ់ ការព្បព់្បាស់តុង ព្ជលកថ់្នន បំង្ហក រជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
ដ្ល់ព្កុតអនកចូលនព្រចល័ត។ ការអភបិាលរតួា្ការអម្ងកត រិ្ិតយម្ ើងវញិរាល់លេធផ្លដដ្លបា្ 
អ្ុវតេក ល្ងតក ្ិងផ្េល់សំ ូតររកដូ៏្ចោអ្ុសា្ ៍តាត រយៈការរិភាកាោចំ ម្លើការអ្ុវត្ ៍ ្ិង
បញ្ហា ព្បឈតសំខា្់ៗ  ្ិងោកដ់ផ្្ អម្ងកត ព្តួតរិ្ិតយ តាតោ្រាល់សំបុកចតលង ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងឱសថ្ 
បរកិាា រព្គុ្្ចាញ់។ ោលេធផ្ល ន្ការគពំ្េដផ្នក បម្ចចកម្េសរីអងគការនដ្គូ្ ្ិងការអម្ងកត តាតោ្សំបុក
ចតលងរបស់តន្រ េ្ីកតមវធីិព្គុ្្ថ្នន កោ់តិ ម្ខ្តេ ្ិងព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងត ឌ លសុខ្ភារបា្រម្ ល្ឿ្សកតមភារ
ព្សាវព្ោវ តាតោ្រកសំបុកចតលងកនុង ម្ខ្តេចំ្ួ្៣ (កនងម្ខ្តេកព្តងេី៣)។ 

 អងគការដឃរបា្ផ្េល់កាតេូរស័រទព្បចាដំខ្ដ្ល់តន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន កម់្ខ្តេ ព្សុកព្បតិបតេ ្ិង 
ត ឌ ល សរុបចំ្ួ្៨៣នាក ់សព្ាបម់្ព្បើព្បាស់ដំ្ម្ ើ រការេិ ន្្យ័តារយៈអឹតអាយម្សស (MIS) ការ
ព្គ្បព់្គ្ង្ិងបចចុបប ន្ភារេិ ន្្យ័ឱសថ្ ្ិងបរកិាា រព្គុ្្ចាញ់ ្ិង ជួយ សព្តបសព្តួលខាងដផ្នកលេធកតម
កាតេូរស័រទ ដ្ល់ត ទ្ីរសុខាភបិាល ព្សុកព្បតិបតេិផ្េល់ជូ្អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ដដ្លា្
សាម ត ាូ្តាតតូលោឋ ្ស គ្ត្ ៍សរុបចំ្ួ្៤៥២នាក។់ 

 អងគការដឃរបា្ចួលរតួព្បជំុ (IP2) ព្បចាដំខ្ដដ្លម្រៀបចំម្ោយ តជឈត ឌ លោតិ ព្បយុេធ្ឹងជំងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបាគ្កសាន្រសេ ម្ដ្ើតបរិី្ិតយវឌឍ្ភារ ្ិងរិភាកា អំរីបញ្ហា ព្បឈតនានា
ម្ដ្ើតបដីកលតអ ្ិងរព្ងឹងដផ្្ការអ្ុវតេ្។៍ 
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 អងគការដឃរបា្ចូលរតួការព្បជំុោតយួអងគការនដ្គូ្ សព្តបសព្តួលម្លើដផ្នកផ្គតផ់្គងឱ់សថ្បរកិាា រ  
ព្គុ្្ចាញ់ព្បចាដំខ្ ម្រៀបចំ ្ិងសព្តបសព្តួលម្ោយអងគការយូអិ្អុប UNOPS។ 

 អងគការដឃរបា្ចូលរតួកិចចព្បជំុ PR TRT ព្បចាឆំ្ាសេី១ (តករា - តថុិ្នា២០២០) ម្រៀបចំ 
ម្ោយអងគការ UNOPS ម្ៅនថ្ៃេី ១៥ កញ្ហា  ន្ ២ំ០២០ ម្ដ្ើតបរិី្ិតយម្ ើងវញិ ្ូវវឌឍ្ភារ កតមវធីិកនុងរ
យៈម្រល៦ដខ្។ 

 ដឃរបា្ចូលរតួការម្បើកសិកាា សាលាសេីរីការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ចុងម្ព្កាយម្ៅព្បម្េសកតពុ 
ោកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺម្ៅនថ្ៃេី ៣ ដខ្វចិឆិកា ន្ ២ំ០២០ ដូ្ចដដ្លបា្ម្រៀបចំម្ោយកតមវធីិោតិ (CNM) ។ 
 
អប្តាចំណ្ណយ 

 ដខ្តករា ដ្ល់ ធនូ ២០២០៖ អព្តាចំណាយសរុប  ចំ្ួ្$១.១០៧.៤៧៦,៤៧ម្ព្បៀបម្ធៀបម្ៅ្ឹង 
ថ្វកិាដដ្លព្តូវបា្អ្ុតត័ចំ្ួ្  $១.២០៩.៧៩៦,២៨ ។  
 
ការប្គរ់ប្គង និងពាបាលករណី្ប្គនុចាញ៖់ 
 អងគការដឃរ បា្ជួយ ម្រៀបចំដផ្នកដឹ្កនាភំស័េុភារសព្ាប ់VMW ម្ដ្ើតបចូីលរតួវគ្គប េុ ះបណាេ ល 
េូរស័រទសាម ត ាូ្ (ដផ្នកតយួន្ព្បរ័្ ធឃ្ល មំ្តើលជំងឺព្គុ្្ចាញ់) ដដ្លបា្ម្ធាើម្ ើងរីនថ្ៃេី ២-៣ ដខ្តករា ន្ ំ
២០២០ ្ិងនថ្ៃេី ៦-៧ ដខ្កុតភៈ ន្ ២ំ០២០ ម្ៅភនមំ្រញដដ្លម្រៀបចំម្ ើងម្ោយ តជឈត ឌ ល ោតិព្បយុេធ
្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ។ ៦៥៩ VMW (ន្រសេីៈ ៣១៥) តករីម្ខ្តេចំ្ួ្ ៣ 
(រត្គិ្រ,ី ព្កម្ចះ ្ិងត ឌ លគិ្រ)ី ដដ្លសាិតម្ៅម្ព្កាត កព្តង៣ របស់អងគការដឃរ បា្ចូលរតួកនុងការប
 េុ ះបណាេ ល ្ិងអ្ុវតេការបញ្ចូ លេិ ន្្យ័ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធេូរស័រទសាម ត ាូ្។ VMW ្ីតយួៗបា្េេួល
េូរស័រទនដ្ាន កត់យួម្ព្គ្ឿងបនាទ បរី់ការប េុ ះបណាេ លបា្បញ្ចប។់ 
 
 បុគ្គលិករបស់អងគការដឃរចំ្ួ្៦នាកប់ា្ចូលរតួវគ្គប េុ ះបណាេ លសេីរីការតាតោ្ករ ី 
្ិងការ អម្ងកតសតបុកចតលង ដដ្លម្រៀបចំម្ ើងម្ោយតជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុត
សាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ កនុងម្ខ្តេម្សៀតរាបរីនថ្ៃេី ៨-១០ ្ិង ២១-២៣ ដខ្តករា ន្ ២ំ០២០។ ម្គល
បំ ងន្ការប េុ ះបណាេ លម្្ះគឺ្ម្ដ្ើតបមី្លើកកតពស់សតតាភាររបស់ PMS, ODMS, HC ខាងដផ្នកព្គុ្្
ចាញ់ កម៏្ដ្ើតបតីាតោ្ករ ី ្ិងអ្ុវតេ្ច៍ាតចំ់ណាតថ់្នន កក់រ ី ការម្ឆ្លើយតប្ឹងករ ី ្ិងការអម្ងកត
សតបុកចតលង ម្យងតាតយុេធសាន្រសេលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កោ់តិម្ៅ ន្ ២ំ០២០ សព្ាបជំ់ងឺព្គុ្្
ចាញ់ព្បម្ភេស ធ្ុ ំ ្ិងម្ៅ ន្ ២ំ០២៥ សព្ាបព់្គ្បេ់ព្តងទ់ងំអស់។ បុគ្គលិក សុខាភបិាលសរុបចំ្ួ្ 
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១៥២ នាក ់(ព្សី = ២៥ នាក)់ ម្ៅម្ខ្តេចំ្ួ្ ៣ (រត្គិ្រ,ី ព្កម្ចះ ្ិងត ឌ លគិ្រ)ី បា្ចូលរតួវគ្គប េុ ះ 
បណាេ ល រតួា្ (HC / RH = ១៣៩, OD = ១០ ្ិង PHD = ៣)។ 
 អងគការដឃរ បា្គពំ្េតន្រ េ្ីព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ ិងព្សុកព្បតិបតេិ ម្ដ្ើតបមី្រៀបចំវគ្គ
ប េុ ះបណាេ លម្ៅដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាល ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត (MMW) តករី៤៦េីតាងំកនុង
ចំម្ណាត ៥១េីតាងំIP2សាិតម្ៅកនុង១៦ត ឌ លសុខ្ភារ (ព្កម្ចះ ១២េីតាងំ, រត្គិ្រ ី ១៤េីតាងំ ្ិង 
ត ឌ លគិ្រ ី ២០េីតាងំ)។ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាល ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័ត (MMW) ចំ្ួ្៩៣នាកក់នុង
ចំម្ណាត ១០២ MMWs (ព្សី = ៣៧នាក)់ ព្តូវបា្ប េុ ះបណាេ លអំរីការព្គ្បព់្គ្ងករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់
រតួា្ការម្ធាើ ម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័្ិងការរាបាលទ្ម់្រលម្វលា ផ្េល់ការអបរ់រីំវធីិបង្ហក រជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការអបរ់ ំ
សុខ្ភារ ្ិងវធីិសាន្រសេជួបោតយួអនកចូលនព្រ ការកតព់្តា ្ិងការរាយការ ៍។ 
 អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលតាតភូត ិ្ ិងចល័ត (VMW / MMW) ព្តូវបា្ម្ព្ជើស
ម្រ ើសថ្មី ជំ្ួសអនកដដ្លម្បាះបងម់្ៅកនុង៤៤ ភូត ិ/ តំប្ ់(១៦ / តំប្ម់្ៅម្ខ្តេត ឌ លគិ្រ,ី ២៦ ភូត ិ/ តំប្ ់
ម្ៅម្ខ្តេរត្គិ្រ ី ្ិង២កដ ល្ងម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ)។ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលកតាត ភូត/ិ
ស គ្ត្ ៍្ិងចល័ត (VMW / MMW) ចំ្ួ្១៧នាក ់(ន្រសេី១២នាក)់ កនុងម្ខ្តេត ឌ លគិ្រពី្តូវ បា្ប េុ ះ 
បណាេ លម្លើការអបរ់សុំខ្ភារការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័្ិងការរាបាល្ិងការតំរងេិ់សម្ៅការង្ហរដដ្លផ្េល់
សព្ាប ់អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលកព្តតិភូត ិ្ិងចល័ត (VMW / MMW)។ 
 ម្សទើរដតតយួរយភាគ្រយន្ករ ីវជិាា្ទងំអស់ (៣.១០៨ ករ ីរីដខ្តករា - ធនូ ២០២០) 
ព្តូវបា្េេួលការរាបាលម្ោយថ្នន ពំ្ប្ងំ្ឹងម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ផ្េល់ម្ោយអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ព្សាលតាតភូត/ិស គ្ត្ ៍្ិងចល័ត (VMW / MMW) ្ិងតូលោឋ ្សុខាភបិាល ព្សប តាត
ម្គលការ ៍ដ នាថំ្នន កោ់តិ។ភាគ្ម្ព្ចើ្ន្អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលតាតភូត/ិ 
ស គ្ត្ ៍្ិងចល័ត (VMW / MMW) ្ិងត ឌ លសុខ្ភារ បា្្ិងកំរុងអ្ុវតេ សកតមភារ ដសាងរក
ករ ីព្គុ្្ចាញ់តាតដបបសកតមសព្ាបព់្បោជ្ចល័ត ្ិងអនកចូលនព្រ។ 
 ចំ្ួ្ម្តសេដដ្ល បា្ម្ធាើម្ោយ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលតាតភូត/ិស គ្ត្ ៍
្ិងចល័ត (VMW/ MMW) បា្ម្កើ្ម្ ើង ៦១៨% រីការម្ធាើម្តសេ ២២.៥៦៣ សំរាបដ់ខ្តករា - ធនូ 
២០១៨ ដ្ល់ ១៦២.០៤៣ ម្តសេសំរាបដ់ខ្តករា - ធនូ២០២០ ។ អនកជំងឺតយួចំ្ួ្ដដ្លធាល បេ់េួលបា្ 
ការរាបាលម្ៅតាតម្សវារាបាលឯកជ្បា្ព្ត បម់្ៅេេួលការផ្េល់ម្សវារាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ម្ោយ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលតាតភូត ិ្ិងចល័ត (VMW / MMW) ោោងកដ ល្ង 
ម្សវាសាធារ ៈម្ព្រះថ្ន អនកសម័ព្គ្រាបាលព្គុ្្ចាញ់ភូត ិVMW / MMW ម្ៅជិតោង ង្ហយព្សួលរក 
ព្រតទងំា្សំភារៈព្គ្បព់្គ្ស់ព្ាបម់្ធាើម្តសេ ្ិងរាបាល។  
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 ចាបរី់ដខ្តករា ដ្ល់ ដខ្ធនូ ន្ ២ំ០២០ ករ ីព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ៤៣ករ ីព្តូវបា្បញ្ាូ ្រី  
ស គ្ត្ម៍្ៅត ឌ លសុខ្ភារ ្ិង ៦ករ ីបញ្ាូ ្រីត ឌ លសុខ្ភារម្ៅត ទ្ីរម្រេយបដងអក/ម្ខ្តេ ្ិង
គ្ម្ព្ាងព្សាវព្ោវរបស់ AFFRIM ្ិង CNM។ ម្យើងបា្្ឹងប េ្ការគពំ្េដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារម្ដ្ើតបមី្ធាើ
ម្តសេត្ុសេដដ្លា្ម្រាគ្សញ្ហា  សងេយ័ជំងឺព្គុ្្ចាញ់បដ ា្តម្េៀតម្អាយបា្ម្ព្ចើ្ម្ោយការដបងដចក
្ូវម្គលម្ៅកំ ត់្ ិងសម្ព្តចបា្កនុងតយួ ន្  ំ/ ដខ្ / នថ្ៃ ម្ដ្ើតបរីកម្តើលករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ទងំអស់ ្ិង
ម្ដ្ើតបសំីម្រចម្គលម្ៅ TPR ម្ៅអព្តា ២,២% ន្ព្កបខ្ ័ឌ ការង្ហរកនុង ន្ ២ំ០២០។ ម្លើសរីម្្ះម្ៅ
ម្េៀតម្យើងបា្កំ តេី់តាងំ សុខាភបិាលដដ្លបចចុបប ន្ម្្ះា្ TPR ខ្ពស់ម្ ើយបា្ម្ធាើការយ ងជិត
សនិេធោតយួរួកម្គ្ម្ដ្ើតបកំី ត ់បញ្ហា ព្បឈតព្បសិ្ម្បើា្ ្ិងម្ោះព្សាយវាឱយបា្ព្តឹតព្តូវ។ 
 ព្សុកព្បតិបតេិ, ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងបុគ្គលិក CARE (២៣ នាកព់្សី ៣ នាក)់ បា្ចូលរតួ 
សិកាា សាលាចំ្ួ្ ២ សេីរីការធានាគុ្ ភារេិ ន្្យ័សព្ាបក់ារម្ធាើរបាយការ ៍អំរីឱសថ្្ិងបរកិាា រ
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់រី MIS ចាបរី់នថ្ៃេី ៦-៧ ដខ្តុលា ន្  ំ២០២០ ្ ិងរីនថ្ៃេី ៨-៩ ដខ្តុលា ន្  ំ២០២០ ម្ៅម្ខ្តេ
ម្សៀតរាបដដ្លម្រៀបចំម្ ើងម្ោយកតមវធីិោតិ (CNM)។ 

 បុគ្គលិកត ទ្ីរម្រេយបដងអក ៧ នាក ់(ព្សី ៣ នាក)់ ្ិងបុគ្គលិកអងគការដឃរបា្ចូលរតួវគ្គប េុ ះ 
បណាេ លរយៈម្រលតយួសបាេ  ៍សេីរីការវាយតនតលជំនាញម្លើត ទ្ីរម្រេយបដងអក ្ិងត ទ្ីរម្រេយម្ខ្តេអំរីតពី្កូ
េសេ្ច៍ាបរី់នថ្ៃេី ១៦-២០ ដខ្វចិឆិកា ន្  ំ២០២០ ម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះម្រៀបចំម្ោយCNM។ 

ការចុះអភបិាល ្ិងម្ផ្ទៀងផ្អទ តេិ់្ន្ យ័៖ 
 អងគការដឃរ បា្ផ្េល់ការគពំ្េោព្បចាដំ្ល់ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តដ រតួា្ម្ខ្តេព្កម្ចះ រត្គិ្រ ី
្ិងត ឌ លគិ្រ ី ចំម្រះព្កុតអភបិាលរតួទងំម្លាកនាយកត ទ្ីរសុខាភបិាល, PMS, ODMS 
គ្ ម្្យយករ ្ិងឱសថ្ការ ី ចុះអភបិាលបា្ចំ្ួ្ ៧៥េីតាងំម្ៅកនុងត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្៧៤ ្ិង
១០៧ ភូតVិMW។ ត ឌ លសុខ្ភារ្ីតយួៗព្តូវបា្វាយតនតលរតួទងំខាងដផ្នកឱសថ្ព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបី
ធានាថ្នតិ្ ោចស់េុកថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់ម្ ើយម្ោយការរឭំកដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារឱយម្ចះម្រៀបចំរបាយការ ៍
្ិងលិខិ្តម្សនើសំុឱសថ្ ្ិងបរកិាា រព្គុ្្ចាញ់បា្ទ្ម់្រលម្វលា រិ្ិតយម្ ើងវញិ្ូវការកតព់្តា             
រាយការ ៍ ្ិងការរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងករ ីព្គុ្្ចាញ់ ្ិងការកសាងសតតាភាររបស់តូលោឋ ្           
សុខាភបិាល ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលតាតភូត ិ្ិងចល័ត(VMW / MMW)។ 
ត ឌ លសុខ្ភារចុះអភបិាលបា្ចំ្ួ្ ២២២ម្លើក ម្ៅដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាល 
តាតភូត ិ្ិងចល័ត (VMW / MMW) បា្ចំ្ួ្ ៧៣១ភូត ិ(ម្ខ្តេព្កម្ចះ = ៨៣ អភបិាលការង្ហរ ព្គុ្្
ចាញ់បា្ ២៨៤ ភូត ិ(ត ឌ លគិ្រ ី= ៤៧ ដ្ង ម្លើភូតចំិ្ួ្ ១៨៤ ្ិងរត្គិ្រ ី= ៩២ដ្ង ម្ៅកា្ ់២៦៣ 
ភូត)ិ។ ចំ្ួ្ន្ការអភបិាលគឺ្ម្លើសចំ្ួ្ភូតសិរុបដដ្លា្ VMW រីម្ព្រះភូតខិ្លះព្តូវបា្តព្តូវឱយចុះ
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អភបិាលម្លើសរីតយួដ្ង ។ការចុះអភបិាលម្្ះា្ម្គលបំ ងរព្ងឹងសតតាភារ អនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ ចាញ់ព្សាលថ្នន កភូ់ត ិ្ិងចល័ត (VMW / MMW) ម្អាយា្ភារព្បម្សើរម្ ើង រតួា្
ការ កតព់្តាេិ ន្្យ័ ការរិ្ិតយម្តើលការម្ព្បើព្បាស់េូរស័រទបញ្ចូ លេិ ន្្យ័ព្គុ្្ចាញ់ ការបញ្ចូ លេិ ន្្យ័ 
ោកដ់សេង ការព្តួតរិ្ិតយកាលបរមិ្ចឆេផុ្តកំ តន់្ឱសថ្្ិងបរកាា រព្គុ្្ចាញ់ដដ្លរួកម្គ្បា្េេួល 
្ិងរិ្ិតយម្តើលការចងអុលបង្ហា ញ ្ិងកំរតិម្ព្បើព្បាស់ន្ Primaquine ។ 
 ព្កុតការង្ហរអងគការ CARE បា្ចូលរតួកនុងការអម្ងកតករ ីព្គុ្្ចាញ់ ្ិង ការអម្ងកតសំបុក
ចតលង ោតយួនដ្គូ្ម្ផ្េងម្េៀតរតួា្៖ UNOPS, WHO, CNM, Malaria Consortium, HPA, CHAI, 
PSI ដដ្លបា្ដឹ្កនាចុំះអ្ុវតេចំ្ួ្ ១៩ កដ ល្ង (ម្ខ្តេត ឌ លគិ្រ៖ី ម្តត ង ់អូររាងំ ដកវសីា  អូរអាត ្ិង
ម្កាះដញក, ម្ខ្តេព្កម្ចះ៖ អូរម្ព្គ្ៀង ថ្មី រលួស ្ិងកំរងច់ាត ្ិង ម្ខ្តេរត្គិ្រ៖ី វរីៈជយ័ កាចូ្ តាដវង,     
ញា ង ្ិងអូរជំុ) ។ ម្ោយា្ការគពំ្េដផ្នកបម្ចចកម្េសរីអងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក ្ិង តជឈត ឌ ល
ោតិ ព្បយុេធ្ឹង ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ បា រា សីុតសាន្រសេ ្ិងបា កសាន្រសេ PMS ្ីតយួៗបា្រម្ ល្ឿ្ការអ្ុវតេ
ការ អម្ងកត្ិងតាតោ្ករ ី ្ិង ការអម្ងកតសតបុកសតលងដដ្លម្ផ្អេ តម្លើសកតមភារលុបបំបាត ់ជំងឺព្គុ្្
ចាញ់។ 
 ព្កុតការង្ហរអងគការដឃរ បា្ចុះអភបិាលតាតតូលោឋ ្ចំ្ួ្ ២៦៤ ដ្ងម្ៅអនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាល ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលកតាតភូត ិ្ ិងចល័ត (VMW / MMW) ម្ៅកនុង ២៦៤ ភូត ិ(រត្គិ្រ ី= ៩៣, 
ត ឌ លគិ្រ ី= ១២៩, ព្កម្ចះ = ៤២) ម្ៅកនុងតូលោឋ ្សុខាភបិាល ចំ្ួ្ ៧៤ (រត្គិ្រ=ី ២៧, ត ឌ លគិ្រ ី
= ១៣, ព្កម្ចះ = ៣៤) ម្ដ្ើតបគីពំ្េ ្ិងរព្ងឹងសតតាភាររបស់រួកម្គ្កនុងការកតព់្តា ្ិងការរាយការ ៍ 
ការគពំ្េបម្ចចកម្េសសព្ាបក់ាររាយការ ៍ម្ៅម្លើ Tablets ឬេូរស័រទសាម ត ាូ្ ការម្ធាើឱយា្ 
តុលយភារឳសថ្្ិងបរកិាា រព្គុ្្ចាញ់ ្ិងធានា្ូវឳសថ្្ិងបរកាា រព្គុ្្ចាញ់ា្ព្គ្បព់្គ្ក់នុងសេុក។ 
 ការយិល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងត ទ្ីរសុខាភបិាល បា្ចុះអភបិាលចំ្ួ្ ៥១ម្លើក
ម្ៅ កា្អ់នកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ចំ្ួ្ ៥០៥នាក ់ ម្ៅកនុង១៦១េីតាងំ កនុងតំប្ព់្គ្បដ្ េ បត់ ឌ ល សុខ្
ភារចំ្ួ្ ៤២ (ត ឌ លគិ្រ ី= ៤ ម្ខ្តេព្កម្ចះ = ៥១ ្ិងម្ខ្តេរត្គិ្រ ី= ១០៦) ម្ដ្ើតបរិីភាកា ្ិងផ្េល់
ម្យបល់ ធានាថ្នរួកម្គ្តិ្ បា្ផ្េល់ការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ប ុដ េ្បា្បញ្ាូ ្ករ ីសងេយ័ ណាតយួ
ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារឬ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត ិ ្ិងចល័ត (VMW / MMW) ម្ដ្ើតបមី្ធាើ     
ម្តសេ្ិងរាបាល។ 
កប្ម្ិតែហគម្ន៍៖ 
 ការព្បជំុព្បចាដំខ្របស់ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលកព្តតិភូត ិ្ិងចល័ត (VMW 
/ MMW) ព្តូវបា្ម្រៀបចំម្ ើងោម្េៀងទតម់្ៅតាតត ឌ លសុខ្ភារ្ីតយួៗន្ ៤៦ ត ឌ លសុខ្ភារ
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ដដ្លបា្ ម្ធាើម្ ើងម្ោយោតធយត ១០-១២ VMWs ចូលរតួកនុងកិចចព្បជំុដដ្លា្អព្តាោតធយត ៩៧% 
។ ចំ្ួ្ការព្បជំុសរុបដដ្លបា្ម្ធាើម្ ើងម្ៅកនុងរយៈម្រលន្របាយការ ៍ម្្ះគឺ្ា្ចំ្ួ្ ៥៥២ ការ
ព្បជំុ ដដ្លព្តូវបា្ម្រៀបចំម្ ើងម្ៅកនុង ៤៦ ត ឌ លសុខ្ភារ។ ម្លើសរីម្្ះម្េៀត VMW ចំ្ួ្ ១៩ តក
រីភូតចំិ្ួ្ ១៩ បា្ចូលរតួព្បជំុព្បចាពំ្តីាសកនុងអំ ុងម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ម្្ះ (ម្ខ្តេព្កម្ចះ = ២ ភូត ិ
/ ១ ត ឌ លសុខ្ភារ, ត ឌ លគិ្រ ី= ១០ ភូត ិ/ ៤ ត ឌ លសុខ្ភារ, ម្ខ្តេរត្គិ្រ ី= ៧ ភូត ិ/ ៥ ត ឌ ល
សុខ្ភារ) ។ អងគការដឃរោតយួ PMS, ODMS បា្ប េ្កិចរិភាកាោតយួត ឌ ល សុខ្ភារម្ដ្ើតបធីានា
បា្ ្ូវកាលវភិាគ្ន្ការព្បជំុព្បចាដំខ្ ្ិងការចុះអភបិាលអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់តាតភូត ិ
្ិងចល័ត (VMW / MMW) ដដ្លអវតេា្ ្ិងម្ដ្ើតបដីសាងរកដំ្ម្ណាះ ព្សាយរីបញ្ហា អវតេា្។ អងគការ
ដឃរ បា្ម្ធាើរបាយការ ៍តាតោ្ VMW / MMW កនុងការចូលរតួ កិចចព្បជំុព្បចាដំខ្្ិងដចករដំលកអព្តា
ការចូលរតួរបស់ VMW ដ្ល់ PMS, ODMS ្ិងបុគ្គលិកត ឌ ល សុខ្ភារម្ដ្ើតបមី្ធាើការតាតោ្ប េ្។ 
 ម្ៅកនុងអំ ុងម្រលន្ការម្ធាើរបាយការ ៍ម្្ះ ១៥០ VMW/MMW (ត ឌ លគិ្រ ី= ៣៩ ម្ខ្តេ
ព្កម្ចះ = ៦៧ ្ិងម្ខ្តេរត្គិ្រ ី= ៤៤) បា្ម្រៀបចំកិចចព្បជំុព្បចាដំខ្ចំ្ួ្ ៧៤៣ដ្ងោតយួអនកចូលនព្រ។ 
រួកម្គ្បា្ផ្េល់ការអបរ់ ំ្ ិងការការររសុខ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់្ិងម្ធាើម្តសេ្ិងរាបាលដ្ល់អនកចូលនព្រ។ 
អនកចូលរតួសរុបចំ្ួ្ ១១.៧៧៤ នាក ់កនុងម្នាះា្អនកចូលរតួចំ្ួ្ ៩.០០០ នាកព់្តូវបា្ ម្ធាើម្តសេរក
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ករ ីវជិាា្ចំ្ួ្ ១១៦ករ ី (PF: ៩, PV: ១០៧, ចព្តុះ: 0) ព្តូវបា្រកម្ឃើញ ្ិង
ការរាបាលម្ោយអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលតាតភូត ិ្ ិងចល័ត (VMW / MMW)។ អនក
ជំងឺទងំអស់បា្េេួលការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ោយម្យងតាតម្គល្ម្យបាយថ្នន កោ់តិ។សិកាា
សាលាព្បតូលផ្េុ ំកនុងស គ្ត្ ៍ (Community mobilization workshop) ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើង ម្ៅកនុងភូតិ
ចំ្ួ្ ២០១ ដដ្លបា្ម្ព្ជើសម្រ ើស្ិងកំ តម់្ោយតន្រ េ្ីព្សុកព្បតិបតេិ (ម្ខ្តេព្កម្ចះ = ១០៧, ត ឌ លគិ្រ ី
= ១៨, រត្គិ្រ ី= ៧៤) ។ ព្បោជ្កនុងស គ្ត្ចំ៍្ួ្ ៧.៣៦៩ នាក ់(ន្រសេី = ៤.២៥២) បា្ចូលរតួ
កនុងសិកាា សាលាផ្េរាផ្ាយអបរ់។ំ ២,០៤៧ (ន្រសេី = ១,៣១២) កនុងចំម្ណាត ៧,៣៦៩ នាកព់្តូវបា្ម្ធាើ 
ម្តសេរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ វជិាា្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់រីរ ី (P.v =2) កនុងចំម្ណាតអនកបា្ ម្ធាើម្តសេទងំអស់ 
រួកគតេ់េួលបា្ការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សតតាតម្គលកា ៍ ដ នាថំ្នន ក ់ោតិ។  
 
