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1 

 

ផផនទីបង្ហា ញផលូវសម្រាប់ពននលឿនផផនទីបង្ហា ញផលូវសម្រាប់ពននលឿន
ការផែលម្អការផែលម្អអាហារបូត្ថម្ភអាហារបូត្ថម្ភ  
ឆ្ន ាំ ឆ្ន ាំ ២០១៤២០១៤--២០២០២០២០ 

ម្រពះរាជាណាចម្រែែម្ពុជា 
ជាត្ិ សាសនា ម្រពះម្ហាែសម្រត្ 

rross 

កម្មវិធីជាតិអាហារបូតថម្ភ 
មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិ្គាំពារាតានិងទារែ 
ន ោះពុមព ផែែុមភោះ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ម្រែសួងសុខាភ ិល 
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អារម្ភែថា 
 

ជាមួយនឹងការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍវស័ិយសសដឋកិចចកនុងទសសវតសកនលងសៅ 
ភាពរកីរករបស់របជាពលរដឋបានថយចុុះពី ៤៧% កនុងឆ្ន ាំ២០០៣ មកសៅរតឹម ២០% កនុង 
ឆ្ន ាំ ២០១១។ កនុងអាំឡុងសពលជាមួយគ្នន សនុះដដរ របសទសកមពុជាបានសធវើឲ្យមានវឌ្ឍនភាព
យ៉ាងសាំខាន់ជាបនតបន្ទទ ប់ សឆ្ព ុះសៅរកការសធវើឲ្យរបសសើរសឡើងនូវសុខភាពរបស់ស្រសតី និង
កុមារ (អសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាព ឆ្ន ាំ២០០៥ និងឆ្ន ាំ២០១០)។ ជាអកុសល  អរា
សរបវ៉ាឡង់ននភាពសរកុះរកិនខពស់បាំផុតកនុងចាំសោមកុមារចាំនួន៤០% សធវើឲ្យរបសទសកមពុជា
សថិតកនុងចាំោត់ថ្នន ក់ទី ៤៨ សៅកនុងពិភពសលាក (អសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាព ឆ្ន ាំ
២០១០)។ ការវយតនមលសលើសសដឋកិចចបានបា៉ា ន់របមាណថ្ន កងវុះអាហារបូតថមភអាចចាំោយ
របាក់ចាំនួន ២៥០ សៅ ៤០០លានដុលាល រអាសមរកិជាសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ របសិនសបើសគពុាំបានសធវើ
អនតរាគមន៍អវីសសាុះសដើមបបីង្កេ របញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភសៅកនុងរបសទសកមពុជា (រកុមរបឹកា
សាត រអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិកមមនិងជនបទ/ អងគការយូនីសសហ្វ/ អងគការសសបៀងអាហារពិភព
សលាកឆ្ន ាំ២០១៣)។ សោយសហ្តុសនុះ ការវនិិសយគសដើមបកីាត់បនថយបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភ ពុាំ
ដមនរតឹមដតបាំសពញការង្ករឲ្យសគ្នលសៅអាហារបូតថមភប៉ាុសោណ ុះសទ។ សបើសិនជាបញ្ហា កងវុះ
អាហារបូតថមភសៅដតបនតោក់សមាព ធសៅសលើសសដឋកិចចករមិត ១,៥% - ២,៥% ននផលិតផល
សរបុកនុងស្សុក សន្ទុះទិសសៅជាតិរបស់កមពុជាដដលកាំណត់ផលិតផលសរបុកនុងស្សុកឲ្យ
មានការសកើនសឡើង៧% កនុងមួយឆ្ន ាំពិបាកនឹងសសរមចបាន និងមាននិរនតរភាពោស់។ 
ការវនិិសយគអាហារបូតថមភ ក៏ដូចជាការវនិិសយគកនុងការឈានសៅសសរមចសគ្នលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍សសដឋកិចចជាតិសន្ទុះដដរ។ 

ដផនទីបង្កា ញផលូវសរមាប់ពសនលឿនការដកលមអអាហារបូតថមភឆ្ន ាំ២០១៤-២០២០ សលើក 
ទី១សនុះ រតូវបានបសងេើតសឡើងសោយកមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ សោយមានការពិសរគ្នុះ 
សយបល់ និងកិចចសហ្ការយ៉ាងជិតសនិទជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ។ ដផនទីបង្កា ញ 
ផលូវនឹងជួយគ្នាំរទដល់យុទធសាស្រសតជាតិសតីពីអាហារបូតថមភ សដើមបីធាន្ទថ្នកិចចអនតរាគមន៍ 
សាំខាន់ៗមួយចាំនួនរតូវបានអនុវតតកនុងករមិតរទង់រាយជាក់លាក់ សដើមបីធាន្ទដល់ការ 
កាត់បនថយ ក៏ដូចជាបង្កេ របញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភ។ ឯកសារសនុះ សតត តសលើការពរងីក 
សាំណុាំ សនូលននកិចចអនតរាគមន៍វស័ិយអាហារបូតថមភជាក់លាក់ សៅកនុងអាំឡុងសពលឱកាស 
១០០០ នថៃដាំបូងននជីវតិ និងអាំឡុងសពលខាងមុខ ដូចដដលបានបង្កា ញភ័សតុាងជាក់ 
ដសតងសៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់អនតរជាតិ។ អាហារបូតថមភលអបាំផុតសៅកនុងអាំឡុងសពលកាំពុង
អភិវឌ្ឍន៍សនុះ មានសារៈសាំខាន់ោស់សរមាប់ការអភិវឌ្ឍន៏សតិបញ្ហា  ការលូតលាស់
រាងកាយរបស់កុមារ រពមាាំងផតល់ផលរបសយជន៍ដល់កុមារ និងសងគម រយៈសពលរាប់

i 



ផផនទីបង្ហា ញផលូវសម្រាបព់ននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ 
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ទសសវតសសទៀតផង។ 

សដើមបីទទួលបានឥទធិពល និងលទធផលជាអតិបរមា ការសធវើឲ្យរបសសើរសឡើងអាហា-
របូតថមភសៅកមពុជា តរមូវឲ្យមានកិចចសហ្ការយ៉ាងជិតសនិទធ និងការសរមបសរមលួរបកប
សោយរបសិទធភាពឲ្យបានទូលាំទូលាយពីបោត រកសួងពាក់ព័នធ ពីរោឋ ភិបាល និងអងគការ
សរៅរោឋ ភិបាលដដលពាក់ព័នធ សដើមបឲី្យពួកសគអាចកាំណត់អាទិភាព និងសធវើសកមមភាព
រមួគ្នន បាន។ ដផនទីបង្កា ញផលូវសនុះ គូសបញ្ហា ក់ពីតួន្ទទីរបស់រកសួងសុខាភិបាល កនុង
វស័ិយអាហារបូតថមភដដលពាក់ព័នធ។ 

      រាជធានីភនាំសពញ, នថៃទី      ដខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

        រដឋមន្តនតីរកសួងសុខាភិបាល 

 
 
        នវជ្ជ. ម្៉ម្ ប ុននេង 
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នសចែតីផលលងអាំណរគុណ 
 

រកសួងសុខាភិបាលសូមនថលងអាំណរគុណដល់អនកពាក់ព័នធាាំងអស់ ចាំសពាុះការ
ចូលរមួផតល់ព័ត៌មានដ៏មានតនមល ដល់ការបសងេើតដផនទីបង្កា ញផលូវសរមាប់ពសនលឿនការដក
លមអ អាហារបូតថមភ ឆ្ន ាំ២០១៤ - ២០២០ សលើកទី១សនុះ។ 

សូមនថលងអាំណរគុណជាពិសសសចាំសពាុះអងគការយូនីសសហ្វ សហ្ដឡនសឃល័រអនតរជាតិ 
យូអ័រសីុ និង អងគការស្សាវរជាវនិងអភិវឍន៍អនតរជាតិ សរមាប់ការគ្នាំរទបសចចកសទសកនុង 
ការបសងេើតឲ្យមានដផនទីបង្កា ញផលូវសនុះសឡើង។ សូមនថលងអាំណរគុណជាពិសសសផងដដរ
ដល់ សលាក អ ៊ុន  សំអអឿន និងសលាកសវជា. ឡៃយ ូ អាណូដ ននអងគការយូនីសសហ្វរបចាំ
របសទសកមពុជា ចាំសពាុះការផតល់ជាជាំនួយចងរកង និងបញ្ច ប់សពវរគប់នូវដផនទីបង្កា ញផលូវ
សរមាប់ពសនលឿនការដកលមអអាហារបូតថមភសនុះ។   

ជាចុងបញ្ច ប់ សូមដថលងអាំណរគុណចាំសពាុះសមាជិក សមាជិកាាាំងអស់ននរកមុ
ការង្ករបសចចកសទសអាហារបូតថមភ សរមាប់ការផតល់ជាធាតុចូលដផនកបសចចកសទស។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii 



ផផនទីបង្ហា ញផលូវសម្រាបព់ននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ 
 

5 

ពាែយកាត្់ និងអែសរកាត្់ 
 

ANC  : ការដថាាំនផទសពាុះមុនសពលសរមាល 

BFCI  : គាំនិតផតួចសផតើមសហ្គមន៍ស្សឡាញ់ារក 

BFHI  : គាំនិតផតួចសផតើមមនទីរសពទយស្សឡាញ់ារក 

BMI  : សនទសសន៍មា៉ា ស់រាងកាយ 

CARD  : រកុមរបឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ 

CDHS  : អសងេតរបជាសាស្រសតនិងសុខភាពកមពុជា 

CMDG  : សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សសវតសកមពុជា 

DP  : នដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

GDP  : ផលិតផលកនុងស្សុកសរបុ 
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របូភាព ១៖ សមាមារតកុមារអាយុសរកាម៥ឆ្ន ាំដដលមានបញ្ហា កងវុះអាហា
របូតថមភ (CDHS 2000-2010) 

សាវតា 
 

កមពុជាគឺជារបសទសទី២៨ កនុងពិភពសលាក 
ដដលមានអរាសរបវ៉ាឡង់ខពស់បាំផុតននកុមារដដល
មានកមពស់ាប (សរកុះរកិន) ចាំនួន៤០%1។ អសងេត 
របជាសាស្រសត និងសុខភាពកមពុជា (CDHS) ឆ្ន ាំ
២០១០ ក៏បានបងាញដដរថ្ន កុមាររបមាណ ២៨%  
មានទមៃន់សរកាមសតង់ោរ។ សនុះគឺជាភ័សតុាងដ៏ 
រងឹមាាំមួយ ដដលបង្កា ញថ្នសាថ នភាពអាហារបូតថមភ
របស់កុមារមិនមានភាពរបសសើរសឡើយ សហ្ើយក៏
អាចមានសភាពកាន់ដតយ៉ា ប់យឺុនជាងមុនសទៀត
ផង។ ចប់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥ ដល់ឆ្ន ាំ២០១០ ភាគរយននកុមារដដលសគមសាគ ាំងខាល ាំងគួរឲ្យ
បារមភ  បានសឡើងហួ្សករមិតកាំណត់ដដលរតូវរបកាសអាសននននចាំោត់ថ្នន ក់អនតរជាតិ 

ដដល សកើនពី ៨,៤% ដល់ ១០,៩%។ ជាលទធផល របសទសកមពុជាបចចុបបននសថិតកនុងចាំសោម 
របសទសាាំង ៤០ កនុងពិភពសលាក ដដលមានសាថ នភាពធៃន់ធៃរជាងសគបាំផុត សរមាប់ 
កុមារដដលមានភាពសគមសាគ ាំង2 - ដដលសាថ នភាពកងវុះអាហារបូតថមភសនុះពាក់ព័នធដល់ 
ការសាល ប់របស់កុមាររបមាណជា ៦.៤០០ន្ទក់ កនុងមួយឆ្ន ាំ។  

ស្រសតីកមពុជាក៏ង្កយនឹងទទួលរងនូវបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភដដរ៖ ជិត ៦០% ននស្រសតី
ដដលមានអាយុពី ១៥ សៅ ៤៩ឆ្ន ាំ មានភាពសសលកសាល ាំង និងរបមាណ ២០% មានភាព
សគមសាគ ាំងខាល ាំង (អសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាពឆ្ន ាំ២០១០) ដដលសនុះជាសាថ នភាពសធវើ
ឲ្យសកើនសឡើងនូវហានិភ័យននផលវបិាកកនុងសពលសរមាលកូន និងបោត លឲ្យារកសកើត
មកមិនរគប់ទមៃន់។ សលើសសនុះសទៀតស្រសតីចាំនួន ៦% មានកមពស់ាបជាង១៤៥សង់ទីដម៉ារត 
ដដលបញ្ហា ក់ថ្នពួកគ្នត់មានបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភកាលពីសៅវយ័កុមារភាព។ ស្រសតីាាំង
សនុះមិនរតឹមដតង្កយជួបបញ្ហា កនុងសពលមាននផទសពាុះ និងមានផលវបិាកកនុងសពលសរមាល
កូនប៉ាុសោណ ុះសទ (មរណភាពមាា) ប៉ាុដនតក៏ទាំនងជាសរមាលារកមកមានមាឌ្តូចដដល
មិនរគប់ទមៃន់ ដដលជាសហ្តុសធវើឲ្យារកសនុះរបឈមមុខកាន់ដតខពស់ចាំសពាុះភាពសរកុះរកិន
ផងដដរ។  

                                                        
1
 UNICEF. 2009. State of the World’s Children. 

2
 ឯកសាររបចាំរបទេសកមពុជាឆ្ន ាំ២០១១ សរាប់កិច្ចរបជុាំរវាងពីរតាំបន់សតីពីការពរងីកវស័ិយអាហារបូតថ 
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កងវុះអាហារបូតថមភចាំសពាុះកុមារ មានផលវបិាកធៃន់ធៃរនិងយូរអដងវងសរមាប់សុខភាព 
របជាពលរដឋកមពុជា និងការអភិវឌ្ឍសសដឋកិចចជាតិ។ ការលូតលាស់មិនរគប់រគ្នន់កនុង 
រយៈសពលពីរបីឆ្ន ាំដាំបូងននជីវតិ មិនរតឹមដតប៉ាុះពាល់ដល់សុខភាពកុមារ និងមរណភាព 
កុមារប៉ាុសោណ ុះសទ ប៉ាុដនតវដថមាាំងន្ទាំឲ្យមានផលមិនលអចាំសពាុះសុខភាព និងផលវបិាក 
សសដឋកិចចសរមាប់បុគគលសពញមួយជីវតិ និងអាចប៉ាុះពាល់ដល់មនុសសជាំន្ទន់សរកាយសទៀត 
ផង។ សនុះគឺជាបនទុកសសដឋកិចចដ៏ធៃន់ធៃរមួយ សៅសលើរបព័នធសុខាភិបាលរបស់របសទស 
កមពុជាាក់ទងនឹងសុខភាពកុមារ និងជាំងឺរុាាំនរ ៉ារបស់មនុសសសពញវយ័ រពមាាំងសៅសលើសិទធិ 
របស់ស្រសតី និងកុមារ ដដលជាអនកចូលរមួចាំដណករបកបសោយសុខភាពលអសៅកនុងសងគម
សទៀតផង។ វក៏សធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ផងដដរដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់របសទសកមពុជា សោយសធវើឲ្យ
បាត់បង់របជាពលរដឋដដលមានសុខភាពលអ និងមានការអភិវឌ្ឍសតិបញ្ហា សរមាប់មនុសស
ជាំន្ទន់សរកាយសទៀតផង។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ រកុមរបឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិកមម និង
ជនបទ/ អងគការយូនីសសហ្វ/ អងគការសសបៀងអាហារពិភពសលាក បានបា៉ា ន់សាម នថ្ន កមពុជា
បាត់បង់ទឹករបាក់ជាង ៤០០លានដុលាល រអាសមរកិ ពីផលិតផលសរបុកនុងស្សុកជាសរៀងរាល់
ឆ្ន ាំ សោយសារដតបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភសពញមួយវដតននជីវតិ3។ កងវុះមីរកូសារជាតិ 
(ភាពសសលកសាល ាំង កងវុះអាសីុដហ្វូលិក កងវុះជីវជាតិអា និងជាតិស័ងេសី) បានបង្កា ញពី
គុណភាពចាំណីអាហារមិនរគប់រគ្នន់ - តាំោងឲ្យបនទុកថ្នន ក់ជាតិពីការខាតបង់សលើសពី 
២០០លានដុលាល រកនុងមួយឆ្ន ាំៗ។ សយងាមធន្ទគ្នរពិភពសលាកបានឲ្យដឹងថ្ន ការពរងីក
កិចចអនតរាគមន៍មីរកូសារជាតិសនូល សដើមបីបង្កេ របញ្ហា កងវុះមីរកូសារជាតិ អាចចាំោយ
តិចជាង ៦លានដុលាល រអាសមរកិកនុងមួយឆ្ន ាំ4។  
 

