ម្រពះរាជាណាចម្រែែម្ពជា
ុ
ជាត្ិ សាសនា ម្រពះម្ហាែសម្រត្

rross

ម្រែសួ ងសុ ខាភិ

ល

ផផនទីបង្ហាញផលវសម្រាប់
ពននលឿន
ូ
ការផែលម្អអាហារ
អាហារ ូបត្ថម្ភ
ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០២០

កម្មវិធជា
ី តអា
ិ ហារូបតថម្ភ

មជ្ឈមណ្ឌលជាត្គ
ាំ រាតានង
ិ ពា
ិ ទារែ
ន

ោះពុមព ផែែុមភោះ ឆ្ន២
ាំ ០១៤

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

1

អារម្ភែថា
ជាមួយនឹងការលូតលាស់

និ ងការអភិ វឌ្ឍវ ិស័យសសដឋកិចចកុងទសសវតសកនល
ន
ងសៅ

ភាពរកីរករបស់របជាពលរដឋបានថយចុុះពី ៤៧% កនុងឆ្នាំ២០០៣ មកសៅរតឹម ២០% កនុង
ឆ្នាំ ២០១១។ កនុងអាំឡុងសពលជាមួ យគ្ននសនុះដដរ របសទសកមពុជាបានសធវើឲ្យមានវឌ្ឍនភាព
យ៉ា ងសាំខាន់ជាបនតបន្ទទប់ សឆ្ពុះសៅរកការសធវើឲ្យរបសសើរសឡើងនូវសុខភាពរបស់ ស្រសតី

និ ង

កុមារ (អសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាព ឆ្នាំ២០០៥ និងឆ្នាំ២០១០)។ ជាអកុសល អរា
សរបវ៉ា ឡង់ ននភាពសរកុះរកិ នខពស់បាំផុតកនុងចាំ សោមកុ មារចាំនួន៤០% សធវើឲ្យរបសទសកមពុជា

សថិតកនុងចាំ ោត់ ថ្ននក់ ទី ៤៨ សៅកនុងពិភពសលាក (អសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាព ឆ្នាំ
២០១០)។ ការវយតនមលសលើសសដឋកិចបា
ច នបា៉ា ន់របមាណថ្ន កងវុះអាហារូបតថមអា
ភ ចចាំោយ
របាក់ចាំនួន ២៥០ សៅ ៤០០លានដុលាលរអាសមរ ិកជាសរៀងរាល់ឆ្នាំ របសិនសបើសគពុាំ បានសធវើ
អនតរាគមន៍អីវសសាុះសដើមបីបង្កេរបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភសៅកនុងរបសទសកមពុជា (រកុមរបឹកា
សាតរអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិស័យកសិកមមនិងជនបទ/ អងគការយូនីសសហ្វ/ អងគការសសបៀងអាហារពិភព
សលាកឆ្នាំ២០១៣)។ សោយសហ្តុសនុះ ការវ ិនិ សយគសដើ មបីកាត់បនថយបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភ ពុាំ
ដមនរតឹមដតបាំសពញការង្ករឲ្យសគ្នលសៅអាហារូបតថមភប៉ាុសោណុះសទ។

សបើសិនជាបញ្ហ
ា កងវុះ

អាហារូបតថមសភ ៅដតបនតោក់សមាពធសៅសលើសសដឋកិចចករមិត ១,៥% - ២,៥% ននផលិតផល
សរុបកនុងស្សុក

សន្ទុះទិសសៅជាតិរបស់កមពុជាដដលកាំណត់ផលិតផលសរុបកនុងស្សុកឲ្យ

មានការសកើនសឡើង៧% កនុងមួយឆ្នាំពិបាកនឹងសសរមចបាន និងមាននិរនតរភាពោស់។
ការវ ិនិ សយគអាហារូបតថមភ
ក៏ដូចជាការវ ិនិ សយគកនុងការឈានសៅសសរមចសគ្នលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍សសដឋកិចជា
ច តិសន្ទុះដដរ។

ដផនទីបង្កាញផលូវសរមាប់ពសនលឿនការដកលមអអាហារូបតថមឆ្
ភ ន ាំ២០១៤-២០២០ សលើក

ទី១សនុះ

រតូវបានបសងេើតសឡើងសោយកមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមភ

សោយមានការពិសរគ្នុះ

សយបល់ និងកិចស
ច ហ្ការយ៉ា ងជិតសនិទជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ។ ដផនទីបង្កាញ
ផលូវនឹងជួយគ្នាំរទដល់យុទធសាស្រសតជាតិសីព
ត ីអាហារូបតថមភ
សដើមបីធាន្ទថ្នកិចចអនតរាគមន៍
សាំខាន់ៗមួយចាំនួនរតូវបានអនុវតតកុងករមិ
ន
តរទង់ រាយជាក់លាក់
សដើមបីធាន្ទដល់ការ
កាត់បនថយ