ា្ភូត ិVMW ចំ្ួ្ ៥៨ (រត្គិ្រ ី= ២០ ម្ខ្តេព្កម្ចះ = ៩ ្ ិងម្ខ្តេត ឌ លគិ្រ ី= ២៩) បា្ម្ធាើសកតមភារ
ដសាងរកករ ីព្គុ្្ចាញ់តាតដបបសកតមព្បចាដំខ្ (៥៦៩ ដ្ង) ្ិងផ្េល់ការអបរ់ ំសុខ្ភារ ការម្ធាើម្តសេ្ិង
រាបាលដ្ល់អនកចូលនព្រម្ៅកនុងនព្រ ្ិងចំការ។ អនកចូលរតួសរុបចំ្ួ្ ១១,០៩៤ នាកប់ា្េេួលការ
អបរ់សុំខ្ភាររីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ៩,៧៨៥ នាកព់្តូវបា្ម្ធាើម្តសេម្ ើយ ១៩ ករ ីព្តូវបា្បញ្ហា កោ់ករ ី
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វជិាា្ (PF: ៤, PV: ១៥, Mix: ០) ។ រួកម្គ្បា្េេួល ការរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សបតាតម្គល
ការ ៍ដ នាថំ្នន កោ់តិ។ 

 ម្ខ្តេត ឌ លគិ្របីា្អ្ុវតេម្ៅកនុងភូតចំិ្ួ្២៩, ២៩៥ ម្លើកដដ្លា្អនកចូលរតួចំ្ួ្៥.៦៧២  
នាក ់ការម្ធាើម្តសេចំ្ួ្ ៥.០៨៣ ករ ីដដ្លបា្បញ្ហា កវ់ជិាា្ចំ្ួ្ ១២ករ ី (vivax ៧ Pf = ៥) 

 ម្ខ្តេព្កម្ចះបា្ម្ធាើម្ៅកនុងភូតចំិ្ួ្៩, ៨៤ ម្លើកដដ្លា្អនកចូលរតួចំ្ួ្ ១.៣៨៣ នាកក់ារម្ធាើ 
ម្តសេ ចំ្ួ្ ១.៣៧០, ករ ីដដ្លបា្បញ្ហា កវ់ជិាា្ចំ្ួ្ ៣ករ ី (vivax=៣)។  

 ម្ខ្តេរត្គិ្របីា្ម្ធាើម្ៅកនុងភូតចំិ្ួ្២០, ១៩០ ម្លើកដដ្លា្អនកចូលរតួ ៤.០៣៩ នាក ់្ិង  
៣.៣៣២ នាកព់្តូវបា្ម្ធាើម្តសេ ករ ីដដ្លបា្បញ្ហា កវ់ជិាា្ចំ្ួ្ ៤ករ ី (vivax=៤) ។ត ឌ ល 
សុខ្ភារចំ្ួ្ ៤៨ បា្ចុះផ្េរាផ្ាយចំ្ួ្ ៩០ ដ្ងម្ៅកនុង ២៦០ ភូតដិដ្លា្អព្តាព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ 
(ត ឌ លគិ្រ ី= ៧២ ម្ខ្តេព្កម្ចះ = ១៤៦ ម្ខ្តេរត្គិ្រ ី= ៤២) ។ សកតមភារផ្េរាផ្ាយា្ម្គលបំ ង
ផ្េល់ការអបរ់សុំខ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ធាើម្តសេ្ិងរាបាលដ្ល់អនកដដ្លចូលនព្រ ្ិងព្កុតដដ្លា្       
ហា្ិភយ័ខ្ពស់។ អនកភូតសិរុបចំ្ួ្ ៧.៤០៧ នាកប់ា្ចូលរតួកនុងសកតមភារោកដ់សេង ចំ្ួ្ ៥.៨៥៨ 
នាកក់នុងចំម្ណាតអនកចូលរតួ ទងំអស់ព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ា្ ៤ករ ីព្តូវបា្បញ្ហា ក់
ថ្នោករ ីវជិាា្ (PV = ៤) រួកម្គ្ព្តូវបា្រាបាលព្សបតាតម្គលការ ៍ដ នាថំ្នន កោ់តិ។ 

 
ការប្គរ់ប្គងភាែ ក់ងារចម្លង៖ 
 យុេធនាការដចកតុងព្េងព់្ទយធំUNOPS បា្អ្ុតត័ (ចាបរី់ដខ្តករា ដ្ល់ ដខ្កញ្ហា  ន្ ំ
២០២០) គ្ម្ព្ាងខាន តតូច សព្ាប ់យុេធនាការព្េងព់្ទយធំម្ៅម្ខ្តេព្កម្ចះ ដដ្លបា្ម្សនើតុងសរុបចំ្ួ្ 
៣០៥,២៣០ (១៧១,២៤២ តុងដព្គ្ ្ិង ១៣៣,៩៨៨ តុងអព្ងឹង) សព្ាបដ់ចកចាយដ្ល់ចំ្ួ្ព្បោជ្
ព្បា  ៦៦,៩៩៤ ព្គួ្សារម្ៅកនុង ២៧៥ ភូត។ិ 
 ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេព្កម្ចះបា្េេួលតុងរី UNOPS រ ូតដ្ល់ដខ្កញ្ហា  ន្ ២ំ០២០សរុប
ចំ្ួ្ ២៧០,៥៥០តុង កនុងចំម្ណាត ៣០៥, ២៣០ តុងដដ្លបា្ោកម់្សនើ [៩០%] (LLIN: ១៤៦,០៥០ 
/ LLIHN: ១២៤,៥០០) ។ ព្សុកព្បតិបតេិបា្បញ្ចូ លេិ ន្យ័កនុងព្បរ័្ ធMIS ចំ្ួ្ដដ្លបា្ដចក សរុប
ចំ្ួ្២៧០,២៤៣ (LLIN: ១៤៥,៩៨៥/ LLIHN:១២៤,២៥៨)។  
 ការម្រៀបចំដផ្្ការខាន តតូច (micro planning) សព្ាបក់ារដចកចាយតុងប េ្ ្ិងព្បោជ្
ចល័ត៖ UNOPS បា្អ្ុតត័ដផ្្ការខាន តតូចសព្ាបក់ារដចកចាយតុងប េ្ដ្ល់ព្បោជ្ម្គលម្ៅ ្ិង 
ព្បោជ្ចល័ត (MMP) LLIN/LLIH សព្ាបម់្ខ្តេត ឌ លគិ្រ ី្ិង រត្គិ្រ ីដផ្អកម្លើចំ្ួ្ ព្បោជ្ ដដ្ល
បា្បា ្ស់ាម ្ថ្មីៗតាតរយៈការចុះម្ធាើជំម្រឿ្។ CNM បា្ផ្េល់តុងចំ្ួ្ ៤៤,៦៩៣ (LLIHNs = 
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១៩,៣០០) ដ្ល់ម្ខ្តេរត្គិ្រ ី្ិងបា្ផ្េល់តុងចំ្ួ្ ១៧,២៨៦ (LLIHNs = ៩,៦៨៦) ដ្ល់ម្ខ្តេត ឌ ល
គិ្រ។ី LLIN/LLIHN ទងំអស់ព្តូវបា្ដចកចាយដ្ល់អនកភូតកិនុងម្ខ្តេរត្គិ្រ ី្ិងត ឌ លគិ្រ។ី  
 ចាបរី់ដខ្តករា ដ្ល់ដខ្ ធនូ ន្ ២ំ០២០ ត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ៤៦ បា្ចុះព្សងស់ាិតិ ព្បោជ្
ចល័តម្ៅតាតចំការ ្ិងកតមករព្កុត  ុ្ ដ្ល់េីតាងំចំ្ួ្១៣២ (ព្កុត  ុ្កសិកតម / ចាក រ) កនុងម្ខ្តេចំ្ួ្ 
៣ (រត្គិ្រ ី= ៧២ ត ឌ លគិ្រ ី= ៣១ ្ិងព្កម្ចះ = ២៩. សរុបចំ្ួ្ ២០,៥៣៩ នាកព់្តូវបា្ម្ធាើបចចុបប ន្
ភារជំម្រឿ្ម្ដ្ើតបមី្សនើសំុតុងដចកចាយ។ 
 ការចុះព្សងស់ាិតិព្បោជ្ចល័តកនុងស គ្ត្ព៍្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងម្ោយ ២៧ ត ឌ លសុខ្ភារ
ម្ៅ ម្ខ្តេរត្គិ្រ ី ្ិងត ឌ លគិ្រ។ី រួកម្គ្បា្កំ តអ់តេសញ្ហា  ព្បោជ្ចល័តបា្ចំ្ួ្ ៤,៧៤៦ 
នាក ់ កនុង ៨៤ េីតាងំ។ ដផ្្ការខាន តតូចម្សនើសំុតុងសព្ាប ់ MMP ព្តូវបា្បញ្ចប់្ ិងអ្ុតត័ម្ោយ 

UNOPS ការដចកចាយតុងដព្គ្ព្តូវបា្បញ្ចបរ់ ូតដ្ល់ព្តីាសេី ៣ ។  
 ចាបរី់ដខ្តករា ដ្ល់ដខ្ ធនូ ន្ ២ំ០២០ កញ្ចបចូ់លនព្រចំ្ួ្ ២,០៣៥ កញ្ចបព់្តូវបា្ដចកចាយ
ម្ៅឱយព្បោជ្ចល័ត ្ិងអនកចូលនព្រកនុងម្ខ្តេត ឌ លគិ្រ ី្ិងម្ខ្តេព្កម្ចះ។ 
 កនុងអំ ុងម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ម្្ះអងគការដឃរបា្សព្តបសព្តួលការផ្េល់ជូ្ធុងបាស់ចាក់
សម្តលង ចំ្ួ្ ៩៦ម្ព្គ្ឿងោតយួសារថ្តសម្តលងអបរ់សុំខ្ភារទកេ់ងព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្៩៦ព្គបដ់ដ្រ    
(រត្គិ្រ ី= ៣៥ ត ឌ លគិ្រ ី= ៤៣ ម្ខ្តេព្កម្ចះ = ១៨); ថ្នន បំាញ់លាបដសបកការររតូសខាចំំ្ួ្ ៥,៣៥០
ដ្ប (រត្គិ្រ ី = ១,៦៧៨; ត ឌ លគិ្រ ី = ២,៤១៣; ព្កម្ចះ = ១,២៥៩); ្ិងខិ្តេប ័ា ម្បាះរុតពចំ្ួ្ 

៥,៦១៨ ស ល្ឹក បា្ដចកចាយម្ៅព្បោជ្ចល័តម្ៅកនុងម្ខ្តេទងំបីរចួរាល់។ 
 
ការអសងេត តាម្ដាន/ប្គរ់ប្គង៖ 
 ចាបរី់ដខ្កុតភៈ ដ្ល់ ដខ្ធនូ ន្ ២ំ០២០ ករ ីចំ្ួ្ ៣០១ Pf &Mix ព្តូវបា្ម្គ្ម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័  

(រត្គិ្រ=ី ១៥៩ ត ឌ លគិ្រ ី= ៩៤ ម្ខ្តេព្កម្ចះ = ៤៨) ១៨៥ ករ ីកនុងចំម្ណាត ៣០១ ករ ី (៦១%) 
ព្តូវបា្ម្ធាើការអម្ងកត (រត្គិ្រ ី= ៩៥; ត ឌ លគិ្រ ី= ៥៥; ព្កម្ចះ =៣៥) ។ ១៦៧ ករ ីកនុងចំម្ណាត 
១៨៥ ករ ីព្តូវបា្ចាតថ់្នន កោ់ L1 & L2 ្ ិងបា្ម្ធាើការម្ឆ្លើយតបចំម្រះ ថ្នន ក ់L1&L2 ចំ្ួ្ ១៣២ ករ ី
ឬ ៧៩% (រត្គិ្រ ី= ៧៣; ត ឌ លគិ្រ ី= ៤២; ព្កម្ចះ = ១៧)។ ១៤៤ ករ ីកនុងចំម្ណាត ១៦៧ ករ ី
ដដ្លព្តូវបា្ចាតថ់្នន កោ់ L1 ្ិង ការអម្ងកតសតបុកចតលងម្លើ៥៣ភូតដិដ្លកនុងម្នាះា្១៣ភូតពិ្តូវបា្
អ្ុវតេម្រញម្លញ ្ិង៤០ភូតសិាិតកនុងការរងច់ាលំេធផ្លចាបតូ់ស។ (ព្បភរេិ ន្្យ័៖ MIS, ៣១ ធនូ 
២០២០) ។ 
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លទធកម្ម 
 ការផ្ាយរ ិជាកតមតាតវេិយុអំរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់រីដខ្តករា - ធនូ ២០២០ (ភាសារដខ្មរ ្ិងជ្ោតិ 

ម្ដ្ើត ៤ ភាសា) 
 ការប េុ ះបណាេ ល VMW / MMW ម្លើការម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
 េិញកាតេូរស័រទសព្ាបត់តន្រ េ្ីតូលោឋ ្សុខាភបិាល ្ិង ព្សុកព្បតិបតេិទងំបីម្ខ្តេ ចំ្ួ្ ៨៦ 

នាក ់ចាបរី់ដខ្តករា ដ្ល់ ដខ្ធនូ ន្ ២ំ០២០ 
 វគ្គការរលឹំកសារម្ ើងវញិសេីរីម្គលការ ៍ដ នារីំការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ (PMG) ដ្ល់បុគ្គលិកសំ 

ខា្់ៗ របស់ PHD ្ិង OD 

 

ម្៉ាូឌ្៊ុល / អនតរគម្ន៍និងការប្គរដ្ណ្ត រ់ និងែចូនាករែខំាន់ៗសនេងសទៀត 
 សូចនាករព្គ្បដ្ េ ប ់ / លេធផ្ល ៩ កនុងចំម្ណាតសូចនាករទងំ១៤  ព្តូវបា្សម្ព្តចដ្ល់
ម្គលម្ៅ ឬសម្ព្តចបា្ម្លើសម្គលម្ៅ ្ិងសូចនាករចំ្ួ្៥ដដ្លសាិតម្ព្កាតម្គលម្ៅកំ តក់នុង
អំ ុងម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ម្្ះ។ 
 
លទធនលែសប្ម្ចបាន(សធៀរនឹងែចូនាករ) 
 
ត ូឌុល / ការអ្េរាគ្ត្៍្ ិងការព្គ្បដ្ េ ប ់្ងិសូចនាករសំខា្់ៗ ម្ផ្េងម្េៀត 
ការព្គ្បដ្ េ ប់្ ងិសូចនា
ករសំខា្់ៗ ដ្នេម្េៀត 

ម្គលម្ៅសព្ាបរ់
យៈម្រលព្គ្បដ្ េ ប ់

លេធផ្លសព្ាបរ់
យៈម្រលព្គ្បដ្
 េ ប ់

%ន្
សតេិធ
ផ្ល  

តូលម្ តុចំម្រះកព្តតិ
លម្តអៀងរវាងកតមវធិី ្ងិតតិ
ម្យបល់ម្ផ្េងម្េៀត 

#ភាគ្យក % #ភាគ្
យក 

% 

#ភាគ្ដបង #ភាគ្
ដបង 

CM-4: សាាព្តន្តូល
ោឋ ្សុខាភបិាល ដដ្ល
តិ្ ោចថ់្នន  ំ ្ិងសាភ រៈ
សំខា្ក់ំ ុងម្រលរាយ
ការ ៏ 

៦៩ ៩៥ ៧១ 
 

 
 
១០០ 

 
 
១០៥ 

ត ឌ លសុខ្ភារតយួបា្
រាយការ ៍ថ្នោកស់េុកព្គ្ុ្
ចាញ់កនុងអំ ុងម្រល ១២ ដខ្
ម្្ះ។ តួម្លខ្ម្្ះតំណាងឱយ
តធយតភាគ្ន្តូលោឋ ្ 

៧៣ ៧២ 
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សុខាភបិាលដដ្លបា្រាយ
ការ ៍ថ្នគម ្ACT ្ិង RDT 
កនុងសេុកចាបរ់ីដខ្តករា - ធនូ 
២០២០ ។ តូលោឋ ្សុខាភិ
បាលចំ្ួ្ ២ (ត្ទីរម្រេយម្ខ្តេ
រត្គ្ីរ ី ្ិងHCម្សោ) តិ្
ទ្ប់ា្បញ្ចបរ់បាយការ ៍
សេុកសព្ាបដ់ខ្ធនូ ន្  ំ ២០២០ 
ម្ៅម្ ើយម្េព្តឹតនថ្ៃេី ៦ ដខ្
តករា ន្  ំ២០២១។ 

CM-2a(M): សាាព្ត
ន្ករ ីជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់
បា្េេួលការរាបាល
ជម្ព្តើសេី១ម្ៅតូលោឋ ្
សុខាភបិាលសាធារ ៈ 

 
២,០៣២ 

 
 
 
១០០ 

 
១,០៩
១ 

 
 
 
៩៩,៥ 

 
 
 
៧៦ 

ករ ីជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ដដ្លព្តូវ
បា្បញ្ហា កថ់្នោករ ី
វជិាា្ម្សទើរដតទងំអស់បា្
េេួលការរាបាលព្ប្ងំ្ងឹ
ជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ម្លើកដ្បំូងម្ៅ
តូលោឋ ្សុខាភបិាល ករ ី 

Pf ្ិងករ ីលាចព្តុះដដ្ល
ព្តូវបា្បញ្ាូ ្ម្ៅកដ្លង
សិកាម្ោយ AFFRIM ្ងិ 

CNM ម្ ើយព្តូវបា្រាបាល
ម្ៅកដ្លងសិកាព្សាវព្ោវ។ 

ម្ទះយ ងណាចំ្ួ្ករ ី
ដដ្លព្តូវបា្រាបាលា្
ព្បដ ល ៥៤% ន្ម្គលម្ៅ
កំ តម់្ោយសារដតករ ី
ជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ា្ការថ្យចុះ
ខាល ងំម្ៅ ន្ មំ្្ះ។ 

 
២,០៣២ 

១,០៩
៧ 

CM-2b(M): សាាព្ត
ន្ករ ីជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់

២,២៤៩  
 
 

 
២,០១
១ 

 
 
 

 
 
 

ករ ីដដ្លបា្បញ្ហា កោ់
ករ ីវជិាា្ទងំអស់ព្តូវ
បា្េេួលការរាបាលម្ោយ
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បា្េេួលការរាបាល
ជម្ព្តើសេី១ម្ៅ 
ស គ្ត្ ៏

 
២,២៤៩ 

១០០ ២,០១
១ 

១០០ ១០០ ថ្នន ពំ្ប្ងំ្ឹងម្រាគ្ព្គ្ុ្ ចាញ់
តុ្ដ្ំបងូម្ៅស គ្ត្ ៍

(VMW / MMW) ចំ្ួ្ ករ ី
រាបាលសម្ព្តចបា្ ៨៩% 

ន្ម្គលម្ៅកំ តម់្ព្រះ
ករ ីជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់កំរុងថ្យ
ចុះកនុងម្ខ្តេទងំ ៣ ។ 

  

CV-1(M): ចំ្ួ្តងុ
ព្ជលកថ់្នន ដំដ្លបា្ដចក
កនុងតំប្ព់្បឈតតាត
រយះយុេធនាការដចកតងុ។ 

 
 
៣៦២,៩
៣១ 

 
 
n/a 

 
 
២៧០,
២៤៣ 

 
 
n/a 

 
 
៧៤ 

សតេិធផ្លសម្ព្តចបា្ 

៧៤% ន្ម្គលម្ៅកំ ត់
ព្បចាំ្ ន ។ំ សតេិធផ្លដដ្ល
សម្ព្តចបា្ម្ព្កាតម្គលម្ៅ
កំ តគ់្ឺម្ោយសារដតម្គល
ម្ៅព្តូវបា្បា ្ស់ាម ្្ងិការ
ដកតព្តូវម្លើ API ដដ្លបា្
កាតប់្ាយចំ្ ួ្ភតូដិដ្លា្
សិេធិេេួលបា្.  