ទសសន្ទវដតីព័ត៌មានសវជាសាស្រសតដឡនសសត (lancet series) ដដលសចញផាយចុង
សរកាយបាំផុតកនុងឆ្ន ាំ ២០០៨ និង២០១៣5,6 ពរងឹងករណីសរមាប់ការសតត តជាបនតសលើ
អាំឡុងសពលសាំខាន់បាំផុត ១០០០នថៃ – សោយគិតចប់ាាំងពីសពលដដលស្រសតីមាននផទសពាុះ
រហូ្តដល់ខួបកាំសណើ តសលើកទីពីររបស់កូនគ្នត់។ គ្នម នអវីជាការមនទិលសងសយ័សន្ទុះសទ 
សដើមបឲី្យកមពុជាមានភាពរកីចសរមើនលអរបសសើរ និងសដើមបឲី្យស្រសតនិីងកុមារបានរកីរាយ

                                                        
3 ការរកទេកទមើលទលើអាហារបូតថមភ ទៅកមពុជា។ ធនាគារពិភពទោក៖ 

http://siteresources.worldbank.org/NUTRITION/Resources/281846-1271963823772/Cambodia.pdf 

4
 ឥេធិពលននសាថ នភាពអាហារបូតថមភទៅទលើផលិតភាពកសិកមម៖ ភ័សតុតាងរាក់កនរមពីរបទេសហ្វីលីពីន (១៩៩១): 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0084.1991.mp53001004.x/abstract 

5
 កងវះអាហារបូតថមភច្ាំទ ះាតា និងកុារ ដែលានដាក់ឲ្យែាំទ ើ រការជាផលូវការទៅេីរកុងេុងែ៏ ច្រកភពអង់ទលលស 
នងៃេី១៦ ដែមករា ឆ្ន ាំ២០០៨ http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition 

6
 អាហារបូតថមភាតា និងកុារ ទាះពុមពផាយ នងៃេី៦ ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition 

 

http://siteresources.worldbank.org/NUTRITION/Resources/281846-1271963823772/Cambodia.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0084.1991.mp53001004.x/abstract
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition
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ជាមួយនឹងសិទធិរបស់ពួកសគចាំសពាុះសុខភាពសន្ទុះ របសទសសនុះរតវូដតពរងីកអនតរាគមន៍
ដដលធាល ប់ទទួលបានសជាគជ័យកនលងមក កនុងការបង្កេ រនូវកាត រារាាំងដល់ការលូតលាស់
របស់ារកកនុងនផទ ភាពសរកុះរកិន ភាពសគមសាគ ាំង និងកងវុះមីរកូសារជាតិ រពមាាំងសលើក
កមពស់ការរបតិបតតិលអកនុងការចិញ្ច ឹមារកនិងកុមារតូច។ សលើសសនុះសទៀត សគរតូវកាំណត់
នូវអនតរាគមន៍ថមីៗសទៀត សដើមបីដកលមអសាថ នភាពអាហារបូតថមភរបស់សកមងស្សីជាំទង់ និងស្រសតី
កនុងវយ័បនតពូជ។ សគ្នលសៅកនុងរយៈសពលរបាាំឆ្ន ាំ និងបនតសៅមុខសទៀត គឺសដើមបសីលើកកមពស់
អាហារបូតថមភសរមាប់មាា និងារក។ 

   
ផផនទីបង្ហា ញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលម្អ

អាហារបូត្ថម្ភ ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០២០ 
ជាទូសៅ កមពុជាបានសធវើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពដ៏សាំខាន់ និងគួរឲ្យសកាតសរសសើរ សឆ្ព ុះសៅ 

រកការដកលមអសុខភាពស្រសតី និងកុមារ។ សាុះជាយ៉ាងសនុះកតី ការអសងេតរបជាសាស្រសត និង
សុខភាពកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១០ បានបង្កា ញថ្នចាំសពាុះអាហារបូតថមភ សោយមានការសលើកដលង
មួយចាំនួន កមពុជាមិនបានសសរមចចាំណុចសៅននសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សសវតសឆ្ន ាំ
២០១០ របស់ខលួនសឡើយ និងថ្នសគរតវូដតបសងេើនសលបឿនកិចចខិតខាំរបឹងដរបងដដលមាន
ស្សាប់ សហ្ើយរតូវបសងេើនកិចចខិតខាំរបឹងដរបងថមីៗសទៀតឲ្យបានឆ្ប់រហ័្ស របសិនសបើកមពុជា
ចង់សសរមចសគ្នលសៅអាហារបូតថមភឲ្យបានកនុងឆ្ន ាំ២០១៥។ 
 

លកខណៈអាហារបូតថមភគនលឹុះ 
ទិននន័យ
សដើមរគ្ន 

សាថ នភាព 
 

សគ្នលសៅ
ចាំណុច ការវភិាគ 

២០០០ ២០១០ ២០១៥ 

% ននស្រសតីអាយុ ១៥-៤៩ ឆ្ន ាំ ដដលមានភាព 
សសលកសាល ាំង 

៥៧,៨ 
(CDHS) 

៤៤,៤ 
(CDHS) 

១៩ 
(CMDG) 

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 
សលបឿនដថមសទៀត 

% ននស្រសតីមាននផទសពាុះ ដដលមានភាព
សសលកសាល ាំង 

៦៦,៤ 
(CDHS) 

៥២,៧ 
(CDHS) 

៣៣ 
(HSP) 

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 
សលបឿនដថមសទៀត 

% ននកុមារអាយុ ៦-៥៩ ដខ ដដលមានភាព 
សសលកសាល ាំង  

៦៣,៤ 
(CDHS) 

៥៥,១ 
(CDHS) 

៤២ 
(NNS) 

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 
សលបឿនដថមសទៀត 

% ននកុមារអាយុ ០-៥៩ ដខ ដដលមានទមៃន់
សរកាមសតង់ោរ (មានទមៃន់ាប) មធយម ឬ
ធៃន់ធៃរ (ទមៃន់សធៀបនឹងអាយុតិចជាង ២ នន  
បដរមបរមួលសតង់ោរសរកាមតនមលធមមា) 

៣៨,៥ 
(CDHS) 

២៨,៣ 
(CDHS) 

១៩,២ 
(CMDG) 

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 
សលបឿនដថមសទៀត 
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លកខណៈអាហារបូតថមភគនលឹុះ 
ទិននន័យ
សដើមរគ្ន 

សាថ នភាព 
 

សគ្នលសៅ
ចាំណុច ការវភិាគ 

២០០០ ២០១០ ២០១៥ 

% ននកុមារអាយុ ០-៥៩ ដខដដលមានភាព
សរកុះរកិនមធយម ឬ ធៃន់ធៃរ (កមពស់សធៀបនឹង
អាយុតិចជាង ២ ននបដរមបរមួលសតង់ោរ
សរកាមតនមលធមមា) 

៤៩,៧ 
(CDHS) 

៣៩,៩ 
(CDHS) 

២៤,៥ 
(CMDG) 

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 
សលបឿនដថមសទៀត 

% ននកុមារអាយុ ០-៥៩ ដខដដលសគមសាគ ាំង
មធយម ឬធៃន់ធៃរ (ទមៃន់សធៀបនឹងកមពស់តិច
ជាង ២ ននបដរមបរមួលសតង់ោរសរកាមតនមល
ធមមា) 

១៦,៨ 
(CDHS) 

១០,៩ 
(CDHS) 

១០,១ 
(CMDG) 

កាំពុងសថិតសៅសលើផលូវរតូវ 
ប៉ាុដនតរតូវរកាអនតរាគមន៍
សដើមបីសចៀសវងនូវការ
សកើនសឡើងោមួយ 

ចាំនួនមនទីរសពទយដដលផតល់ការពាបាលកងវុះ
អាហារបូតថមភ ស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ (SAM)  

- 
២៩ 

(NNP) 
៣៩ 

(NNP) 
តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 

សលបឿនដថមសទៀត 

% ននារកអាយុ ០-៦ ដខដដលបានទទួល
ការបាំសៅសោយទឹកសោុះមាត យដតមួយមុខគត់ 

១១,៤ 
(CDHS) 

៧៣,៥ 
(CDHS) 

៨៣ 
(NNP) 

សសរមចសគ្នលសៅ និង
រតូវរកានូវសមិទធផល

ដដលទទួលបាន 

% ននកុមារអាយុ ៦-២៣ដខដដលបានទទួល
ការបាំសៅសោុះាមសតង់ោរអបបបរមាននការ
ចិញ្ច ឹមារក និងកុមារតូច (IYCF) 

n/a ២៨ 
(CDHS) 

៣២ 
(CDHS) 

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 
សលបឿនដថមសទៀត 

% ននកុមារអាយុ ៦-២៣ដខដដលមិនបាន
ទទួលការបាំសៅសោុះាមសតង់ោរអបបបរមា
ននការចិញ្ច ឹមារក និងកុមារតូច (IYCF) 

n/a ៥ 
(CDHS) 

១០ 
(CDHS) 

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 
សលបឿនដថមសទៀត 

% ននកុមារអាយុ ៦-៥៩ ដខដដលបានទទួល
រគ្នប់ថ្នន ាំជីវជាតិអា 

n/a ៩៦ 
(HMIS) 

៩០ 
(CMDG) 

សសរមចសគ្នលសៅ និង
រតូវរកានូវសមិទធផល

ដដលទទួលបាន 

% ននកុមារអាយុ ១២-៥៩ ដខដដលបាន
ទទួលថ្នន ាំទមាល ក់រពូន (mebendazole) 
សរៀងរាល់៦ដខមតង 

n/a ៩២ 
(HMIS) 

១០០ 
(HMIS) 

កាំពុងសថិតសៅសលើផលូវរតូវ 
ប៉ាុដនតរតូវការនូវកិចចខិតខាំ

របឹងដរបងបដនថម 

% ននកុមារមានជាំងឺរាកដដលបានទទួល 
ORS + zinc  

n/a ២,៤ 
(CDHS) 

៦៧ 
(CDHS) 

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 
សលបឿនដថមសទៀត 

សមាមារតននកុមារដដលមានទមៃន់ាបសៅ
សពលសរមាល (<២៥០០សរកាមសៅសពល
សរមាល)  

១៣,៨ 
(CDHS) 

១១,៤ 
(CDHS) 

១០ 
(CDHS) កាំពុងសថិតសៅសលើផលូវរតូវ 
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លកខណៈអាហារបូតថមភគនលឹុះ 
ទិននន័យ
សដើមរគ្ន 

សាថ នភាព 
 

សគ្នលសៅ
ចាំណុច ការវភិាគ 

២០០០ ២០១០ ២០១៥ 

% ននស្រសតីមាននផទសពាុះដដលបានទទួលរគ្នប់
ថ្នន ាំជាតិដដក/ អាសីុដហ្វូលិក  សរៀងរាល់នថៃ
កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ និងរយៈសពល 
៣ដខ សរកាយពីសរមាល 

n/a ៧២ 
(HMIS) 

 

៩០ 
(HMIS) តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 

សលបឿនដថមសទៀត 

% ននកុមារអាយុ ៦-២៣ដខដដលទទួលសមៅ
មីរកូសារជាតិចរមុុះកនុងដខចុងសរកាយបងអស់ 

n/a ១,៧ 
(CDHS) 

១៥ 
(CDHS) 

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន 
សលបឿនដថមសទៀត 

ចាំោាំ៖ * CDHS: អសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាពឆ្ន ាំ២០១០ / HMIS: របព័នធរគប់រគងព័ត៌មានសុខាភិបាល (2012)  

** CMDG: សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សវតសកមពុជា / HSP: ដផនការយុទធសាស្រសតសុខាភិបាល / NNS: 

យុទធសាស្រសតជាតិសតីពីអាហារបូតថមភ / CDHS: ចូរសមើលលទធផលអសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាពឆ្ន ាំ២០១៤  
 

សគ្នលសៅរមួកនុងរយៈសពលរបាាំឆ្ន ាំ និងបនតសៅមុខសទៀត គឺសដើមបសីលើកកមពស់អាហារបូ 
តថមភសរមាប់មាា និងារក ដដលនឹងន្ទាំមកនូវការកាត់បនថយបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភ 
របស់មាា ារក និងកុមារតូច។ 

ដផនទីបង្កា ញផលូវអាហារបូតថមភ នឹងចូលរមួចាំដណកឲ្យសសរមចបាននូវសគ្នលសៅរមួ
រយៈសពលដវងនិងរយៈសពលមធយម ាមរយៈសសរមចបាននូវលទធផលចមបងពីរគឺ៖ 

I. ពរងីកការសរបើរបាស់ឲ្យបានរបសសើរបាំផុត នូវអនតរាគមន៍អាហារបូតថមភជាក់លាក់ 
ដដលទីបាំផុតនឹងន្ទាំឲ្យមានភាពរបសសើរននសាថ នភាពអាហារបូតថមភមាា និងារក 
និងលទធផល។ 
   

II. លុបបាំបាត់ឧបសគគកនុងការអនុវតតសសវអាហារបូតថមភ ”ជាក់លាក់” របកបសោយ
របសិទធភាព និងដកលមអសាថ នភាពអាហារបូតថមភមាា និងារក។ 

ាមរយៈសមាសភាគចមបងចាំនួន ៨៖ 

សមាសភាគសនលូ៖ 

1) សមាសភាគទី១៖ ការផតល់របឹកាអាំពីអាហារបូតថមភដល់ស្រសតីមាននផទសពាុះ៖ សលើក
កមពស់អាហារបូតថមភកនុងអាំឡុងសពលដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាល និងការផតល់របឹកា
សផសងៗសទៀតដដលពាក់ព័នធ  
 

2) សមាសភាគទី២៖ ការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិដល់ស្រសតីមាននផទសពាុះ និងស្រសតីបាំសៅ
សោុះកូន៖ រកា និងដកលមអការផតល់មីរកូសារជាតិ និងការទមាល ក់រពូន 
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3) សមាសភាគទី៣៖ ការពាបាលកុមារដដលសគមសាគ ាំងខាល ាំង៖ ពរងីកការដថាាំ     
ពាបាលបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភស្សចួស្សាវធៃន់ធៃរ (SAM) ទូាាំងរបសទស 
 
 

4) សមាសភាគទី៤៖ ការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិដល់កុមារតូច សរមាប់ជា 
យុទធសាស្រសតបង្កេ រ និងពាបាល៖ ការពរងីកនូវការដចកចយសមៅមីរកូសារជាតិ
ចរមុុះបចចុបបនន (MNP) ការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំជីវជាតិអា ការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំទមាល ក់រពូន និង
ការផតល់ជាតិស័ងេសី (zinc) ដល់កុមារ 
 
 

5) សមាសភាគទី៥៖ ការរបាស្ស័យាក់ទងសដើមបកីារតល ស់បតូរឥរយិបថ សោយសតត ត
សលើឱកាស១០០០នថៃដាំបូងននជីវតិ7៖ ដកលមអ និងបសងេើនសលបឿនយុទធន្ទការជាតិសតី
ពីការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យដតមួយមុខគត់ និងយុទធន្ទការផតល់អាហារបដនថម 

សមាសភាគបរយិកាសអាំសោយផល៖ 

6) សមាសភាគទី៦៖ លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកហិ្រញ្ាវតថុ និងធនធានមនុសស សដើមបី
ពរងីកអនតរាគមន៍អាហារបូតថមភជាក់លាក់របកបសោយរបសិទធភាព 
 

7) សមាសភាគទី៧៖ ជាំរញុការគ្នាំរទាមរយៈរកសួងដនទសទៀត និងគាំនិតផតួចសផតើម    
សផសងៗ 

 

8) សមាសភាគទី៨៖ ដកលមអទិននន័យអាហារបូតថមភាមរយៈរបព័នធព័ត៌មានដដលមាន
ស្សាប់ 

 

I. ពម្រងែីការនម្របើម្រាសឲ់្យានម្របនសើរបាំផុត្នូវអនតរាគម្ន៍អាហា
របូត្ថម្ភជាែ់លាែ ់ ផែលនៅទីបាំផតុ្នឹងនា ាំនៅរែភាពម្របនសើរនន
សាថ នភាពអាហារបូត្ថម្ភាតា នងិទារែ និងលទធផល 