ក៏ដូចជាបង្កេរបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភ។

ឯកសារសនុះ សតតតសលើការពរងីក

សាំណុាំសនូលននកិ ចចអនតរាគមន៍ វ ិស័យអាហារូបតថមជា
ភ ក់លាក់

សៅកនុងអាំឡុងសពលឱកាស
១០០០ នថៃដាំបូងននជីវ ិត និងអាំឡុងសពលខាងមុ ខ ដូ ចដដលបានបង្កាញភ័សាងជាក់
ុត
ដសតងសៅថ្ននក់ជាតិ

និងថ្ននក់ អនតរជាតិ។

អាហារូបតថមល
ភ ប
អ ាំ ផុតសៅកនុងអាំឡុងសពលកាំពុង

អភិវឌ្ឍន៍សនុះ មានសារៈសាំខាន់ោស់សរមាប់ការអភិវឌ្ឍន៏ សតិបញ្ហា ការលូតលាស់
រាងកាយរបស់កុមារ រពមាាំងផតល់ផលរបសយជន៍ដល់កុមារ និងសងគម រយៈសពលរាប់
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ទសសវតសសទៀតផង។
សដើមបីទទួលបានឥទធិពល និងលទធផលជាអតិបរមា ការសធវើឲ្យរបសសើរសឡើងអាហារូបតថមសភ ៅកមពុជា តរមូវឲ្យមានកិចចសហ្ការយ៉ា ងជិតសនិទធ និងការសរមបសរមួលរបកប

សោយរបសិទភា
ធ ពឲ្យបានទូលាំទូលាយពីបោ
ត រកសួងពាក់ព័នធ ពី រោឋភិបាល និងអងគការ
សរៅរោឋភិបាលដដលពាក់ព័នធ

សដើមបីឲ្យពួកសគអាចកាំណត់អាទិភាព

និងសធវើសកមមភាព

រួមគ្ននបាន។ ដផនទីបង្កាញផលូវសនុះ គូសបញ្ហ
ា ក់ ពីតួន្ទទី របស់រកសួងសុខាភិបាល កនុង
វ ិស័យអាហារូបតថមភដដលពាក់ព័ន។
ធ
រាជធានីភាំនសពញ, នថៃទី

ដខកុមភៈ ឆ្នាំ២០១៤

រដឋមន្តនតីរកសួងសុខាភិបាល

នវជ្ជ. ម្៉ម្ បុននេង
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នសចែតីផលលងអាំណរគុណ
រកសួងសុខាភិបាលសូមនថលងអាំណរគុណដល់អនកពាក់ ព័នា
ធ ាំងអស់
ចូលរួមផតល់ព័ត៌មានដ៏មានតនមល

ចាំសពាុះការ

ដល់ការបសងេើតដផនទីបង្កាញផលូវសរមាប់ ពសនលឿនការដក

លមអ អាហារូបតថមភ ឆ្នាំ២០១៤ - ២០២០ សលើកទី ១សនុះ។

សូមនថលងអាំណរគុណជាពិសសសចាំសពាុះអងគការយូនីសសហ្វ

សហ្ដឡនសឃល័រអនតរជាតិ

យូអ័រសុី និង អងគការស្សាវរជាវនិងអភិវឍន៍ អនតរជាតិ សរមាប់ការគ្នាំរទបសចចកសទសកនុង
ការបសងេើតឲ្យមានដផនទីបង្កាញផលូវសនុះសឡើង។
ដល់ សលាក អន
៊ុ

សំអអឿន

សូមនថលងអាំ ណរគុណជាពិ សសសផងដដរ

និងសលាកសវជា. ឡៃយ ូ អាណូដ ននអងគការយូនីសសហ្វរបចាំ

របសទសកមពុជា ចាំ សពាុះការផតល់ជាជាំ នួយចងរកង និ ងបញ្ចប់ សពវរគប់ នូវដផនទីបង្កាញផលូវ
សរមាប់ពសនលឿនការដកលមអអាហារូបតថមសភ នុះ។
ជាចុងបញ្ចប់

សូមដថលងអាំណរគុណចាំសពាុះសមាជិក

សមាជិកាាាំងអស់ននរកុម

ការង្ករបសចចកសទសអាហារូបតថមភ សរមាប់ការផតល់ជាធាតុចូលដផនកបសចចកសទស។
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ពាែយកាត្់ និងអែសរកាត្់
ANC