VC-3(M): ចំ្ួ្ន្តងុ
ព្ជលកថ់្នន ដំដ្លបា្ដចក
ោប្េបនាទ បម់្ៅព្កតុ
ព្បឈត្ឺងជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ 

 
 
៧៨,៨៣
៨ 

 
 
n/a 

 
 
៦១,៦
៩៨ 

 
 
n/a 

 
 
៧៨ 
 

សតេិធផ្លសម្ព្តចបា្ 

៧៨% ន្ម្គលម្ៅកំ ត់
ព្បចាំ្ ន ។ំ លេធផ្លដដ្ល
េេួលបា្ម្ព្កាតម្គលម្ៅ
ម្ោយសារតុងដដ្លព្តូវបា្
ដ នាឱំយរកាេុកម្ៅត ឌ ល
សុខ្ភារ (១០០ កនុងតយួHC) 
តិ្ ទ្ប់ា្ដចកចាយម្រញ
ម្លញម្ៅម្ ើយ (សព្ាប់
ដចកប្េ) ម្ ើយព្បោជ្ចំ
ណាកព្សុកតយួចំ្ ួ្បា្
ផ្អល ស់ម្ៅេីតាងំម្ផ្េងម្េៀត
បនាទ បរ់ីព្សងស់ាិតិព្បោជ្ច
ល័ត។ 
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M&E-2: សាាព្តន្
តូលោឋ ្សុខាភបិាល
ដដ្លតិ្ បា្ម្ធាើ្ិងម្ផ្ញើ
របាយការ ៍ ម្ៅតាត
ម្រលម្វលាដដ្លបា្ឯក
ភារគន ។ 

 
៧៣ 

 
 
៩៥ 

 
៧៤ 

 
 
 
១០០ 

 
 
 
១០៥ 

ត ឌ លសុខ្ភារទងំ ៧៤ 
បា្ម្ផ្ញើរបាយការ ៍ព្បចាដំខ្
រីដខ្តករាដ្ល់ដខ្ធនូ ន្  ំ
២០២០ ទ្ម់្រល ្ិងម្រញ
ម្លញម្ៅកនុងព្បរ័្ ធរត័ា៌្
វេិា 

 
៧៣ 

 
៧៤ 

CM-1a(M):សាាព្តន្
ករ ីសងេយ័ជតៃពឺ្គ្ុ្
ចាញ់ដដ្លបា្ម្ធាើម្តសេ
ម្ៅតូលោឋ ្សុខាភបិាល
សាធារ ៈ ។ 

៤៦,៧១៥  
 
 
១០០ 

៣៩,៥៣
០ 

 
 
 
១០០ 

 
 
 
១០០ 

សាាព្តន្ករ ីសងេយ័
ទងំអស់ដដ្លបា្ម្ធាើម្តសេគ្ឺ 
១០០% ន្ម្គលម្ៅម្ ើយ
ចំ្ួ្ន្ការម្ធាើម្តសេគ្ ឺ ៨៥% 
ន្ម្គលម្ៅម្ៅ ន្  ំ ២០២០ 
។ លេធផ្លសម្ព្តចបា្តចិ
ោងម្គលម្ៅគ្ឺម្ោយសារដត
ម្ោយសារដតជំងឺរាតតាត 

Covid19 ដដ្លរារាងំអនកភតូិ
តិ្ ឱយម្ៅេេួលម្សវាសុខាភិ
បាលម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ
ម្ដ្ើតបមី្ធាើម្តសេ។ 

៤៦,៧១៥ ៣៩,៥៣
០ 

CM-1b(M): សាាព្ត
ន្ករ ីសងេយ័ជំងឺព្គ្ុ្
ចាញ់ដដ្លបា្ម្ធាើម្តសេ
ម្ៅកនុងស គ្ត្ ៍

៩៨,១៩០  
 
 
១០០ 

១៦២,០
៤៣ 

 
 
 
១០០ 

 
 
 
១០០ 

សាាព្តន្ករ ីសងេយ័
ទងំអស់ដដ្លព្តូវបា្ម្ធាើម្ត
សេគ្ឺ ១០០% ន្ម្គលម្ៅខ្
 ៈម្រលដដ្លចំ្ួ្ ន្ការម្ធាើ
ម្តសេគ្ឺ ១៦៥% ន្ម្គលម្ៅ
កំ តព់្បចាំ្ ន ។ំ សតេិធផ្ល
ដដ្លេេួលបា្ម្លើសម្គល
ម្ៅកំ តម់្្ះគ្ឺម្ោយសារ
យុេធសាន្រសេ IP, ភារសកតមន្
តួនាេីរបស់ VMW, ការបញ្ាូ ្
អនកជំងឺកា្ដ់តម្ព្ចើ្រីគ្លី្ ីក
ឯកជ្្ិងជំរុញការម្ធាើម្តសេ

៩៨,១៩០ 
 

១៦២,០
៤៣ 
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កនុងចំម្ណាតករ ីដដ្ល
សងេយ័ម្ោយ VMW / MMW  

សូចនាករដ្ំម្ ើ រការ 
ការព្គ្បដ្ េ ប់្ ងិសូចនា
ករសំខា្់ៗ ដ្នេម្េៀត 

ម្គលម្ៅ
សព្ាបរ់
យៈម្រល
ព្គ្ប 
ដ្ េ ប ់

លេធផ្លសព្ាបរ់យៈម្រល 
ព្គ្បដ្ េ ប ់

តូលម្ តុចំម្រះកព្តតិ
លម្តអៀងរវាងកតមវធិី ្ងិតតិ
ម្យបល់ម្ផ្េងម្េៀត ម្ភេ សរុប %ន្

សតេិធ
ផ្ល 

ព្បុស ព្បុស 

ចំ្ួ្អនកសមព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ភតូ ិ

ឫចល័ត 

 
 
 
១,០៨២ 

 
 
 
៦៦៦ 

 
 
 
៤៦២ 

 
 
 
១,១២
៨ 

 
 
 
១០៤ 

វាព្តូវបា្សម្ព្តចដូ្ចការ
ម្ព្គងេុក។ សតេិធផ្លដដ្ល
ម្លើសម្គលម្ៅកំ តក់នុង
ម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ម្្ះគ្ឺរតួ
ា្ MMW / VMW តយួ
ចំ្ួ្ដដ្លម្ផ្ទររី PSI ។ 

ភាគ្រយន្ត ឌ លសុខ្
ភារដដ្លបា្ម្ធាើការព្បជុំ
ោតយួអនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ភតូិ
ព្បចាដំខ្ 

 
 
៣៦ 

 
 
n/a 

 
 
n/a 

 
 
៤៦ 

 
 
១២៨ 

ត ឌ លសុខ្ភារព្បជុំបដ្ាត
ចំ្ួ្១០ ព្តូវបា្អ្ុតព័្ត
ម្ោយ CNM។ 

ចំ្ួ្ម្គលម្ៅន្ព្បោ
ជ្ចល័តដដ្លបា្ចុះ
ព្សាវព្ោវ ្ិងកំ តរ់ក 

 
 
 
៨០ 

 
 
 
n/a 

 
 
 
n/a 

 
 
 
២១៦ 

 
 
 
២៧០ 

ម្រៀបចំកំ តត់បំ្ម់្គលម្ៅ
ន្តំប្ដ់ដ្លា្ព្កតុ  ុ្/ក
សិោឋ ្ ្ិងម្ធាើសាិតិចំ្ួ្ កតមករ
ម្ៅកនុងតំប្ង់្ហយរងម្ព្គះន្
ជតៃពឺ្គ្ុ្ចាញ់ ្ងិម្ធាើការ
កំ តម់្គលម្ៅន្ព្បោជ្
ចំណាកព្សុកោព្បចា ំ ម្ ើយ
ម្ព្ជើសតាងំMMW ម្ៅកនុង
តំប្ដ់ដ្លរិបាកម្ៅដ្ល់
ម្ដ្ើតបមី្ធាើការដចកតុងបា្អ្ុ
វតេម្ព្ចើ្កនុង ន្ មំ្្ះ។ 
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ចំ្ួ្ន្បុគ្គលិកសុខាភបិា
លថ្នន កម់្ក់ាតោតិេេួលវគ្គ
ប េុ ះបណាេ លការ
ព្គ្បព់្គ្ងជំង ឺ

១៦២   0 0% វគ្គប េុ ះបណាេ លម្លើការ
ព្គ្បព់្គ្ងករ ីព្តូវបា្ជំ្សួ
ម្ោយការរាបាល PV. រា ឌី
កាល់ ដដ្លម្ធាើម្ ើងម្ៅដខ្វចិឆិ
កា្ិងដខ្ធនូ ន្  ំ២០២០ 

ចំ្ួ្អនកសមព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ភតូ ិ

េេួលបា្វគ្គប េុ ះប
ណាេ លបំប ្  ឫដ្ំបូង 

៦៣   ១៦៩  ១៦៩ VMW បា្េេួលការប
 េុ ះបណាេ លរលឹំកសាម្ ើង
វញិ ្ិងការតំរងេ់ិសការង្ហរោ
អនកសម័ព្គ្ចិតេព្គ្ុ្ ចាញ់កនុង
ស គ្ត្។៍ 

ចំ្ួ្តំប្ដ់ដ្លា្ព្បោ
ជ្ចល័តោកឱ់ា្
ដ្ំម្ ើ រការអបរ់ ំ រាបាល 
្ិងតាតោ្ោព្បចា ំ

 
៥ 

 
n/a 

 
n/a 

 
៥ 

 
១០០ 

អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជងំឺព្គ្ុ្
ចាញ់ចល័តចំ្ួ្ រីរេីតាងំម្ៅ
ព្សុកបរដកវ ្ិងព្សុកដស្
តម្នារតយព្តូវបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសថ្មី
ជំ្ួសអនកឈប។់ 

 
សាា នភាពននជ្ម្ងឺប្គនុចាញក់ែ៊ុងកប្ម្ង៣ 
ការម្ព្បៀបម្ធៀប្ិនាន ការករ ីវជិាា្រីដខ្តករា - ធនូ ន្ ២ំ០១៧-២០២០ (MIS) 
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ម្ព្បៀបម្ធៀប្ិនាន ការន្ករ ីវជិាា្តាតដខ្ន្OD ចាបរី់ដខ្តករា ដ្ល់ ធនូ ២០២០ (MIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤. រញ្ហា ប្រឈម្៖  
 ការរាតតាតន្ម្តម្រាគ្ កូវដី្ ១៩បណាេ លម្អាយសកតមភារតយួចំ្ួ្ព្តូវបា្រ្ារម្រលឬ តិ្  

បា្អ្ុវតេ ឧ. វគ្គប េុ ះបណាេ ល ការព្បជំុអនក   សមព្គ្ចិ័តេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បចាដំខ្ កិចចព្បជំុគ្ ៈ
កតមការលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ។ 

 ការយឺតយ វកនុងការេូទតក់ារចំណាយរបស់គំ្ម្រាងម្ោយដផ្នកគ្ ម្្យយរបស់ត ទ្ីរសុខាភបិាល 
ម្ខ្តេ្ិងព្សុកព្បតិបតេិម្ព្រះរួកគតា់្ការង្ហរម្ព្ចើ្្ិងា្ភារតាញឹក។ 

 កងាះខាតបុគ្គលិករបស់ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ្ិងព្សុកព្បតិបតេិតយួចំ្ួ្ បណាេ លម្អាយ 
សកតមភារតយួចំ្ួ្តិ្ ព្តូវបា្អ្ុវតេ។ 

 អនកសមព្គ្ចិ័តេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់តយួចំ្ួ្ព្តូវការការគពំ្េបម្ចចកម្េសអំរីរម្បៀបម្ធាើម្រាគ្ 
វ ិ្ ិចឆយ័ វធីិរាបាល ការកតព់្តា្ិងម្ធាើរបាយការ ៍ ។ល។ រីសំណាកត់ ឌ លសុខ្ភារ តន្រ េ្ីអភបិាល
ព្គុ្្ចាញ់ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងបុគ្គលិកអងគការដឃរ។ 

 ព្បរ័្ ធMIS តិ្ ផ្េល់រត័ា៌្ទងំអស់ដដ្លម្យើងព្តូវការសព្ាបសូ់ចនាករន្ការអ្ុវតេ្ ៍
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ការង្ហរ (PF) (ឧ. ការដបងដចកអាយុ, ម្ភេ ្ិងករ ីសងេយ័ោតយួការម្ធាើម្តសេ) ។ ទងំម្្ះ្ឹងព្តូវបា្
រតួបញ្ចូ លម្ៅកនុងកំដ ដដ្លបា្ម្ធាើបចចុបប ន្ភារ។ បញ្ា ីសារម្រើភ ័ឌ សាភ រៈដដ្លផ្េល់ម្ោយ UNOPS 
តាងំរី ន្  ំ២០១៧ រិបាករកដូ្ម្ចនះព្តូវចំណាយម្រលម្វលាម្ព្ចើ្។ 

 គំ្រូយុេធសាន្រសេសព្ាបអ់្ុវតេ្ក៍តមវធីិតយួចំ្ួ្ដដ្លបម្ងកើតម្ោយថ្នន កោ់តិ ជួបឧបសគ្គដ្ល់ការ 
អ្ុវតេ្ម៍្ៅថ្នន កម់្ព្កាតោតិ ម្ព្រះសតតាភាររបស់តន្រ េ្ីថ្នន កម់្ព្កាតោតិតយួចំ្ួ្ម្ៅា្កព្តតិ។ 

 ម្ទះបីការម្ធាើម្តសេរកម្តម្រាគ្ព្គុ្្ចាញ់ម្ោយត ឌ លសុខ្ភារតយួចំ្ួ្ធំា្ភារព្បម្សើរម្ ើង 
កម៏្ោយ ម្ៅា្ត ឌ លសុខ្ភារតយួចំ្ួ្តិ្ បា្ម្ធាើម្តសេរាល់ករ ីសងេ័យម្ ើយ បណាេ ល ម្អាយ 
អព្តាម្តសេវជិាា្ម្ៅា្កព្តតិខ្ពស់។ 

 កងាះខាតឬការោចស់េុក្ូវសាភ រៈតយួចំ្ួ្បា្ម្កើតា្ម្ ើងតយួរយៈម្រលខ្លីម្ៅកនុងព្សុក 
ព្បតិបតេិតយួចំ្ួ្ដដ្លទតទរម្អាយា្ការតាតោ្ោព្បចា។ំ 

 ការប េុ ះបណាេ លម្លើវគ្គ “ការព្គ្បព់្គ្ងករ ី” ព្តូវបា្ផ្អល ស់បេូរម្ៅោការរាបាលរា ឌីកាល់  
P.V ម្ ើយការចំណាយន្ការប េុ ះបណាេ លព្តូវបា្ព្គ្បដ្ េ បម់្ោយ CNM ដដ្លោអព្តាចំណាយ
សូ្យសព្ាបថ់្វកិាដដ្លបា្អ្ុតត័របស់អងគការដឃរ។ ម្្ះព្តូវបា្រតួចំដ កដ្ល់អព្តាចំណាយទប
ម្ៅកនុងរយៈម្រលន្របាយការ ៍ម្្ះ។ 

 ម្ោយសារដតជំងឺរាតតាត Covid19 សកតមភារសំខា្រី់រព្តូវបា្លុបម្ចាលម្ោយ CNM (វគ្គ 
ប េុ ះបណាេ លសេីរីការព្តួតរិ្ិតយ្ិងបញ្ា ីម្ញ្្ទ ៀងផ្អទ ត ់VMW ្ិង PPM QA ្ិងវគ្គរលឹំកសារម្ ើងវញិ
ម្លើកតមវធីិ VMW ្ិងវគ្គប េុ ះបណាេ លព្គូ្បម្ង្ហគ លដ្ល់បុគ្គលិក PHD / OD ម្លើកតមវធីិ VMW ។ ការ
ផ្អល ស់បេូរទងំម្្ះព្តូវបា្រតួចំដ កដ្ល់អព្តាការចំណាយទបម្ៅកនុងរយៈម្រលន្របាយការ ៍ម្្ះ។ 
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ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព អងគការ ែ៊ុ ីអា សអែ (CrS) 
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១.សែចកតីសនតើម្ 

 អងគការCRS ម្ៅម្ព្កាត PR-UNOPS ប េ្ម្ធាើការេំនាកេំ់្ងម្ោយផ្អទ ល់ ្ិងគពំ្េ CNM 
ម្ដ្ើតបមី្ធាើឲ្យសម្ព្តចបា្យុេធសាន្រសេ MEAF ្ិងម្គលការ ៍ដ នាទំងំអស់ (SOPs) ម្ៅថ្នន កម់្ព្កាត
ោតិ ម្ដ្ើតបមី្លើកកតពស់គុ្ ភារន្ម្សវាជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតរយៈវធីិសាន្រសដដដ្លា្លកា ៈសេងោ់រ 
កនុងការសព្តបសព្តួលព្បកបម្ោយតាល ភារ ោតយួ្ឹងអនកអ្ុវតេ្គំ៍្ម្រាងដ្នេម្េៀត រតួទងំអងគការ
សងគតសីុវលិ ម្ៅកនុងតំប្។់ ម្្ះព្តូវម្ធាើឲ្យសព្តចបា្ម្គលម្ៅចុងបញ្ចប ់ ម្ោយជួយ ដ្ល់ 
PHD/OD/HC កនុងការកសាងយ េ្ការ ្ ិងរចនាសតព័្ ធ ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ស៍កតមភារឲ្យា្ព្បសិេធភារ របស់
តូល្ិធិសកលម្ោយឯករាជយ។ CRSគពំ្េដ្ល់ការកសាងសតតាភារម្ៅកព្តតិទងំម្្ះ ដូ្ម្ចនះរចនាស
តព័្ ធដដ្លបា្គពំ្េអាចផ្អល ស់បេូរម្ោយម្ោគ្ជយ័ ម្ ព្ ះម្ៅដំ្ណាកក់ាលម្ព្តៀតលុបបំបាត ់ ្ិងការលុប
បំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅម្ព្កាតតជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ។ 

 

២.លទធនល 

លេឋផ្លសំម្រចបា្ (ម្ធៀបម្ៅ្ឹងសូចនាករ)  

ល.រ សូចនាករ ម្គលម្ៅ សតេិធផ្ល % តតិម្យបល់ 

១ សាាព្តន្ព្គឹ្ះសាា ្សុខាភិ
បាលដដ្លតិ្ ា្ោចស់េុក
កនុងកំ ុងម្រលរបាយការ ៍ 

៨០/៨៤ 

៩៥% 

៨០/៨៥ 

៩៤% 

 

៩៩ 

PHD/OD ្ិង 
បុគ្គលិក CRS រិ្ិតយ 
្ិងម្ធាើរបាយការ ៍
សេុកម្េៀងទត ់         

២ សាាព្តន្ករ ីជំងឺព្គុ្្
ចាញ់បា្េេួលការរាបាល
ម្ោយថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់ជំម្រ ើសេី១ 
ម្ៅតាតតូលោឋ ្សុខាភបិាល
សាធារ ៈ 

១,១១៧/
១,១១៧ 

១០០%   

៣៨៩/៤០៥ 

៩៦%           

 

៩៦ 

ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ដដ្លព្តូវបា្រកម្ឃើញ
ម្សទើរដតទងំអស់បា្
េេួលការរាបាលជំ
ម្រ ើសេី១ ម្ៅតូលោឋ ្
សុខាភបិាល។ ា្
ម្េ16ករ ីប ុម្ណាា ះ
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ព្តូវបា្បញ្ាូ ្ ម្ដ្ើតបី
ម្ធាើការព្សាវព្ោវ។ 

៣ សាាព្តន្ករ ីជំងឺព្គុ្្
ចាញ់បា្េេួលការរាបាល
ម្ោយថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់ជំម្រ ើសេី១ 
ម្ៅតាតស គ្ត្ ៍

១,៨៨៨/
១,៨៨៨ 

១០០% 

៩៧២/៩៧២ 

១០០% 

 

១០០ 

ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ដដ្លព្តូវបា្រកម្ឃើញ
ទងំអស់បា្េេួល
ការរាបាលជំម្រ ើស 

េី១ តាតស គ្ត្ ៍

៤ សាាព្តន្ករ ីជំងឺព្គុ្្
ចាញ់បា្េេួលការរាបាល
ម្ោយថ្នន ពំ្គុ្្ចាញ់ជំម្រ ើសេី១ 
ម្ៅតាតម្សវាឯកជ្ 

n/a n/a n/a សកតមភារម្ៅម្សវា
ឯកជ្តិ្ បា្អ្ុវតេ
ម្េ ម្យងតាតលិខិ្ត 

រីព្កសួងសុខាភបិាល 

៥ ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ដំដ្លា្
ព្បសិេធភារយូរ បា្ដចក
ចាយដ្ល់ព្បោជ្ដដ្លា្
 ្ិភយ័ តាតរយៈយុេធនាការ
ព្េងព់្ទយធំ។ 

១៦៨,១១០ ១៦១,៩៩៧ ៩៦  

៦ ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ដំដ្លា្
ព្បសិេធភារយូរ បា្ដចក
ចាយដ្ល់ព្បោជ្ដដ្លា្
 ្ិភយ័ តាតរយៈកាដចកប េ្
ោព្បចា។ំ 

៦៧,៤១៨ ៨២,៤៣៦ ១២២ សូចនាករម្្ះម្លើស
ដផ្្ការម្ោយសារ 

អងគការសីុអាម្អសម្ធាើ
ការជិតសនិេធោតយួនដ្
គូ្ ្ិងតាតការអ្ុវតេ្៍
សកតមភារោព្បចា។ំ 

៧ សាាព្តន្របាយការ ៍ 
េេួលបា្រីតូលោឋ ្សុខាភិ
បាល 

៨៤/៨៤ 

១០០% 

៨៥/៨៥ 

១០០% 

 

១០០ 
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៨ សាាព្តន្ករ ីព្គុ្្ចាញ់
ដដ្លសងេយ័ បា្េេួលការ
ម្ធាើម្តសេរកម្តម្រាគ្ម្ៅតូល
ោឋ ្សុខាភបិាលសាធារ ៈ 

៣៧,៤២៧/
៣៧,៤២៧ 

១០០%  

២៥,៨៤៧/
២៥,៨៤៧ 

១០០% 

 

១០០ 

ព្គ្បក់រ ីព្គុ្្ចាញ់
ដដ្លសងេយ័ បា្
េេួលការម្ធាើម្តសេរក
ម្តម្រាគ្ម្ៅតូលោឋ ្ 

សុខាភបិាល 

សាធារ ៈ 

៩ សាាព្តន្ករ ីព្គុ្្ចាញ់
ដដ្លសងេយ័ បា្េេួលការ
ម្ធាើម្តសេរកម្តម្រាគ្ម្ៅតាត
ស គ្ត្ ៍

១៣០,០៣
៦/
១៣០,០៣
៦ 

១០០%          

១៤៦,៥៦០/
១៤៦,៥៦០ 

              
១០០% 

 

១០០ 

ព្គ្បក់រ ីព្គុ្្ចាញ់
ដដ្លសងេយ័ បា្
េេួលការម្ធាើម្តសេរក
ម្តម្រាគ្ម្ៅតាត 

ស គ្ត្ ៍

១០ សាាព្តន្ករ ីព្គុ្្ចាញ់
ដដ្លសងេយ័ បា្េេួលការ
ម្ធាើម្តសេរកម្តម្រាគ្ម្ៅតាតម្ស
វាឯកជ្ 

n/a n/a n/a សកតមភារម្ៅម្សវា
ឯកជ្តិ្ បា្អ្ុតេ
ម្េ ម្យងតាតលិខិ្តរី
ព្កសួងសុខាភបិាល 

១១ ចំ្ួ្ន្ VMWs / MMWs 
(ម្ៅម្ព្កាតម្ខ្តេ CRS) សកតម
កនុងកំ ុងម្រលរាយការ ៍ 

១,០១០ ១,០១០ ១០០ VMW/MMW ទងំ
អស់សកតម កនុងការ
បំម្រញការង្ហរ។ 

១២ ចំ្ួ្ន្ម្សវាឯកជ្ (ម្ៅ
ម្ព្កាតម្ខ្តេ CRS) សកតមកនុង
កំ ុងម្រលរាយការ ៍ 

n/a n/a n/a សកតមភារម្ៅម្សវា
ឯកជ្តិ្ បា្អ្ុវតេ
ម្េ ម្យងតាតលិខិ្តរី
ព្កសួងសុខាភបិាល 

១៣ ភាគ្រយ HFs (ម្ៅម្ព្កាតម្ខ្តេ 
CRS)ម្ធាើការព្បជំុម្សវាឯកជ្ 
រីរដខ្តេង កនុងកំ ុងម្រលរាយ
ការ ៍ 

n/a n/a n/a សកតមភារម្ៅម្សវា
ឯកជ្តិ្ បា្អ្ុវតេ
ម្េ ម្យងតាតលិខិ្តរី
ព្កសួងសុខាភបិាល 
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១៤ ភាគ្រយ HFs (ម្ៅម្ព្កាតម្ខ្តេ 
CRS)ម្ធាើការព្បជំុVMW 

ព្បចាដំខ្ 

៤២/៤២ 

១០០% 

៤២/៤២ 

១០០% 

 

១០០ 

ត ឌ លសុខ្ភារទងំ 
៤២ បា្ម្រៀបចំការ
ព្បជំុVMW ព្បចាដំខ្ 

១៥ ចំ្ួ្តូលោឋ ្សុខាភបិាល 
ដដ្លបា្ចុចដផ្្េី កំ ត់
ព្បោជ្ចល័ត កនុងកំ ុង
ម្រលរាយការ ៍ 

១០២ ៤៥ ៤៤ ទបោងម្គលម្ៅ
ម្ោយសារត ឌ ល
សុខ្ភារខ្លះយឺតកនុង
ការអ្ុវតេសកតមភារ
ម្ព្រះដតរវល់ោតយួ
សកតមភារម្ផ្េងៗ 

១៦ ចំ្ួ្តន្រ េ្ីសុខាភបិាលថ្នន ក់
ម្ព្កាតោតិ (ម្ៅម្ព្កាតម្ខ្តេ 
CRS) បា្េេួលការប េុ ះប
ណាេ លសេីរីការព្គ្បព់្គ្ង
ករ ីព្គុ្្ចាញ់ 