ដផនទីបង្កា ញផលូវអាហារបូតថមភ របកាន់យកនូវ
អភិរកមវដតជីវតិសដើមបសីសរមចនូវឥទធិពលឲ្យបានសរចើន 
សៅកនុងអាំឡុងឱកាស ១០០០ នថៃដាំបូងននជីវតិ សោយ
វនិិសយគសលើអាហារបូតថមភមាា ារក និងកុមារតូច 
ក៏ដូចជាកនុងអាំឡុងវយ័ជាំទង់ សដើមបីឲ្យស្រសតីវយ័សកមង 
សរតៀមខលួនសរមាប់សធវើជាមាត យសគ។ អាហារបូតថមភរតឹម 

                                                        
7 ភ័សតុាងបង្កា ញថ្នកនុងអាំឡុង ១០០០នថៃដាំបូង – ចប់ពីសពលដដលស្រសតីមាននផទសពាុះរហូ្តដល់ខួបកាំសណើ តសលើកទីពីរ
របស់កូនគ្នត់ – ផតល់នូវឱកាសដែលានដតមួយលត់កនុងការេេួលាននូវតរមូវការអាហារបូតថមភ ការលូតោស់ 
និងការអភិវឌ្ឍរបស់កុារ ទែើមបីកាំ ត់ពីអនាលតដែលកាន់ដតានសុែភាពលអ និងសមបូរសបាយ។ 
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រតូវកនុងអាំឡុងសពលអភិវឌ្ឍន៍សនុះ អាចមានឥទធិពលយ៉ាងខាល ាំងសៅសលើការអភិវឌ្ឍដផនក 
សតិបញ្ហា  និងការលូតលាស់រាងកាយរបស់កុមារ។ សរមាប់កុមារអាយុសរកាមពីរឆ្ន ាំ និង 
កនុងដាំោក់កាលអភិវឌ្ឍន៍របស់ារកកនុងនផទ ផលវបិាកននបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភ មាន 
ភាពធៃន់ធៃរយ៉ាងខាល ាំង សហ្ើយជាសរឿយៗមិនអាចសាត ររតឡប់បានសឡើយ សោយកនុងសន្ទុះរមួ 
មានជាំងឺកុមារធៃន់ធៃរ និងភាពសរកុះរកិន ការលូតលាស់យឺតយ៉ាវ និងសាល ប់ជាសដើម។   

ដផនទីបង្កា ញផលូវអាហារបូតថមភសនុះ កាំពុងដតសតត តសលើការពរងីកនូវសាំណុាំ សនូលនន
អនតរាគមន៍អាហារបូតថមភជាក់លាក់កនុងអាំឡុងឱកាស ១០០០នថៃដាំបូងននជីវតិ ដូចដដល
បានបាំភលឺសោយទសសន្ទវដតីព័ត៌មានដឡនសសត ដដលសចញផាយកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ និង
២០១៣ សតីពីកងវុះអាហារបូតថមភមាា និងារក ដដលដផអកសលើភ័សតុាង (សូមសមើល
របូភាពខាងសរកាម) និងបានផតួចសផតើមគាំនិតរចួសហ្ើយកនុងអាំឡុងសពលបសងេើតយុទធសាស្រសត
ជាតិអាហារបូតថមភ ២០០៩ - ២០១៥។ សលើសពីសនុះសៅសទៀត អនតរាគមន៍អាហារបូតថមភ
ជាក់លាក់ដដលបសងេើតថមី និងដដលរតូវសគសរៀបចាំសឡើងសោយសរមបជាពិសសសាមបរបិទ
កមពុជា នឹងរតូវអភិវឌ្ឍ និងសធវើសតសតសាកលបងសដើមបីដកលមអយុទធសាស្រសតបចចុបបនន សរមាប់
ពាបាល  និងបង្កេ របញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភធៃន់ធៃរ។   
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អនតរាគមន៍ាាំងសនុះរបកាន់យកអភិរកមវដតជីវតិ សដើមបីសសរមចឥទធិពលយូរអដងវង 
កនុងអាំឡុងឱកាស ១០០០នថៃដាំបូងននជីវតិ សោយសតត តសលើ i) លទធផលមាា និងារក
សទើបនឹងសកើត ii) អាហារបូតថមភសរមាប់ារក និងកុមារ។  អាហារបូតថមភដ៏របសសើរកនុង
អាំឡុងសពលននការអភិវឌ្ឍសនុះសាំខាន់ោស់សរមាប់ការអភិវឌ្ឍសតិបញ្ហា  និងការលូត
លាស់រាងកាយរបស់កុមារ ដដលផតល់អតថរបសយជន៍ដល់កុមារ និងសងគមរាប់ទសវតសរ។៍  

i. លទធផលាតា និងទារែនទើបនឹងនែើត្ 

ការដកលមអអាហារបូតថមភកុមារ មានទាំន្ទក់ទាំនងយ៉ាងជិតសនិទធជាមួយនឹងសាថ នភាព
អាហារបូតថមភរបស់មាា។ សរមាប់ស្រសតី សាំណុាំ អនតរាគមន៍បចចុបបននមិនរគប់រគ្នន់សទ
សរមាប់កាត់បនថយកងវុះអាហារបូតថមភមាា និងបង្កេ រារកសកើតមិនរគប់ទមៃន់។ សគរតូវ
ការពរងីកយុទធសាស្រសតដដលមានស្សាប់ និងសធវើការបដនថមនូវអនតរាគមន៍ថមីៗសទៀតសដើមបីដក
លមអអាហារបូតថមភកនុងអាំឡុងសពល និងមុនសពលមាននផទសពាុះ។ សដើមបធីាន្ទនូវសាថ នភាព
អាហារបូតថមភដដលរតឹមរតូវ ដផនទីបង្កា ញផលូវសរមាប់អាហារបូតថមភមាា នឹងសតត តសលើ
សមាសភាគចាំនួនពីរ៖ 

1) សមាសភាគទី១៖ ការផតល់របឹកាអាំពីអាហារបូតថមភ៖ សលើកកមពស់អាហារបូតថមភ
កនុងអាំឡុងសពលដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាល និងការផតល់របឹកាសផសងៗសទៀតដដល
ពាក់ព័នធ 

2) សមាសភាគទី២៖ ការផតល់មីរកសូារជាតិ៖  រកា និងដកលមអការផតល់បដនថម
មីរកូសារជាតិ  និងការទមាល ក់រពនូ 

សមាសភាគទី១៖ ការផតល់របឹកាអាំពីអាហារបូតថមភ៖ សលើកកមពស់អាហារបូតថមភ
កនុ ងអាំឡុងសពលដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាល និងការផតល់របឹកា
សផសងសទៀតដដលពាក់ព័នធ 

ការអប់រ ាំ គឺជាសមាសភាគសាំខាន់មួយននការដថាាំមុនសរមាល ជាពិសសស
សរមាប់ស្រសតីដដលមាននផទសពាុះសលើកដាំបូង។ ព័ត៌មានអាំពីបមាល ស់បតូរសររីៈសាស្រសតដដលសកើត
មានកនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ និងការសរតៀមសរៀបចាំសរមាប់ដាំសណើ រការសរមាល គឺជា
សគ្នលសរឿងគនលឹុះដដលនឹងរតូវពិភាកាពីបញ្ហា ដថាាំ និងជសរមើសសផសងៗដូចជា ការបាំសៅ 
កូនសោយទឹកសោុះមាត យជាសដើម។ ការអសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាពកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១០ 
បានឲ្យដឹងថ្ន ជាង ៩0% (n=6472; 95% CI 88—91) ននស្រសតីដដលសរមាលកូនសកើតរស់
របាាំឆ្ន ាំមុនសពលសធវើអសងេត បានសៅពិនិតយនផទសពាុះមុនសរមាលយ៉ាងសហាចោស់ក៏មតងដដរ 
កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ និង៥៩% (n=6472; 95% CI 57—62%) បានសៅពិនិតយាម
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អនុសាសន៍របស់អងគការសុខភាពពិភពសលាករហូ្ត ៤ដង ឬសរចើនជាង8។ ស្រសតីបួនន្ទក់
កនុងចាំសោមរបាាំន្ទក់ ដដលបានពិនិតយនផទសពាុះមុនសពលសរមាល រាយការណ៍ថ្ន ពួកសគ
បានទទួលការផតល់របឹកាអាំពីអាហារបូតថមភ។ ាមរយៈការដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាលរតឹម
រតូវ ស្រសតីនឹងទទួលបាននូវសារគនលឹុះជាមូលោឋ នអាំពីអាហារបូតថមភ ដដលអាចមានសារៈសាំខាន់
ដល់សុខុមាលភាពរបស់ពួកសគ និងសុខុមាលភាពរបស់ារក។  សសវសុខភាពគនលឹុះ
ជាមូលោឋ នបានរមួបញ្ចូ លសារផតល់របឹកាចាំនួន១៣ ដូចដដលបរយិយសៅកនុងសាំណុាំ
សកមមភាពអបបបរមិាម៉ាូឌុ្ល១០ អាហារបូតថមភ‖9។ សកមមភាពសាំណុាំ សកមមភាពអបបបរមិា
ម៉ាូឌុ្ល១០ ាាំងសនុះបានរមួបញ្ចូ លសសទើរដតាាំងអស់នូវអនុសាសន៍របស់ទសសន្ទវដតីព័ត៌មាន
ដឡនសសតដដលសចញផាយកនុងឆ្ន ាំ២០០៨/២០១៣ i) ការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក /អាសីុដ
ហ្វូលិករបចាំនថៃ ii) ការទមាល ក់រពូនចាំសពាុះស្រសតីមាននផទសពាុះ iii) ការផតល់របឹកាអាំពីអាហារបូ
តថមភសដើមបដីកលមអរបបអាហារ iv) ការពនារសពលកនុងការមាននផទសពាុះ និង v) ការបញ្ចូ ល
ជាតិអីុយ៉ាូដសៅកនុងអាំបិលជាសកល។ 

អន្តរាគមន្គ៍ន្្លឹះ 
សបើសាុះជា ៩០% ននមណឌ លសុខភាពបានទទួលការបណតុ ុះបោត លអាំពីសាំណុាំ

សកមមភាពអបបបរមិាម៉ាូឌុ្ល ១០ (អាហារបូតថមភ) ក៏សោយ ក៏សគទទួលសាគ ល់ថ្ន សគរតូវដក
លមអគុណភាពសសវាាំងសនុះ និងរមួបញ្ចូ លនូវបសចចកវទិាថមីៗសទៀត៖ 

- គ្នាំរទដល់សហ្គមន៍ោច់ស្សយល និងរកីរក ឲ្យមានលទធភាពសៅទទួលការ
ពិនិតយដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាលយ៉ាងសហាចោស់បួនដង សោយចប់សផតើមឲ្យ
បានឆ្ប់បាំផុតាមដដលអាចសធវើសៅបានកនុងសពលមាននផទសពាុះ។ 
 

- ដកលមអការផតល់របឹកាអាំពីអាហារបូតថមភ សតីពីរសបៀបបសងេើនការបរសិភាគអាហារដដល 
មានថ្នមពលពី ៣៤០ សៅ ៤៥០ គីឡូកាឡូរ/ីនថៃ10 សៅកនុងរតីមាសទីពីរ និង
រតីមាសទីបីននការមាននផទសពាុះ រពមាាំងមីរកសូារជាតិកនុងសពលមាននផទសពាុះ និង
បាំសៅសោុះកូន (តរមូវការថ្នមពលជាមូលោឋ នសរមាប់មនុសសសពញវយ័ របដហ្ល 
២២០០ គីឡូកាឡូរ ីកនុងមួយនថៃ)។ 

                                                        
8   Wenjuan Wang  .ការដងទាំបនតសរាប់សុែភាពាតា និងទរកទេើបនឹងទកើត ទៅកមពុជា៖  ទតើកងវះខាតានទៅ
កដនលងណា និងទហ្តុអវី? ការសិកាដផអកទលើរបជាពលរែឋជាមូលដាឋ ន។ េសសនាវតីដេនទសត - នងៃេី ១៧ ដែមិងនា 
ឆ្ន ាំ២០១៣ (ទលែទច្ញផាយ ទលែ 381 េាំព័រ S145)។ DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61399-9 

9    កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ។ សាំ ុាំ សកមមភាពអបបបរាិមូ៉ឌុ្ល ១០ អាហារបូតថមភ  ឯកសារបទរងៀនសរាប់
សិកាា កាម។ ដែមិនា ឆ្ន ាំ២០០៩ ភនាំទពញ កមពុជា។  

10 Picciano MF. ការាននផទទ ះ និងការបាំទៅកូនទដាយេឹកទដាះាត យ៖ ការដកសរមួលននសររីៈសាស្រសត តរមូវ
ការអាហ្ របូតថមភ និងតួនាេីននអាហារបាំប៉ន។ J Nutr 2003;133:1997S-2002S 
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- រមួបញ្ចូ លការពិនិតយាមោនទមៃន់របស់ស្រសតីមាននផទសពាុះ៖ សគ្នលការណ៍ដណន្ទាំ
សសទើរដតាាំងអស់ផតល់អនុសាសន៍ថ្ន ស្រសតីមាននផទសពាុះដដលមានសនទសសន៍មា៉ាសរាង 
កាយ (BMI) ធមមារតូវសកើនទមៃន់ពី ១១,៥ សៅ ១៦គីឡូរកាម11,12, សរមាប់ស្រសតី
ដដលមានសនទសសន៍មា៉ាសរាងកាយាប រតូវសកើនទមៃន់ពី ១២,៥ សៅ ១៨គីឡូ
រកាម17,18, និងសរមាប់ស្រសតីដដលធាត់វញិ រតូវសកើនទមៃន់ពី ៧ សៅ ១១,៥ គីឡូ
រកាម17,18 កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ។ ការសិកាសសងេតជាសរចើនបានរកសឃើញ
ថ្ន ការសកើនទមៃន់មុនសពលសរមាលតិចជាងចសន្ទល ុះតនមលននអនុសាសន៍ គឺជាប់
ាក់ទងជាមួយទមៃន់ាបពីកាំសណើ ត និងការសកើតមិនរគប់ដខ។ 
 

- រមួបញ្ចូ លនូវចាំសណុះដឹងអាំពីការពនារសពលកនុងការសកៀបទងផចិត សៅថ្នន ក់មណឌ ល
សុខភាព៖ ការតល ស់បតូរសពលសវលាពីការសកៀបនិងកាត់ទងផចិតភាល មៗសរកាយសពល
សរមាលមក ២–៣ ន្ទទីបន្ទទ ប់ពីសរមាល ជួយដកលមអសាថ នភាពជាតិដដករបស់
ារកអាយុតិចជាងមួយឆ្ន ាំ13 ដដលផតល់ជាតិដដក រហូ្តដល់សៅ ១/៣ ននតរមូវការ 
សរមាប់ប៉ាុន្ទម នដខដាំបូង។  

ការស្រាវជ្រាវ៖ 
- សិកាពីអនតរាគមន៍របកបសោយរបសិទធភាព សដើមបីបសងេើនការហូ្បអាហារដដល

មានថ្នមពលកនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ និងសដើមបឲី្យមានឥទធិពលសលើទមៃន់
ារកសៅសពលសរមាល។ 

សូចនាករសជ្រាបពិ់ន្តិ្យតាមដាន្៖ 
សធវើបចចុបបននភាពរបព័នធរគប់រគងព័ត៌មានសុខាភិបាល (HMIS) និងការចុុះបញ្ា ី

សដើមបីរមួបញ្ចូ លនូវការពិនិតយាមោនការសកើនទមៃន់រតឹមរតូវ កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ
សៅសរៀងរាល់សពលពិនិតយសុខភាពមុនសរមាល។ 

                                                        
11 វេិាសាថ នឧតតមសិកាអាទមរកិដផនកកុារ មហាវេិាល័យអាទមរកិដផនកសមភព និងដផនកសររីាងគស្រសតី។ ទគាលការ ៍
ដ នាាំសរាប់ការដងទាំនផទទ ះមុនទពលសរាល ទាះពុមពផាយទលើកេី៥។ Elk Grove Village, III: វេិាសាថ ន
ឧតតមសិកាអាទមរកិដផនកកុារ និងេីរកុងវ៉ាសីុងទតាន៖ មហាវេិាល័យអាទមរកិដផនកសមភព និងដផនកសររីាងគស្រសតី ឆ្ន ាំ២០០២។ 

12 វេិាសាថ នឳសង អនុល ៈកមមការសតីពីសាថ នភាពអាហារបូតថមភ និងការទកើនេមៃន់ទពលាននផទទ ះ អនុល ៈ
កមមការសតីពីការបរទិភាលអាហារ និងការផតល់បដនថមសារជាតិចិ្ញ្ច ឹមអាំេុងទពលាននផទទ ះ សហ្រែឋអាទមរកិ។ 
រែឋាលធនធាន និងទសវាសុខាភិាល។ អាហារបូតថមភទពលាននផទទ ះ៖ ដផនេី១ ការទកើនេមៃន់ ដផនកេី២ 
ការផតល់បដនថមសារជាតិចិ្ញ្ច ឹម។ េីរកុងវ៉ាសីុងទតាន៖ សារព័ត៌ានវេិាសាថ នឧតតមសិកាជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៩០។   