: ការដថាាំនផទសពាុះមុនសពលសរមាល

BFCI

: គាំ និតផតួចសផតើមសហ្គមន៍ស្សឡាញ់ារក

BFHI
BMI

: គាំ និតផតួចសផតើមមនទីរសពទយស្សឡាញ់ារក
: សនទសសន៍មា៉ាស់រាងកាយ

CARD

: រកុមរបឹកាសាតរអភិវឌ្ឍន៍ វ ិស័យកសិកមម និងជនបទ

CDHS

: អសងេតរបជាសាស្រសតនិងសុខភាពកមពុជា

CMDG
DP
GDP
GMP

: សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សសវតសកមពុជា
: នដគូ អភិវឌ្ឍន៍

: ផលិតផលកនុងស្សុកសរុប

: ការពិនិតយាមោន និងសលើកកមពស់ការលូតលាស់

HC

: មណឌលសុខភាព

HR

: ធនធានមនុសស

HMIS
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សាវតា
កមពុជាគឺជារបសទសទី២៨
កនុងពិភពសលាក
ដដលមានអរាសរបវ៉ា ឡង់ ខពស់បាំផុតននកុមារដដល

រូបភាព ១៖ សមាមារតកុមារអាយុសរកាម៥ឆ្នាំដដលមានបញ្ហ
ា កងវុះអាហា
រូបតថមភ (CDHS 2000-2010)

មានកមពស់ាប (សរកុះរកិន) ចាំនួន៤០%1។ អសងេត
របជាសាស្រសត និងសុខភាពកមពុជា (CDHS) ឆ្នាំ

២០១០ ក៏បានបងាញដដរថ្ន កុមាររបមាណ ២៨%
មានទមៃន់សរកាមសតង់ោរ។

សនុះគឺជាភ័សុាងដ៏
ត

រ ឹងមាាំមួយ ដដលបង្កាញថ្នសាថនភាពអាហារូបតថមភ
របស់កុមារមិនមានភាពរបសសើរសឡើយ

សហ្ើយក៏

អាចមានសភាពកាន់ដតយ៉ា ប់យុឺនជាងមុនសទៀត
ផង។ ចប់ាាំងពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ២០១០ ភាគរយននកុមារដដលសគមសាគង
ាំ ខាលាំងគួរឲ្យ
បារមភ

បានសឡើងហ្ួសករមិតកាំណត់ដដលរតូវរបកាសអាសននននចាំោត់ថ្ននក់ អនតរជាតិ

ដដល សកើនពី ៨,៤% ដល់ ១០,៩%។ ជាលទធផល របសទសកមពជាបចច
បបនន
សិត
ថ កនងចាំ
ុ
ុ
ុ សោម
របសទសាាំង ៤០ កនងពិ
ុ ភពសលាក ដដលមានសាថនភាពធៃន់ធរៃ ជាងសគបាំផុត សរមាប់
កុមារដដលមានភាពសគមសាគង
ាំ 2

-

ដដលសាថនភាពកងវុះអាហារូបតថមសភ នុះពាក់ព័នដ
ធ ល់

ការសាលប់របស់កុមាររបមាណជា ៦.៤០០ន្ទក់ កនុងមួយឆ្ន។
ាំ
ស្រសតីកមពុជាក៏ង្កយនឹងទទួលរងនូ វបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភដដរ៖ ជិត ៦០% ននស្រសតី

ដដលមានអាយុពី ១៥ សៅ ៤៩ឆ្នាំ មានភាពសសលកសាលង
ាំ និងរបមាណ ២០% មានភាព
សគមសាគង
ាំ ខាលាំង (អសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាពឆ្នាំ២០១០) ដដលសនុះជាសាថនភាពសធវើ
ឲ្យសកើនសឡើងនូ វហានិ ភ័យននផលវ ិបាកកនុងសពលសរមាលកូ ន

និ ងបោ
ត លឲ្យារកសកើ ត

មកមិនរគប់ទមៃន់។ សលើសសនុះសទៀតស្រសតីចាំនួន ៦% មានកមពស់ាបជាង១៤៥សង់ទីដម៉ារត
ដដលបញ្ហ
ា ក់ថ្នពួកគ្នត់មានបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភកាលពី សៅវ ័យកុមារភាព។ ស្រសតីាាំង
សនុះមិនរតឹមដតង្កយជួបបញ្ហ
ា កនុងសពលមាននផទសពាុះ និ ងមានផលវ ិបាកកនុងសពលសរមាល