៦៤៦ ៤៤១ ៦៨ ទបោងម្គលម្ៅ
ម្ោយសារដតការប
 េុ ះបណាេ លការ
ព្គ្បព់្គ្ងករ ីព្គុ្្
ចាញ់ ព្តូវបា្លុប
ម្ចាល 

១៧ ចំ្ួ្ន្ VMWs (ម្ៅម្ព្កាត
ម្ខ្តេ CRS) េេួលបា្ការប
 េុ ះបណាេ លបំប ្ /ការប េុ ះ
បណាេ លថ្មី 

៨៦ ៤ ៥ VMW ចំ្ួ្ ៤ នាក់
ព្តូវម្រ ើសអនកជំ្ួស ្ិង
បា្េេួលការប េុ ះ
បណាេ ល 

១៨ ចំ្ួ្MMW ម្ៅតាតចំការ 
(ម្ៅម្ព្កាតម្ខ្តេ CRS) បា្
បម្ងកើត្ិងដថ្ទ ំ

៤ ៤ ១០០  

 
លេឋផ្លរមំ្លច 

ម្ទះបីោា្ការរាតតាតជំងឺកូវតី១៩កនុងរយៈម្រលម្្ះ អងគការCRS េេួលបា្ម្ោគ្ជយ័កនុង
ការអ្ុវតេ្ក៍តមវធីិដូ្ចោ៖ ការប េុ ះបណាេ លការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិដដ្លបា្ម្ធាើម្ ើងដ្ល់បុគ្គលិកត ទ្ីរសុ
ខាភបិាល្ិងព្សុកព្បតិបតេិ បា្ម្រៀបចំការព្បជំុម្ធាើដផ្្ការឆ្ាសេី១ ្ិងេី២ ន្ ២ំ០២០។ ា្ការចុះ
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អភបិាលតពី្កូេសេ្ម៍្ោយCNMចំ្ួ្២ម្លើក ្ិងចុះអភបិាលតពី្កូេសេ្ម៍្ោយតន្រ េ្ីត ទ្ីរម្រេយម្ខ្តេ
ចំ្ួ្១០ម្លើក។ អនកសម័ព្គ្ចិតេម្ៅតាតចំការ៤នាកព់្តូវបា្ម្ព្ជើសម្រ ើសតាតដផ្្ការ។ ត ឌ លសុខ្ភារ
ចំ្ួ្៤២ បា្ម្រៀបចំការព្បជំុអនកសម័ចិតេយ ងម្េៀងទត ់ម្ោយា្ការចូលរតួព្បជំុ៩៨% រីអនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ បា្ចុះអភបិាលសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ោយតន្រ េ្ីត ទ្ីរសុខាភបិាល
ម្ខ្តេចំ្ួ្១១ម្លើក ម្ោយតន្រ េ្ីព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្១៣ម្លើក ្ិងម្ោយត ឌ លសុខ្ភារ ចំ្ួ្៧៨ 
ម្លើក។ បា្ម្ធាើការផ្េរាផ្ាយ្ូវសារអបរ់សុំខ្ភារជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតសាា ្ីយវ៍េិយុចំ្ួ្ ៥ កនុងម្ខ្តេទងំ
៣។ បា្ដចកតុងព្ជលកថ់្នន តំាតរយៈយុេធនាការចំ្ួ្ ១៦១,៩៩៧តុង ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្១៤
កនុងម្ខ្តេសទឹងដព្តង ្ិងចំ្ួ្៨២,៤៣៦តុងតាតរយៈការដចកប េ្ម្ៅកនុងម្ខ្តេម្ផ្េងម្េៀត។ បា្ចុះព្សង់
ព្បោជ្ចល័តចំ្ួ្២២,៧៥២នាក ់ ម្ៅកនុងត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្៤៥ដដ្លា្ភូតសិរុប២៧៦ភូត។ិ 
ព្បជំុគ្ ៈកាម ធិការរិម្សស លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេបា្៦ដ្ង ្ិងថ្នន កព់្សុកបា្៤ដ្ង។ 

៣.រញ្ហា ប្រឈម្ចំរង 
ម្ោយសារដតការរកីរាលោលន្ជំងឺកូវដី្១៩ បុគ្គលិក PHD/OD/HCs ា្ការតាញឹកខាល ងំ

ោតយួ្ឹងសកតមភារម្ឆ្លើយតបដដ្លបា្ផ្េល់អាេិភារម្ៅម្លើជំងឺម្្ះ។ សកតមភារតយួចំ្ួ្ព្តូវបា្
ហាតឃ្តម់្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យចលនា្ិងការព្បតូលផ្េុ ំត្ុសេា្ចំ្ួ្ម្ព្ចើ្។ ោលេធផ្លសកតមភារតយួ
ចំ្ួ្ព្តូវបា្អ្ុវតេតិ្ ម្រញម្លញ ដូ្ចោការចុះអភបិាលម្ៅ VMW/MMW ម្ោយតន្រ េ្ី 
PHD/OD/HCs ការចុះអភបិាលតពី្កូេសេ្ម៍្ោយតន្រ េ្ី CNM/PHD។ ការព្បជំុគ្ ៈកាម ធិការរិម្សស 
លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិងថ្នន កព់្សុកតិ្ បា្ព្គ្បត់ាតដផ្្ការោម្ដ្ើត។ 

ម្ដ្ើតបមី្ោះព្សាយបញ្ហា ព្បឈតចំម្រះតុខ្ទកេ់ង្ឹងជំងឺកូវដី្១៩ អងគការCRSា្ដផ្្ការដូ្ច
ខាងម្ព្កាត៖ 

 ចូលរតួម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ជំ៍ងឺកូវតី១៩ ម្ដ្ើតបធីានាបា្្ូវការម្ធាើដផ្្ការដ្ល៏អព្បម្សើរ កដូ៏្ចោម្ដ្ើតប ី
ម្តើលរីរម្បៀបបញ្ចូ លសកតមភារអាេិភារឱយបា្សតព្សបម្ដ្ើតបកីាតប់ ា្យផ្លប ះរល់ន្ ការង្ហរោ 
អេិភារម្លើគ្ម្ព្ាង RAI2E ។ 

 ជំរុញម្លើកេឹកចិតេដ្ល់ PHD/OD/HCs ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ស៍កតមភារដដ្លបា្ម្ព្គងេុកដដ្លា្
ម្ៅកនុងដផ្្ការឆ្ាស ម្ោយា្វធិា្ការបង្ហក រន្ជំងឺកូវតី១៩ កនុងម្រលអ្ុវតេ។ 
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៤.សោលសៅអាទិភាពែរំរ់ឆ្ែ  ំ២០២១ 
 ម្រៀបចំម្ធាើដផ្្ការព្បតិបតេិ ន្ ២ំ០២១ សព្ាបគ់្ម្ព្ាង RAI3E ោតយួម្ខ្តេទងំអស់ដដ្ល ម្ធាើការ

ោនដ្គូ្រអងគការសីុអាម្អស។ 
 បញ្ចូ លម្ខ្តេចំ្ួ្ ២ បដ ា្តម្េៀត (រត្គី្រ ី ្ិងត ឌ លគី្រ)ី ម្ៅកនុងគ្ម្ព្ាងថ្មីរបស់ RAI3E ្ិង

ដ្កម្ចញម្ខ្តេចំ្ួយតយួ (ឧតេរា្ជយ័) ។ ដូ្ម្ចនះអងគការCRS ្ឹងម្ធាើការោតយួម្ខ្តេចំ្ួ្ ៤ 
ម្ៅ ន្ មំ្ព្កាយ (PVH, STG, RTK ្ិង MDK) 

 សព្តបសព្តួល ការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ្ិងការព្គ្បព់្គ្ងថ្វកិារ សំរាបគ់្ម្ព្ាង RAI3E។ 
 ប េុ ះបណាេ លថ្នន កម់្ព្កាតោតិម្លើការព្គ្បព់្គ្ងករ ីព្គុ្្ចាញ់។ 
 ដចកតុងព្ជលកថ់្នន  ំតាតរយៈការដចក យុេធនាការព្េងព់្ទយធំ ្ិងការដចកប េ្។ 
 ផ្េល់ការអបសុ់ខ្ភារអំរីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ តាតរយៈបេអ េ្រាគ្ត្ម៍្ផ្េងៗ។ 
 ប េ្ម្ធាើសកតមភារោព្បចាមំ្ៅតាតតូលោឋ ្ដូ្ចោ ព្បជំុអនកសម័ព្គ្ចិតេព្បចាដំខ្ ការអភបិាល ្ិងការ

អម្ងកតតាតោ្ករ ីព្គុ្្ចាញ់ោម្ដ្ើត។ 
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ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែអ់ងគការ NIH                    
គសប្មាងែហប្រតិរតតិការសៅកែ៊ុងប្រសទែកម្ព៊ុជ្ញ 
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 ១. Characterization of febrile disease landscape in Cambodia via metagenomic 
pathogen sequencing 

 ែនិទនែកិោ  
 ម្ឆ្លើយតបម្ៅ្ឹងចំម្រះការសាល បជិ់តតយួលា្នាកក់នុងតយួ ន្ ំៗ ន្ជំងឺដដ្លបងកម្ោយវុចិេរ័។ 
ជំងឺដដ្លម្កើតម្ ើងម្ោយសារវុចិេរ័ម្កើតម្ ើងម្ៅម្រលដដ្លម្តម្រាគ្បងកជំងឺតយួព្តូវបា្ចតលងម្ោយការ
ខានំ្ររួក arthropod ដដ្លោភាន កង់្ហរចតលងដូ្ចោ តូស រុយ សម្ងកើច ឬ នច។ ម្ទះយ ងណាកម៏្ោយ
ម្ោយសារដតកងាះម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ម្ៅកនុងព្បម្េស ជំងឺោម្ព្ចើ្តិ្ ព្តូវបា្ម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័ ឬ ព្តូវបា្ម្គ្
កំ តម់្តម្រាគ្បងកជំងឺោកល់ាកណ់ាតយួម្ ើយ។ លេធផ្លគឺ្ថ្នម្រាគ្រាតតាតន្ជំងឺដដ្លបងកម្ោយវុចិេរ័
ោម្ព្ចើ្តិ្ ព្តូវបា្ម្គ្វាយតនតលម្េ។ 
 ម្គលម្ៅចំបង គឺ្ការនាយំកបម្ចចកវេិាដដ្លអាចរិរ ៌នាអំរី ម្ស្ូត របស់ម្តម្រាគ្បងកជំងឺ
ឆ្លងទងំអស់ចំម្រះអនកជតៃពឺ្គុ្្ម្ៅដ  ម្ដ្ើតបយីល់កា្ដ់តចាស់អំរីសភារន្ជំងឺឆ្លងម្ៅកនុងព្បម្េស 
កតពុោ។ 

ការពិពណ៌្នាការែកិោ  
 ម្្ះគឺ្ោរិធីសារសេីរីវតាុវភិាគ្ជីវសាន្រសេម្ៅតជឈត ឌ លចំ្ួ្ ៣ ។ សំណាកឈាត្ឹងព្តូវ
បា្យករីបុគ្គលដដ្លា្អាយុចាបរី់ ៦ ដខ្ដ្ល់ ៦៥ ន្ មំ្ោយា្ព្គុ្្ម្ៅេ  (៣៨ អងាម្ស្ិងខ្ពស់
ោងម្្ះ) ដដ្លា្វតេា្ម្ៅត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ឬ ត ទ្ីរម្រេយព្រះកុសុតៈ ឬត ទ្ីរម្រេយកុារ
ោតិកនុងរាជធា្ីភនមំ្រញ។ 
 

សោលរំណ្ង   
ម្ដ្ើតបកំី តអ់តេសញ្ហា  ម្តម្រាគ្បងកជំងឺម្ៅកនុងអនកជំងឺ ម្ោយម្ព្បើបម្ចចកវេិា Metagenomic 

pathogen sequencing។ 
បង្ហា ញ លកា ៈ ្ិង ដផ្្េីន្ម្តម្រាគ្ ្ិង អា្ុភារន្អងគបដិ្ព្បា ោតយួ្ឹងេឹកាតរ់បស់

ភាន កង់្ហរចតលង។ 
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លទធនលជ្ញរឋម្ 
 

ព្បម្ភេ រយៈម្រលសរុបរបាយការ ៍ 
(២១-២៥ កញ្ហា  ២០២០) 

សរុបរតួ 
(២៣ កកកោ ២០១៩ 

 -២៥ កញ្ហា  ២០២០) 

ម្គលម្ៅសព្ាបម់្ព្ជើសម្រ ើស        
      (៦ ដខ្ ម្ៅ ៦៥ ន្ )ំ 

 តិ្ ម្លើសរី១,៥០០ 

ម្គលម្ៅសព្ាបចុ់ះម្ឈាម ះ (៦ 
ដខ្ ម្ៅ ៦៥ ន្ )ំ 

កំ តត់ិ្ ម្លើសរី ១០០ សំណាកកនុងតយួដខ្ ឬ ៤០០០ កនុងរយៈម្រល ៤

ន្  ំ

ចំ្ួ្ម្ព្ជើសម្រ ើសបរាជយ័ ០ ០១ 

តូលម្ តុន្ការបរាជយ័  េិ ន្្យ័តិ្ ម្រញម្លញ 

ចំ្ួ្ចុះម្ឈាម ះ ៥ ៤០៩ 

៦ ដខ្ ម្ៅ ១៣ ន្  ំ ០៣ (១ ព្បុស ២ ព្សី) ២៧៧ (៦៨%) 

  ≥ ១៤ ន្  ំម្ៅ ≤ ១៧ ន្  ំ ០០ (ព្បុស ព្សី) ៤២ (១០%) 

  ≥ ១៨ ន្  ំម្ៅ ≤ ៦៥ ន្  ំ ០២ (១ ព្បុស ១ ព្សី ៩០ (២២%) 

 

លទធនលម្នាីរពិសសាធន៍ 
 កនុងចំម្ណាតសំណាកចំ្ួ្ ៣៨៨ យកម្ចញរីអនកជំងឺព្គុ្្ម្ៅដ  ៦១,១% (២៥០/៤០៩) ន្
សំណាកព្តូវបា្វភិាគ្ sequenced ្ិង វភិាគ្ម្ោយម្ព្បើ IDseq bioinformatics pipeline។ កនុងម្នាះ 
៤៧,២% (១១៨/២៥០) ព្តូវបា្កំ តអ់តដសញ្ហា  ម្តម្រាគ្បងកជំងឺ។ ជំងឺដដ្លជួបព្បេះម្ព្ចើ្ោងម្គ្
គឺ្ោជំងឺដដ្លបងកម្ ើងម្ោយភាន កង់្ហរចតលង ា្រ ូតដ្ល់ ៧១,២% (៨៤/១១៨) ន្ម្តម្រាគ្បងកជំងឺទងំ
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អស់។ កនុងចំម្ណាតជំងឺដដ្លបងកម្ោយភាន កង់្ហរចតលងទងំអស់កនុងម្នាះា្ ៨០,៥% (៩៥/១១៨) គឺ្បងក
ម្ោយវរុីស។ បុរស ្ិង ន្រសេី ា្ចំ្ួ្ឆ្លងជំងឺព្បហាកព់្បដ លគន ។ កនុងចំម្ណាតការកំ ត ់
អតដសញ្ហា  របស់ម្តម្រាគ្បងកជំងឺចំ្ួ្ដដ្លរកម្ឃើញករ ីម្ព្ចើ្ោងម្គ្ ៥៥,១% (៦៥/១១៨) គឺ្ម្ៅ
កនុងចំម្ណាតត្ុសេអាយុចម្នាល ះរី ៦ ម្ៅ ១៥ ន្ ។ំ ការរកម្ឃើញដ្សំ៏ខា្គឺ់្ការកំ តប់ា្អតេសញ្ហា  
ន្កនុងម្តម្រាគ្បងកជំងឺម្ព្គះថ្នន ក ់២ព្បម្ភេ “ហា្ិភយ័ម្លើត្ុសេទប ហា្ិភយ័ម្លើស គ្ត្ទ៍ប” ដូ្ច
ោ វរុីសជំងឺព្គុ្្ឈកី (១ករ ី) វរុីសជំងឺព្គុ្្ឈាត (៧៧ករ ី) Leptospira interrogans and 
biglobosa (៣ករ ី) Vibrio cholerae (១ករ ី) and Zika virus (១ករ ី) រីការសិកាដ្នេម្េៀត។     
សាគ ល់៖ វធីិសាន្រសេ Sequencing គឺ្សព្ាបម់្គលបំ ងព្សាវព្ោវ្ិងផ្េល់ជូ្ដតភាន កង់្ហរបងកម្រាគ្
ដដ្លសងេយ័ដដ្លព្តូវការបញ្ហា កម់្តសេម្ធាើម្រាគ្វ ិ្ ិចឆយ័សេងោ់រម្ោយត ទ្ីររិម្សាធ្ប៍ដងអកោតិ។ 

សែចកដីែនែិដាឋ ន និង សននការអនាគត 
 ១. ភាគ្ម្ព្ចើ្ន្ភាន កង់្ហរបងកជំងឺម្ោយវុចិេរ័កនុង ន្  ំ ២០១៩ ភាគ្ម្ព្ចើ្ោវរុីសជំងឺព្គុ្្ឈាត
ដដ្លព្តូវបា្ម្គ្ររឹំងថ្ន្ឹងា្ការផ្ទុះម្ ើងធំ។ ម្ទះយ ងណាកនុង ន្ កំ ល្ងតកភាន កង់្ហរបងកម្រាគ្វុចិេរ័ 
ដដ្លព្តូវបា្ម្គ្កំ តអ់តេសញ្ហា  ។ ោរិម្សសភាន កង់្ហរបងកជំងឺកអ៏ាចព្តូវបា្រកម្ឃើញម្ោយវធីិ 
សាន្រសេន្ការម្ធាើ sequencing ទងំម្្ះ ប ុដ េ្ម្ៅម្រលម្្ះម្យើងតិ្ អាចផ្េល់េិ ន្្យ័តាតម្រលម្វលាោក់
លាកប់ា្ម្េម្ោយសារភារសមុគ្សាម ញន្ next generation sequencing។ 
 ២. ម្យើងកំរុងម្រៀបចំម្ធាើវមិ្សាធ្កតមរិធីសារម្ដ្ើតបោីកប់ញ្ចូ លការព្បតូលសំណាករីបំរងក់ 
្ិង ព្ចតុះ ម្ដ្ើតបរីតួបញ្ចូ លភាន កង់្ហរបងកម្រាគ្ផ្លូវដ្ម្ងាើតដដ្លតិ្ ព្តូវបា្រាបប់ញ្ចូ លកនុងជំងឺដដ្លា្ម្ៅកនុង
តំប្េី់ព្កុង ជំុវញិេីព្កុង ្ិង េីជ្បេ។ 
 

២. Investigating vector-borne determinants of Aedes-transmitted arboviral infections in 
Cambodia: an observational longitudinal cohort study in children   
 

ចំណ្ងសជ្ើងននពិធីសារ 
តាតការម្សុើបអម្ងកតរីភាន កង់្ហរចតលងដដ្លកំ តម់្ោយការចតលងម្រាគ្ម្ោយតូស Aedes ដដ្ល

ផ្ទុកម្ោយ Arboviral ម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោៈ ម្បើតាតការសម្ងកត ម្ៅម្លើការសិកាោព្កុតតាតរយៈ
បម្ណាេ យម្ៅម្លើកុារ ។ 
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សែចកតីែសងេរ 
 តូសដដ្លបងកកំម្ ើ តម្តម្រាគ្ Viruses ប េ្្ូវករ ីសំខា្ោ់សកលម្ៅម្លើអព្តា ឈ ឺ ្ិង 
សាល ប ់ោរិម្សសម្ៅតំប្អ់ាសីុអាម្គ្នយ ៍។ ការសិកាោម្ព្ចើ្ ន្ជំងឺដដ្លបងកម្រាគ្ម្ោយភាន កង់្ហរចតលងរំុ
បា្វាយតនតលថ្ន កតាេ ដដ្លបណាេ លតករីភាន កង់្ហរចតលង ម្ដ្ើរតួនាេីម្ៅកនុងការម្ឆ្លើយតបរបស់ព្បរ័្ ធ
ការរររាងកាយម្ៅម្ ើយម្េ ។ 
 ម្យើងអាចបម្ងកើត ការសិកា longitudinal ម្ៅម្លើព្កុតកុារម្ដ្ើតបរី ៌នា ប ទ្ុកន្ Viruses 
ព្គុ្្ឈាត ្ិង រិ្ិតយម្ោយព្បុងព្បយត័នន្ការម្ឆ្លើយតបរបស់ព្បរ័្ ធការររ ម្ៅ្ឹងព្បូម្តអីុ្របស់េឹក
ាតតូ់ស Aedes aegypti ។ តូស គឺ្ោភាន កង់្ហរចតលងរបស់ជតៃពឺ្គុ្្ឈាត , េកីា ្ិង ឈគុី្្ហាគ ្យ់ វ ី
រុស ។ 
 ការសិកាអំរី ម្អរីម្ដ្តសីាន្រសេម្្ះ ោតូលោន ្ព្គឹ្ះដ្សំ៏ខា្ស់ព្ាប ់ការសិកាទងំឡាយម្ៅ
ម្រលអនាគ្ត ្ិងអាចជួយ ផ្េល់្ូវការយល់ដឹ្ងកា្ដ់តចាស់អំរីព្បរ័្ ធការរររាងកាយោតយួេឹកាត់
តូសម្ៅម្លើជំងឺ arboviral ដដ្លកំរុងវវិតេម្ៅកនុងព្បម្េសកតពុោ ដដ្លោតំប្អ់ងម់្ដ្តចិ ។ 

លទធនលរឋម្ 
ចម្នាល ះរីនថ្ៃេី១៣ ដខ្កកកោ ្ិង នថ្ៃេី២២ ដខ្សីហា ន្ ២ំ០១៨ ម្កមងសម័ព្គ្ចិតេចំ្ួ្៧៧០នាកព់្តូវម្ព្ជើស
ម្រ ើសដដ្ល ២៧៣ (៣៥,៥%) បា្រកម្ឃើញា្ម្សរ  ូម្ព្បវា  ងវ់រុីសព្គុ្្ឈាតតាតរយៈម្តសដ ELISA។ 
ម្្ះា្្យ័ថ្នរួកម្គ្ធាល បា់្ឆ្លងជំងឺព្គុ្្ឈាតរីតុ្តក។ ព្បុស ្ិង ព្សី ា្ចំ្ួ្ម្សរ  ូម្ព្បវា  ង់
ព្បហាកព់្បដ លគន ។ ការតាតោ្ម្លើកេី២ េី៣ េី៤ ្ិងេី៥ គឺ្ ៨៤,៣% ៨៧% ៨១,៨% ្ិង 
៨០,១% ម្ទះោយ ងណាអនកសម័ព្គ្ចិតេតយួចំ្ួ្ព្តូវបា្ដ្កម្ចញតាតរយៈអនកអម្ងកតចំ្ួ្ ៣,២% 
្ិង ១០,២% កនុងការតាតោ្ម្លើកេី៤ ្ិង េី៥។ ការតាតោ្ម្ៅម្រលព្គុ្្ម្ៅដ  ្ិង តកត ទ្ីរម្រេយ
បដងអកម្ខ្តេកំរងស់ពឺា្ចំ្ួ្ ២៣៣/៧៧០ (៣០,៣)។៦៥/២៣៣(២៧,៩) ព្តូវបា្ម្ធាើម្តសេ PCR 
ម្ៅម្លើម្តម្រាគ្ព្គុ្្ឈាត ព្គុ្្ឈកី ្ិង  េកីា ្ិង ៤៣/៦៥ (៦៦,២) វជិាា្ម្តម្រាគ្ព្គុ្្ឈាត ្ិង 
តិ្ បា្រកម្ឃើញ ម្តម្រាគ្ជំងឺព្គុ្្ឈកី ្ិង  េកីាម្េ។ 

សែចកដីែនែិដាឋ ន 
១. លេធផ្លបឋតរបស់ម្យើងបង្ហា ញអំរីការម្កើ្ម្ ើង seropositive ន្ជំងឺព្គុ្្ឈាតតាតរយៈអាយុ ោ
រិម្សសម្កមងចម្នាល ះអាយុ ៨ម្ៅ៩ ន្ ។ំ 
២. ការវភិាគ្ម្ផ្េងម្េៀតម្ៅម្លើសាា ្ភារព្បរ័្ ធភារសំុា ្ិង ការព្ប្ងំម្ៅ្ឹងេឹកាតរ់បស់ Ae. 
Aegypti ម្ៅម្រលបនាទ ប។់ 
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ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែអ់ងគការអនតរជ្ញតិរំសរ ើែ៊ុខភាព
ប្រជ្ញជ្ន ប្រចាកំម្ព៊ុជ្ញ(្ី សអែ អាយ កម្ព៊ុជ្ញ) 
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១. សែចកតីសនតើម្៖ 
 កនុង ន្ ២ំ០២០ ម្្ះ អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ កំរុងដតអ្ុវតេកតមវធីិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ 
ចំ្ួ  ្២ ដដ្លតយួឧបតាតភថ្វកិាម្ោយតូល្ិធិសកល ម្ព្កាតគំ្ម្រាងា្ម្ឈាម ះថ្ន RAI2E ្ិង គំ្ម្រាងតយួ
ម្េៀត ឧបតាតភថ្វកិាម្ោយតូល្ិធិម្ប ៀល ម្តលី្ោ ដ គត ម្ព្កាតគំ្ម្រាងា្ម្ឈាម ះថ្ន GEMS ។ ម្ដ្ើតបអី្ុវតេ
្ ៍គំ្ម្រាងកតមវធីិទងំរីរម្្ះព្បកបម្ោយម្ោគ្ជយ័ អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ បា្ម្ធាើការោនដ្គូ្យ ង ជិត
សនិេោតយួតជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់  អងគការ UNOPS  អងគការនដ្គូ្ម្ផ្េងៗ ម្េៀត ត ទ្ីរ     
សុខា ភបិាលម្ខ្តេ ្ិង ការយិល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិរករ់័្ ធនានា។ 
 