13 Abalos E. របសិេធភាពទពលទវោននការកាត់េងផចិតសរាប់ទរកដែលទកើតរលប់ដែ ទៅទលើលេធផលាតា និង
ទរកទេើបនឹងទកើត៖ RHL commentary (last revised: 2 March 2009). បណាា ល័យសុែភាពបនតពូជននអងគការ
សុែភាពពិភពទោក  េីរកងុទហ្សដ វ៖ អងគការសុែភាពពិភពទោក  
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អងគការ UNICEF ឆ្ន ាំ២០១៣៖ ―ស្រសតីដដលមិន
បានទទួលសារជាតិបាំប៉ានសផសងៗទាំនងជាមាន
ភាពសសលកសាល ាំង ១,២៧ដង សរចើនជាង ស្រសតី
ដដលបានទទួលសារជាតិបាំប៉ាន‖។  

ការវភិាគសលើកទីពីរសលើ អសងេតរបជាសាស្រសតនិង
សុខភាពកមពុជាឆ្ន ាំ២០១០ – អាហារបូតថមភ 

ការសជ្រមបសជ្រមួល ន្ងិការពិន្តិ្យតាមដាន្៖ 
មជឈមណឌ លជាតិគ្នាំពារមាា និងារក នឹងសរមបសរមួលកនុងការដកលមអម៉ាូឌុ្ល

សផសងៗ និងរបព័នធាមោនសុខភាពសដើមបីចប់យកកិចចអនតរាគមន៍ថមីៗ។ មនទីរសុខា-
ភិបាលសខតត និងស្សុករបតិបតតិ នឹងដឹកន្ទាំការអនុវតតសៅថ្នន ក់សខតត ថ្នន ក់ស្សុក និងថ្នន ក់ 
មណឌ លសុខភាព។ 

អងគការសរៅរោឋ ភិបាល និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ាមរយៈរកមុការង្ករអាហារបូតថមភ នឹង 
ផតល់ការគ្នាំរទកនុងការបណតុ ុះបោត លបុគគលិកសុខាភិបាលរបស់មណឌ លសុខភាព  និង 
មនទីរសពទយអាំពីម៉ាូឌុ្លថមី និងរ ាំ កចាំសណុះដឹងរបស់ពួកសគ។ 

សមាសភាគទី២៖ ការផតល់មីរកូសារជាតិ៖ រកា និងដកលមអការផតល់បដនថម 
មីរកូសារជាតិ និងការទមាល ក់រពូន 

ដូចដដលសលាក រគីសសទៀន និង 
សហ្សសវកិ14 បានបញ្ហា ក់កនុងឆ្ន ាំ២០១០ 
ថ្ន ស្រសតីមាននផទសពាុះង្កយនឹងរងសរគ្នុះខាល ាំង 
ោស់សៅនឹងបញ្ហា កងវុះជីវជាតិ និង ជាតិ
ដរ ៉ាខនិជ សោយសារដតមានការសកើនសឡើងនូវ 
តរមវូការសមាបូលិក សដើមបីបាំសពញតរមវូការ 
សរមាប់ការលូតលាស់ និងការវវិតតរបស់ 
ារកសៅកនុងនផទ។ សហ្តុដូសចនុះសៅកដនលងោដដលភាពសសលកសាល ាំងកនុងចាំសោមស្រសតីមាន 
នផទសពាុះ ជាបញ្ហា សុខភាពសាធារណៈធៃន់ធៃរ ដូចជាសៅកនុងរបសទសកមពុជាជាសដើម (៤០% 
ឬសរចើនជាង) សគសចញអនុសាសន៍ឲ្យផតល់ជីវជាតិ និងជាតិដរ ៉ាខនិជសរៀងរាល់នថៃដល់ស្រសតី៖ 

- ការផតល់ជាតិដដក/អាសីុដហ្វូលិកសរៀងរាល់នថៃ៖ ការរគបដណត ប់ននការផតល់បដនថម 
រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក/អាសីុដហ្វូលិកដល់ស្រសតីមាននផទសពាុះ បានសកើនសឡើងសរមាប់រយៈ 
សពលរបាាំឆ្ន ាំចុងសរកាយ សោយបចចុបបននសនុះស្រសតីចាំនួន ៧២% បានទទួល និងសលប 
រគ្នប់ថ្នន ាំចាំនួន ៩០រគ្នប់ ាមអនុសាសន៍ដដលសគដណន្ទាំឲ្យសរបើកនុងអាំឡុងសពល 
មាននផទសពាុះ។ សាុះជាយ៉ាងោក៏សោយ សដើមបីកាត់បនថយអរាភាពសសលកសាល ាំង 
កនុងចាំសោមរបជាជន អនុសាសន៍របស់អងគការសុខភាពពិភពសលាកបានសសនើឲ្យ 
ផតល់ថ្នន ាំសនុះសរមាប់រយៈសពល ១៨០នថៃ កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ និងបីដខ

                                                        
14

   Christian P. មីរកូសារជាតិ  េមៃន់ទពលទកើត និងការរស់រានានជីវតិ។ ការពិនិតយទេើងវញិរបចាំឆ្ន ាំដផនកអាហារបូ
តថមភ ឆ្ន ាំ២០១០, 30:83-104 
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បដនថមសទៀតសរកាយសពលសរមាល។ 
 

- ការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក/អាសីុដហ្វូលិករបចាំសបាត ហ៍្ ដល់ស្រសតីដដលគ្នម ននផទសពាុះ៖ 
រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក/អាសីុដហ្វូលិករបចាំសបាត ហ៍្ រតូវបានផតល់ដល់ស្រសតីដដលគ្នម ននផទ
សពាុះអាយុពី ១៥ ដល់ ៤៩ឆ្ន ាំ ាមរយៈវស័ិយសុខភាពសាធារណៈ។ បចចុបបននសនុះ 
ការសតត តសគ្នលសៅសលើអនកដដលមានសាថ នភាពសងគមសសដឋកិចចាប រតវូបានោក់
បញ្ចូ លសៅកនុងសគ្នលនសយបាយ (កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ) ក៏ប៉ាុដនតអនតរាគមន៍រតូវ
បានអនុវតតជាទូសៅសរមាប់ស្រសតីាាំងអស់ សៅកនុងសខតតដដលបានសរជើសសរ ើសដតប៉ាុសោណ ុះ 
សហ្ើយសៅកនុងតាំបន់ខលុះរគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដករបចាំសបាត ហ៍្ រតវូបានផតល់ាមរយៈសរាង
ចរកកាត់សដរ។ សគបានរាយការណ៍ថ្ន ស្រសតីកនុងវយ័បនតពូជរបមាណជាបួនភាគរយ
បានទទួលរគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដករបចាំសបាត ហ៍្ (CDHS 2010)។ មានការដរបរបលួយ៉ាង
ខាល ាំងពីសខតតមួយសៅសខតតមួយ សហ្ើយអនតរាគមន៍សនុះរតូវបានសគអនុវតតសៅកនុង ៣ 
តាំបន់៖ សពាធិ៍សាត់ សាវ យសរៀង និងកាំពត/ ដកប។   

ការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក/អាសីុដហ្វូលិក និងការទមាល ក់រពូនសរមាប់ស្រសតីមាននផទ
សពាុះ ទាំនងជាមានសារៈរបសយជន៍ជួយបសងេើនទមៃន់ារកសពលសរមាល ជាពិសសសសៅ
សពលដដលការផតល់សន្ទុះចប់សផតើមបានឆ្ប់រហ័្ស កនុងដាំោក់កាលដាំបូងននការមាននផទ
សពាុះ។ សហ្តុដូសចនុះការស្សាវរជាវរកភាពមាននផទសពាុះ និងការចប់សផតើមមកពិនិតយសៅគលីនិក 
សុខភាពឲ្យបានឆ្ប់រហ័្សគឺជាការសាំខាន់ សដើមបីដកលមអនូវរបសិទធភាពរបស់អនតរាគមន៍
សនុះ។   

សគបានសចញអនុសាសន៍ ឲ្យមានការផតល់សារជាតិសផសងៗសទៀតជាសរចើនសៅថ្នន ក់
អនតរជាតិ ដូចជាការផតល់ជាតិកាល់សយូមជាសដើម ក៏ប៉ាុដនតភ័សតុាងសៅមានករមិតសៅសឡើយ 
និងតរមវូឲ្យមានការស្សាវរជាវបដនថម។ ការផតល់ជាតិកាល់សយូមបដនថម មានសកាត នុពល
កាត់បនថយលទធផលអវជិាមានកនុងសពលមាននផទសពាុះ ជាពិសសសកាត់បនថយហានិភ័យនន
ការសឡើងសមាព ធឈាមកនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ ដដលជាប់ពាក់ព័នធយ៉ាងខាល ាំងសៅនឹង
ចាំនួនមរណភាពមាា និងហានិភ័យខពស់ននការសរមាលមុនកាលកាំណត់ ដដលាាំងសនុះ
ជាមូលសហ្តុសាំខាន់ន្ទាំឲ្យមានមរណភាពារកសទើបសកើត និងារកអាយុសរកាម ១ឆ្ន ាំ15។  

 
 

                                                        
15   ទគាលការដ នាាំ៖ ការផតល់បាំប៉នជាតិកាលសយូមែល់ស្រសតីាននផទទ ះ។ េីរកុងទហ្សដ វ អងគការសុែភាពពិភព
ទោក ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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អន្តរាគមន្គ៍ន្្លឹះ 
សោយសារដតអនតរាគមន៍ាាំងសន្ទុះ មិនរតូវបានផតល់ធនធានរគប់រគ្នន់ពីរោឋ ភិបាល

និងពីភាន ក់ង្ករផតល់ជាំនួយ ដផនទីបង្កា ញផលូវជាក់ដសតងនឹងសតត តសលើ (សោយសគ្នរពាម
យុទធសាស្រសតជាតិសរមាប់អនុវតតន៍16)៖ 

- បសងេើនការរគបដណត ប់ និងដកលមអការសគ្នរពាមការផតល់បដនថមរគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក 
/អាសីុដហ្វូលិករបចាំនថៃ៖ i) ពី ៩០រគ្នប់ សៅ ១៨០រគ្នប់ កនុងអាំឡុងសពលមាននផទ
សពាុះ សដើមបសីគ្នរពាមសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំរបស់អងគការសុខភាពពិភពសលាក17 
និង ii) ពី ៤២រគ្នប់សៅ ៩០រគ្នប់កនុងអាំឡុងសពលសរកាយសរមាល ដូចដដលបាន
បង្កា ញសៅកនុងការសិកាជាសរចើន18។ 
 

- ជាំរញុឲ្យឆ្ប់ចប់សផតើមផតល់បដនថមរគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក/អាសីុដហ្វូលិករបចាំនថៃ កនុង
អាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ 
 

- បសងេើនការរគបដណត ប់ការទមាល ក់រពូនកនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ 
 

- បសងេើនការរគបដណត ប់ ការទទួលរគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក/អាសីុដហ្វូលិករបចាំសបាត ហ៍្ 
ាមរយៈយុទធន្ទការជាតិ និងបសងេើតភាពជានដគូ សដើមបីធាន្ទឲ្យមានរគ្នប់ថ្នន ាំជាតិ
ដដក/អាសីុដហ្វូលិករបចាំសបាត ហ៍្សៅាមសហ្គមន៍រកីរក ាមរយៈការដចកចយ 
របស់រោឋ ភិបាល និង/ឬការរកទីផារសងគម។ 

ការស្រាវជ្រាវ៖ 
- សធវើសតសតពីឥទធិពលននការផតល់ជាតិកាល់សយូមបដនថម សៅសលើការសរមាលារកមិន 

រគប់ទមៃន់/ បរមងុរកឡាសភលើង សដើមបគី្នាំរទសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំជាតិ 
                                                        
16  រកសួងសុខាភិាល ទគាលនទោាយ និងទគាលការ ៍ដ នាាំជាតិសរាប់ការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិ ទែើមបី
បង្កា រ និងេប់សាា ត់បញ្ហា កងវះមីរកូសារជាតិទៅរបទេសកមពុជា។ កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

17   ទគាលការ ៍ដ នាាំ៖ ការផតល់រគាប់ថ្ន ាំជាតិដែក និងអាសីុែហ្វូលិកបដនថមរបចាំនងៃ ែល់ស្រសតីាននផទទ ះ។ េីរកុង
ទហ្សដ វ អងគការសុែភាពពិភពទោក ឆ្ន ាំ២០១២ 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77770/1/9789241501996_eng.pdf 

18
   ផលវបិាកននបញ្ហា កងវុះជាតិដដក និងភាពសសលកសាល ាំងកនុងអាំឡុងសពលសរកាយសរមាល (របាាំមួយសបាត ហ៍្បន្ទទ ប់ពី
សរមាល) អាចធៃន់ធៃរ និងមានផលវបិាកសុខភាពយូរអដងវងសរមាប់មាានិងារក។ ការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក /
អាសីុដហ្វូលិកសោយោច់ៗពីគ្នន  រតូវបានផតល់អនុសាសន៍សោយអងគការសុខភាពពិភពសលាក ថ្នជាអនតរាគមន៍
សុខភាពសាធារណៈមួយសរមាប់ស្រសតីមានរដូវ ដដលរស់សៅកដនលងមានសរបវ៉ាឡង់ភាពសសលកសាល ាំងខពស់។ កនុងអាំឡុង
សរកាយសរមាល សាុះជាការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក ដតឯង ឬជាមួយនឹងអាសីុដហ្វូលិកក៏សោយ ក៏អាចកាត់បនថយ
ហានិភ័យននភាពសសលកសាល ាំងសោយដកលមអសាថ នភាពជាតិដដករបស់មាា។  
(http://www.who.int/elena/titles/iron_postpartum/en/index.html) 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77770/1/9789241501996_eng.pdf
http://www.who.int/elena/titles/iron_postpartum/en/index.html
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- សិកាអាំពីការសរបើរបាស់របកបសោយរបសិទធភាព ននការផតល់បដនថមសារជាតិាាំង
សនុះ ដដលដចកចយាមរយៈបោត ញដដលមានស្សាប់។ 

សូចនាករសជ្រាបពិ់ន្តិ្យតាមដាន្៖ 
 

 ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ របភព 

% ននស្រសតីអាយុ ១៥-៤៩ ឆ្ន ាំ 
ដដលមានភាពសសលកសាល ាំង 

៣៨ - - - - ២៨ - CDHS 

% ននស្រសតីកនុងវយ័បនតពូជ 
ដដលមានភាពសសលកសាល ាំង 

៤៨ - ៤៤ - - ៣៨ - CDHS & 
HMIS  

% ននស្រសតីមាននផទសពាុះដដល
ទទួលចាំនួនរគ្នប់ថ្នន ាំជាតិ
ដដក/អាសីុដហ្វូលិករតឹម
រតវូកនុងអាំឡុងសពលមាន 
នផទសពាុះ 

៩០* ៨០** ៨៣ ៨៦ ៨៩ ៩២ ៩៥ CDHS & 
HMIS 

% ននស្រសតីដដលបានទទួល
ថ្នន ាំសរមាប់ទមាល ក់រពនូកនុង 
អាំឡុងសពលមាននផទសពាុះនន 
ការសរមាលចុងសរកាយ
បងអស់ 

៥៣ ៥៥ ៥៧ ៥៩ ៦១ ៦៣ ៦៥ CDHS & 
HMIS 

* មុនឆ្ន ាំ ២០១៥, ៩០រគ្នប់គួររតូវសគពិចរោថ្នរតឹមរតូវ 
** ចប់ពីឆ្ន ាំ ២០១៥, ១៨០រគ្នប់គួររតូវសគពិចរោថ្នរតឹមរតូវ 
 

ការសជ្រមបសជ្រមួល ន្ងិការពិន្តិ្យតាមដាន្៖ 
កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភនឹងសរមបសរមួលពិនិតយាមោន និងវយតនមលការផតល់ 

រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិដដក/អាសីុដហ្វូលិករបចាំសបាត ហ៍្ និងការផតល់សារជាតិបដនថមសផសងសទៀត 
ដដលអនុវតតសោយនដគូអភិវឌ្ឍន៍និងអងគការសរៅរោឋ ភិបាលន្ទន្ទ។ មនទីរសុខាភិបាល និង
ស្សុករបតិបតតិ នឹងដឹកន្ទាំការអនុវតតសៅថ្នន ក់សខតត ថ្នន ក់ស្សកុ និងថ្នន ក់មណឌ លសុខភាព។   