កូនប៉ាុសោណុះសទ (មរណភាពមាា) ប៉ាុដនតក៏ទាំនងជាសរមាលារកមកមានមាឌ្តូចដដល
មិនរគប់ទមៃន់ ដដលជាសហ្តុសធវើឲ្យារកសនុះរបឈមមុខកាន់ដតខពស់ចាំសពាុះភាពសរកុះរកិន
ផងដដរ។

1

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

2

ឯកសាររបចាំរបទេសកមពុជាឆ្នាំ២០១១ សរាប់កិច្ចរបជុាំរវាងពីរតាំបន់សីព
ត ីការពរងីកវ ិស័យអាហារូបតថ
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កងវុះអាហារូបតថមច
ភ ាំសពាុះកុមារ មានផលវ ិបាកធៃន់ធរៃ និងយូរអដងវងសរមាប់សខ
ុ ភាព
របជាពលរដឋកមពុជា

និងការអភិវឌ្ឍសសដឋកិចជា
ច តិ។

ការលូតលាស់មិនរគប់រគ្នន់ កុង
ន

រយៈសពលពីរបីឆ្នាំដាំបូងននជី វ ិត មិនរតឹមដតប៉ាុះពាល់ដល់សុខភាពកុមារ និងមរណភាព
កុមារប៉ាុសោណុះសទ

ប៉ាុដនតវដថមាាំងន្ទាំឲ្យមានផលមិ នលអចាំសពាុះសុខភាព

និ ងផលវ ិបាក

សសដឋកិចចសរមាប់បុគគលសពញមួយជី វ ិត និងអាចប៉ាុះពាល់ដល់មនុសសជាំន្ទន់សរកាយសទៀត
ផង។

សនុះគឺជាបនទុកសសដឋកិចដ
ច ៏ ធៃន់ធៃរមួយ

សៅសលើរបព័នស
ធ ុខាភិបាលរបស់របសទស

កមពុជាាក់ ទងនឹ ងសុខភាពកុមារ និ ងជាំ ងឺរាុនាំ រ ៉ារបស់មនុសសសពញវ ័យ រពមាាំងសៅសលើសិទិធ
របស់ស្រសតី និងកុមារ ដដលជាអនកចូលរួមចាំដណករបកបសោយសុខភាពលអសៅកនុងសងគម
សទៀតផង។

វក៏សធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ផងដដរដល់ការអភិ វឌ្ឍរបស់របសទសកមពុជា

សោយសធវើឲ្យ

បាត់បង់របជាពលរដឋដដលមានសុខភាពលអ និងមានការអភិវឌ្ឍសតិបញ្ហាសរមាប់ មនុសស
ជាំន្ទន់សរកាយសទៀតផង។ កនុងឆ្នាំ២០១៣ រកុមរបឹ កាសាតរអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យកសិកមម និង
ជនបទ/ អងគការយូនីសសហ្វ/ អងគការសសបៀងអាហារពិភពសលាក បានបា៉ា ន់សាមនថ្ន កមពុជា
បាត់បង់ទឹករបាក់ជាង ៤០០លានដុលាលរអាសមរ ិក ពី ផលិតផលសរុបកនុងស្សុកជាសរៀងរាល់
ឆ្នាំ

សោយសារដតបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភសពញមួយវដតននជីវ ិត3។

កងវុះមីរកូសារជាតិ

(ភាពសសលកសាលង
ាំ
កងវុះអាសុីដហ្វូលិក កងវុះជីវជាតិអា និងជាតិ ស័ងស
េ ី) បានបង្កាញពី

គុណភាពចាំណីអាហារមិនរគប់រគ្នន់ - តាំ ោងឲ្យបនទុកថ្ននក់ជាតិ ពីការខាតបង់សលើសពី

២០០លានដុ លាលរកនុងមួយឆ្នាំៗ។ សយងាមធន្ទគ្នរពិភពសលាកបានឲ្យដឹងថ្ន ការពរងីក
កិចចអនតរាគមន៍មីរកូសារជាតិ សល
ូន

សដើ មបីបង្កេរបញ្ហ
ា កងវុះមីរកូសារជាតិ

អាចចាំោយ

តិចជាង ៦លានដុ លាលរអាសមរ ិកកនុងមួយឆ្នាំ4។
ទសសន្ទវដតីព័ត៌មានសវជាសាស្រសតដឡនសសត (lancet series) ដដលសចញផាយចុង
សរកាយបាំ ផុតកនុងឆ្នាំ