 គំ្ម្រាងកតមវធីិGF/RAI2E- អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ ចូលរតួោតយួអងគការអ េ្រោតិចំ្ួ្៤ 
បម្ងកើត ោព្កុតអងគការ រតួា :្ ១. អងគការអ េ្រោតិបំម្រ ើសុខ្ភារព្បោជ  ្ព្បចាកំតពុោ (Population Services 
International- PSI Cambodia), ២. អងគការព្កុតឯកម្េសជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (Malaria Consortium- MC), ៣. អងគ
ការនដ្គូ្សំរាបអ់ភវិឌឍ្ ៍(Partners for Development- PfD), ្ិង ៤. អងគការសកតមភារម្ដ្ើតប ីសុខ្ភារ្ិង
កាតប់ ា្យភារព្កីព្ក (Health Poverty Action- HPA)។ សំរាបគំ់្ម្រាងកតមវធីិ GF/RAI2E ម្្ះ ព្កុតអងគការ
ដឹ្កនាមំ្ោយអងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ បា្េេួលតូល្ិធិចំ្ួ្ោង ៦លា្ដុ្លាល រ ស រដ្ឋអាម្តរកិ  
សំរាបរ់យៈម្រល៣ ន្  ំ(២០១៨-២០២០) ដដ្លព្គ្បដ្ េ បម់្ខ្តេម្គលម្ៅចំ្ួ  ្៨  ដដ្លា្ការយិល័យ 
សុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្២២ន្តំប្១់្ិងតំប្២់។ សំរាប ់អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ េេួលខុ្ស
ព្តូវអ្ុវតេគំ្ម្រាងកតមវធីិម្្ះ ម្ៅម្ខ្តេម្គលម្ៅចំ្ួ្២ គឺ្ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ្ិង ម្ខ្តេព្រះសី ្ុ ដដ្លា្
ការយិល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្៥។ ចំដ្កម្ខ្តេម្គលម្ៅម្ៅ សល់ចំ្ួ្៦ម្ផ្េងម្េៀត ដដ្ល
ា្ការយិល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្១៧ េេួលខុ្សព្តូវ អ្ុវតេគំ្ម្រាងម្ោយសាជិកព្កុត 
អងគការនដ្គូ្របស់អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ។  
 
 គំ្ម្រាងកតមវធីិGEMS- អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ អ្ុវតេកតមវធីិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ
តាតចំការ ចំ្ួ្១៦៩ ្ិង ស គ្ត្ដ៍កបរៗចំការចំ្ួ្១៨ ា្អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់តាតចំការ
ចំ្ួ  ្ ២៧៤នាក ់ ម្ៅកនុងម្ខ្តេម្គលម្ៅចំ្ួ្៩ ដដ្លា្ករ ីព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ន្ភូតភិាគ្ឦសា េ្ព្បម្េស 
កតពុោ ដូ្ចោ កំរងធំ់ កំរងច់ាត តបូងឃមុ ំ ត ឌ លគិ្រ ីរត្គិ្រ ីព្កម្ចះ សទឹងដព្តង ព្រះវហិារ ្ ិង ឧតេរា្ជយ័។ 
េេួលបា្តូល្ិធិសរុបចំ្ួ្ោង ៤លា្ដុ្លាល រស រដ្ឋអាម្តរកិ សព្ាបក់ារអ្ុវតេ្ ៍គ្ម្ព្ាងកនុងរយៈម្រល 
៥ ន្  ំ(២០១៦ - ២០២០)។ 
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តារាងរូបភារេី១: ដផ្្េីម្ខ្តេម្គលម្ៅម្ព្កាតគំ្ម្រាង GF/RAI2E ្ិង Gates/GEMS 

 
 

 
 

២. លទធនលចំរង៖ 

លទធនលសប្រៀរសធៀរនងឹែចូនាករននគំសរងកម្មវិធី GF/RAI2E 
សូចនាករ អំរីម្សវាព្គ្បដ្ េ ប ់

ល.រ សូចនាករ ម្គលម្ៅ លេធផ្ល (១២
ដខ្) 

១ 
CM-4: សាាព្តន្តូលោឋ ្សុខាភបិាលដដ្លតិ្
ោចស់េុក ផ្លិតផ្លគ្ ល្ិះអំ ុងម្រលន្របាយការ
 ៍។ 

៨៣/៨៣ 
=១០០% 

៧៣/៧៥ 
=៩៧% 

២ 
CM-2a(M): សាាព្តន្ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្
បញ្ហា កដ់ដ្ល េេួលបា្ឱសថ្ព្ប្ងំជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ម្ៅតូលោឋ ្សុខាភបិាល សាធារ ៈ។ 

៩៦០/៩៦០ 
=១០០% 

១,០១៩/
១,០២៤ 

=៩៩,៥១% 

៣ 
CM-2b(M): សាាព្តន្ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្
បញ្ហា ក ់ដដ្លេេួលបា្ឱសថ្ព្ប្ងំជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ម្ៅស គ្ត្។៍ 

៨៣៨/៨៣៨ 
=១០០% 

១,៤៨១/
១,៤៨១  

= ១០០% 

ដផ្្េមី្ខ្តេម្គលម្ៅម្ព្កាតគ្ំម្រាង GF/RAI2E ដផ្្េមី្ខ្តេម្គលម្ៅម្ព្កាតគ្ំម្រាង Gates/GEMS 
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៤ 
CM-2c(M): សាាព្តន្ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់បា្
បញ្ហា កដ់ដ្ល េេួលបា្ឱសថ្ព្ប្ងំជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ម្ៅវស័ិយឯកជ្ 

គម ្ គម ្ 

៥ 
VC-1(M): ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ដំដ្លបា្ដចកចាយ
ដ្ល់ព្បោជ្ ព្បឈតតុខ្តាតរយៈយុេធនាការ
សតូ ភារ 

២២២,៣៨៦ ១៨៦,៩៧០ 

៦ 
VC-3(M): ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ដំដ្លបា្ដចកចាយ
ដ្ល់ព្កុតព្បឈតតុខ្តាតរយៈការដចកចាយប េ្
បនាទ ប ់

១២,៩៣៨ ៣៣,០០៩ 

៧ 
M&E-2: សាាព្តន្ចំ្ួ្របាយការ ៍ដដ្ល
េេួលបា្រីតូលោឋ ្ សុខាភបិាលដដ្លព្តូវម្ធាើ
របាយការ ៍ អំ ុងម្រលន្របាយការ ៍។ 

៨៣/៨៣ 
=១០០% 

៧៥/៧៥ 
=១០០% 

៨ 
CM-1a(M): សាាព្តន្ករ ីសងេយ័ជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ដដ្លេេួល ការម្ធាើម្តសេឈាតរកបា រា សីុត ម្ៅ
តូលោឋ ្សុខាភបិាល សាធារ ៈ។ 

៦,៩៦០/
៦,៩៦០ 
=១០០% 

១៦,៤៤៤/
១៦,៤៤៤ 
=១០០% 

៩ 
CM-1b(M): សាាព្តន្ករ ីសងេយ័ជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ ដដ្ល េេួលការម្ធាើម្តសេឈាតរកបា រា សីុត ម្ៅ
ស គ្ត្។៍ 

១៤,៧២៦/
១៤,៧២៦  
= ១០០% 

៨៩,៦១២/
៨៩,៦១២ 
=១០០% 

១០ 
CM-1c(M): សាាព្តន្ករ ីសងេយ័ជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ ដដ្ល េេួលការម្ធាើម្តសេឈាតរកបា រា សីុត ម្ៅ
វស័ិយឯកជ្1។ 

គម ្ គម ្ 

សូចនាករ អំរីការដំ្ម្ ើ រការ 

១ 
ចំ្ួ្ VMWs/MMWs (កនុងម្ខ្តេរបស់ PSI) ដដ្ល
សកតម អំ ុង ម្រលន្របាយការ ៍។ 

៣៥៩ ៣៤៨ 

 
1,3 The PPM program was interrupted by the letter from the MoH in Q2 2018 and all activities were suspended. 
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២ 
ចំ្ួ្ PPM (កនុងម្ខ្តេរបស់ PSI) ដដ្លសកតម អំ ុង
ម្រល ន្របាយការ ៍។ 

បិត បិត 

៣ 
សាាព្តន្តូលោឋ ្សុខាភបិាល (កនុងម្ខ្តេរបស់ 
PSI) ដដ្ល ម្រៀបចំការព្បជំុព្បចាដំខ្ VMW អំ ុង
ម្រលន្របាយការ ៍។ 

៣៩/៣៩ 
= ១០០% 

៣៣/៣៣ 
=១០០% 

៤ 
សាាព្តន្តូលោឋ ្សុខាភបិាល (កនុងម្ខ្តេរបស់ 
PSI) ដដ្លម្រៀបចំការ ព្បជំុ PPM រយៈម្រល ២ដខ្ តដង
អំ ុងម្រល ន រ្បាយការ ៍ 

គម ្ គម ្ 

៥ 
ចំ្ួ ព្្បោរលរដ្ឋចល័ត្ិងចំណាកព្សុក (MMP) ដដ្ល
បា្កំ ត ់ េីតាងំតាតរយៈការចុះជួប (កនុងម្ខ្តេរបស់ 
PSI) អំ ុងម្រលន រ្បាយការ ៍ 

៣១៥ ៤៨ 

៦ 
ចំ្ួ្បុគ្គលិកសុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិ (កនុងម្ខ្តេ
របស់ PSI) េេួលបា្វគ្គប េុ ះបណាេ លសេីរីការ
ព្គ្បព់្គ្ងករ ីព្គុ្្ចាញ់។ 

១២៨ ០ 

៧ 
ចំ្ួ្ VMWs (កនុងម្ខ្តេរបស់ PSI) េេួលបា្វគ្គប
 េុ ះ បណាេ ល ឬវគ្គរលឹំក 

៣៦ ០ 

៨ ចំ្ួ្ MMWs តាតចំការដដ្លបា្បម្ងកើតម្ ើង ្ិង 
ដថ្រកា 

២១ ០ 

 

២. ១.ែម្ិទធនលចំរងៗដ្នទសទៀត 

ការែប្ម្រែប្ម្លួនងិកិចេែហប្រតិរតតកិារជ្ញម្ួយពហ៊ុជ្ំនាញ  
ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេបា្ស ការោតយួតន្រ េ្ីថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិង ព្សុកេេួលប ទ្ុកការង្ហរលុបបំបាត ់ ជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កម់្ខ្តេ ្ិង ព្សុកតាតរយៈការបម្ងកើត្ូវព្កុតការង្ហររិម្សសលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ថ្នន ក់
ម្ខ្តេ ្ិង ព្សុកកនុងម្គលបំ ងរព្ងីកវសិាលភារ សតេិធផ្លលុបបំបាតព់្គុ្្ចាញ់កដូ៏្ចោការ រព្ងឹង
ព្បរ័្ ធសុខាភបិាលោរតួ។ កនុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះ ម្យើងម្រៀបចំកិចចព្បជំុ PSMET បា្៤ដ្ង ្ិង DSMET 
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បា្៤ដ្ងម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ។ ដំ្ម្ ើ រការន្កិចចព្បជំុ PSMET ្ិង DSMET ា្ភារ រអាករ់អលួខ្លះ
ម្ោយសារការរកីរាលោលន្ម្តម្រាគ្កូវតី១៩។  

រសងេើនែម្តាភាពរ៊ុគគលកិែ៊ុខា្ិបាល 
 តាតដផ្្ការ អងគការភ ីម្អស អាយ កតពុោ ្ ិង តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (CNM) 
 ្ឹងម្រៀបចំវគ្គប េុ ះបណាេ លសេីរី តគ្គុម្េទសកព៍្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ (PMG) ្ិង តពី្កូេសេ្ ៍កនុង ន្ ២ំ០២០ 
ម្្ះ ដតម្ោយសារម្ដ្ើតបចូីលរតួេបស់ាក តក់ាររកីរាលោលន្ម្តម្រាគ្កូវដី្១៩ វគ្គសិកាា សាលាទងំរីរ ម្្ះ
ព្តូវបា្លុបម្ចាលវញិ។ 

ការអន៊ុវតតន៍កម្មវិធកីែ៊ុងកំរតិែហគម្ន៍ (VMW) 
 អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (VMW) ៣៥៩ភូតមិ្គលម្ៅ កនុងត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ  ្
៣៩ ម្ដ្ើរតួនាេីយ ងសកតមោអនកផ្េល់ម្សវាដ្ល់ស គ្ត្ម៍្លើការម្ធាើម្តសេឈាត ្ ិង រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
ដ្ល់ព្បោជ្កនុងស គ្ត្ ៍្ិង ព្បោជ្ព្បឈតម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ្ិងម្ខ្តេព្រះសី ្ុ។ ម្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ការ
ម្ធាើម្តសេឈាត កតមវធីិោតិបា្ោកម់្ចញ្ូវម្គលម្ៅសំរាបភូ់តដិដ្លា្ការព្បឈតខ្ពស់ ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេ
ភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ កនុងការផ្េល់ម្តសេ្ិងផ្េល់សេុកថ្នន តូំលោឋ ្ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ ចិតេភូតកិនុងាន កេ់េួល
បា្ថ្នន ១ំ០ដូ្ស្ិងម្តសេ១០០ប ទ្ះ ចំដ កភូតមិ្គលម្ៅដដ្លា្ការព្បឈត ទបេេួលបា្ថ្នន ៥ំដូ្ស
្ិងម្តសេ៥០ប ទ្ះ។  ម្ព្កាតការគពំ្េយ ងម្រញេំ ងឹរីកតមវធីិោតិ្ិងអងគការ UNOPS បុគ្គលិកអងគការ ភ ី
ម្អស អាយ កតពុោ ដដ្លព្បចាកំារម្ៅតាត េីតាងំម្គលម្ៅបា្ម្ធាើការយ ង សកតមោតយួ្ឹងត ទ្ីរសុខាភបិា
ល ការយិល័យព្សុកព្បតិបតេិ ្ិង ត ឌ លសុខ្ភារដដ្លរករ់័្ ធ ម្ដ្ើតបមី្អាយដំ្ម្ ើ រការម្វលុយតាតព្បរ័្ ធ 
Wing Portal ព្បព្រឹតេម្ៅម្ោយរលូ្សព្ាបអ់នកសម័ព្គ្ចិតេ ទងំអស់បា្េេួលព្បាកឧ់បតាតភ្ិងព្បាកប់ដ ា្ត
ម្ផ្េងៗ កនុងនថ្ៃដតតយួោតយួ នថ្ៃព្បជំុព្បចាដំខ្្ីតយួៗ។ 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

តារាងរូបភារេី២.១: ការព្បជុំព្បចាដំខ្របស់អនកស័មព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់  
           ដខ្តករា-កញ្ហា  ន្ ២ំ០២០ 

 

តារាងរូបភារេី២.២: ការព្បជុំព្បចាពំ្តីាសបស់អនកស័មព្គ្ចិតេភូតរិាបាល 
           ជំងឺព្គ្ុ្ ចាញ់ ដខ្តករា-កញ្ហា  ន្ ២ំ០២០ 
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 កនុង ន្ ២ំ០២០ ា្អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ៣៥០ ភូត ិ(៣៤២ភូតមិ្ៅម្ខ្តេកំរង់
សពឺ ្ិង៨ភូតមិ្ៅម្ខ្តេព្រះសី ្ុ) បា្ចូលរតួដំ្ម្ ើ រការោតយួកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់។ តាតរយៈេិ ន្្យ័ការ 
វភិាគ្ហា្ិភយ័កនុង ន្ ២ំ០១៨ កតមវធីិោតិបា្ោកម់្ចញ្ូវយុេធសាន្រសេថ្មីកនុងការរព្ងីក្ិងកាតប់ ា្យ អនក
សម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់កនុង ន្ ២ំ០១៩ ្ិង ២០២០។ ដផ្្ការយុេធសាន្រសេម្្ះ បា  ្ម្ព្ជើសម្រ ើស
្ូវអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលព្គុ្្ចាញ់ រីភូតដិដ្លព្បឈត្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ដដ្ល ា  ្API>5 ្ិង ចំ
ង្ហយរីត ឌ លសុខ្ភារម្លើសរី៥គី្ ូដត ព្ត។ ម្ៅ ន្ ២ំ០២០ ា្ភូតចំិ្ួ្ ៣៥០ ព្តូវបា្ម្រ ើសបដ ា្តកនុង
ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ្ិងម្ខ្តេព្រះសី ្ុ (ភូត២ិ៩០ឬអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ ចាញ់ ៥៨០នាក ់ ម្ៅម្ខ្តេ 
កំរងស់ពឺ ្ិង ៨ភូត ិឬអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់១៦នាក ់ម្ៅម្ខ្តេ ព្រះសី ្ុ) ្ិង ភូតចំិ្ួ្ 
៥២ភូត ិបា្ជព្តុះម្ចញរីកនុងកតមវធីិកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ។ បញ្ា ីម្ឈាម ះ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់/
អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័ត ដដ្លបា្ម្រ ើសបដ ា្ត ្ិង បា្ជព្តុះម្ចញរីកតមវធីិបា្បញ្ចបម់្ៅដខ្ធនូ 
ន្ ២ំ០១៩  ្ ិង បា្អ្ុវតេកនុង ន្ ២ំ០២០។ ោលេធផ្ល ា្ត ឌ លសុខ្ភារោតធយតចំ្ួ្២៩ កនុងចំម្នាត

៣៣ត ឌ លសុខ្ភារ បា្ម្រៀបចំព្បជំុព្បចាដំខ្ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង ា្ត ឌ លសុខ្
ភារចំ្ួ្៩ កនុងចំម្នាតត ឌ លសុខ្ភារ ចំ្ួ្១០ បា្ម្រៀបចំការព្បជំុព្បចាពំ្តីាសអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាល
ជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ ោតធយតា្អនក សម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ២៧២នាក ់បា្ចូលរតួព្បជំុព្បចាំ
ដខ្ ្ិង ៤៥នាកប់ា្ចូលរតួ ព្បជំុព្បចាពំ្តីាស។  
 

សននការែកម្មភាពរសងេើនការសឆ្លើយតរល៊ុររំបាត់ជ្ំងឺប្គុនចាញ ់
 ម្ព្កាតសកតមភារបម្ងកើ្ការម្ឆ្លើយតបលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ជំុេី២ (IP2) អងគការ ភ ី ម្អស អាយ 
កតពុោ បា្ម្ធាើការយ ងសកតមោតយួ្ឹងបុគ្គលិកត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ការយិល័យព្សុកព្បតិបតេិ
សុខាភបិាល ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ដ្ើតបមី្ព្ជើសម្រ ើសអនកសម័ព្គ្ចិតេ 
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តរីតំប្ដ់ដ្លា្ករ ីព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់កនុងព្សុកព្បតិបតេិភនពំ្សួច ្ិង ព្សុក 

ព្បតិបតេិកំរងស់ពឺ។ កនុង ន្ ២ំ០២០ ា្អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័តចំ្ួ្ ១៨នាក ់ ដដ្លបា្ 
ម្ព្ជើសម្រ ើស ្ិង េេួលវគ្គប េុ ះបណាេ លម្ដ្ើតបអី្ុវតេ្ស៍កតមភារបម្ងកើ្ការម្ឆ្លើយតបលុបបំបាតជំ់ងឺ 
ព្គុ្្ចាញ់ជំុេី២ ម្ដ្ើតបបំីម្រញតួនាេីដសាងរកករ ីសកតមកនុងម្គលបំ ងម្ៅម្អាយដ្ល់អនកម្ដ្ើរនព្រម្ៅ 
តំប្ោ់ចព់្សយលរិបាក្ឹងម្ៅដ្ល់្ិងតំប្ដ់ដ្លតិ្ អាចម្ៅដ្ល់។ ោលេធផ្ល ព្បោជ្ចំ្ួ  ្៤,២៣៨
នាក ់បា្ម្ធាើម្តសេ ្ិង ា្ករ ីវជិាា្សរុបចំ្ួ្ ២៦១ករ ី បា្រកម្ឃើញតាតរយៈ ការដសាងរកករ ី
សកតមរីចំ្ុចព្ចកម្ចញចូលដដ្លា្ព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ចំ្ួ្១០៧កដ ល្ង។ ម្លើសរីម្្ះ ម្ៅម្េៀត កញ្ចបម់្ដ្ើរ
នព្រចំ្ួ្ ៤២៨ កញ្ចបក់ប៏ា្ដចកជូ្អនកម្ដ្ើរនព្រតាតរយៈសកតមភារ ដសាងរកករ ី សកតមផ្ងដដ្រ។ 
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ែកម្មភាពអសងេតតាម្ដានជ្ំងឺប្គុនចាញ ់Pf/Mix និង ការពាបាលសាកលបងផ្តត ច់   
សម្សរគ P.v  
 សកតមភារអម្ងកតតាតោ្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់កំរុងដតដំ្ម្ ើ រការកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ្ិងម្ខ្តេព្រះសី ្ុ 
ម្ព្កាត ការឧបតាតថ្វកិាម្ោយផ្អទ ល់រីតជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (CNM) ដ្ល់ត ទ្ីរ 
សុខាភបិាល ម្ោយា្ការគពំ្េដផ្នកបម្ចចកម្េសរីអងគការ ភ ី ម្អស អាយ កតពុោ។ ោលេធផ្លកនុង ន្ ំ
២០២០ម្្ះ ត ឌ លសុខ្ភារបា្ម្ធាើការអម្ងគត្ិងម្ធាើចំណាតថ់្នន កប់ា្ចំ្ួ្ ៧៥% (៣៤៧ករ ី) ន្
ករ ីជំងឺ ព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុហាា រ  ូត/ចំរុះសរុបទងំអស់ចំ្ួ្ ៤៧៤ ករ ី កនុងម្នាះា  ្៨៧ករ ី
ោ L1 ១៤៧ករ ីោ L2 ្ិង ចំ្ួ្ ១០៩ករ ី ោ L3 L4 and imported។  
 ម្ព្ៅរីសកតមភារអម្ងកតតាតោ  ្ ការរាបាលសាកលបងផ្អេ ចព់្បម្ភេម្តម្រាគ្វវីា ក ់ បា្ម្រៀបចំ
គ្ម្ព្ាង ម្ធាើម្ ើងម្ៅត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្៣៦ កនុងព្សុកព្បតិបតេិទងំ៤ន្ម្ខ្តេកំរងស់ពឺកនុង ន្ ២ំ០២០។ 
រ ូត ដ្ល់ដខ្ធនូ ន្ ២ំ០២០ ត ឌ លសុខ្ភារទងំ៣៦ បា្ម្ធាើការរាបាលសាកលបងផ្អេ ចព់្បម្ភេម្តម្រាគ្ 
វវីា ក ់ ម្ោយតិ្ ា្ព្បតិកតមឬផ្លប ះរល់អាីម្េ។  ោលេធផ្លករ ីវវីា កចំ់្ួ្ ១.០២៦ ន្អនកជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ ព្បម្ភេវវីា កចំ់្ួ្២.២៨២ករ ីបា្ម្ធាើម្តសេម្ោយ G6PD ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ កនុងម្នាះ ៧២១
ករ ី ា្សារធាតុអងសីុ់តព្គ្បព់្គ្អ់ាចរាបាលផ្អេ ចម់្តម្រាគ្វវីា ករ់យៈម្រល១៤នថ្ៃបា្។ អនកជំងឺវវីា ក់
ា្សារធាតុអងសីុ់តព្គ្បព់្គ្ចំ់្ួ្៥៤៦ន្អនកជំងឺ៧២១នាកប់ា្រាបាលផ្អេ ចម់្ោយថ្នន ពំ្រីា គី្្កនុងរ
យៈម្រល១៤នថ្ៃ អនកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេវវីា កចំ់្ួ្២១៧នាកក់ងាះោតិអងសីុ់ត ្ិង អនកជំងឺ៨៨នាកម់្តសេ
តិ្ បា្ការ អនកជំងឺវវីា កចំ់្ួ្១៦នាកម់្បាះបងម់្ចាលការរាបាលម្ ើយអនកជំងឺ ចំ្ួ្១៥៤នាកកំ់រុងប េ្
ការរាបាល 
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ែកម្មភាពអរ់រអំំពីជ្ងំឺប្គុនចាញត់ាម្ែហគម្ន៍ 
  នា ន្ ២ំ០២០ម្្ះ អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ បា្ម្ធាើការយ ងសកតមោតយួបុគ្គលិកត ទ្ីរ 
សុខាភបិាល ការយិល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅកនុងម្ខ្តេកំរងស់ពឺ្ិងម្ខ្តេព្រះសី ្ុ បា្ម្រៀបចំដផ្្ការម្ដ្ើតបមី្រៀបចំសកតមភារអបរ់អំំរីជំងឺ
ព្គុ្  ្ ចាញ់តាតស គ្ត្ចំ៍្ួ្៥៨ភូតមិ្គលម្ៅ។ ម្ទះយ ងណាកម៏្ោយ សកតមភារម្្ះតិ្ បា្ម្រៀបចំ 
ម្ ើយកនុង      រយៈម្រល៩ដខ្ន្ ន្ ២ំ០២០ម្្ះម្ោយសារដតការរកាគ្ាល តកនុងរយៈម្រលកូវដី្១៩។  
 