សដើមបីធាន្ទការអនុវតតរបកបសោយរបសិទធភាព កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ នឹងបសងេើត 
i) ដផនការថ្នន ក់ជាតិមួយសដើមបីបង្កេ របញ្ហា កងវុះមីរកូសារជាតិកនុងចាំសោមស្រសតី (អនតរាគមន៍ 
ថវកិា និងដផនការ៖ ការផតល់មីរកូសារជាតិ និងការបញ្ចូ លមីរកូសារជាតិសៅកនុងចាំណី
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អាហារ) សដើមបធីាន្ទឲ្យមានការសរបើរបាស់ថវកិាជាតិ និងសខតតរបកបសោយរបសិទធភាព 
និង ii) សគ្នលនសយបាយ និងយុទធសាស្រសតថមីៗសរមាប់បង្កេ រារកសកើតមិនរគប់ទមៃន់ និង
ភាពសសលកសាល ាំងរបស់មាាសោយដផអកសលើភ័សតុាង និងការដណន្ទាំអនតរជាតិ ឬាមរយៈ
ការសិកាស្សាវរជាវកនុងស្សុក សតីពីការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិចរមុុះ និងការផតល់បដនថម
មា៉ា រកូសារជាតិដដលបានកាំណត់កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ។  

អងគការសរៅរោឋ ភិបាល និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ ាមរយៈរកុមការង្ករបសចចកសទស  
អាហារបូតថមភនឹងផតល់ការគ្នាំរទកនុងរបូភាពជាការពិនិតយាមោន និងវយតនមល សដើមបី
វយតនមលពីរបសិទធភាពននការផតល់សារជាតិាាំងសន្ទុះ និងផតល់ភ័សតុាងថមីសរមាប់ការ
ដណន្ទាំសគ្នលនសយបាយ។ 

ii. ទារែ និងែាុរ 

ខណៈដដលកមពុជាបានសធវើឲ្យមានភាពរកីចសរមើនយ៉ាងខាល ាំង កនុងការដកលមអលទធផល
សុខភាពារក និងមាា ដតក៏សៅមានគមាល តខាល ាំងរវងលទធផលសរមាប់របជាពលរដឋ
បញ្ចភាគដដលមានបាំផុត និងរកបាំផុត។ មរណភាពកុមាររបស់របជាពលរដឋបញ្ចភាគ
ដដលរកីរកបាំផុតខពស់ជាងរកុមអនកមានបាំផុតចាំនួនបីដង។ សបើាមទិននន័យននអសងេតរបជា-
សាស្រសត និងសុខភាព ចសន្ទល ុះខវុះខាតសនុះមិនាន់បានបាំសពញសៅសឡើយសទរវងឆ្ន ាំ២០០៥ 
និង២០១០ សបើសាុះជាសគកាំពុងសសរមចនូវរកមុរបជាពលរដឋបីបញ្ចភាគក៏សោយ។ ជា   
អកុសល កមពុជាបចចុបបននមិនសថិតសៅសលើទិសសៅរតឹមរតូវសរមាប់សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍ 
សហ្សសវតស និងទិសសៅដផនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិសរមាប់អាហារបូតថមភកុមារ 
សទ។ សដើមបីធាន្ទឲ្យការអនុវតតចិញ្ច ឹមកូនឲ្យបានរបសសើរបាំផុត និងមានលទធភាពទទួលបាន 
នូវការដថាាំពាបាលបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ ដផនទីបង្កា ញផលូវសរមាប់ 
អាហារបូតថមភកុមារនឹងសតត តសលើសមាសភាគចាំនួនបី៖   

3) សមាសភាគទី៣៖ ការពាបាលកុមារដដលសគមសាគ ាំងខាល ាំង៖ ពរងីកការដថាាំ 
ពាបាលបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភស្សចួស្សាវឲ្យបានទូាាំងរបសទស 
 

4) សមាសភាគទី៤៖ ការផតល់បដនថមមីរកសូារជាតិ សរមាប់យុទធសាស្រសតបង្កេ រ និង
ពាបាល៖ ពរងីកការដចកចយបចចុបបនននូវសមៅមីរកូសារជាតិចរមុុះ ជីវជាតិអា 
ការទមាល ក់រពូន និងការផតល់ជាតិស័ងេសី ដល់កុមារ 

 

5) សមាសភាគទី៥៖ ការរបាស្ស័យាក់ទងសដើមបតីល ស់បតូ រឥរយិបថ ដដលសតត តសលើ  
ឱកាសសរមាប់ ១០០០នថៃដាំបូងននជីវតិ៖ ដកលមអ និងបសងេើនសលបឿនយុទធន្ទការ
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ជាតិសតីពីការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យដតមួយគត់ និងយុទធន្ទការផតល់អាហារ
បដនថម 

សមាសភាគទី៣៖ ការពាបាលកុមារដដលសគមសាគ ាំងខាល ាំង៖ ពរងីកការដថាាំ
ពាបាលបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវ ឲ្យបានទូាាំង
របសទស 

ការកសាងសលើការង្ករអស់ជិតមួយទសវតសរ ៍
កនលងមក ទសសនានសនុះដសវងរកមូលនិធិ សដើមបី
សសរមចបាននូវការដថាាំពាបាលបញ្ហា កងវុះអា
ហារបូតថមភដដលមានចីរភាព និងពរងីកសៅទូាាំង
របសទសរតឹមឆ្ន ាំ២០១៥។ បចចុបបននសនុះ សខតតចាំនួន
១៩ កនុងចាំសោម ២៤ យ៉ាងសហាចោស់មាន
មនទីរសពទយមួយ ដដលផតល់ការដថាាំពាបាលបញ្ហា
កងវុះអាហារបូតថមភ។ បនតការគ្នាំរទការអនុវតតបចចុបបននសៅាមមនទីរសពទយចាំនួន ២៩ និង
ពរងីកសសវសៅកដនលងសផសងសទៀត យ៉ាងសហាចោស់ក៏ ៨០% ននចាំនួនសរបុរបស់
មនទីរសពទយ និងមណឌ លសុខភាពាាំងអស់ដដរ សរមាប់កមមវធីិរយៈសពល ៥ឆ្ន ាំ។ សលើស
ពីសនុះសទៀតធនធាននឹងរតូវសរបើសដើមបីបសងេើតជាភ័សតុាង ការបណតុ ុះបោត ល ការពរងឹងការ
រគប់រគងទិននន័យជាតិ សតីពីបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភស្សចួស្សាវធៃន់ធៃរសរមាប់សធវើដផនការ និង
វយតនមលកមមវធីិ និងសរមាប់សសនើសុាំនូវការាក់ដតងដដលនឹងជួយរោឋ ភិបាលឲ្យរគប់រគងការ
អនុវតតទូាាំងរបសទសរបកបសោយរបសិទធភាព (ដូចដដលបានបរយិយសៅកនុងរបូបាំរពួញ
ខាងសរកាមសនុះ)។  
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អន្តរាគមន្គ៍ន្្លឹះ 
ជាំហានដាំបូងដដលសាំខាន់បាំផុត គឺការស្សាវរជាវជារបចាំរកបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភ

ស្សួចស្សាវសោយបុគគលិកដថាាំសុខភាព សដើមបសីសន្តង្កគ ុះជីវតិកុមារ និងសដើមបីធាន្ទឲ្យមាន
ការដថាាំដ៏របសសើរ។ ការាមោនការលូតលាស់ (ទមៃន់ និងកមពស់) និងការស្សាវរជាវ
សោយសរបើដខសដម៉ារតវស់ពាក់កោត លសដើមនដ (MUAC) សដើមបីដសវងរកករណីកងវុះអាហារបូ
តថមភស្សចួស្សាវកនុងចាំសោមកុមារតូច មិនរតូវបានអនុវតតឲ្យខាា ប់ខាួនសន្ទុះសឡើយ។ ជាមួយ
នឹងបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភករមិតខពស់កនុងចាំសោមកុមារដបបសន្ទុះ និងការដថាាំនិងសសវ
អាហារបូតថមភដបបបង្កេ រសៅមានករមិត ន្ទាំឲ្យបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភកាលពីវយ័កុមារភាព 
មិនរតូវបានសាធារណៈជនសមើលសឃើញថ្នជាបញ្ហា សុខុមាលភាពសាំខាន់សន្ទុះសទ ដដលជា 
ឧបសគគដល់របសិទធភាពននកមមវធីិបចចុបបនន។ ក៏ប៉ាុដនតកងវុះអាហារបូតថមភពីកុមារភាព គឺជា
កតីកងវល់ដផនកសុខភាពសាធារណៈដ៏សាំខាន់មួយសៅកមពុជា ដដលរតវូការសោុះស្សាយជា
បន្ទទ ន់។ រកសួងសុខាភិបាលនឹងសធវើការសដើមបីដកលមអការស្សាវរជាវរក ការដចករ ាំដលកព៏ត៌
មាន (ផតល់ព័ត៌មានរតឡប់សៅមណឌ លសុខភាព និងសហ្គមន៍ដដលបានបញ្ាូ នកុមារ 
និងភាពរកីចសរមើនននការពាបាល និង/ឬការពិនិតយាមោនបនត) និងការពាបាលកុមារ
កងវុះអាហារបូតថមភាមរយៈរចន្ទសមព័នធរកសួងសុខាភិបាល (មនទីរសពទយ មណឌ លសុខភាព 
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និងអនកសម័រគចិតតភូមិ) ជាមួយនឹងសកមមភាពខាងសរកាម (សូមសមើលសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំ
ជាតិសរមាប់អនុវតតន៍19)៖ 

- ដកលមអការផតល់របឹកាសតីពីអាហារបូតថមភ ការមកពិនិតយនផទសពាុះមុនសរមាលសៅ
តាំបន់ោច់ស្សយល និងតាំបន់ទីរកុងដដលរកីរក (សូមសមើលសមាសភាគទី ១) 
 

- កនុងអាំឡុងសពលផតល់សសវដថាាំសរកាយសរមាលរតូវដកលមអ និងបនតពិនិតយាម
ោនរទង់រាយធាំ រហូ្តដល់សគ្នលការណ៍ដណន្ទាំចាស់លាស់មួយ សតីពីការាម
ោន និងសលើកកមពស់ការលូតលាស់របស់កុមារជារបចាំ រតូវបានបសងេើតសឡើង
សដើមបីដសវងរកករណីកុមារដដលមានបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភស្សចួស្សាវ៖ 

 

o ការកសាងសមតថភាពមណឌ លសុខភាព និងមនទីរសពទយ សដើមបសី្សាវរជាវរក
ជារបព័នធកនុងចាំសោមកុមារដដលមកពិសរគ្នុះបញ្ហា សុខភាព (វអាចជាការ
បង្កេ រ ឬពាបាល20) សដើមបីកាំណត់រកករណីកងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវ
ធៃន់ធៃរ និងបញ្ាូ នពួកសគសៅពាបាលសៅរគឹសាថ នសុខាភិបាលដដលមាន
ឧបករណ៍រគប់រគ្នន់ 
 

o ការដកលមអការផតល់របឹកាសរកាយសរមាល ដដលសរៀបចាំជាដបបដផនននការ
លូតលាស់របស់កុមារ 

 

o បសងេើតសគ្នលការដណន្ទាំសរមាប់ការាមោន និងសលើកកមពស់ការលូតលាស់
របស់កុមារជារបចាំសៅាមរគឹុះសាថ នសុខាភិបាល និងសៅថ្នន ក់សហ្គមន៍ 
ជាំនួសការពិនិតយស្សាវរជាវជារទង់រាយធាំ៖ ាមរយៈរគឹសាថ នសុខាភិបាល 
សោយ i) ការកសាងសមតថភាពបុគគលិកមណឌ លសុខភាព និងបុគគលិក
មនទីរសពទយ សរមាប់ពិនិតយស្សាវរជាវជារបព័នធសៅសលើកុមារាាំងឡាយដដល
មកពិសរគ្នុះជាំងឺ (អាចជាការបង្កេ រ និងជាការពាបាល21) សដើមបីកាំណត់រក
ករណីកុមារកងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ និងបញ្ាូ នពួកសគសៅកាន់
រគឹុះសាថ នសុខាភិបាលដដលមានការពាបាលរគប់រគ្នន់ និង ii) សធវើឲ្យ
របសសើរសឡើងនូវការផតល់របឹកា សតីពីអាហារបូតថមភដល់ស្រសតីសរកាយសរមាល 
បដនថមសៅសលើដបបដផនននការលូតលាស់របស់កុមារ។ ឬាមរយៈសហ្គមន៍

                                                        
19   កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ។    ទគាលការ ៍ដ នាាំជាតិសតីពីការដងទាំពាាលបញ្ហា កងវះអាហារបូតថមភស្សួច្ស្សាវ 
ឆ្ន ាំ២០១១ ភនាំទពញ កមពុជា។ (http://camnut.weebly.com/policy--guidelines.html) 

20   េសសនៈកិច្ចកមមវធីិពរងីការផតល់ថ្ន ាំបង្កា រ    សាហ្រ កមមននការេេួលបនទុកពាាលជាំងឺកុារ     ការពាាល
ទមទរាលទអែស៍ ។ល។  

21
   ការផតល់ទសវាពរងីកកមមវធីិផតល់ថ្ន ាំបង្កា រ  ការផតល់ទសវាសាហ្រ កមមននការេេួលបនទុកពាាលជាំងឺកុារ  ការ
ពាាលទមទរាលទអែស៍។ល។ 

http://camnut.weebly.com/policy--guidelines.html
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សោយ i) ពិនិតយាមោនជារបព័នធនូវការលូតលាស់របស់កុមារ សដើមបសី្សាវ
រជាវរកករណីកងវុះអាហារបូតថមភស្សចួស្សាវធៃន់ធៃរ និងរកុមកុមារដដលង្កយ
រងសរគ្នុះ។ 

 

- ការសធវើលទធកមមអាហារពាបាលសរមាប់សរបើសៅកនុងមនទីរសពទយ និងថ្នន ក់សហ្គមន៍
សោយសរបើថវកិារដឋ និងថវកិាចូលរមួចាំដណកពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 
 

- អនុវតតការពិនិតយាមោនជារបព័នធ ចាំសពាុះកុមារដដលកាំពុងទទួលការពាបាល 
សដើមបីធាន្ទការផតល់សសវដថាាំឲ្យបានរគប់រគ្នន់សៅថ្នន ក់សហ្គមន៍ ស្សាវរជាវរក
បញ្ហា សវជាសាស្រសត និងបង្កេ រកុាំឲ្យមានការសបាុះបង់។ 

 

- បសងេើនចាំនួនស្សុករបតិបតតិ ដដលផតល់សសវពាបាលកុមារដដលមានបញ្ហា កងវុះ
អាហារបូតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ។ 

 

- បសងេើនចាំនួនករណីកុមារដដលមានបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភស្សចួស្សាវធៃន់ធៃរ ដដល
ទទួលការពាបាលសៅាមសហ្គមន៍។ 

 

- បសងេើនការគ្នាំរទដផនកហិ្រញ្ាវតថុសោយតទ ល់ ដល់អនកដថាាំកុមារដដលសរមាកពាបាល 
សៅកនុងមនទីរសពទយ ាមរយៈដាំសណើ រការមូលនិធិសមធម៌ ឬសផទរសាច់របាក់សៅ
សហ្គមន៍។ 

ការស្រាវជ្រាវ៖ 
- វយតនមលអរាននការវលិសៅរកភាពសដើមវញិ ននកងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវធៃន់

ធៃរ  និងដកលមអភាគរយននកុមារដដលជាសុះសសបើយ។ 
 

- បសងេើតផលិតផលកនុងស្សកុជាក់លាក់ សរមាប់ពាបាលបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភ
ស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ និងកងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវមធយម ដដលកមពុជាអាចទទួល
យកបានយ៉ាងទូលាំទូលាយ។ 

 

- បសងេើតឧបករណ៍សដើមបីដកលមអការស្សាវរជាវរកករណីកងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវ
ធៃន់ធៃរ និងកងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវមធយម សៅថ្នន ក់សហ្គមន៍។ 
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សូចនាករសជ្រាបពិ់ន្តិ្យតាមដាន្៖ 

 
*ចាំនួនកុមារដដលមានបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ  កនុងឆ្ន ាំ ២០១០៖ ៤១០០០ 

 