២០០៨

និង២០១៣5,6

ពរងឹងករណីសរមាប់ការសតតតជាបនតសលើ

អាំឡុងសពលសាំខាន់បាំផុត ១០០០នថៃ – សោយគិតចប់ាាំងពីសពលដដលស្រសតីមាននផទសពាុះ
រហ្ូតដល់ខួបកាំសណើតសលើកទីពីររបស់កូនគ្នត់។
សដើមបីឲ្យកមពជាមានភាពរ
ីកចសរមើនលអរបសសើរ
ុ
3

គ្នមនអវីជាការមនទិលសងស័យសន្ទុះសទ

និងសដើមបីឲ្យស្រសតន
ី ិងកុមារបានរ ីករាយ

ការរកទេកទមើលទលើអាហារូបតថមភ ទៅកមពុជា។ ធនាគារពិភពទោក៖

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

4

ឥេធិពលននសាថនភាពអាហារូបតថមភទៅទលើផលិតភាពកសិកមម៖ ភ័សុតាងរាក់
ត
កនរមពីរបទេសហ្វីលីពីន (១៩៩១):

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0084.1991.mp53001004.x/abstract

5

កងវះអាហារូបតថមភច្ាំទ

ះាតា និងកុារ ដែលានដាក់ឲ្យែាំទ

ើ រការជាផលូវការទៅេីរកុងេុងែ៏ ច្រកភពអង់ទលលស

នងៃេី១៦ ដែមករា ឆ្នាំ២០០៨ http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition
6

អាហារូបតថមភាតា និងកុារ ទាះពុមពផាយ នងៃេី៦ ដែមិងុនា ឆ្នាំ២០១៣

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

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

2

ជាមួយនឹងសិទិរធ បស់ពួកសគចាំសពាុះសុខភាពសន្ទុះ

របសទសសនុះរតូវដតពរងីកអនតរាគមន៍

ដដលធាលប់ទទួលបានសជាគជ័យកនលងមក

កនុងការបង្កេរនូវកាតរារាាំងដល់ការលូតលាស់
របស់ារកកនុងនផទ ភាពសរកុះរកិន ភាពសគមសាគង
ាំ និងកងវុះមីរកូសារជាតិ រពមាាំងសលើក
កមពស់ការរបតិបតតិលក
អ ុងការចិ
ន
ញ្ចឹមារកនិងកុមារតូច។ សលើសសនុះសទៀត សគរតូវកាំណត់

នូវអនតរាគមន៍ថីមៗសទៀត សដើមបីដកលមអសាថនភាពអាហារូបតថមភរបស់សកមងស្សី ជាំទង់ និងស្រសតី
កនុងវ ័យបនតពូជ។ សគ្នលសៅកនងរយៈសពលរបាាំ
ឆ្នាំ និងបនតសៅមុខសទៀត គឺសដើមបីសលើកកមពស់
ុ
អាហារូបតថមស
ភ រមាប់មាា និងារក។

ផផនទីបង្ហាញផលវសម្រាប់
ពននលឿនការផែលម្អ
ូ

-

អាហារ ូបត្ថម្ភ ឆ្ន ាំ ២០១៤ ២០២០
ជាទូសៅ កមពុជាបានសធវើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពដ៏ សាំខាន់ និងគួរឲ្យសកាតសរសសើរ សឆ្ពុះសៅ
រកការដកលមអសុខភាពស្រសតី និងកុមារ។ សាុះជាយ៉ា ងសនុះកតី ការអសងេតរបជាសាស្រសត និង
សុខភាពកមពុជា ឆ្នាំ២០១០ បានបង្កាញថ្នចាំសពាុះអាហារូបតថមភ សោយមានការសលើកដលង
មួយចាំនួន
២០១០

កមពុជាមិ នបានសសរមចចាំណុចសៅននសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សសវតសឆ្នាំ
របស់ខួនសឡើ
ល
យ និងថ្នសគរតូវដតបសងេើនសលបឿនកិចចខិតខាំរបឹងដរបងដដលមាន

ស្សាប់ សហ្ើយរតូវបសងេើនកិចចខិតខាំរបឹងដរបងថមីៗសទៀតឲ្យបានឆ្ប់ រហ្័ស របសិនសបើ កមពុជា
ចង់សសរមចសគ្នលសៅអាហារូបតថមភឲ្យបានកនុងឆ្នាំ២០១៥។
ទិននន័យ

លកខណៈអាហារូបតថមភគនលឹុះ

សាថនភាព

សដើមរគ្ន

សគ្នលសៅ
ចាំណុច

ការវ ិភាគ

២០០០

២០១០

២០១៥

៥៧,៨

៤៤,៤

១៩

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

(CDHS)

(CDHS)

(CMDG)

សលបឿនដថមសទៀត

៦៦,៤

៥២,៧

៣៣

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

(CDHS)