ការប្គរ់ប្គងភាែ ក់ងារចម្លងនិងការសចកម្៊ុងប្ជ្លក់ថាែ  ំ
  អងគការ ភ ី ម្អស អាយ បា្ផ្េល់ការគពំ្េដ្ល់ត ទ្ីរសុខាភបិាល ការយិល័យសុខាភបិាលព្សុក
ព្បតិបតេ ិ ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់/អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តកនុងម្ខ្តេ
កំរងស់ពឺ ដចកចាយតុងបា្ចំ្ួ្ ២១៩.៩៧៩ (១២៨.៧៨៨ LLINs ្ិង ៩១.១៩១ LLIHNs) ដ្ល់ព្កុត
ម្គល ម្ៅតាតរយៈយុេធនាការដចកតុងោសតូ ភារ តាតរយៈការដចកតុងប េ្ ្ិង តាតរយៈការដចកតុង
ចល័ត ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ្ិងម្ខ្តេព្រះសី ្ុ។ េិ ន្្យ័តុងដដ្លបា្ដចករចួរាល់បា្បញ្ចូ លកនុងព្បរ័្ ធMIS។  
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សម្ងាបការរាបាលផ្អេ ចព់្គ្ុ្ ចាញ់ព្បម្ភេវវីា ក់ រីដខ្តករា - ធនូ ន្ ២ំ០២០

មករា កុមភៈ មិនា ផមសា ឧសភា មិថ្ុនា កកកដា សីហា កញ្ញា េុលា វិចឆិកា ្នូ



239 
 

ការប្តួតពិនិតយវាយតនម្ល និង ការអ្ិបាល 
  កនុង ន្ ២ំ០២០ អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ បា្ផ្េល់ការគពំ្េដ្ល់ត ទ្ីរសុខាភបិាល/ការយិល័យព្សុក 
ព្បតិបតេិសុខាភបិាល/ ត ឌ លសុខ្ភារ ម្ធាើអភបិាលអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់/អនកសម័ព្គ្ចិតេ 
រាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័ត ្ ិងអនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្។  
 

កម្មវិធីប្គុនចាញត់ាម្ចំការ 
  អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ ប េ្ម្ធាើការោតយួចំការ/ព្កុត  ុ្ឯកជ្ចំ្ួ្ ១៦៩  ្ ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតចំការចំ្ួ្២៥៦នាក ់ ម្ៅកនុងម្ខ្តេដដ្លា្ករ ីព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ចំ្ួ្៩ ម្ៅ
ភូតភិាគ្ឦសា េ្ន្ព្បម្េសកតពុោ។ កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់តាតចំការរបស់ អងគការ ភ ី ម្អស អាយ កតពុោ បា្
េេួលថ្វកិាឧបតាតភរីតូល្ិធិម្ប ៀលម្ គត។ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់តាតចំការ របស់ អងគការ ភ ី

ម្អស អាយ កតពុោ ផ្េល់ការព្គ្បព់្គ្ងករ ីព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាតចំការ្ីតយួៗម្ោយ ឥតគិ្តនថ្ល តាតរយៈការ
ម្ធាើម្តសេឈាត្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្សាលដ្ល់កតមករ្ិងសាជិក ព្គួ្សាររបស់រួកម្គ្ដដ្លម្ធាើការ
្ិងរស់ម្ៅកនុងចំការទងំម្នាះ ម្ ើយរួកម្គ្កប៏ា្ផ្េល់ម្សវាទងំម្នាះ ដ្ល់អនកភូត ិ ស គ្ត្ ៍ ដដ្លរស់
ម្ៅដកបរចំការ/ព្កុត  ុ្ ្ិង អនកចូលនព្រដដ្លម្ធាើដំ្ម្ ើ រឆ្លងកាត ់ េីម្នាះផ្ងដដ្រ។ អងគការ ភ ីម្អស អាយ 

កតពុោ កប៏ា្ផ្េល់បដ ា្ត្ូវកញ្ចបរ់ាបាល ជំងឺរាកព្សាល ការដចក ចាយម្ព្សាតអនាតយ័ ្ិងថ្នន េំាល កដ់្ងកូវ
ព្រូ្ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់តាតចំការ ម្ដ្ើតបដីចកជូ្ដ្ល់កតមករ្ិងសាជិកព្គួ្សាររបស់រួក
ម្គ្ម្ោយឥតគិ្តនថ្លផ្ងដដ្រ។ 
 
  កនុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះ ាច ស់ជំ្ួយបា្សម្ព្តចថ្ន្ឹងបិេគ្ម្ព្ាងម្្ះម្ៅកតពុោម្ោយសារដតព្បម្េស 
កតពុោា្ការរកីចំម្រ ើ្ យ ងខាល ងំកនុងការង្ហរលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ ោរិម្សសតិ្ ា្អនកសាល ប ់ ម្ោយ
សារជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្េៀតម្េកនុងរយៈម្រលប ុនាម ្ ន្ ចុំងម្ព្កាយម្្ះ ាច ស់ជំ្ួយ្ឹងតំរងជំ់្ួយម្ៅ កា្់
ព្បម្េស ឬតំប្ដ់ដ្លា្ករ ីឈ ឺ្ ិងសាល បម់្ោយជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ព្ចើ្វញិ។ អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ 
បា្ម្ធាើការោតយួភាគី្រករ់័្ ធរតួា្ តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង ត ទ្ីរសុខាភបិាល 
ម្ខ្តដម្គលម្ៅទងំ៩ ម្ដ្ើតបបីញ្ចបគំ់្ម្រាងកតមវធីិតាតចំការ្ិងស គ្ត្ដ៍កបរៗចំការ ោដំ្ណាកក់ាល ម្ ើយ
្ឹងបញ្ចបទ់ងំព្សងុព្តឹតនថ្ៃេី ៣០ ដខ្ កញ្ហា  ន្  ំ២០២០។ តំណាកក់ាលរតួ ា្៖ (េី១) ព្តីាសេី១ 
ន្ ២ំ០២០ បិេកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់តាតចំការម្ៅកនុងចំការចំ្ួ្ ៥៣ចំការ ្ិង ស គ្ត្ដ៍កបរៗចំការចំ្ួ្

០៤ស គ្ត្ ៍ន្ម្ខ្តដចំ្ួ្៥ រតួា្៖ ឧតដរា្ជយ័ ព្រះវហិារ សទឹងដព្តង កំរងច់ាត ្ ិង តបូងឃមុ ំ (េី២) ព្តី
ាសេី២ ន្ ២ំ០២០ បិេកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់តាតចំការម្ៅកនុងចំការចំ្ួ្ ៩៦ចំការ ្ិង ស គ្ត្ដ៍កបរៗ 
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ចំការ ចំ្ួ្ ០៤ស គ្ត្ ៍ន្ម្ខ្តដចំ្ួ្៤ រតួា្៖ កំរងធំ់ ព្កម្ចះ ត ឌ លគិ្រ ី្ិង រត្គិ្រ ី្ិង (េី៣) ព្តី
ាសេី៣ ន្ ២ំ០២០ សា រ កតម កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់តាតចំការ ចូលម្ៅកនុងកតមវធីិោតិចំ្ួ្ ២០ចំការ 
្ិង ស គ្ត្ដ៍កបរៗចំការចំ្ួ្ ១០ស គ្ត្ ៍ន្ម្ខ្តដចំ្ួ្៤ រតួា្ កំរងធំ់ ព្កម្ចះ ត ឌ លគិ្រ ី្ិង 
 រត្គិ្រ។ី   
 

  ម្ដ្ើតបមី្ធាើម្អាយព្បាកដ្ថ្នា្្ិរ េ្ភារ ម្សវារិ្ិតយ ្ិងរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅតាតចំការ អងគការ 
ភ ីម្អស អាយ បា្ម្ធាើការផ្អល ស់បដូរផ្អទ ងំបង្ហា ញរត័ា៌្ម្ៅព្ចកចូលចំការ ដដ្លផ្ដល់សារដ្ល់កតមករម្ៅកនុង 
ចំការ្ិងព្បោជ្ម្ៅកនុងស គ្ត្ដ៍កបរៗចំការ ដឹ្ងថ្នេីតាងំដដ្លរួកម្គ្ព្តូវម្ៅព្បសិ្ម្បើរួកម្គ្ចង ់ ម្ៅ
េេួលម្សវាជំងឺព្គុ្្ចាញ់ គឺ្ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ ិង អនកសម័ព្គ្ចិតដ
ចល័តរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដដ្លម្ៅដកបរបំផុ្ត។  
 
  ម្ដ្ើតបមី្អាយព្បាកដ្ថ្នការបិេបញ្ាបគ់្ម្ព្ាងព្បកបម្ោយភារម្ោគ្ជយ័ ម្ៅកនុងដខ្កញ្ហា ន្ ២ំ០២០
ម្្ះ អងគការ ភ ីម្អស អាយ បា្ម្រៀបចំសិកាា សាលាបិេបញ្ចបក់តមវធីិព្គុ្្ចាញ់តាតចំការ្ិងស គ្ត្ ៍ដកប
រៗចំការ ម្ដ្ើតបជូី្ដំ្ ឹងដ្ល់សាា ប័្ រករ់័្ ធរបស់ព្កសួងសុខាភបិាល្ិងអងគការនដ្គូ្អ្ុវតេ្ ៍ គំ្ម្រាងកតម
វធីិព្គុ្្ចាញ់ទងំអស់ រីការបិេបញ្ចបគំ់្ម្រាងកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់តាតចំការ បង្ហា ញរីលេធផ្ល ្ិងបេ
រិម្សាធ្ោ៍ម្តម្រៀ្ ្ិងផ្េរាផ្ាយលេធផ្ល្ិងរបកគំ្ម្ ើញរីការព្សាវព្ោវតយួចំ្ួ្។ សិកាា  សាលាម្្ះ
ា្សិកាា កាតចួលរតួចំ្ួ្ ៥៦នាក ់ តករីសាា ប័្ រករ់័្ ធ្ិងអងគការនដ្គូ្អ្ុវតេ្គំ៍្ម្រាង រតួា្៖  
តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់  អងគការសុខ្ភាររិភរម្លាក UNOPS CHAI MC URC, PfD, 
HPA, CRS, CARE ្ ិងោរិម្សសថ្នន កដឹ់្កនាតំ ទ្ីរសុខាភបិាល ្ ិង ព្បធា្កតមវធីិព្គុ្្ ចាញ់ម្ខ្តដទងំ៩។ 
តារាងរូបភារេី៣ដផ្្េីេីតាងំន្កតមវធីិព្គ្ុ្ ចាញ់តាតចំការដដ្លឧបតាតភថ្វកិាម្ោយតូល្ិធីម្ប ៀលម្ គត 
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 ែកម្មភាពឃ្ល សំម្ើលករណី្ប្គុនចាញ ់

 កនុងដខ្ម្តសា ន្ ២ំ០១៩ កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់តាតចំការបា្ចាបម់្ផ្ដើតរតួបញ្ាូ លអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាល
ព្គុ្្ ចាញ់ចល័តម្អាយដូ្ចោអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ (VMW)។ ម្ៅកនុងដផ្្ការន្ការរតួបញ្ាូ លោម្ព្ចើ្ អងគការ 
ភ ី ម្អស អាយ កតពុោ បា្បដូរម្សៀវម្ៅរបាយការ ៍ដូ្ចអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិ្ ិងបា្បញ្ាូ លម្ឈាម ះអនកសម័ព្គ្ 
ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័តទងំអស់ម្ៅកនុងព្បរ័្ ធេិ ន្្យ័ (MIS) របស់តជឈត ឌ លោតិ (CNM) ដដ្ល
អ្ុញ្ហា តម្អាយត ឌ លសុខ្ភារអាចបញ្ាូ លេិ ន្្យ័ព្បចាដំខ្បា្។ ម្លើសរីម្្ះម្ៅម្េៀត អងគការ ភ ីម្អស 
អាយ កតពុោ បា្ជួបជំុ្ិងម្ធាើការោតយួត ទ្ីរសុខាភបិាល ព្បធា្កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ អនកកា្េិ់ ន្្យ័ម្ៅ
ការយិល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ្ិងត ឌ លសុខ្ភារយ ងម្េៀងទត ់កនុង ម្គលបំ ងជួយ សព្តប
សព្តួលដផ្្ការរតួបញ្ាូ ល អនកសម័ព្គ្ចិតេ្ិងម្ធាើម្អាយព្បាកដ្ថ្នេិ ន្្យ័ដដ្ល បា្បញ្ាូ លព្តឹតព្តូវ។   
 អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ បា្ស ការោតយួបុគ្គលិកតជឈត ឌ លោតិ្ិងត ទ្ីរសុខាភបិាល 
្ិងការយិល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ កនុងការម្រៀបចំវគ្គប ដុ ះបណាដ លោម្ព្ចើ្ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ ចិតេ។ 
ម្ៅកនុងវគ្គប ដុ ះបណាដ លទងំម្នាះ  អនកសម័ព្គ្ចិតេព្តូវបា្ដ នារីំរម្បៀបបំម្រញ្ិងផ្ដល់របាយការ ៍កនុង
េព្តងរ់បាយការ ៍ម្អាយបា្ព្តឹតព្តូវ្ិងទ្ម់្រលម្វលា។ ម្ដ្ើតបមី្អាយព្បាកដ្ថ្នអនក សម័ព្គ្ចិតេា្សេុក
ថ្នន ំ្ ិងម្តសដព្គ្បព់្គ្ ់ព្រតទងំផ្ដល់ម្សវាព្បកបម្ោយគុ្ ម្្យយភារ បុគ្គលិក អងគការ ភ ីម្អស អាយ  
កតពុោ បា្រិ្ិតយម្តើលេិ ន្្យ័ករ ីព្គុ្្ចាញ់ព្បចាសំបាដ  ៍ម្ដ្ើតបកំី ត ់ តំប្ម់្គលម្ៅដដ្លព្តូវគពំ្េ
្ិងម្ធាើអ េ្រាគ្ត្ន៍ានាកនុងករ ីចំបាច។់ 
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ចំ្ួ្ ករ ីសងេយ័្ិងករ ីវជិាា្ ម្ៅម្សវាសាធារ ៈ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេតាតចំការ  
ន្  ំ២០២០ 

េីតាងំផ្េល់ម្សវា ចំ្ួ្ េីតាងំផ្េល់
ម្សវា 

ករ ីសងេយ័ ករ ីវជិាា្ 

ម្សវាសាធារ ៈ (HFs) ៨៣ ១៦.៤៤៤ ១.០២៤ 
អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ(VMWs) ៣៥០ ៨៩.៦១២ ១.៤៨១ 
អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័ត 
(MMW)- GEMS 

២៧៤ ៩.៧៤៩ ១២៦ 

អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់ចល័ត 
(MMWs)- RAI2E 

១៨ ៤.២៣៨ ២៦១ 

សរុប ៧២៥ ១២០.០៤៣ ២.៨៩២ 
 

 

ចំ្ួ្ សរុបន្ចំការ្ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គ្ុ្ ចាញ់តាតចំការ  
ល.រ ម្ខ្តេ ចំការ អនកសម័ព្គ្ចិតេ ការ. ព្សកុព្បតិបតេិ កតមករ 
១ កំរងធំ់ ១៤ ២៨ ៣ ១៤,២០៣ 
២ កំរងច់ាត ៥ ១១ ២ ១២,៥៤៣ 
៣ តបូងឃមុ ំ ១០ ២១ ៦ ២០,៣៥៨ 
៤ ត ឌ លគិ្រ ី ១៤ ២២ ១ ៥,៥២៧ 
៥ សទឹងដព្តង ១៤ ១៧ ១ ២,២៦៥ 
៦ រត្គិ្រ ី ៤០ ៥៥ ២ ៩,២៤២ 
៧ ព្កម្ចះ ៤៨ ៦៩ ២ ២០,៥០១ 
៨ ព្រះវហិារ ១៥ ១៩ ១ ៤,៤៣៣ 
៩ ឧតេរា្ជយ័ ០៩ ១៤ ២ ១,៦៩៣ 

សរុប ១៦៩ ២៥៦ ២០ ៩០,៧៦៥ 
កតមករ្ិងសាជិកព្គ្សួារសរុបទងំអស់ ព្បដ ល ៩០,៧៦៥នាក ់
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ែកម្មភាពប្តួតពិនិតយនិងវាយតំនលគ៊ុណ្ភាពននការនតលស់ែវាពាបាលជ្ំងឺប្គុន
ចាញ ់
   អងគការ ភ ី ម្អស អាយ កតពុោ ម្ធាើការវាយតនតលគុ្ ភារតំបូង្ិងវាយតនតលគុ្ ភារបនាទ បត់ក
កនុងចំម្ណាតអនកផ្េល់ម្សវាឯកជ្ព្សបចាប់្ ិងអនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលព្គុ្្ចាញ់តាតចំការដដ្លបា្ចុះកិចច
ព្រតម្ព្រៀងោតយួអងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ តាងំរី ន្ ២ំ០១៤ ម្ព្កាតជំ្ួយឧបតាតភថ្វកិារីតូល្ិធិម្ប ៀល
ម្ គត។ កតមវធីិម្្ះ ា ម្្គលបំ ងម្ធាើយ ងណាឱយបណាេ ញអនកផ្េល់ម្សវាទងំអស់ ផ្េល់ម្សវាព្គ្បព់្គ្ង
ករ ី ព្គុ្្ចាញ់ព្បកប ម្ោយគុ្ ភារខ្ពស់ដ្ល់អនកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្គ្បរូ់បម្ៅ្ឹងកដ ល្ងរបស់រួកគត។់  
អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ ម្ព្បើឧបករ ៍វាយតនតលគុ្ ភារ ដដ្លា្ម្ឈាម ះថ្ន ព្បរ័្ ធបម្ងកើ្គុ្ ភារ 
បណាេ ញអនកផ្េល់ម្សវាសុខ្ភារ (HNQIS) ម្ដ្ើតបមី្ធាើការវាយតនតលអនកផ្េល់ម្សវា្ីតយួៗ។ បនាទ បរី់ម្ធាើការ វាយ
តនតលរចួម្ ើយ ព្បរ័្ ធ HNQIS ្ឹងបម្ងកើតរិ ទ្ុសព្ាបអ់នកផ្េល់ម្សវា្ីតយួៗតាតចំណាតថ់្នន ក ់ដូ្ចោ ចំណាត់
ថ្នន ក ់ក (រិ ទ្ុ ម្លើស រី ៩០%) ចំណាតថ់្នន ក ់ខ្ (រិ ទ្ុចម្នាល ះរី ៨០% ដ្ល់ ៨៩%) ្ិង ចំណាតថ់្នន ក ់គ្ (រិ ទ្ុតិច
ោង ៨០%)។ ម្ៅ៩ដខ្កនុង ន្ ២ំ០២០, អនកផ្េល់ម្សវា ៦៩% បា្េេួលចំណាតថ់្នន ក ់ក អនកផ្េល់ម្សវា ២៨% 
បា្េេួលចំណាត ់ថ្នន ក ់ខ្ ្ ិង អនកផ្េល់ម្សវា ៣% បា្េេួលចំណាតថ់្នន ក ់គ្។ 
 
តារាងរូបភារេី៥: ចំ្ួ្ អនកផ្េល់ម្សវាដដ្លព្តវូបា្ម្ធាើការវាយតនតលកនុង ន្  ំ២០១៤-២០២០ ្ិងចំណាត់
ថ្នន កអ់នកផ្េល់ម្សវា ន្  ំ២០២០ 

  
  
 

 

 

 
សម្ងាបថ្វកិាចំណាយសំរាប់្ ន ២ំ០២០ (គិ្តព្តឹតចុងដខ្ កញ្ហា  ន្ ២ំ០២០) 
ល.រ ាច ស់ជំ្យួ ថ្វកិាអ្ុតត័ ថ្វកិាចំណាយ 

ោកដ់សេង 
ភាគ្រយ ម្ផ្េងៗ 

១ គំ្ម្រាង 
GF/RAI2E  

$៣៣០.៣៥៥ $១៩៦.១៧9 ៥៩% សកតមភារតយួចំ្ួ្តិ្ អាចអ្ុវតេ
តាត ដផ្្ការម្ោយសារដតកាលវភិាគ្

រិ ទ្ុការវាយតនតលគុ្ ភាររបស់អនកផ្េល់ម្សវា ន្  ំ២០២០ ចំណាតថ់្នន ក់ចុងម្ព្កាយអនកផ្េល់ម្សវា ន្  ំ២០២០ 
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របស់ព្សុកព្បតិបតេិ្ិងត ឌ លសុខ្
ភារោ្់្ ឹងសកតមភារដ្នេម្េៀត។
ម្រាគ្រាតតាត COVID-19 បា្ម្ធាើ 
ម្អាយា្ការប ះរល់ដ្ល់ការអ្ុវតេ
្ ៍គំ្ម្រាងតយួចំ្ួ្ផ្ងដដ្រ 

២ គំ្ម្រាង 
Gates/GEM
S  

$២៣៥.៦៧៧ $១៨៤.៧៦៣ ៧៨% សកតមភារគំ្ម្រាងព្តូវបញ្ចបព់្តឹតនថ្ៃ
េី ៣០ ដខ្កញ្ហា  ន្ ២ំ០២០។ 

សរុប: $៥៧៧.៨០5 $៤៥៣.៧៧២ ៦៩%  
 

៣. កិចេែហការ និង ភាពជ្ញនដ្គូ៖ 
 កិចចស ការ ្ិងភារោនដ្គូ្គឺ្ោគុ្ តំនលតយួន្គុ្ តនតលទងំព្បារំបស់អងគការ  ភ ីម្អ
ស អាយ កតពុោ។ កនុង្យ័ម្្ះ អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ ខិ្តខំ្ម្ធាើម្អាយព្បម្សើរម្ ើង្ូវកិចចស ការ 
្ិងភារោនដ្គូ្ោតយួតជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ CNM ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ខ្តេ 
ការយិល័យសុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិ ្ិង ត ឌ លសុខ្ភារកនុងការអ្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាងកនុង ន្ ២ំ០២០។ 
កិចចស ការ ្ិង ភារោនដ្គូ្បម្ងកើតម្ ើងម្ដ្ើតបមី្អាយព្សបម្ៅ្ឹងតួនាេី្ិងការេេួលខុ្សព្តូវថ្មី រីអនក
អ្ុវតេ្ ៍ គ្ម្ព្ាងកតមវធីិតកោអនកគពំ្េ្ិងផ្េល់ជំ្ួយដផ្នកបម្ចចកម្េសអំរីការព្គ្បព់្គ្ងគ្ម្ព្ាង ដ្ល់
បុគ្គលិក សុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិ។ េ ទ្ឹត្ឹងម្្ះដដ្រ អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ កប៏ា្ស ការ
យ ង ជិតសនិេោតយួថ្នន កដឹ់្កនាពំ្គ្បដ់ផ្នករបស់តជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ាច ស់ជំ្ួយ 
្ិង អងគការនដ្គូ្រករ់័្ ធ ដូ្ចោ អងគការ WHO អងគការ UNOPS តំណាងអងគការ សងគតសីុវលិកនុងតំប្ ់
ម្ដ្ើតបចុីះភបិាលកិចច្ិងវាយតំនលការអ្ុវតេ្គំ៍្ម្រាងកតមវធីិរបស់ខ្លួ្ម្ដ្ើតបេីេួល បា្្ូវរត័ា៌្ព្តលប ់
្ិង តតិម្យបល់កនុងការដកលំអរគំ្ម្រាងកតមវធីិម្អាយកា្ដ់តា្ព្បសិេធភារ ដថ្តម្េៀត។ កនុង ន្ ២ំ០២០ 
ម្្ះដដ្រ អងគការ ភ ី ម្អស អាយ កតពុោ បា្បញ្ាូ ្បុគ្គលិក របស់ខ្លួ្ម្អាយ ចូលរតួព្បជំុព្កុតការង្ហរ
បម្ចចកម្េសថ្នន កម់្ខ្តេ Pro-TWGH ម្ៅកនុងម្ខ្តេចំ្ួ្២៥ ម្ដ្ើតបមី្ធាើបចចុបប ន្ ភារន្ការអ្ុវតេ្ក៍តមវធីិ 
សុខ្ភាររបស់ខ្លួ្ ម្លើកម្ ើងរីបញ្ហា ព្បឈតម្ដ្ើតបរីកដំ្ម្ណាះព្សាយទ្ ់ម្រលម្វលា ្ិង ដចកចាយបេ
រិម្សាធ្សំ៍រាបោ់ការម្រៀ្សូព្តដ្ល់នដ្គូ្រករ់័្ ធនានា។ អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ ព្បកា្ខ់ាា បោ់
្ិចច្ិងម្អាយតំនលខ្ពស់ចំម្រះកិចចស ការ្ិងភារោនដ្គូ្្ូវព្គ្ប ់ កតមវធីិព្គ្បកំ់រតិ ្ិង ព្គ្បម់្រលម្វលា