ការសជ្រមបសជ្រមួល ន្ងិការពិន្តិ្យតាមដាន្៖ 
កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភនឹងសរមបសរមួល ពិនិតយាមោន និងវយតនមលការ

ពាបាល អរាជាសុះសសបើយ ការពិនិតយាមោនបនត និងការដចកចយផលិតផល
អាហារបូតថមភ ដដលអនុវតតសោយមនទីរសពទយបដងអក នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការសរៅរោឋ -
ភិបាល។ មនទីរសុខាភិបាលសខតត និងស្សកុរបតិបតតិនឹងដឹកន្ទាំអនុវតតន៍ការដថាាំពាបាល 
ករណីកងវុះអាហារបូតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរសៅថ្នន ក់សខតត ស្សុករបតិបតតិ និងមណឌ ល 
សុខភាព។ 

សមាសភាគទី៤៖ ការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិ សរមាប់យុទធសាស្រសតបង្កេ រ និង
ពាបាល៖ ពរងីកការដចកចយបចចុបបនននូវ MNP ជីវជាតិអា 
ការទមាល ក់រពូន និងការផតល់ជាតិស័ងេសី (zinc) ដល់កុមារ 

ដូចដដលទសសន្ទវដតីដឡនសសត បានសចញផាយចុងសរកាយបងអស់កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ 
សលើកជាអនុសាសន៍ថ្ន ការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំជីវជាតិអារតូវបានអនុវតតអស់ជាងមួយទសវតសរ ៍
មកសហ្ើយ និងមានសសវសៅសរចើនកដនលង។ គាំនិតផតួចសផតើមសផសង សៗទៀតរតវូបានអនុវតតកនុងសពល

 ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ របភព 

ចាំនួនមនទីរសពទយដដលផតល់
ការដថាាំពាបាលបញ្ហា កងវុះ
អាហារបូតថមភស្សចួស្សាវធៃន់ធៃរ 

៣៤ ៣៩ - - - - ៦២ HMIS 

% ននកុមារអាយុសរកាម៥ឆ្ន ាំ
ដដលរតវូវយតនមលរកបញ្ហា
កងវុះអាហារបូតថមភស្សចួ
ស្សាវ សៅសសវ OPD/ IMCI 

៥០ ៥៥ ៦០ ៦៥ ៧០ ៧៥ ៨0 HMIS 

ចាំនួនកុមារដដលមានបញ្ហា
កងវុះអាហារបូតថមភស្សចួស្សាវ
ធៃន់ធៃរ ដដលទទួលការ
ពាបាលសពញសលញ (IPD 
និង OPD) សោយសយងាម
សគ្នលការណ៍ដណន្ទាំ* 

២៥00 ៣000 ៩000 ១៥000 ២០000 ២២000 ២៥000 HMIS 
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សេចក្តីថ្លែការណ៍របេ់ អង្គការេុខភាពពិភពសោក្ 
ឆ្ន ាំ២០១១៖  “ការយក្ចិត្តទុក្ដាក់្ពីចាំណីអាហារសៅ 
ផទះសដាយមានបញ្ចូ លមីក្ក្ូសារជាត្ិ ក្ត្ូវបានសេសលីក្ជា 
អនុសាេន៍ដ៏ខ្ែ ាំង្កាែ  សដីមបថី្ក្លមអសាា នភាពជាត្ិថ្ដក្ 
និង្កាត់្បនាយភាពសេែក្សាែ ាំង្”  

ការសក្បសីមៅមកី្ក្សូារជាត្ចិក្មរះ េក្មាប់បញ្ចូ លមកី្ក្ ូ
សារជាត្កិ្នុង្អាហារសៅផទះេក្មាប់ទារក្នងិ្កុ្មារអាយុ 
៦-២៣ ថ្ខ 

 

ថមីៗ និងតរមូវឲ្យមានការយកចិតតទុក
ោក់បដនថមសទៀត។ ឧាហ្រណ៍ កនុងឆ្ន ាំ
២០១០ អងគការសុខភាពពិភពសលាកនិង 
អងគការយូនីសសហ្វ បានសចញនូវសសចកតី
ដថលងការណ៍រួមមួយ សោយសលើកជា
អនុសាសន៍ ឲ្យសធវើការពាបាលសោយ
រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិស័ងេសី សរមាប់រយៈសពល 
១០-១៤នថៃ ជាការពាបាលបដនថមសលើ 
ORS ដដលមានកាំហាប់អូសមូសាប 
សដើមបកីាត់បនថយរយៈសពល និងភាពធៃន់ធៃរននជាំងឺរាក និងលទធភាពននការសកើតមាននូវការ 
ឆលងសរាគបនតបន្ទទ ប់កនុងរយៈសពល ២ សៅ ៣ដខ សរកាយសពលពាបាល។ ជាអកុសលកនុង 
ឆ្ន ាំ២០១០ មានកុមារដដលមានជាំងឺរាកដត ២,៤% ប៉ាុសោណ ុះបានទទួលការពាបាលសោយ 
ORS និងជាតិស័ងេសី។  

សលើសសនុះសទៀត កនុងឆ្ន ាំ២០១០ អសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាពកមពុជាឆ្ន ាំ២០១០ 
បង្កា ញថ្ន មានកុមារអាយុ ៦-២៣ដខ របមាណដត ២៤% ប៉ាុសោណ ុះ ដដលបានទទួល 
សតង់ោរអបបបរមិាសរមាប់ការរបតិបតតិាាំងបីកនុងការចិញ្ច ឹមារក និងកុមារតូច។ បញ្ហា  
ចមបងគឺកងវុះភាពសមបូរដបបននរបបអាហារ សោយមានកុមារដត ៣៧% ប៉ាុសោណ ុះ ដដល
ទទួលបានចាំនួនរកមុអាហារជាអបបបរមិា ដដលសគផតល់ជាអនុសាសន៍សរមាប់កុមារកនុង
រកុមអាយុសនុះ និងមានកុមារអាយុ ៦-៨ដខ ដត ៤២% ប៉ាុសោណ ុះ បានទទួលផលិតផល
សតវកនុងរយៈសពល ២៤សមា៉ាង ចុងសរកាយមុនសពលសធវើអសងេត។ បន្ទទ ប់ពីការសាកលបង
របកបសោយរបសិទធភាពសៅសខតតសាវ យសរៀងកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ មក ការអនុវតតផតល់សមៅមីរកូ
សារជាតិចរមុុះ  ២៧០កញ្ច ប់សរមាប់កុមារអាយុ ៦-២៣ដខ ាមរយៈមណឌ លសុខភាព 
បានចប់សផតើមកនុងសខតតសាវ យសរៀង និងសខតតកាំពង់សពឺ ាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១០ សហ្ើយបចចុបបនន
សនុះក៏បានពរងីកសៅសខតតសផសងៗសទៀតផងដដរ។ សាុះជាយ៉ាងសនុះកតី សរៅពីមីរកូសារជាតិ 
បរមិាណននមា៉ា រកូសារជាតិ (ថ្នមពល  របូសតអីុន អាសីុដខាល ញ់សារវន័ត) ក៏រតូវបសងេើនផងដដរ
ាមរយៈអាហារបដនថមដដលមានគុណភាពខពស់ និងតនមលសមរមយ (សូមសមើលសមាស
ភាគទី៥)។ 
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អន្តរាគមន្គ៍ន្្លឹះ 
ាមរយៈដផនទីបង្កា ញផលូវអាហារបូតថមភសនុះ ការគ្នាំរទរបស់រកសួងសុខាភិបាលនឹង

សរមួលដល់ការពរងីកកមមវធីិផតល់សារជាតិបាំប៉ាន (សយងាមយុទធសាស្រសតជាតិសរមាប់
អនុវតតន៍22) សោយ៖ 

 

- រកានូវកិចចខិតខាំរបឹងដរបងរបស់រោឋ ភិបាលកនុងការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំជីវជាតិអា ដដល 
សតត តសលើកុមារអាយុ ៦-៥៩ដខ23 និងសគ្នរពាមអនុសាសន៍របស់អងគការសុខភាព
ពិភពសលាកសរមាប់ារកសទើបសកើត24។ 
  

- រកាការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំទមាល ក់រពនូដល់កុមារអាយុពី ១២- ៥៩ដខ 
 

- បនតគ្នាំរទការផគត់ផគង់សមៅមីរកូសារជាតិចរមុុះ  ាមរយៈមូលនិធិរោឋ ភិបាល និង
បសងេើតនដគូ សដើមបពីរងីកតាំបន់រគបដណត ប់  
 

- សធវើការដកសរមលួសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំជាតិសតីពីការផតល់សារជាតិបាំប៉ាន សដើមបីឆលុុះ
បញ្ហច ាំងពីសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំអនតរជាតិន្ទសពលបចចុបបនន សតីពីសមៅមីរកសូារជាតិ
ចរមុុះ ដដលដកសរមួលកនុងឆ្ន ាំ២០១២ សោយកាត់បនថយពី ២៧០កញ្ច ប់ មកសៅ
រតឹម ១៨០កញ្ច ប់25  សរមាប់កុមារអាយុចសន្ទល ុះ ៦ ដល់ ២៣ដខ 

 

- បសងេើនតាំបន់រគបដណត ប់ននការផតល់រគ្នប់ថ្នន ាំជាតិស័ងេសីជាមួយនឹង ORS សរមាប់ 
ពាបាលជាំងឺរាក26,27។ 
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   រកសួងសុខាភិាល ទគាលនទោាយ និងទគាលការ ៍ដ នាាំជាតិសរាប់ការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិ ទែើមបី 
ការ រ និងេប់សាា ត់បញ្ហា កងវះមីរកូសារជាតិទៅរបទេសកមពុជា។ កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១២  

23
   ទគាលការ ៍ដ នាាំ៖ ការផតល់បដនថមរគាប់ថ្ន ាំជីវជាតិអា ែល់ទរក និងកុារអាយុ ៦-៥៩ ដែ។ េីរកុងទហ្សដ វ 
អងគការសុែភាពពិភពទោក ឆ្ន ាំ២០១១៖ http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/ 

guidelines/vas 6 to59_months/en/index.html 
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   http://www.who.int/elena/titles/vitamina_neonatal/en/index.html 
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២៣ដែ បរទិភាលរទៅតាមផទះ េីរកុងទហ្សដ វ អងគការសុែភាពពិភពទោក ឆ្ន ាំ២០១១ 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502047_eng.pdf) 
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   Lazzerini M, Ronfani L. រគាប់ថ្ន ាំជាតិស័ងាសីសរាប់ពាាលជាំងឺរាករបស់កុារ។ ការពិនិតយទេើងវញិនូវរបព័នធ 
េិននន័យ កូរ៉ាន ឆ្ន ាំ២០១៣ ទច្ញផាយទលែ១ ារតាទលែ CD005436. DOI: 10.1002/14651858.CD005436. 
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   រកសួងសុខាភិាល ទគាលនទោាយជាតិសតីពីការេប់សាា ត់ជាំងឺរោកផលូវែទងាើម និងរាកស្សួច្ស្សាវ កនុងច្ាំទណាម 

កុារអាយុទរកាម ៥ឆ្ន ាំ េីរកុងភនាំទពញ 

  

http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/%20guidelines/vas%206%20to59_months/en/index.html
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/%20guidelines/vas%206%20to59_months/en/index.html
http://www.who.int/elena/titles/vitamina_neonatal/en/index.html
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502047_eng.pdf
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ការស្រាវជ្រាវ៖ 
- សិកាពីការសរបើរបាស់របកបសោយរបសិទធភាពននការផតល់សារជាតិបាំប៉ាន ដដល 

ដចកចយាមរយៈរបព័នធដដលមានស្សាប់ 
 

- វយតនមលសាថ នភាពមីរកសូារជាតិរបស់កុមារ 

សូចនាករសជ្រាបពិ់ន្តិ្យតាមដាន្៖ 
 

 ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ របភព 

% ននកុមារអាយុ ៦-៥៩ដខ
ដដលទទួលរគ្នប់ថ្នន ាំជីវជាតិអា 

៨៩ ៩0 ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ HMIS & 
CDHS 

% ននកុមារអាយុ ១២-៥៩ដខ
ដដលទទួលរគ្នប់ថ្នន ាំទមាល ក់រពនូ 
សរៀងរាល់៦ដខមតង  

៨៥ ៨៨ ៩១ ៩៣ ៩៦ ៩៩ ៩៩ CDHS 
& HMIS 

% ននកុមារមានជាំងឺរាកដដល
បានទទួល ORT + zinc   

៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ CDHS 
& HMIS 

ចាំនួនកុមារដដលបានទទួល 
MNP កនុងបរមិាណរគប់រគ្នន់ 

២៥ ៣០ ៣៥ ៤០ ៤៥ ៥០ ៥៥ CDHS 

 

ការសជ្រមបសជ្រមួល ន្ងិការពិន្តិ្យតាមដាន្៖ 
កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភនឹងសធវើការសរមបសរមលួ ពិនិតយាមោន និងវយតនមល 

ការដបងដចកសមៅមីរកសូារជាតិ។ មនទីរសុខាភិបាលសខតត និងស្សុករបតិបតតិនឹងដឹកន្ទាំ
អនុវតតន៍សៅថ្នន ក់សខតត ថ្នន ក់ស្សុករបតិបតតិ និងថ្នន ក់មណឌ លសុខភាព។ 

អងគការសរៅរោឋ ភិបាល  និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងផតល់ការគ្នាំរទសដើមបីសធវើយ៉ាងោឲ្យ
ការផតល់មីរកូសារជាតិបានដល់រកុមរបជាជនង្កយរងសរគ្នុះ និងវយតនមលរបសិទធភាពនន
ការផតល់សន្ទុះ រពមាាំងផតល់នូវភ័សតុាងថមីសរមាប់សធវើការដណន្ទាំសគ្នលនសយបាយ។ 
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សមាសភាគទី៥៖ ការរបាស្ស័យាក់ទងសដើមបីតល ស់បតូ រឥរយិបថដដលសតត តសលើ
ឱកាសសរមាប់ ១០០០នថៃដាំបូងននជីវតិ៖ ដកលមអ និងបសងេើន
សលបឿនយុទធន្ទការជាតិសតីពីការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យ
ដតមួយគត់ និងយុទធន្ទការផតល់អាហារបដនថម 

កនុងរយៈសពលជាងមួយទសសវតសកនលងមកសនុះ 
របសទសកមពុជាបានសធវើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពដ៏លអកនុងការសលើក
កមពស់ការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យរបកបសោយ
យុតតិធម៌ ដដលអរាបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យដត
មួយមុខគត់ និងការឆ្ប់ចប់សផតើមបាំសៅកូនសោយទឹក
សោុះមាត យសកើនសឡើងគួរឲ្យកត់សមាគ ល់ កនុងចាំសោម
រកុមាាំងអស់។ សយងាមការអសងេតរបជាសាស្រសត និង
សុខភាពថ្នន ក់ជាតិចាំនួន៣សលើកបានបង្កា ញថ្ន ការ
បាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យដតមួយមុខគត់រហូ្តដល់
អាយុ ៦ដខ បានសកើនសឡើងពី ១១% កនុងឆ្ន ាំ២០០០ ដល់ 
៦០% កនុងឆ្ន ាំ២០០៥ និងរហូ្តដល់ ៧៤% កនុងឆ្ន ាំ២០១០ ខណៈដដលកនុងរយៈសពល
ដូចគ្នន សនុះ ការឆ្ប់ចប់សផតើមបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យ ក៏បានសកើនសឡើងពី ១១% 
ដល់ ៣៥% និងរហូ្តដល់ ៦៥%។ ការរកីចសរមើនយ៉ាងគាំហុ្កនូវការបាំសៅកូនសោយទឹក
សោុះមាត យដតមួយមុខគត់ រតូវបានសគចងរកងជាឯកសារ និងរមួចាំដណកដល់យុទធន្ទការ
របាស្ស័យាក់ទងជារទង់រាយធាំ។ ជាអកុសល ការអនុវតតន៍ផតល់អាហារបដនថមសៅកនុង
របសទសកមពុជា ឬការផតល់អាហារសៅឲ្យារក និងកុមារតូចបដនថមសៅសលើទឹកសោុះមាត យ 
ពុាំមានការដរបរបួលរបកបសោយអតថន័យសន្ទុះសទ កនុងរយៈសពលជាងមួយទសសវតសកនលង
សៅសនុះ។ រយៈសពលប៉ាុន្ទម នឆ្ន ាំថមីៗសនុះ ការផសពវផាយទីផារទឹកសោុះសគ្នសមៅដល់មាត យ
ដដលសទើបនឹងសរមាលកូនថមីសថ្នម ងមានការសកើនសឡើង សហ្ើយការសរបើទឹកសោុះសគ្នសមៅសៅ
ាមតាំបន់ទីរកងុក៏បានសកើនសឡើង។ សលើសពីការបងេបញ្ហា ជាសរចើនសៅកនុងជីវតិដាំបូង វក៏
នឹងរមួចាំដណកឲ្យមានអរាខពស់ននការមានជាំងឺរុាាំនរ ៉ាផងដដរ ដូចជា ជាំងឺធាត់ និងជាំងឺទឹក
សន្ទមដផអមសៅសពលអន្ទគត។ 