(CDHS)

(HSP)

សលបឿនដថមសទៀត

៦៣,៤

៥៥,១

៤២

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

(CDHS)

(CDHS)

(NNS)

សលបឿនដថមសទៀត

សរកាមសតង់ោរ (មានទមៃន់ាប) មធយម ឬ

៣៨,៥

២៨,៣

១៩,២

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

ធៃន់ធៃរ (ទមៃន់សធៀបនឹងអាយុតិចជាង ២ នន

(CDHS)

(CDHS)

(CMDG)

សលបឿនដថមសទៀត

% ននស្រសតីអាយុ ១៥-៤៩ ឆ្នាំ ដដលមានភាព
សសលកសាលាំង
% ននស្រសតីមាននផទសពាុះ ដដលមានភាព
សសលកសាលាំង
% ននកុ មារអាយុ ៦-៥៩ ដខ ដដលមានភាព
សសលកសាលាំង
% ននកុ មារអាយុ ០-៥៩ ដខ ដដលមានទមៃន់

បដរមបរមួលសតង់ោរសរកាមតនមលធមមា)

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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ទិននន័យ

លកខណៈអាហារូបតថមភគនលឹុះ

សាថនភាព

សដើមរគ្ន

សគ្នលសៅ
ចាំណុច

ការវ ិភាគ

២០០០

២០១០

២០១៥

៤៩,៧

៣៩,៩

២៤,៥

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

(CDHS)

(CDHS)

(CMDG)

សលបឿនដថមសទៀត

% ននកុ មារអាយុ ០-៥៩ ដខដដលមានភាព
សរកុះរកិ នមធយម ឬ ធៃន់ធៃរ (កមពស់សធៀបនឹង
អាយុតិចជាង ២ ននបដរមបរមួលសតង់ោរ
សរកាមតនមលធមមា)
% ននកុ មារអាយុ ០-៥៩ ដខដដលសគមសាគាំង
មធយម ឬធៃន់ធៃរ (ទមៃន់សធៀបនឹ ងកមពស់តិច

១៦,៨

១០,៩

១០,១

ជាង ២ ននបដរមបរមួលសតង់ោរសរកាមតនមល

(CDHS)

(CDHS)

(CMDG)

ធមមា)
ចាំនួនមនទីរសពទយដដលផតល់ការពាបាលកងវុះ
អាហារូបតថមភ ស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ (SAM)
% ននារកអាយុ ០-៦ ដខដដលបានទទួ ល
ការបាំ សៅសោយទឹកសោុះមាតយដតមួយមុខគត់
% ននកុ មារអាយុ ៦-២៣ដខដដលបានទទួ ល
ការបាំសៅសោុះាមសតង់ោរអបបបរមាននការ

ទទួលការបាំសៅសោុះាមសតង់ោរអបបបរមា

រគ្នប់ ថ្ននាំជីវជាតិ អា
% ននកុ មារអាយុ ១២-៥៩ ដខដដលបាន
ទទួលថ្ននាំទមាលក់ រពូន (mebendazole)

៣៩

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

(NNP)

(NNP)

សលបឿនដថមសទៀត

១១,៤

៧៣,៥

៨៣

(CDHS)

(CDHS)

(NNP)

n/a

២៨

៣២

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

(CDHS)

(CDHS)

សលបឿនដថមសទៀត

៥

១០

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

(CDHS)

(CDHS)

សលបឿនដថមសទៀត

៩៦

៩០

(HMIS)

(CMDG)

៩២

១០០

(HMIS)

(HMIS)

២,៤

៦៧

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

(CDHS)

(CDHS)

សលបឿនដថមសទៀត

១៣,៨

១១,៤

១០

(CDHS)

(CDHS)

(CDHS)

n/a

n/a

n/a

សរៀងរាល់៦ដខមតង
% ននកុ មារមានជាំងឺរាកដដលបានទទួល
ORS + zinc
សមាមារតននកុ មារដដលមានទមៃន់ាបសៅ
សពលសរមាល (<២៥០០សរកាមសៅសពល
សរមាល)

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

សដើមបីសចៀសវងនូ វការ

២៩

-

ននការចិញ្ចឹមារក និងកុ មារតូច (IYCF)
% ននកុ មារអាយុ ៦-៥៩ ដខដដលបានទទួល

ប៉ាុដនតរតូវរកាអនតរាគមន៍
សកើនសឡើងោមួយ

ចិញ្ចឹមារក និ ងកុមារតូច (IYCF)
% ននកុ មារអាយុ ៦-២៣ដខដដលមិនបាន

កាំពុងសថិតសៅសលើផូលវរតូវ

n/a

សសរមចសគ្នលសៅ និង
រតូវរកានូវសមិទធផល
ដដលទទួ លបាន

សសរមចសគ្នលសៅ និង
រតូវរកានូវសមិទធផល
ដដលទទួ លបាន
កាំពុងសថិតសៅសលើផូលវរតូវ
ប៉ាុដនតរតូវការនូ វកិចចខិតខាំ
របឹងដរបងបដនថម