245 
 

ទងំអស់។ កិចចស ការ្ិងភារោនដ្គូ្ គឺ្ោគុ្ តំនលសនូល តយួកនុងចំម្នាតគុ្ តំនល សនូលទងំព្បាំ
របស់ អងគការ ភ ីម្អស អាយ កតពុោ ដដ្លបុគ្គលិក ព្គ្បរូ់បអ្ុវតេ្ោ៍បោ់្ិចចកនុងការ បំម្រញការង្ហរព្បចាំ
នថ្ៃរបស់រួកម្គ្។ 

៤. រញ្ហា ប្រឈម្៖ 
កនុងការអ្ុវតេ្គំ៍្ម្រាងកតមវធីិលុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ៅកនុងម្ខ្តេម្គលម្ៅកនុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះ អងគការ ភមី្អស 
អាយ កតពុោ ជួបព្បេះ្ូវបញ្ហា ព្បឈតតយួចំ្ួ្ដដ្លម្យើងព្តូវម្ធាើការោតយួភាគី្រករ់័្ ធម្ដ្ើតប ី ម្ោះ
ព្សាយបញ្ហា ទងំម្នាះោប េ្ បញ្ហា ទងំម្នាះរតួា្: 

 ខ្ាះខាតធ្ធា្ត្ុសេម្ៅថ្នន កត់ ទ្ីរសុខាភបិាល ការយិល័យសុខាភបិាលព្សកុព្បតិបតេិ កដូ៏្ច 
ោម្ៅថ្នន កត់ ឌ លសុខ្ភារ ម្ដ្ើតបបីម្ងកើ្ការអ្ុវតេ្គ៍្ម្ព្ាង RAI2E ព្បកបម្ោយ ព្បសិេធភារខ្ពស់។  

 ការយិល័យព្សុកព្បតិបតេិសុខាភបិាល ត ឌ លសុខ្ភារ តិ្ បា្អ្ុវតេសកតមភារគ្ម្ព្ាង តយួ 
ចំ្ួ្ម្ោយសារដតកូវដី្១៩ ្ិង កាលវភិាគ្ោ្់្ ឹងសកតមភារចំបងកតមវធីិសុខ្ភារ ដ្នេម្េៀត ោម្ តុ
ម្ធាើម្អាយសកតមភារតយួចំ្ួ្តិ្ បា្ម្ឆ្លើយតបម្ៅ្ឹងម្គលម្ៅតាត ដផ្្ការដដ្លបា្ម្ព្គងេុក។  

 េិ ន្្យ័ដដ្លបញ្ចូ លកនុងព្បរ័្ ធ MIS ្ិង ម្សៀវម្ៅកតព់្តាម្ផ្េងម្េៀត ដូ្ចោ ម្សៀវម្ៅរិម្ព្គះ  
ជំងឺម្ព្ៅ (OPD) ម្សៀវម្ៅព្សងស់ាិតិអនកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ្ិង ម្សៀវម្ៅត ទ្ីររិម្សាធ្ត៍ិ្ ទ្ ់កតព់្តាបា្
ព្តឹតព្តូវទងំព្សុងម្ៅម្ ើយ ដដ្លតព្តូវម្អាយា្ការអភបិាល ្ិង ផ្េល់ការ គពំ្េបម្ចចកម្េសបដ ា្តរី
បុគ្គលិកអងគការ ភ ីម្អស អាយ ម្ៅតាតម្គលម្ៅដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិង ការយិល័យសុខាភបិាល
ព្សុកព្បតិបតេិ ដដ្លព្តូវការការគពំ្េដផ្នកបម្ចចកម្េស។ 

 ការដចកតុង LLINs/LLIHNs ដ្ល់ព្បោជ្ចល័ត (អនកម្ដ្ើរនព្រ្ិងកតមករ) ា្ឧបសគ្គខ្លះៗ  
ម្ោយសារា្ការលំបាកកនុងការេេួលបា្រត័ា៌្រីរួកម្គ្។ ព្បោជ្ចល័តម្ធាើការ បំលាស់េីម្លឿ្ 
កំ ុងម្រលដដ្លដំ្ម្ ើ រការន្ការដចកតុង LLINs/LLIHNs ា្រយៈម្រល អូសបនាល យយូរ(ឧទៈ ចំការ
គួ្រដតា្តុងេុកសព្ាបដ់ចកជូ្កតមករបម្ណាេ ះអាស ន្)។ 

 េូរស័រទតយួចំ្ួ្បា្ខូ្ចខាត/បាតប់ង ់្ិង តិ្ ា្ការផ្អល ស់បេូរថ្មីដដ្លបណាេ លម្អាយា្ ការ 
រ្ារម្រលកនុងការបំម្រញេិ ន្្យ័កនុងព្បរ័្ ធ MIS។ 

 ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេហាា ល់សីុបា រ  ូត្ិងចំរុះម្កើ្ម្ ើងម្ៅកនុងការយិល័យសុខាភបិាល 
ព្សុកព្បតិបតេិរីរន្ម្ខ្តេកំរងស់ពឺ ម្ ើយោករ ីដដ្លម្កើតម្ ើងតាតរយៈអនកចូលនព្រម្ៅ ម្ខ្តេម្ផ្េង (ម្ខ្តេ
ម្កាះកុង)។ 
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៥. ែកម្មភាពរនត៖ 
 អងគការ ភ ី ម្អស អាយ កតពុោ ្ឹងម្រៀបចំបិេបញ្ចបគំ់្ម្រាងកតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ទងំរីរ 
(Gates/GEMS and GF/RAI2E) ព្បកបម្ោយភាររលូ្ព្តឹតចុង ន្ ២ំ០២០ម្្ះ ម្ោយម្ធាើការស ការ
យ ងជិត សនិេោតយួតជឈត ឌ លោតិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ (CNM) ត ទ្ីរសុខាភបិាល្ិង
ការយិល័យ សុខាភបិាលព្សុកព្បតិបតេិរករ់័្ ធ អងគការនដ្គូ្ ្ិង ាច ស់ជំ្ួយ។ 
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ែម្ិទធនល និងែកម្មភាព ររែ ់អងគការែកម្មភាពសដ្ើម្ប ី    
ែ៊ុខភាព និងកាត់រនាយភាពប្កីប្កប្រចាកំម្ព៊ុជ្ញ 
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១. សែចកដីសនដើម្ 
 អងគការសកតមភារម្ដ្ើតបសុីខ្ភារ ្ិងកាតប់ ា្យភារព្កីព្ក គឺ្ោអងគការម្ព្ៅរោឋ ភបិាល អ េ្រោតិ
តយួដដ្លបចចុបប ន្កំរុងអ្ុវតេគ្ម្ព្ាងរតួា្ RAI2E (កនុងព្បម្េស) ្ិង RAI-MERCI (ថ្នន កតំ់ប្)់។ 
គ្ម្ព្ាងព្តូវបា្អ្ុវតេម្ៅម្ខ្តេម្គលម្ៅចំ្ួ្៧ រតួា្ម្ខ្តេត ឌ លគី្រ ី រត្គី្រ ី សទឹងដព្តង ព្កម្ចះ ព្រះ
វហិារ ្ិងតបូងឃមុ ំ។ 

RAI2E (កែ៊ុងប្រសទែ) 
 គ្ម្ព្ាង RAI2E សាិតម្ៅម្ព្កាត អងគការ PSI ា្ម្គលបំ្ងកាតប់ ា្យអព្តាម្ព្ប វា  ងជំ់ងឺ
ព្គុ្្ចាញ់ម្អាយម្ៅតិចោង ១ករ ី កនុងចំម្នាតព្កុតង្ហយរងម្ព្គះ ១,០០០ នាក ់ម្ៅតាតព្សុកព្បតិបតេិ
្ីតយួៗ ្ិងលុបបំបាតក់រ ីព្គុ្្ចាញ់ព្បម្ភេ P.falciparum រតួទងំករ ីព្គុ្្ចាញ់សំុាថ្នន ពំ្តឹត ន្ ំ
២០២០។ គ្ម្ព្ាងម្្ះព្តូវបា្អ្ុវតេចាបត់ាងំរី ន្ ២ំ០១៨ ដ្ល់ ន្ ២ំ០២០ ដដ្លព្គ្បដ្ ដ បព់្សុក
ព្បតិបតេិចំ្ួ្ ៦ រតួា្៖ ម្តតត ់តំដប រញាដព្កក តបូងឃមុ ំ សួង ្ិងព្កូច ម្  ្ិងព្គ្បដ់្ ដ បត់ ឌ ល 
សុខ្ភារចំ្ួ្ ៦៧។ ចំ្ួ្ព្បោជ្សរុបចំ្ួ្ ៨៤៣,៣១០ នាក ់ម្សមើ្ឹង ១៨៩,៨០៣ ខ្នងផ្ទះ។  

RAI-ICC (ថាែ ក់តំរន់) 
 RAI-ICC (ថ្នន កតំ់ប្)់ អ្ុវតេម្ោយអងគការ សកតមភារម្ដ្ើតបសុីខ្ភារ ្ិងកាតប់ ា្យភារព្កីព្ក 
ម្ព្កាត ថ្វកិាគពំ្េម្ោយតូល្ិធិសកល តាតរយៈ UNOPS។ គ្ម្ព្ាងកតមវធីិព្បយុេធ្ឹងជំងឺព្គុ្្ចាញ់ 
ម្ផ្អេ តសំខា្ម់្ៅម្លើ ព្កុតព្បោជ្ដដ្លង្ហយរងម្ព្គះបំផុ្ត (The most vulnerable at risk 
population) ្ិងព្កុតជ្ោតិភាគ្តិចបំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុក (Mobile Migrant Ethnic and 
Vulnerable groups, MMEVs) ។ គ្ម្ព្ាងកំរុងដតអ្ុវតេម្ៅម្ខ្តេម្គលម្ៅចំ្ួ្៥ រតួា្ សទឹងដព្តង 
ព្រះវហិារ ព្កម្ចះ រត្គិ្រ ី ្ិងម្ខ្តេត ឌ លគិ្រ ី ដដ្លព្គ្បដ្ ដ បព់្សុកព្បតិបតេិចំ្ួ្ ៧ ្ិងត ឌ លសុខ្
ភារចំ្ួ្៣០ ្ិងភូតចំិ្ួ្ ១០០ភូត។ិ 

២. លទធនល 
សតេិធផ្លរមំ្លច 
ក. RAI2E (កនុងព្បម្េស) 
 ចាបត់ាងំរីដខ្តករា រ ូតរដ្ល់ដខ្តថុិ្នា ន្ ២ំ០២០ អងគការ ម្អចភមី្អ សម្ព្តចបា្្ូវសតេធិ
ផ្លម្លើសកតមភារម្គលរបស់គ្ម្ព្ាងដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 
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 ការព្បជំុអនកសមព្គ្ចិ័តេភូតពិ្បចាដំខ្ 
ការព្បជំុអនកសមព្គ្ចិ័តេភូតពិ្បចាដំខ្ ម្ៅកព្តតិត ឌ លសុខ្ភារព្តូវបា្ម្េាម្ ើងម្ៅត ឌ លសុខ្ 

ភារចំ្ួ្៣០ ម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិម្គលម្ៅចំ្ួ្៥ (តបូងឃមុ ំ ម្តតត ់ព្កូច ម្  រញាដព្កក  ្ិងតំដបរ)។ 
គ្ម្ព្ាងគពំ្េអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ១១០ នាកចូ់លរតួការព្បជំុព្បចាដំខ្ ្ិង អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតចំិ្ួ្ ៣៥ នាក់
ចូតរតួការព្បជំុព្បចាពំ្តីាស។ 
 

 យុេធនាការដចកតុង 
 ការដចកតុងប្េ៖ ដចកតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្ ២,៤៤៨តុង ្ិងតុងអព្ងឹងបា្ចំ្ួ្៥៥ 

តុង ដ្ល់ព្សុកព្បតិបតេិម្គលម្ៅចំ្ួ្៦។ កនុងម្នាះដដ្រ ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិតំដប ដចកតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្ 
២៥០តុង ព្សុកព្បតិបតេិម្តតតដ់ចកតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្១០២៨តុង ព្សុកព្បតិបតេិរញាដព្កក ដចកតុងដព្គ្
បា្ចំ្ួ្ ៧៨២តុង ព្សុកព្បតិបតេិតបូងឃមុ ំដចកតុងអព្ងឹងបា្ចំ្ួ្៥៥តុង ព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្  ដចកតុង
ដព្គ្បា្ចំ្ួ្១៦០តុង ្ិងម្ៅព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្ ដចកតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្៥០តុង។ 

 ការដចកតុងដ្ល់ព្កុតព្បោជ្ចល័ត៖ ដចកតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្ ៩៣២តុង ្ិងតុង 

អព្ងឹងបា្ចំ្ួ្២២៦តុង ដ្ល់ព្សុកព្បតិបតេិម្គលម្ៅចំ្ួ្៦។ កនុងម្នាះដដ្រ ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិតំដប 

ដចកតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្ ៣៧តុង ្ិងតុងអព្ងឹងបា្ចំ្ួ្១៧តុង ព្សុកព្បតិបតេិម្តតតដ់ចកតុងដព្គ្បា្
ចំ្ួ្៣២៩តុង ព្សុកព្បតិបតេិរញាដព្កក ដចកតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្ ៧៤តុង ព្សុកព្បតិបតេិតបូងឃមុ ំដចកតុង
ដព្គ្បា្ចំ្ួ្៧៥តុង ព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្  ដចកតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្៤៥តុង ្ិងតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្២០៩ 

្ិងម្ៅព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្ ដចកតុងដព្គ្បា្ចំ្ួ្៣៧២តុង។ 

 ការចុះអភបិាលព្បចាពំ្តីាសរបស់ត្ទីរសុខាភបិាល/ព្សកុព្បតិបតេិដ្ល់ព្គឹ្ះសាា ្ឯកជ្(PPMs) 
 តន្រ េ្ីត ទ្ីរសុខាភបិាល/ព្សកុព្បតិបតេិ បា្ចុះអភបិាលព្បចាពំ្តីាស ម្ៅដ្ល់ 

ព្គឹ្ះសាា ្ឯកជ្ចំ្ួ្ ២៨១ ម្ៅម្ព្កាតកតមវធីិPPM។ ព្គឹ្ះសាា ្ឯកជ្ដដ្លេេួលការចុះអភបិាលរី
ព្សុកព្បតិបតេិ រតួា្ ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិតំដបា្៣៣េីតាងំ ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្  ា្១៦េីតាងំ ម្ៅ
ព្សុកព្បតិបតេិម្តតត ់ា្៣៩េីតាងំ ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិរញាដព្កកា្ចំ្ួ្ ៧៩េីតាងំ ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិ
សួងា្ចំ្ួ្ ៦៥េីតាងំ ម្ៅព្សុកព្បតិបតេិតបូងឃមុ ំា្ចំ្ួ្ ៤០េីតាងំ ្ ិងា្ ៩េីតាងំ េេួលបា្ការ
ចុះអភបិាលរីត ទ្ីរសុខាភបិាល។ 
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 ការចុះអភបិាលព្បចាពំ្តីាសរបស់ ត្ទីរសុខាភបិាល/ព្សកុព្បតិបតេិ ដ្ល់ត្ទីររិម្សាធ្ ៍
 អងគការម្អចភមី្អ ស ការោតយួតន្រ េ្ីបម្ចចកម្េសន្ត ទ្ីរសុខាភបិាលចុះម្ៅរិ្ិតយ  

្ិងអភបិាល ត ទ្ីររិម្សាធ្ន៍្ត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្ខ្តេចំ្ួ្ ៩ដ្ង។ ម្លើកេី១ បា្ចុះអភបិាលបា្ចំ្ួ្ 
៤ត ទ្ីរម្រេយបដងអករាួ្ ម្ៅត ទ្ីរម្រេយបដងអក្ម្រាតដតព្រះសី ្ុ ត ទ្ីរម្រេយបដងអកតបូងឃមុ ំ ត ទ្ីរម្រេយ
បដងអកម្តតត ់្ិងត ទ្ីរម្រេយបដងអករញាដព្កក។ ម្លើកេី២ បា្ចុះអភបិាលបា្ដ្ល់ ត ឌ លសុខ្ភាររកា
ម្រព្រត២ ត ទ្ីរម្រេយបដងអកតំដបរ ្ិងត ទ្ីរម្រេយបដងអកព្កូច ម្ ។ ម្លើកេី៣ បា្ចុះអភបិាលដ្ល់ ត ទ្ីរ
ម្រេយបម្ងអករញាដព្កក។ ម្លើកេី៤   តន្រ េ្ីបម្ចចកម្េសត ទ្ីរសុខាភបិាលបា្ចុះអភបិាលត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅ
ត ទ្ីរម្រេយបដងអកម្តតត។់ ម្លើកេី៥ តន្រ េ្ីបម្ចចកម្េសត ទ្ីរសុខាភបិាលបា្ចុះអភបិាលត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅត ទ្ីរ
ម្រេយបដងអករញាដព្កក។ ម្លើកេី៦ តន្រ េ្ីបម្ចចកម្េសត ទ្ីរសុខាភបិាលបា្ចុះអភបិាលត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅត ទ្ីរ
ម្រេយបដងអកព្កូច ម្ ។ ម្លើកេី៧ តន្រ េ្ីបម្ចចកម្េសត ទ្ីរសុខាភបិាលបា្ចុះអភបិាលត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅត ទ្ីរ
ម្រេយបដងអកតំដបរ។ ម្លើកេី៨ តន្រ េ្ីបម្ចចកម្េសត ទ្ីរសុខាភបិាលបា្ចុះអភបិាលត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅត ឌ ល
សុខ្ភាររាកម្រព្រត ្ិង ម្លើកម្ៅ៩ តន្រ េ្ីបម្ចចកម្េសត ទ្ីរសុខាភបិាលបា្ចុះអភបិាលត ទ្ីររិម្សាធ្ម៍្ៅ
ត ទ្ីរម្រេយបដងអក ្ ម្រាតដតសី ្ុតបូងឃមុ ំ។ 

 ការចុះអភបិាលព្បចាពំ្តីាសរបស់ ត្ទីរសុខាភបិាល/ព្សកុព្បតិបតេិ ដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិ
រាបាលជំងឺព្គ្ុ្ចាញ់ 

 អងគការម្អចភមី្អ ស ការោតយួតន្រ េ្ីបម្ចចកម្េសន្ត ទ្ីរសុខាភបិាលចុះម្ៅ 

អភបិាលដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ម្ៅភូតចំិ្ួ្ ១៦ កនុងព្សុកព្បតិបតេិតបូងឃមុ ំ ព្កូច ម្  
ម្តតត ់្ិងតំដបរ។ 

 អងគការម្អចភមី្អ ស ការោតយួការយិល័យព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងត ឌ លសុខ្ភារចុះ 

ម្ៅអភបិាលដ្ល់ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ចំ្ួ្១៤៨ ភូត។ិកនុងម្នាះា្ ៣៧ ភូត ិ ម្ៅ
កនុងព្សុកព្បតិបតេិតំដបរ ២ភូត ិ ម្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្  ៧ភូតមិ្ៅកនុងព្សុកព្បតិបតេិរញាដព្កក ្ិង 
៧៦ភូត ិម្ៅព្សុកព្បតិបតេិម្តតត។់ 

 ការចុះអភបិាល ្ិងតាតោ្ ម្ៅតាតត ឌ លសុខ្ភារ 
ព្សុកព្បតិបតេិបា្ចុះអភបិាល ្ិងតាតោ្ចំ្ួ្ ៦ដ្ង ដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារសរុបចំ្ួ្
៣៥៖  

 ព្សុកព្បតិបតេិរញាដព្កកបា្ចុះអភបិាលដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ១១។    
 ព្សុកព្បតិបតេិម្តតតប់ា្ចុះអភបិាលដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ៧។ 
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 ព្សុកព្បតិបតេិសួង បា្ចុះអភបិាលដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ៣។ 
 ព្សុកព្បតិបតេិតបូងឃមុ ំ បា្ចុះអភបិាលដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ៤។ 
 ព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្  បា្ចុះអភបិាលដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារចំ្ួ្ ៥។ 

 ការអបរ់សុំខ្ភារស គ្ត្ ៍
 អងគការម្អចភមី្អ ស ការោតយួតន្រ េ្ីព្សុកព្បតិបតេិ/បុគ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារ ម្រៀបចំ 

ការអបរ់សុំខ្ភារស គ្្ម៍្ៅភូតដិដ្លា្ករ ីព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ កនុងចំម្នាតភូតរិបស់អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតិ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ដូ្ចោម្ៅ (១) ព្សុកព្បតិបតេិរញាដព្កកម្រៀបចំបា្ចំ្ួ្ ៦ភូត ិា្អនកចូលរតួ
ចំ្ួ្ ៣០៧នាក ់  (២) ព្សុកព្បតិបតេិម្តតតម់្រៀបចំបា្ចំ្ួ្ ២៤ភូត ិអនកចូលរតួចំ្ួ្ ៦៨៧នាក ់ (៣) 
ព្សុកព្បតិបតេិតបូងឃមុ ំម្រៀបចំបា្ចំ្ួ្ ៩ភូត ិអនកចូលរតួចំ្ួ្ ៦៦១នាក ់(៤) ព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្ ម្រៀបចំ
បា្ចំ្ួ្ ២ភូត ិា្អនកចូលរតួចំ្ួ្ ២១២នាក ់(៥)ព្សុកព្បតិបតេិតំដបរម្រៀបចំបា្ចំ្ួ្៧ភូត ិា្អនក
ចូលរតួចំ្ួ្ ៣៣២នាក ់ 

 បា្ម្រៀបចំការអបរ់សុំខ្ភារស គ្ត្ប៍ា្ចំ្ួ្ ៤៨ភូត ិដដ្លា្អនកចូលរតួសរុប  

ចំ្ួ្ ២,១៩៩នាក។់ 

 សិកាា សាលា ្ិងវគ្គប ដុ ះបណាដ លម្ផ្េងៗ 
 ម្ៅនថ្ៃេី ២៩ ដខ្តករា ន្ ២ំ០២០ អនកសព្តបសព្តួកតមវធីិថ្នន កម់្ខ្តេ ព្បធា្កតមវធីិ ្ិង 

តន្រ េ្ីកតមវធីិន្អងគការ ម្អខ្ភមី្អបា្ចូតរលួសិកាា សាលារិភាកាម្យបល់ម្ៅសណាឋ គរ ុាី វា វភីនមំ្រញ។ 
សិកាា សាលាា្សាសភារចូលរតួតករី តូល្ិធិសកល អងគការសងគតសីុវលិ UNOPS CNM ្ិង
ស គ្ត្។៍ 

 ម្ៅនថ្ៃេី ១៧ ដ្ល់ ១៩ ដខ្តនីា ន្  ំ២០២០ អនកសព្តបសព្តួលថ្នន កម់្ខ្តេរបស់ HPA  

្ិងតន្រ េ្ី ិរញ្ា វតាុ ២ រូបបា្ចូលរតួវគ្គប េុ ះបណាេ លសេីរី ការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិ ម្ៅម្អរា ភនមំ្រញ។ វគ្គប េុ ះ
បណាេ លម្្ះា្ការចូលរតួរីបុគ្គលិកអងគការសងគតសីុវលិ្ិង ព្បធា្កតមវធីិព្គុ្្ចាញ់ម្ខ្តេ បុគ្គលិក
ព្សុកព្បតិបតេិ ្ិងគ្ ម្្យយករព្សុកព្បតិបតេិ។ ម្គលបំ ងន្ការ   ប េុ ះបណាេ លគឺ្ម្ធាើឱយព្បម្សើរ
ម្ ើងវញិ្ូវការអ្ុវតេ្ន៍្កតមវធីិទកេ់ងម្ៅ្ឹងការព្គ្បព់្គ្ងកតមវធីិការព្គ្បព់្គ្ង ិរញ្ា វតាុ្ិងការព្តួត 

រិ្ិតយ្ិងវាយតនតល។ 

 ការព្បជំុម្ផ្េងៗ៖ 
 ព្គ្បព់្សុកព្បតិបតេិទងំអស់កនុងម្ខ្តេតបូងឃមុ ំព្តូវបា្ម្រៀបចំកិចចព្បជំុគ្ ៈកាម ធិការ 
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លុបបំបាតជំ់ងឺព្គុ្្ចាញ់ថ្នន កព់្សុក ម្ៅថ្នន កព់្សុកព្បតិបតេិម្ោយា្ការចូលរតួរីសាជិក DMEC ដដ្ល
រករ់័្ ធ។ ចំ្ួ្អនកចូលរតួព្បជំុរតួា្៖ ព្សុកព្បតិបតេិម្តតតា់្សាជិក ៣១ នាករ់បស់ DMEC, 
ព្សុកព្បតិបតេិរញាដព្កកា្សាជិក DMEC ចំ្ួ្ ៣៦ នាក,់ ព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្ ា្សាជិក 

DMECចូលរតួ ៣១នាក ់ព្សុកព្បតិបតេិសួងា្សាជិកDMECចូលរតួចំ្ួ្ ២៣នាក ់ព្សុកព្បតិបតេិ 

តំដបរា្សាជិកDMECចូលរតួចំ្ួ្ ២៨នាក ់្ិងព្សុកព្បតិបតេិតបូងឃមុ ំា្សាជិកDMEC ចូលរតួ
ចំ្ួ្ ២៣ នាក។់ 