ឧបសគគចមបងកនុងការរបកាន់យកការរបតិបតតិចិញ្ច ឹមារក និងកុមារតូច ឲ្យបាន
របសសើរ និងរកាការផតល់អាហារបដនថមឲ្យបានសមស្សបកាំពុងមានការយល់រចឡាំកនុង
ចាំសោមអតិថិជនអាំពីការរបតិបតតិដដលសមស្សប និងអាហារ។ ជាញឹកញយរបជាជន
ទទួលបានសារមិនរតឹមរតូវ ឬដដលចរមងូចរមាសពីរបព័នធសុខាភិបាល (យុទធន្ទការរដឋ 
និងការផតល់របឹកាដផអកសលើគលីនិក) រកុមហ្ ុនពាណិជាកមម និងការផសពវផាយទីផារសងគម
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ដដលសធវើសឡើងសោយអងគការសរៅរោឋ ភិបាលន្ទន្ទ  និងភាពជានដគូរវងវស័ិយសាធារណៈ 
និងឯកជន។  

គាំនិតផតួចសផតើមសនុះដសវងរកដាំសោុះស្សាយចាំសពាុះឧបសគគសនុះសោយ i) ការបសងេើត
ថ្នមពលបដនថមរវងសារសផសងៗសោយឆលងវស័ិយ ii) ការធាន្ទថ្នមានអនតរាគមន៍ដដលន្ទាំ
មកនូវបាំលាស់បតូរសងគម និងឥរយិបថ និង iii) ការបសងេើតនូវដាំសោុះស្សាយថមីចាំសពាុះ
ចាំណីអាហារ។ សកមមភាពាាំងសន្ទុះរតូវបានាក់ដតងសឡើងសោយដផអកសលើការស្សាវរជាវ
សរមាប់បសងេើតអវីមួយ និងភាពសីុជសរៅននអតិថិជន រពមាាំងសោយមានសុខដុមណីយ-
កមមជាមួយនឹងការបសងេើតនូវតរមូវការសរមាប់ផលិតផល។  

អន្តរាគមន្គ៍ន្្លឹះ 

សហ្តុដូសចនុះ សដើមបីជាំរញុឲ្យមានការអនុវតតអនុរកឹតយសលខ ១៣៣ សតីពីការផសពវផាយ 
លក់ផលិតផលសរមាប់ចិញ្ច ឹមារក និងកុមារតូច រកសួងសុខាភិបាល ាមរយៈ
មជឈមណឌ ល ជាតិគ្នាំពារមាា និងារក នឹង៖ 

 

-  អនុវតតន៍អនុរកឹតយសលខ ១៣៣ និងរបកាសរមួសតីពីការផសពវផាយលក់ផលិតផល
សរមាប់ចិញ្ច ឹមារក និងកុមារ 
 

- របតិបតតិអនុរកឹតយសោយ i) បសងេើតឧបករណ៍សរមាប់ពិនិតយាមោនការអនុវតត
អនុរកឹតយសលខ១៣៣  ii) អនុវតតន៍ការសិកាពិនិតយាមោនសោយលមអិត និងសៅ
ាមរគឹុះសាថ នសុខាភិបាល សដើមបីរតតួពិនិតយការផសពវផាយផលិតផលសរមាប់
ចិញ្ច ឹមារក និងកុមារតូច iii) ហាមឃាត់ការផាយពាណិជាកមម និងហាមជាំរញុ
ការសរបើផលិតផលជាំនួសទឹកសោុះមាត យ និងការសរបើដបបាំសៅសោយរគូសពទយអាជីព 
និងរកុមហ្ ុន iv) បសងេើតចាប់របាស្ស័យាក់ទងរវងអនកផតល់សសវសុខាភិបាល
សាធារណៈនិងឯកជន និង v) បនតការតស ូមតិរបឆ្ាំងនឹងការសរបើផលិតផល
ជាំនួសទឹកសោុះមាត យាមរយៈយុទធន្ទការាមរបព័នធសឃាសន្ទទូលាំទូលាយ 

 

- ដកលមអការរបតិបតតិកនុងការចិញ្ច ឹមារក និងកុមារតូចសៅាមមូលោឋ នសុខាភិបាល 
និងសហ្គមន៍ ាមរយៈអភិរកមគាំនិតផតួចសផតើមសហ្គមន៍ស្សឡាញ់ារក  និង
គាំនិតផតួចសផតើមមនទីរសពទយស្សឡាញ់ារក28 

 

- ាក់ាញមតិគ្នាំរទឲ្យមានមជឈមណឌ លដថាាំកុមារដ៏របសសើរ សៅាមកដនលងសធវើការ 
សដើមបីធាន្ទឲ្យមានការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យដតមួយមុខគត់ រហូ្តដល់

                                                        
28   រកសួងសុខាភិាល ទគាលការ ៍ដ នាាំការអនុវតតលាំនិតផតួច្ទផតើមសហ្លមន៍ស្សឡាញ់ទរក ឆ្ន ាំ២០០៩ េីរកុង
ភនាំទពញ កមពុជា 
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អាយុ ៦ដខ (ការបសងេើតឲ្យមានសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំថមីមួយ សតីពីរយៈសពលឈប់
សរមាកមាតុភាពយ៉ាងសហាចោស់ ៦ដខ ដូចអនុសាសន៍ដណន្ទាំសរមាប់ការ
បាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យដតមួយមុខគត់ និងអនុសាសន៍អនតរជាតិសផសងៗ)៖ 
សបើគ្នម នសគ្នលនសយបាយសមស្សប សរមាប់ការពារមាាដដលមានកូនអាយុតិច
ជាងពីរឆ្ន ាំសទ សាថ នភាពការង្ករអាចនឹងកាំណត់រពាំដដនននការដកលមអបដនថមចាំសពាុះ
ការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាត យ។  

ចាំណីអាហារដដលផតល់ឲ្យារក និងកុមារតូចសរមាប់បដនថមសលើទឹកសោុះមាត យ 
មិនមានការតល ស់បតូររបកបសោយអតថន័យរជាលសរៅសន្ទុះសទ ន្ទទសវតសរចុ៍ងសរកាយសនុះ។ ការ 
កសាងសលើយុទធន្ទការផតល់អាហារបដនថមដដលចប់សផតើមកនុងឆ្ន ាំ២០១២ និងរបកគាំសហ្ើញនន 
ការវយតនមលពាក់កោត លទីដដលកាំពុងដតរបរពឹតតិសៅ ដផនទីបង្កា ញផលូវអាហារបូតថមភសនុះ 
នឹងគ្នាំរទយុទធន្ទការរបាស្ស័យាក់ទងសដើមបឲី្យមានបាំលាស់បតូរសងគម និងឥរយិបថ សតីពី 
ការផតល់អាហារបដនថមនិងអាហារបាំប៉ាន សដើមបីផសពវផាយ និងសលើកកមពស់ការរបតិបតតិកនុង 
ការចិញ្ច ឹមកុមារតូចអាយុពី៦ សៅ ២៤ដខ ឲ្យបានរបសសើរ ដដលអាចរតូវយកសៅអនុវតតទូាាំង 
របសទសាមវធីិដដលចាំោយតិច និងរបកបសោយចីរភាព។ រកសួងសុខាភិបាលនឹង៖  

- សលើកកមពស់ និងសរមបាមយុទធន្ទការផតល់ 
អាហារបដនថមដដលកាំពុងដាំសណើ រការ (សូមសមើល 
យុទធសាស្រសត COMBI29) សោយអនុសលាមាមរបក 
គាំសហ្ើញថមី សោយមានការឯកភាពពីរោឋ ភិបាល 
សដើមបីបសងេើនការយល់ដឹងចាំសពាុះមាា រកមុរគូសារ 
សហ្គមន៍ និងបុគគលិកសុខាភិបាល សតីពី 
សារៈសាំខាន់ននការផតល់អាហារបដនថម ភាពសមបូរ 
ដបបននរបបអាហារ (ាាំងបរមិាណនិងគុណភាព) 
រមួាាំងអតថរបសយជន៍ននការផតល់សារជាតិសផសងៗ 
ផងដដរ។  
 

- ផតល់ឧាហ្រណ៍អាំពីដាំសោុះស្សាយដដលអាចសធវើបាន៖   i) បបរសធវើសៅផទុះខលួនឯង 
ដដលមានកាំហាប់រតឹមរតវូ និងសមបូរជីវជាតិសរមាប់កុមារអាយុ ៦-២៤ដខ ii) ការ 
ផតល់អាហារបាំប៉ាន និង iii) អាហារបដនថមដដលមានបញ្ចូ លមីរកូសារជាតិ។ សគ្នល 
សៅទីពីរមានការធាន្ទនូវភាពញឹកញាប់ បរមិាណ និងការផតល់អាហារសកមម
របកបសោយអន្ទម័យរតឹមរតូវ។ 

  

                                                        
29រកសួងសុខាភិាល យុេធនាការទលើកកមពស់ការផតល់អាហារបដនថមទៅកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១១-២០១៣ េីរកុងភនាំទពញ 
កមពុជា (http://camnut.weebly.com/uploads/2/0/3/8/20389289/2011compfeedingcommstrategy.pdf) 

http://camnut.weebly.com/uploads/2/0/3/8/20389289/2011compfeedingcommstrategy.pdf
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- បសងេើតការរបាស្ស័យាក់ទងាមរបព័នធផសពវផាយថមីដដលទូលាំទូលាយ អាំពីរយៈ
សពល១០០០នថៃដាំបូងននជីវតិ រពមាាំងពិនិតយាមោនសលើផលប៉ាុះពាល់របស់វ៖ 
ឧាហ្រណ៍ ការផតល់សារជាតិសផសងៗ ការទមាល ក់រពូន ការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះ
មាត យ ការផតល់អាហារបដនថម ការបង្កេ រការសលើសទមៃន់ និងជាំងឺធាត់ រពមាាំង
ការផតល់អាហារដដលបសងេើតថមីសរមាប់ស្រសតីមាននផទសពាុះ និងស្រសតីបាំសៅសោុះកូន។ 

 

- បសងេើតឧបករណ៍សរមាប់ផសពវផាយ និងចក់ផាយ សដើមបីសសរមចនូវការរគប
ដណត ប់ថ្នន ក់ជាតិ (បោពាណិជាកមម ទូរទសសន៍ និងវទិយុសពញមួយឆ្ន ាំ)  

សូចនាករសជ្រាបពិ់ន្តិ្យតាមដាន្៖ 

 ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ របភព 

% ននទារក្អាយុ ០-៦ ថ្ខថ្ដល
សៅសដាះមាត យថ្ត្មយួមុខ 

77 - - - - 85 - CDHS 

% ននក្េសឹាា នេុខ្ភបិាលថ្ដល
សោរពតាមចាប់ IYCF  

៧០ ៧៣ ៧៦ ៧៩ ៨២ ៨៥ ៨៩ HMIS 

% ននមាត យថ្ដលចាប់សផតមី
បាំសៅកូ្នសដាយទកឹ្សដាះក្នុង្
អាំឡុង្សម៉ាង្ដាំបូង្ននក្ាំសណីត្ 

៧០ - - - - ៧៥ - CDHS 

% ននកុ្មារអាយុ ៦-២៣ ថ្ខ
ថ្ដលសៅសដាះមាត យ 

៨៥ - - - - ៨៧ - CDHS 

% ននកុ្មារអាយុ ៦–២៣ថ្ខ
ថ្ដលសៅសដាះមាត យ  ថ្ដល
ទទលួេតង់្ដារ IYCF អបបបរមិា 

៣២ - - - - ៥០ - CDHS 

% ននកុ្មារអាយុ ៦–២៣ថ្ខ 
ថ្ដលមនិសៅសដាះមាត យ ថ្ដល
ទទលួេតង់្ដារ IYCF អបបបរមិា 

១០ - - - - ៣៣ - CDHS 

 

ការសជ្រមបសជ្រមួល ន្ងិការពិន្តិ្យតាមដាន្៖ 

រកសួងសុខាភិបាលនឹងសរតៀមថវកិាសដើមបីដកលមអ និងបនតយុទធន្ទការសលើកកមពស់
ការចិញ្ច ឹមកូនសោយទឹកសោុះមាត យជាក់ដសតង យុទធន្ទការផតល់អាហារបដនថម និងរពមាាំង
សរមបសរមលួកនុងការបសងេើតភ័សតុាងសតីពីដាំសោុះស្សាយថមីដដលអាចសធវើបាន សដើមបីដក
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លមអការផតល់អាហារបដនថម ាមរយៈភាពជានដគូរវងវស័ិយសាធារណៈ និងឯកជនកនុង 
ស្សុក។ មនទីរសុខាភិបាលសខតត និងស្សកុរបតិបតតិនឹងបញ្ាូ នសារសៅថ្នន ក់សខតត ថ្នន ក់ស្សុក
របតិបតតិ និងថ្នន ក់មណឌ លសុខភាពាមរយៈសកមមភាពសហ្គមន៍ ឬរបព័នធផសពវផាយ
ទូលាំទូលាយ។   

គណៈកមាម ធិការរតួតពិនិតយដដលដឹកន្ទាំសោយរកសួងសុខាភិបាល នឹងសមើលខុស
រតូវសលើការអនុវតតខលឹមសារអនុរកឹតយសលខ១៣៣ និងរបកាសរមួរបកបសោយរបសិទធភាព។ 
គណៈកមាម ធិការរតួតពិនិតយ នឹងទទួលរបាយការណ៍ពីអងគការអនតរជាតិ បុគគលិកសុខាភិ-   
បាល និងសាធារណជន សតីពីដាំសណើ រការបណតឹ ងតវ៉ាអាំពីការរ ាំសលាភបាំពានសលើអនុរកឹតយ 
រពមាាំងសកៀងគរធនធាន និងផតល់មូលនិធិសដើមបីគ្នាំរទការអនុវតតអនុរកឹតយសលខ ១៣៣។   

រកុមការង្ករដដលដឹកន្ទាំសោយកមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ នឹងជួយគណៈកមាម ធិការ 
រតួតពិនិតយកនុងការពិនិតយាមោនការអនុវតត និងការសគ្នរពាមអនុរកឹតយ និងរបកាស 
រមួ។ គណៈកមាម ធិការសនុះនឹង i) ពិនិតយាមោនការអនុវតតខលឹមសារអនុរកឹតយសៅាម 
មូលោឋ នសុខាភិបាលសាធារណៈ និងឯកជន និងសៅាមទីផារ/ហាងទាំនិញ ii) ទទួល 
ចងរកង និងរាយការណ៍អាំពីបណតឹ ងតវ៉ាពីការរ ាំសលាភបាំពាន និង iii) សលើកអនុសាសន៍ 
ឲ្យមានសកមមភាពសមស្សបនិងធាន្ទឲ្យមានការសសុើបអសងេតសោយរកសួងសាមី។ 

អងគការសរៅរោឋ ភិបាល និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ នឹងសរបើរបាស់ឯកសារសរមាប់របាស្ស័យ 
ាក់ទងជាផលូវការសដើមបកីាំណត់រពាំដដននូវសារដដលមិនរតូវគ្នន ។ 

II. លបុបាំាត្ឧ់បសគគែនងុការអនវុត្តនសវាអាហារបូត្ថម្ភ ”ជាែ់លាែ់” 
ម្របែបនោយម្របសទិធភាព និងផែលម្អសាថ នភាពអាហារបូត្ថម្ភ 
ាតា និងទារែ  

សគរតវូការអនតរាគមន៍សរៅពីវស័ិយសុខាភិបាល សដើមបីសោុះស្សាយមូលសហ្តុជាមូលោឋ ន 
ខលុះ ដដលន្ទាំឲ្យមានបញ្ហា កងវុះអាហារបូតថមភ និងឧបសគគន្ទន្ទ៖ 

6) សមាសភាគទី៦៖  លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកហិ្រញ្ាវតថុ និងធនធានមនុសស សដើមបី 
ពរងីកអនតរាគមន៍របកបសោយរបសិទធភាព 

7) សមាសភាគទី៧៖ ពរងឹងការគ្នាំរទឲ្យបានខាល ាំងកាល ាមរយៈរកសួងន្ទន្ទ និងគាំនិត 
ផតួចសផតើមសផសងៗ។ 
 

8) សមាសភាគទី៨៖  ដកលមអរបព័នធព័ត៌មានអាហារបូតថមភ 
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សមាសភាគទី៦៖ លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកហិ្រញ្ាវតថុ  និងធនធានមនុសស សដើមបី 
ពរងីកអនតរាគមន៍របកបសោយរបសិទធភាព 

សុខាភិបាលជាវស័ិយដដលមានអាទិភាពមួយ 
សរមាប់រោឋ ភិបាលកមពុជា សហ្ើយដផនការយុទធសាស្រសត 
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ អាំពាវន្ទវឲ្យមានការដបងដចកដផនការពី 
ថវកិារដឋបចចុបបននដដលមានរបមាណ១៣% សៅឲ្យវស័ិយ 
សុខាភិបាល។ ដូសចន ុះសហ្ើយការដបងដចកថវកិាសរមាប់ 
វស័ិយសុខាភិបាលបានសកើនពី១០,៨% សៅ១២,៥% កនុង 
អាំឡុងឆ្ន ាំ២០០៦-២០១២។ សោយមិនគិតពីការយកចិតតទុកោក់ថមីសៅកនុងការជដជក 
ពិភាកាពីសគ្នលនសយបាយ និងយុទធសាស្រសតជាតិន្ទន្ទ រសបៀបវរៈននអាហារបូតថមភសៅដត 
ខវុះធនធានាាំងពីខាងរោឋ ភិបាល និងអនកផតល់ជាំនួយ ដដលបងេការលាំបាកខាល ាំងដល់តរមូវ 
ការកនុងការពរងីកអភិរកមវដតជីវតិ និងជាពិសសសជាងសនុះសទៀត គឺសឆ្ព ុះសៅរករយៈសពល 
១០០០នថៃដាំបូងននជីវតិ (០,៣% និងតិចជាង ៣% ននការវនិិសយគសរបុសលើវស័ិយ 
សុខាភិបាលសោយដឡកពីគ្នន )។ 

អន្តរាគមន្គ៍ន្្លឹះ 

- លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកហិ្រញ្ាវតថុ សោយ៖ 
 

o បសងេើនថវកិាជាតិសរមាប់វស័ិយអាហារបូតថមភ និងករមិតរពាំដដនននការ 
លាំបាកដផនកសមាភ រៈ 
 

o សោយសយងាមសគ្នលការណ៍របស់វមិជឍការនិងវសិហ្មជឍការ មជឍមណឌ ល 
ជាតិគ្នាំពារមាានិងារក នឹងសហ្ការជាមួយរកុមរបឹកាឃុាំ/សង្កេ ត់ សដើមបី 
ជាំរញុឲ្យមានការដតងាាំងជនបសង្កគ លទទួលបនទុកដផនកសុខភាព រមួាាំង
ការវភិាជន៍ថវកិា និងការសរៀបចាំគាំសរាងដផនការសរមាប់កមមវធីិអាហារបូតថមភ
របស់ឃុាំ/សង្កេ ត់។ 

 

o បសងេើនការដបងដចកថវកិាពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ សរមាប់អនតរាគមន៍សលើវស័ិយ 
អាហារបូតថមភសនូលជាក់លាក់ 

 

o បសងេើតកិចចរពមសរពៀងរយៈសពលយូរ ជាមួយនឹងរបព័នធផសពវផាយ និង 
ទូរទសសន៍ជាតិ សដើមបីឲ្យមានសមា៉ាងផាយសោយមិនគិតលុយ សរមាប់ការ 
អប់រ ាំសុខភាព និងអាហារបូតថមភ 

 

- លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកធនធានមនុសស សោយ៖ 
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o ពរងឹងសមតថភាពសៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់សរកាមជាតិ សោយសធវើការដកលមអ
កមមវធីិសិកា និងការបណតុ ុះបោត លមុនសពលចូលបសរមើការង្ករ សោយ 
បសងេើនចាំនួនអនកមានសញ្ហា បរតសរកាយឧតតមសិកាដផនកអាហារបូតថមភ និង 
បសងេើនករមិត និងចាំនួនបុគគលិកដដលមានការទទួលខុសរតូវចមបង ដផនក 
អាហារបូតថមភ។ 
 

o សរបើអនកជាំន្ទញខាងអាហារបូតថមភមកពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការសរៅរោឋ ភិ- 
បាលសផសងៗ សដើមបីបណតុ ុះបោត លដល់និសសតិឧតតមសិកា សរកាយឧតតម 
សិកា និងបុគគលិកសុខាភិបាលដដលកាំពុងផតល់សសវសនុះ។ 

ការសជ្រមបសជ្រមួល ន្ងិការពិន្តិ្យតាមដាន្៖ 

រកសួងសុខាភិបាលនឹងសធវើការជាមួយនឹងរកសួងហិ្រញ្ាវតថុ និងរកសួងអប់រ ាំ សដើមប ី
សរមបសរមលួអនតរាគមន៍ាាំងសន្ទុះ។ 

សមាសភាគទី៧៖ ពរងឹងការគ្នាំរទឲ្យបានខាល ាំងកាល ាមរយៈរកសួងន្ទន្ទ និង 
គាំនិតផតួ ចសផតើមសផសងៗ 

សដើមបីទទួលបាននូវឥទធិពល និងលទធផលជាអតិបរមា ការដកលមអអាហារបូតថមភសៅ 
កនុងរបសទសកមពុជាាមារឲ្យមានការសហ្ការជិតសនិទធ និងការសរមបសរមួលរបកប
សោយរបសិទធផល សោយរកសួងសាមីជាសរចើន រពមាាំងរោឋ ភិបាល និងភាគីពាក់ព័នធ 
ដដលជាអងគការសរៅរោឋ ភិបាល សដើមបីឲ្យពួកសគអាចកាំណត់អាទិភាព និងសធវើសកមមភាព 
រមួគ្នន ។  

អន្តរាគមន្គ៍ន្្លឹះ 

ការបញ្ចូ លមីរកសូារជាតិកនុងចាំណីអាហាររទង់រាយធាំ រតវូបានសគទទួលសាគ ល់ថ្ន
ជាអនតរាគមន៍មួយដដលចាំោយតិចបាំផុតកនុងដផនកជាសរចើន សោយសារដតកិចចសហ្ការ
ជិតសនិទធដដលសគបសងេើតសឡើងរវងវស័ិយសាធារណៈ និងឯកជន និងការដចករ ាំដលកកនុង
ការសចញនថលចាំោយ30 និងអតថរបសយជន៍។ កនុងអាំឡុងប៉ាុន្ទម នឆ្ន ាំខាងមុខសនុះ ដផនទី
បង្កា ញផលូវអាហារបូតថមភសនុះ នឹងទទួលសាគ ល់នូវសារៈសាំខាន់កនុងការពរងីកលទធភាពទទួល

                                                        
30  ខណៈថ្ដលនលែចាំណាយបថ្នាមសលីអាហារថ្ដលមានបញ្ចូ លមីក្កូ្សារជាតិ្អាចទទលួយក្បាន និង្ថ្ដលសេសមីលមិនេូវដឹង្ 

(ចស ែ្ ះត្នមែពី០,២ សៅ ២% នននលែចាំណាយថ្ដលមិនបញ្ចូ លមីក្កូ្សារជាតិ្អាក្េយ័សលីផលិត្ផល) ក្ាំសណីនត្នមែ
រ ាំពឹង្ទុក្នឹង្ក្តូ្វក្បប់ាត្់ក្នុង្អក្តាអតិ្ផរណារមួ និង្នលែចាំណាយសលីទីផារ 



ផផនទីបង្ហា ញផលូវសម្រាបព់ននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ 
 

31 

បាន និងការសរបើចាំណីអាហារដដលមានបញ្ចូ លមីរកសូារជាតិសៅ កនុងរបសទសកមពុជា
សោយ៖ 

  
- ផតល់អនកជាំន្ទញបសចចកសទសសលើកិចចខិតខាំរបឹងដរបងដដលកាំពុងបនត កនុងការបញ្ចូ ល   

មីរកសូារជាតិសៅកនុងអាំបិល ទឹករតី/ទឹកសីុអីុវ និងសរបងឆ្ សដើមបធីាន្ទឲ្យទទួល
បាននូវអាហារដដលមានបញ្ចូលមីរកសូារជាតិរបកបសោយគុណភាព 
 

- គ្នាំរទការអនុវតតចាប់ដដលមានស្សាប់សតីពីអាំបិលដដលរតវូដតបញ្ចូលជាតិអីុយ៉ាដូ
ោច់ខាត និងរបកាសសផសងៗន្ទសពលអន្ទគត 

 

- បសងេើនការយល់ដឹងអាំពីផលិតផលដដលបញ្ចូលមីរកសូារជាតិ ដដលជាដផនកមួយ
ននយុទធន្ទការសដើមបតីល ស់បតូរឥរយិបថកាន់ដតទូលាំទូលាយសឆ្ព ុះសៅរកឱកាស 
១០០០នថៃដាំបូងននជីវតិ 

  
- បសងេើតភ័សតាុងថមីសដើមបសីធវើជារបស់ថមីមួយសរមាប់បញ្ចូលមីរកសូារជាតិ ឬជា

សរគឿងបដនថមរសជាតិ សដើមបបីង្កេ រភាពខវុះមីរកសូារជាតិសៅកមពុជា ាមរយៈ
ការសិកាស្សាវរជាវសផសងៗ និងសគ្នលនសយបាយថមីៗ។ 

ចលន្ទពរងីកសកមមភាពអាហារបូតថមភ មានសគ្នលបាំណងសដើមបីបសងេើនលទធភាព
ទទួលបានចាំណីអាហារដដលមានជីវជាតិ និងតនមលសមរមយរបស់របជាជន និងកាត
កាំណត់សផសងៗសទៀតននសាថ នភាពអាហារបូតថមភដូចជា ទឹកសាអ ត អន្ទម័យ ការដថាាំ
សុខភាព ការការពារសងគម និងគាំនិតផតួចសផតើមកនុងការផតល់អាំោចដល់ស្រសតី។ សហ្តុដូច
សនុះ រកសួងសុខាភិបាលនឹងសធវើការយ៉ាងជិតសនិទធជាមួយនឹង រកុមរបឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន៍
វស័ិយកសិកមមនិងជនបទ សតីពីឱកាសកនុងការចូលរមួ ចលន្ទពរងីកសកមមភាពអាហា
របូតថមភ សហ្ើយនឹងគ្នាំរទជាំហានសផសងៗកនុងការ៖  

 

- បសងេើត ឬដកសរមួលសគ្នលនសយបាយ យុទធសាស្រសត និងដផនការសកមមភាពជាតិ
សដើមបពីរងីកអាហារបូតថមភ ដដលរមួបញ្ចូ លាាំងអនតរាគមន៍អាហារបូតថមភជាក់លាក់ 
ក៏ដូចជាយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ ដដលយកចិតតទុកោក់នឹងអាហារបូតថមភផងដដរ។ 
  

- បសងេើត ឬពរងឹងសវទិកាពហុ្ភាគីពាក់ព័នធ ដដលរមួាាំងរកសួងសាមីដដលពាក់ព័នធ
ផងដដរ – ដូចជារកសួងកសិកមម សុខាភិបាល អប់រ ាំ សងគមកិចច កិចចការន្ទរ ី និង
អាជាា ធរមូលោឋ ន – និងនដគូសាំខាន់ៗ រមួមាន អងគការសងគមសីុវលិ ភាន ក់ង្ករ
អងគការសហ្របជាជាតិ អនកផតល់ជាំនួយ សហ្គមន៍អនកបសចចកសទស និងស្សាវរជាវ 
រពមាាំងអនកសធវើអាជីវកមមផងដដរ។ 

  

- អនុវតតការពិនិតយសឡើងវញិជាសទៀងាត់សៅកនុងរបសទស និងសមតថភាពរបស់នដគូ 
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កនុងដផនកអាហារបូតថមភ សដើមបីកាំណត់ឲ្យបានចាស់លាស់ពីភាពខវុះចសន្ទល ុះនន
សមតថភាព និងកាំណត់អាទិភាព សដើមបសីធវើការសកៀងគរធនធាន។ 

ការស្រាវជ្រាវ៖ 

- ការរបមូលភ័សតុាងសតីពីសាថ នភាពមីរកូសារជាតិននរបជាជនចាំណុច សៅកនុង
របសទសកមពុជាកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ និង២០១៩៖ ពុាំមានការអភិវឌ្ឍន៍សគ្នលនសយបាយ 
និងដផនការដដលដផអកសលើភ័សតុាង សដើមបីដកលមអរបសិទធភាពននអនតរាគមន៍បចចុបបនន 
សន្ទុះសទ សោយសារដតខវុះទិននន័យសតីពីកងវុះមីរកសូារជាតិសៅកនុងរបសទសកមពុជា។ 

ការសជ្រមបសជ្រមួល ន្ងិការពិន្តិ្យតាមដាន្៖ 

រកសួងសុខាភិបាលនឹងគ្នាំរទគាំនិតផតួចសផតើមាាំងសន្ទុះ ជាមួយនឹងរកសួងសាមី នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និង អងគការមិនដមនរោឋ ភិបាលន្ទន្ទ។  

សមាសភាគទី៨៖ ដកលមអទិននន័យអាហារបូតថមភសៅកនុងរបព័នធព័ត៌មានសុខាភិបាល
ដដលមានស្សាប់ 

ការពិនិតយាមោន និងវយតនមល  ដដលដផអកសលើលទធផលននដផនទីបង្កា ញផលូវសរមាប់ 
ពសនលឿនការដកលមអអាហារបូតថមភ និងសកមមភាពសផសងៗ ដដលអនុវតតសរកាមឆ័រតរបស់វគឺ
ជាលកខខណឌ តរមូវដ៏សាំខាន់សរមាប់ការជដជកពិភាការបកបសោយរបសិទធភាព សតីពី
អាហារបូតថមភកនុងរបសទសកមពុជា និងសរមាប់អភិវឌ្ឍន៍បដនថមសទៀតនូវយុទធសាស្រសតកនុង
សពលអន្ទគត។ 

កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ សហ្ការណ៍ជាមួយន្ទយកោឋ នដផនការនិងព័ត៌មានសុខា- 
ភិបាល  សោយមានការគ្នាំរទពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ សដើមបីដកសរមលួនិងបដនថមនូវរបព័នធរបាយ
ការណ៍របស់កមមវធីិជាតិអាហារបូតថមភ សៅកនុងរបព័នធព័ត៌មានសុខាភិបាលដដលមានស្សាប់ 
សៅាមតរមូវការរបស់កមមវធីិ។ 

អន្តរាគមន្គ៍ន្្លឹះ 

ធនធានសផសងៗ នឹងរតូវសរបើសដើមបកីសាងសមតថភាពដល់រកសួងសុខាភិបាលកនុងការ 
ចត់ដចងរបព័នធរគប់រគងទិននន័យអាហារបូតថមភសរមាប់ដកលមអដផនការកមមវធីិ និងការពិនិតយ 
ាមោនការអនុវតត ខណៈដដលការបសងេើតភ័សតុាងសតីពីរបព័នធរបាយការណ៍ និងដាំសណើ រ
ការន្ទន្ទ ដដលនឹងជួយឲ្យរោឋ ភិបាលចត់ដចងការអនុវតតទូាាំងរបសទសរបកបសោយ



ផផនទីបង្ហា ញផលូវសម្រាបព់ននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ 
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របសិទធភាព៖  

- ជួយសរមួលឧបករណ៍សរមាប់ពិនិតយាមោនដដលមានស្សាប់ សោយដផអកសលើ
សវបសាយ សដើមបអីាចរបមូលទិននន័យអាហារបូតថមភសរៀងរាល់ដខ។  

- អនុវតតឧបករណ៍ដដលសទើបនឹងបសងេើតថមីសោយដផអកសលើសវបសាយ សៅកនុងដាំោក់ 
កាលសាកលបង។ 
 

- សធវើសមាហ្រណកមមរបព័នធរគប់រគងទិននន័យអាហារបូតថមភ សៅកនុងរបព័នធរគប់រគង
ព័ត៌មានសុខាភិបាល ។ 

ការសជ្រមបសជ្រមួល ន្ងិការពិន្តិ្យតាមដាន្៖ 

រកសួងសុខាភិបាល នឹងសហ្ការណ៍ជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការសរៅរោឋ -
ភិបាលន្ទន្ទ សដើមបីគ្នាំរទនូវគាំនិតផតួចសផតើមាាំងសនុះ សោយសធវើការពិនិតយនិងាមោននូវការ 
អនុវតតន៍ដផនទីចងអុលផលូវសនុះ។ 
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