 HPA បា្ស ការោតយួត ទ្ីរសុខាភបិាល្ិងព្សុកព្បតិបតេិ ម្ដ្ើតបមី្រៀបចំការព្បជំុ 

សព្តបសព្តួលព្បចាដំខ្ចំ្ួ្ ៣ម្លើក។  ម្លើកេី១ ម្ៅនថ្ៃេី ២៨- ម្តសា -២០ កិចចព្បជំុម្្ះម្ធាើម្ ើងម្ៅ
ប ទ្បព់្បជំុរបស់ត ទ្ីរសុខាភបិាលម្ោយា្ការចូលរតួរី ODMS ចំ្ួ្៤រូប (ព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្  តំដបរ 
រញាដព្កក ្ិងតបូងឃមុ ំ ) បុគ្គលិកអងគការសងគតសីុវលិចំ្ួ្ ២រូប ្ិងតន្រ េ្ីត ទ្ីរសុខាភបិាលចំ្ួ្  ៣រូប។ 
ម្លើកេី២ ម្ៅនថ្ៃេី ២២- តថុិ្នា  កិចចព្បជំុម្្ះម្ធាើម្ ើងម្ៅប ទ្បព់្បជំុរបស់ត ទ្ីរសុខាភបិាល ម្ោយា្ការ
ចូលរតួរី ODMS ចំ្ួ្ ៤រូប (ព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្  តំដបរ រញាដព្កក ្ិងតបូងឃមុ ំ ) ្ិងម្លើកេី ៣ ម្ៅនថ្ៃ
េី១៤ ដខ្កញ្ហា  ការព្បជំុម្ធាើម្ ើងម្ៅសាលព្បជំុរបស់ត ទ្ីរសុខាភបិាល ា្អនកចូលរតួ ODMS ចំ្ួ្ ៤រូប 
(ព្សុកព្បតិបតេិព្កូច ម្  តំដបរ រញាដព្កក ្ិងតបូងឃមុ ំ ) បុគ្គលិកអងគការសងគតសីុវលិចំ្ួ្ ១ រូប្ិងតន្រ េ្ី 
ត ទ្ីរសុខាភបិាលចំ្ួ្ ៣រូប។ ម្គលបំ ងន្ការព្បជំុសព្តបសព្តួលម្ផ្អេ តម្លើវឌឍ្ភារដដ្លបា្ម្ធាើ
បចចុបប ន្ភារបញ្ហា ព្បឈត្ិងដផ្្ការសកតមភារ។ 

 
ខ្. RAI-ICC (ថ្នន កតំ់ប្)់ 
 ចាបត់ាងំរីដខ្តករា រ ូតរដ្ល់ដខ្តថុិ្នា ន្ ២ំ០២០ អងគការ ម្អចភមី្អ សម្ព្តចបា្្ូវ 
សតេធិផ្លម្លើសកតមភារម្គលរបស់គ្ម្ព្ាងដូ្ចខាងម្ព្កាត៖ 

 សកតមភារចុះផ្េល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សកុ ម្ៅកនុងនព្រ 
ព្កុតចុះផ្េល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុកចំ្ួ្ ១៩ព្កុត បា្អ្ុវតេសកតមភារ 

ផ្ដល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុក្ិងោលេធផ្ល 
 ម្ធាើម្តសដព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុកបា្ចំ្ួ្ ១០,៣២០ម្តសដ កនុងម្នាះ 

ា្១១០ ម្តសដវជិាា្ (បាល សមូដ្យូត វវីា ក ់៩៦ករ ី ្្ិង បាល សមូដ្យូតហាា ល់សីុបា រូត ១៤ ករ ី) 

 កនុងចំម្ណាតករ ីវជិាា្ទងំអស់ ១០៦ករ ី េេួលការរាបាលព្គុ្្ចាញ់ តាត 
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រយៈព្កុតចុះផ្េល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុក ខ្ ៈដដ្ល៤ករ ីម្ផ្េងម្េៀត (៣ 
ករ ីកុារម្ព្កាត៥ ន្  ំ ១ករ ីធៃ្ធ់ៃរ) ព្តូវបា្បញ្ាូ ្ម្ៅេេួលម្សវារាបាលព្គុ្្ចាញ់ម្ៅត ឌ ល
សុខ្ភារដដ្លម្ៅជិត។ 

 ព្កុតចុះផ្េល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុក បា្ផ្ដល់ការអបរ់អំំរី
ព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ ព្កុតព្បោជ្ចល័ត តាតរយៈសំភារៈអបរ់សុំខ្ភារ។ 

 ការដំ្ម្ ើងប ុសេិ៍ម្ោះឈាត ្ិងរាបាលជតៃពឺ្គ្ុ្ ចាញ់  
ប ុសេិ៍ម្ោះឈាត្ិងរាបាលព្គុ្្ចាញ់ ចំ្ួ្១៦ េីតាងំ ព្តូវបា្ដំ្ម្ ើ ការម្អាយរងចាមំ្ធាើម្តសេ  

្ិងរាបាលព្គុ្្ចាញ់ព្សាលម្ៅតាតព្ចកដដ្លព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុក ម្ធាើការឆ្លងកាត៖់ 
 ា្អនកសងេយ័ព្គុ្្ចាញ់ចំ្ួ្ ៦,០៦០៥ បា្ម្ធាើម្តសេរកព្គុ្្ចាញ់ ម្ ើយកនុង 

ចំម្ណាតម្នាះា្៩០ករ ី វជិាា្ (បាល សមូដ្យូត វវីា ក ់៨៧ករ ី ្ ិង បាល សមូដ្យូតហាា ល់សីុបា រូត ៣ ករ ី) 

 ករ ីព្គុ្្ចាញ់ទងំអស់ (៩០ករ ី)េេួលការរាបាលោតយួព្កុតចុះផ្េល់ម្សវា 

ដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុក។ 

 ព្កុតចុះផ្េល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុក បា្ផ្ដល់ការអបរ់អំំរី 

ព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ ព្កុតព្បោជ្ចល័ត តាតរយៈសំភារៈអបរ់សុំខ្ភារ។ 

 សកតមភារដចកតុងអព្ងឹងដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សកុ 
តុងអព្ងឹងសរុបចំ្ួ្៤,២០០តុង បា ដ្ចកជូ ព្្កុតព្បោជ្ចល័តម្ៅម្ខ្តេម្គលម្ៅចំ្ួ្៥ម្ខ្តេ 

 កនុងម្នាះ ម្ខ្តេត ឌ លគិ្រដីចកបា្ចំ្ួ្ ១,៤០០តុង ម្ខ្តេសទឹងដព្តងដចកបា្ចំ្ួ្៩០០តុង ម្ខ្តេ 
ព្រះវហិារដចកបា្ចំ្ួ្៩០០តុង ម្ខ្តេ រត្គិ្រដីចកបា្ចំ្ួ្៤០០តុង។ តុងព្តូវបា្ដចកជូ្អនកេេួល
ព្បម្យជ្ចំ៍្ួ្ ៧,៦៥៥នាក ់កនុងម្នាះា្ ៥១នាកោ់ន្រសេីា្នផ្ទម្រះ ៥៣៧ ោម្កមងអាយុម្ព្កាត៥ ន្  ំ
្ិង ៧,០០៦៧ ោព្បោជ្ចល័តេូម្ៅ។ ព្កុតចុះផ្េល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុក 
បា្ផ្ដល់ការអបរ់អំំរីព្គុ្្ចាញ់ដ្ល់ ព្កុតព្បោជ្ចល័ត តាតរយៈសំភារៈអបរ់សុំខ្ភារ។ 
 

 ការប ដុ ះបណាេ លសេីរី BBC ជំនាញេំនាកេំ់្ងអ្េរបុគ្គលដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេ 
អនកសម័ព្គ្ចិតេភូត ិ១២៨នាក ់ម្ៅភូតចំិ្ួ្ ៦៤ បា្ម្រៀបចំការអបរ់សុំខ្ភារស គ្ត្ម៍្ោយ 

ម្ព្បើព្បាស់សំភារៈអបរ់សុំខ្ភារ។ អនកសម័ព្គ្ចិតេភូតបិា្ផ្ដល់ការអបរ់ដំ្ល់ព្បោជ្ចំ្ួ្ ២,៨៨៥ (ន្រសេី
ចំ្ួ្១,៥០១)។ការអបរ់មំ្ផ្អដ តម្លើការចំលង ម្រាកសញ្ហា  ការបង្ហក រ ្ិងការដសាងរកការរាបាលព្គុ្្ 
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ចាញ់។ 
 ការគពំ្េដ្ល់អនកសមព្គ្ចិ័តេជតៃពឺ្គ្ុ្ចាញ់ចល័ត ម្ៅចូលរតួព្បជំុព្បចាដំខ្ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ  

អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចល័តចំ្ួ្ ៤៤នាក ់(ន្រសេី៧នាក)់ េេួលបា្ការគពំ្េម្អាយចូលរតួ
ព្បជំុព្បចាដំខ្ម្ៅត ឌ លសុខ្ភារ ោតយួអនកសម័ព្គ្ចិតេភូត។ិ ម្រៀងរាល់ដខ្ អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ចល័ត ផ្ដល់របាយការ ៍ម្តសដ ្ិងលេធផ្លម្តសដដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងបំម្រញសដុកសព្ាប់
អ្ុវតេ្ក៍ារង្ហរម្ៅដខ្បនាទ ប។់ 
 

 ការអភបិាលរីថ្នន កម់្ខ្តេ ដ្ល់ត ឌ លសុខ្ភារ ្ិងស គ្ត្ ៍ 
អងគការម្អចភមី្អ ស ការោតយួព្សុកព្បតិបតេិ/ត ឌ លសុខ្ភារ បា្ចុះអភបិាលដ្ល់ប ុសេិ៍ម្ោះឈាត 
្ិងរាបាលជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ ចំ្ួ្ ២០ដ្ង , អភបិាលព្កុតចុះផ្េល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិង 
ចំណាកព្សុកម្ៅកនុងនព្រចំ្ួ្ ២៤ដ្ង អភបិាលការប ដុ ះបណាេ លសេីរី BBC ជំនាញេំនាកេំ់្ងអ េ្រ
បុគ្គលដ្ល់អនកសម័ព្គ្ចិតេ ចំ្ួ្ ៣៣ដ្ង ្ិងចុះជួយ ម្ព្ជើសម្រ ើសព្កុតចុះផ្េល់ម្សវាដ្ល់ព្បោជ្បំលាស់េី 
្ិងចំណាកព្សុកថ្មីសំរាបម់្ធាើការម្ៅ ប ុសេិ៍ម្ោះឈាត ្ិងរាបាលជតៃពឺ្គុ្្ចាញ់ ចំ្ួ្ ៨ដ្ង។ 
 

 ការម្ធាើអម្ងគត HRP 
ការម្ធាើអម្ងគត ម្ដ្ើតបដីសាងយល់រីការបំលាស់េី ្ិងឥរយិបថ្ន្ការដសាងរកការរាបាលកនុងចំម្នាតព្កុត
ព្បោជ្ង្ហយរងម្ព្គះ (អម្ងគតHRPដំ្ណាកក់ាលេី៣) ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងកនុងម្គល
បំ ងម្ដ្ើតបកំី ត ់ឥរយិបថ្ហា្ិភយ័ន្ជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ចំម្ ះដឹ្ងអំរីព្គុ្្ចាញ់ ឥរយិបថ្ការអ្ុវតេ
្ ៍្ិងការេេួលបា្ការតាតោ្សុខ្ភារ អាកបបកិរយិន្ការដសាងរកការរាបាល ម្ដ្ើតបជូី្ដំ្ ឹង
ដ្ល់សកតមភារតាតោ្ ្ិងម្ឆ្លើយតបោម្គលម្ៅសំរាបព់្បោជ្ដដ្លា្ហា្ិភយ័ខ្ពស់ម្ៅតាតព្សុក
តយួចំ្ួ្ន្ព្បម្េសកតពុោ។ ការអម្ងគតដបបបរាិ  ម្ៅម្លើព្កុតបរោជ្ង្ហយរងម្ព្គះចំ្ួ្ ២០០
នាក ់(ត ឌ លគិ្រ ី១០០នាក ់្ិងរត្គិ្រ១ី០០នាក)់ ព្តូវបា្ម្ធាើម្ ើងតាតរយៈកព្តងសំ្ួម្អ ិចព្តូ្ិច។ 
 
 
 
 
 
 



255 
 

 
 

លទធនលែសំរចបានសធៀរនឹងែចូនាករ 
RAI2E (កនុងព្បម្េស) 

សូចនាករ ម្គលម្ៅ លេធផ្ល 

អព្តាតូលោឋ ្សុខាភបិាលដដ្លតិ្ ោចស់េុកថ្នន កំនុងអំេបុងម្រលម្ធាើ
របាយការ ៍ 

 
៦៧ 

៦៦ 
៩៩% 

អព្តាករ ីព្គុ្្ចាញ់ដដ្លបា្េេួលការរាបាលម្លើកេីតយួម្ៅ
តូលោឋ ្សុខាភបិាលសាធារ : 

 
២១៩ 

 
៧៤ 

អព្តាករ ីព្គុ្្ចាញ់ដដ្លបា្េេួលការរាបាលម្លើកេីតយួម្ៅ
តាតស គ្ត្ ៍

 
៤៩ 

 
១៦ 

អព្តាករ ីព្គុ្្ចាញ់ដដ្លបា្េេួលការរាបាលម្លើកេីតយួម្ៅ
តូលោឋ ្សុខាភបិាលឯកជ្ 

N/A N/A 

ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ដំដ្លបា្ដចកដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋង្ហយរងម្ព្គះ 
តាតរយៈ ការម្ធាើយុេធនាការ 

N/A N/A 

ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ដំដ្លបា្ដចកដ្ល់ព្បោរលរដ្ឋង្ហយរងម្ព្គះ 
តាតរយៈដំ្ណាកក់ារដចកតុងោប េ្ 

២២,១២៧ ២,៥១០ 

 អព្តារបាយការ ៍រីតូលោឋ ្សុខាភបិាលដដ្លបា្េេួលម្លើសរី
ការររឹំងេុកកនុងអំេបុងម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ 

៦៧ ៦៦ 

អព្តាករ ីព្គុ្្ចាញ់សងេយដ័ដ្លបា្ម្ធាើម្តសេឈាតម្ោយតូល
ោឋ ្សុខាភបិាលសាធារ : 

៧,៩៣២ ៣៤,៤១៧ 

អព្តាករ ីព្គុ្្ចាញ់សងេយដ័ដ្លបា្ម្ធាើម្តសេឈាតម្ោយស 
គ្ត្ ៍

៦,៨០៨ ៣,៦៣៧ 

អព្តាករ ីព្គុ្្ចាញ់សងេយដ័ដ្លបា្ម្ធាើម្តសេឈាតម្ោយតូល
ោឋ ្សុខាភបិាលឯកជ្ 

N/A N/A 

ចំ្ួ្អនកសមព្គ្ចិ័តេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត/ិអនកសមព្គ្ចិ័តេជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ចលតដ័ដ្លសកតមកនុងអំេបុងម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ 

១៤៨ តករា-តនិា
៖១៤៤ 
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ម្តសា-តថុិ្នា
៖១៤៦ 
កកកោ-តថុិ្នា
៖១៤៥ 

ចំ្ួ្កតមវធីិPPM ភារោនដ្គូ្រវាងម្សវាសាធារ : ្ិងឯកជ្ 
ដដ្លសកតមកនុងអំេបុងម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ 

១៩ តករា-តនិា៖0 
ម្តសា-តថុិ្នា៖0 
កកកោ-តថុិ្នា៖6 

ភាគ្រយតូលោឋ ្សុខាភបិាលដដ្លបា្ម្ធាើការព្បជំុអនកសមព្គ្ចិ័តេ
រាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតពិ្បចាដំខ្កនុងអំេបុងម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ 

១០០% ១០០% 

ភាគ្រយតូលោឋ ្សុខាភបិាលដដ្លបា្ម្ធាើការព្បជំុកតមវធីិPPM 
ភារោនដ្គូ្រវាងម្សវាសាធារ : ្ិងឯកជ្ ម្រៀងរាល់២ដខ្តេងកនុង
អំេបុងម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ 

0% 0% 

ចំ្ួ្ព្បោជ្បំលាស់េី ្ិងចំណាកព្សុកដដ្លព្តូវបា្គូ្ដផ្្េី 
តាតរយ:េសេ្:កិចចរបស់បុកគលិកតូលោឋ ្សុខាភបិាលកនុងអំេបុង
ម្រលម្ធាើរបាយការ ៍ 

២៥៦ តករា-តថុិ្នា៖ 
៩៦ 
កកកោ-កញ្ហា ៖ ៩ 

ចំ្ួ្បុគ្គលិកសុខាភបិាលថ្នន កម់្ព្កាតោតិដដ្លបា្េេួលការប
 េុ ះបណាេ លសេីរីការព្គ្បព់្គ្ងករ ីព្គុ្្ចាញ់ 

៥ ៥ 

ចំ្ួ្អនកសម័ព្គ្ចិតេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូតដិដ្លបា្េេួលការប
 េុ ះបណាេ ល/ប េុ ះបណាេ លរលឹំងម្េបើងវញិ 

0 0 

 
RAI-ICC (ថ្នន កតំ់ប្)់ 

សូចនាករ ម្គលម្ៅ លេធផ្ល 

ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ដំដ្លបា្ដចកដ្ល់ព្កុតព្បោជ្ង្ហយរងម្ព្គះ
តាតរយៈយុេធនាការដចកតុងថ្នន កោ់តិ (Mass distribution) 

0 0 

ចំ្ួ្តុងព្ជលកថ់្នន ដំដ្លបា្ដចកដ្ល់ព្កុតព្បោជ្ង្ហយរងម្ព្គះ
តាតរយៈ ការដចកតុងប េ្ 

៤,០០០ 
៤,២០០ 
១០៥% 

អព្តាករ ីព្គុ្្ចាញ់សងេយដ័ដ្លបា្េេួលការម្ធាើម្តសេឈាត
ម្ោយ ស គ្ត្ ៍

១,៧៣១ ១៦,៩២៥ 
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អព្តាករ ីព្គុ្្ចាញ់ដដ្លបា្េេួលការរាបាលម្លើកេីតយួ
ម្ោយស គ្ត្ ៍

១២៥ 
(១៦០%)  
២០០ 

ចំ្ួ្អនកសមព្គ្ចិ័តេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត/ិអនកសមព្គ្ចិ័តេជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ចលតប័ា្េេួលការប េុ ះបណាេ ល 

២០០ 
(៩៤%) 
១៨៨ 

ចំ្ួ្ ្ិងភាគ្រយអនកសមព្គ្ចិ័តេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត/ិអនកសមព្គ្័
ចិតេជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចលតដ័ដ្លា្ដំ្ម្ ើ រការ 

២០០ 
 
៩៤%  
(១៨៨/២០០) 

ចំ្ួ្ការចុះអភបិាលម្ៅម្លើអនកសមព្គ្ចិ័តេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់
ភូត/ិអនកសមព្គ្ចិ័តេជំងឺព្គុ្្ចាញ់ចលត ័្ិងប ុសេិ៍ម្ោះឈាត  

៨៥ 
(១៤៥%) 
១២៣ 

ចំ្ួ្ អនកសមព្គ្ចិ័តេរាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ភូត/ិអនកសមព្គ្ចិ័តេជំងឺព្គុ្្
ចាញ់ចល័ត ្ិងប ុសេិ៍ម្ោះឈាត 

៧០ 
(១០០%) 
៧០ នាក ់ 

 

៣.រញ្ហា ប្រឈម្ចំរង 
 កនុងរយៈម្រលន្ការរាយការ ៍ ា្បញ្ហា ព្បឈតតយួចំ្ួ្ដដ្លជួបព្បេះរតួា្៖ 
RAI2E (កនុងព្បម្េស) 

 កូវុដី្១៩គឺ្គឺ្ោបញ្ហា ចតបងដដ្លជះឥេធិរលដ្ល់ការអ្ុវតេ្ស៍កតមភារទងំអស់ សកតមភារតយួ 
ចំ្ួ្ដូ្ចោការព្បជំុសិកាា សាលាការម្កៀរគ្រស គ្ត្៍្ ិងការផ្េរាផ្ាយព្តូវបា្រ្ារម្រលឬលុប 
ម្ចាល។ 

 ត ឌ លសុខ្ភារខ្លះម្ៅា្កំរតិសព្ាបក់ារម្ធាើម្តសេរកជំងឺព្គុ្្ចាញ់ម្ោយសារអតិថិ្ជ្តក 
េេួលម្សវាម្ៅត ឌ លសុខ្ភារទងំម្នាះទបម្រក។ 

 ម្យើងតិ្ អាចព្គ្បព់្គ្ងករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ដដ្លបា្នាចូំលម្នាះម្េម្ោយសារដតករ ីវជិាា្ 
ភាគ្ម្ព្ចើ្ម្ៅម្ខ្តេតបូងឃមុ ំចល័តរីម្ខ្តេម្ផ្េងម្េៀតដូ្ចោ ម្ខ្តេព្កម្ចះ សទឹងដព្តង ម្ខ្តេត ឌ លគី្រ ី ដដ្លោ
ម្ខ្តេដដ្លា្ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់្ូវខ្ពស់ម្ៅម្ ើយ។ 

 ចំម្្ះដឹ្ងរបស់បុគ្គលិកត ឌ លសុខ្ភារតយួចំ្ួ្ដដ្លេេួលខុ្សព្តូវម្លើការរាយការ ៍ករ ី  
ព្គុ្្ចាញ់ម្ៅ MIS ម្ៅា្កំរតិោតយួ្ឹងរបាយការ ៍ម្អ ិចព្តូ្ិច។ រួកម្គ្ព្តូវការការគពំ្េបដ ា្តរី
បុគ្គលិកអងគការម្អចភមី្អ ។ 
 
RAI-ICC (ថ្នន កតំ់ប្)់ 
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 ភាសាោឧបសគ្គតយួកនុងការេំនាកេំ់្ងោតយួ ជ្ោតិម្ដ្ើត។ 
 ម្ព្គះត េ្រាយធតមោតិគឺ្ោបញ្ហា ព្បឈតដ្សំ៏ខា្ដ់ដ្លបណាេ លឱយតំម្ ើងប ុសេិ៍ម្ោះឈាត ្ ិង 

រាបាលព្គុ្្ចាញ់ខូ្ចខាត ្ិងផ្អទ ងំបា  ូតយួចំ្ួ្ដបកបាក់្ ិងដួ្លរលំម្ោយសាររយុះ្ិងម្ភលៀងខាល ងំ។ 
 ព្បោជ្ម្គលម្ៅ (MMPs) ចល័តម្ៅតំប្ន់ព្រដដ្លរិបាកម្ៅដ្ល់្ិងរិបាកេេួលម្សវាសុខ្

ភារ។ 
 MMPs / IPs ា្បំ ងលាកប់ាងំខ្លួ្ម្គ្រីតជឈោឋ ្ខាងម្ព្ៅ 
 MMW ព្តូវការ ការប េុ ះបណាេ លបដ ា្ត្ិងការកសាងសតតាភារដដ្លកំរុងប េ្ម្ដ្ើតបរីព្ងឹង

គុ្ ភារការង្ហររបស់រួកម្គ្ទកេ់ង្ឹងការព្គ្បព់្គ្ងករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់។ 
 ការផ្ដល់សារអបរ់សុំខ្ភារ ម្ៅា្កំរចិ ្ិងការផ្គតផ់្គងម់្សវា ម្ៅតាតស គ្ត្ ៍

៤.សោលសៅអាទិភាពែរំរ់ឆ្ែ ២ំ០២១ 
 រព្ងឹងកិចចស ការឆ្លងកាតព់្រំដដ្្រវាងកតពុោឡាវ្ិងម្វៀតណាតតាតរយៈយ េ្ការនចនព្បឌិត។ 
 ម្ព្ជើសម្រ ើសតំប្ដ់ដ្លា្ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ខ្ពស់ ម្ៅតាតតំប្ព់្រំដដ្្សព្ាបក់ារព្គ្បព់្គ្ង

ករ ីជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ការតាតោ្ ្ិងការម្ឆ្លើយតបទ្ម់្រលម្វលា។ 
 ការដចករដំលករត័ា៌្ ោតូលោឋ ្ រវាងតូលោឋ ្សុខាភបិាលម្ៅតាតតំប្ព់្រំដដ្្ 
 ព្បតូលេិ ន្្យ័ម្អ ិចព្តូ្ិចឱយបា្ម្េៀងទត់្ ិងរាយការ ៍ / ការដ នាអំំរីការរាយការ ៍ 

ម្អ ិចព្តូ្ិចម្ោយអនកសម័ព្គ្ចិតេភូតរិាបាលជំងឺព្គុ្្ចាញ់ ។ 
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ព្កុតការង្ហរម្រៀបចំរបាយការ ៍សតេិធផ្លការង្ហរ ត.គ្.ច 

 ន្ ២ំ០២០ ្ិងេិសម្ៅការង្ហរ ន្  ំ២០២១ 

អរគុ្ ស េ្ិភារ! 

 