កាំពុងសថិតសៅសលើផូលវរតូវ
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ទិននន័យ

លកខណៈអាហារូបតថមភគនលឹុះ

សាថនភាព

សដើមរគ្ន

% ននស្រសតីមាននផទសពាុះដដលបានទទួលរគ្នប់

សគ្នលសៅ

២០០០

២០១០

២០១៥

n/a

៧២

៩០

(HMIS)

(HMIS)

ថ្ននាំជាតិដដក/ អាសុីដហ្វូលិក សរៀងរាល់នថៃ

ការវ ិភាគ

ចាំណុច

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន

កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ និងរយៈសពល
៣ដខ សរកាយពីសរមាល
% ននកុ មារអាយុ ៦-២៣ដខដដលទទួលសមៅ

សលបឿនដថមសទៀត
n/a

មីរកូសារជាតិចរមុុះកនុងដខចុងសរកាយបងអស់

១,៧

១៥

(CDHS)

(CDHS)

តរមូវឲ្យមានការបសងេើន
សលបឿនដថមសទៀត

ចាំោាំ៖ * CDHS: អសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាពឆ្នាំ២០១០ / HMIS: របព័នធរគប់រគងព័ត៌មានសុខាភិបាល (2012)
** CMDG: សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍ សហ្សវតសកមពុជា

/ HSP: ដផនការយុទធសាស្រសតសុខាភិបាល / NNS:

យុទធសាស្រសតជាតិសីព
ត ីអាហារូបតថមភ / CDHS: ចូរសមើលលទធផលអសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាពឆ្នាំ២០១៤

សគ្នលសៅរួមកនងរយៈសពលរបាាំ
ឆ្នាំ និងបនតសៅមុខសទៀត គឺសដើមបីសលើកកមពស់អាហារូប
ុ

តថមស
ភ រមាប់មាា

និងារក

ដដលនឹងន្ទាំមកនូវការកាត់បនថយបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភ

របស់មាា ារក និងកុមារតូច។
ដផនទី បង្កាញផលូវអាហារូបតថមភ

នឹងចូលរួមចាំដណកឲ្យសសរមចបាននូវសគ្នលសៅរួម

រយៈសពលដវងនិងរយៈសពលមធយម ាមរយៈសសរមចបាននូ វលទធផលចមបងពីរគឺ៖
I.

ពរងីកការសរបើរបាស់ឲ្យបានរបសសើរបាំផុត

នូវអនតរាគមន៍អាហារូបតថមជា
ភ ក់លាក់

ដដលទីបាំផុតនឹងន្ទាំឲ្យមានភាពរបសសើរននសាថនភាពអាហារូបតថមមា
ភ ា

និងារក

និងលទធផល។
II.

លុបបាំបាត់ ឧបសគគកុងការអនុ
ន
វតតសសវអាហារូបតថមភ

”ជាក់លាក់”

របកបសោយ

របសិទភា
ធ ព និងដកលមអសាថនភាពអាហារូបតថមមា
ភ ា និងារក។
ាមរយៈសមាសភាគចមបងចាំនួន ៨៖
សមាសភាគសនល៖
ូ
1) សមាសភាគទី១៖

ការផតល់របឹកាអាំពីអាហារូបតថមភដល់ស្រសតីមាននផទសពាុះ៖

សលើក

កមពស់អាហារូបតថមភកុងអាំ
ន
ឡុងសពលដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាល និងការផតល់របឹកា
សផសងៗសទៀតដដលពាក់ព័នធ
2) សមាសភាគទី២៖ ការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិដល់ស្រសតីមាននផទសពាុះ និងស្រសតីបាំសៅ
សោុះកូន៖ រកា និងដកលមអការផតល់មីរកូសារជាតិ និងការទមាលក់រពូន
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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3) សមាសភាគទី៣៖

ការពាបាលកុមារដដលសគមសាគង
ាំ ខាលាំង៖

ពរងីកការដថាាំ

ពាបាលបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ (SAM) ទូាាំងរបសទស
4) សមាសភាគទី៤៖
យុទធសាស្រសតបង្កេរ

ការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិដល់កុមារតូច
និងពាបាល៖

សរមាប់ជា

ការពរងីកនូវការដចកចយសមៅមីរកូសារជាតិ

ចរមុុះបចចុបបនន (MNP) ការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំជីវជាតិអា ការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំទមាលក់រពូន និង
ការផតល់ជាតិស័ងេសី (zinc) ដល់កុមារ

5) សមាសភាគទី៥៖ ការរបាស្ស័យាក់ទងសដើមបីការតលស់បូរឥរ
ត
ិយបថ សោយសតតត

សលើឱកាស១០០០នថៃដាំបូងននជី វ ិត7៖ ដកលមអ និងបសងេើនសលបឿនយុទន្ទ
ធ ការជាតិ សី ត
ពី ការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយដតមួយមុខគត់ និងយុទន្ទ
ធ ការផតល់អាហារបដនថម

សមាសភាគបរ ិយកាសអាំសោយផល៖

6) សមាសភាគទី៦៖ លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកហ្ិរញ្ា វតថុ និងធនធានមនុសស សដើមបី
ពរងីកអនតរាគមន៍អាហារូបតថមភជាក់លាក់របកបសោយរបសិទភា
ធ ព

7) សមាសភាគទី៧៖ ជាំរញ
ុ ការគ្នាំរទាមរយៈរកសួងដនទសទៀត និ ងគាំ និតផតួចសផតើម
សផសងៗ

8) សមាសភាគទី៨៖ ដកលមអទិននន័យអាហារូបតថមា
ភ មរយៈរបព័នធព័ត៌មានដដលមាន
ស្សាប់

I. ពម្រងីែការនម្របើម្រាស់ឲ្យានម្របនសើរបាំផុត្នូវអនតរាគម្ន៍អាហា
រ ូបត្ថម្ភជាែ់លាែ់

ផែលនៅទីបផ
ាំ ត្
ុ នឹងនា ាំនៅរែភាពម្របនសើរនន

សាថនភាពអាហារ ូបត្ថម្ភាតា និងទារែ និងលទធផល
ដផនទី បង្កាញផលូវអាហារូបតថមភ

របកាន់យកនូ វ

អភិរកមវដតជីវ ិតសដើ មបីសសរមចនូវឥទធិពលឲ្យបានសរចើន
សៅកនុងអាំ ឡុងឱកាស ១០០០ នថៃដាំបូងននជី វ ិត សោយ
វ ិនិសយគសលើអាហារូបតថមភមាា ារក និងកុមារតូច
ក៏ដូចជាកនុងអាំឡុងវ ័យជាំទង់

សដើមបីឲ្យស្រសតីវ ័យសកមង

សរតៀមខលួនសរមាប់សធវើជាមាតយសគ។ អាហារូបតថមភរតឹម
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ភ័សុាងបង្ក
ត
ា ញថ្នកនុងអាំឡុង ១០០០នថៃដាំបូង – ចប់ពីសពលដដលស្រសតីមាននផទសពាុះរហ្ូតដល់ខួបកាំសណើតសលើកទីពីរ
របស់កូនគ្នត់ – ផតល់នូវឱកាសដែលានដតមួយលត់កុងការេេួ
ន
លាននូវតរមូវការអាហារូបតថមភ ការលូតោស់
និងការអភិវឌ្ឍរបស់កុារ ទែើមបីកាំ

ត់ពីអនាលតដែលកាន់ដតានសុែភាពលអ និងសមបូរសបាយ។

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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រតូវកនុងអាំ ឡុងសពលអភិវឌ្ឍន៍សនុះ

អាចមានឥទធិពលយ៉ា ងខាលាំងសៅសលើការអភិវឌ្ឍដផនក

សតិបញ្ហា និងការលូតលាស់រាងកាយរបស់កុមារ។ សរមាប់កុមារអាយុសរកាមពីរឆ្នាំ និង
កនុងដាំោក់ កាលអភិ វឌ្ឍន៍ របស់ារកកនុងនផទ ផលវ ិបាកននបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភ មាន
ភាពធៃន់ធៃរយ៉ា ងខាលាំង សហ្ើយជាសរឿយៗមិនអាចសាតររតឡប់បានសឡើយ សោយកនុងសន្ទុះរួម
មានជាំងឺកុមារធៃន់ធៃរ និងភាពសរកុះរកិន ការលូតលាស់យឺតយ៉ា វ និងសាលប់ជាសដើម។
ដផនទី បង្កាញផលូវអាហារូបតថមភសនុះ

កាំ ពុងដតសតតតសលើការពរងី កនូវសាំណុាំសនូលនន

អនតរាគមន៍អាហារូបតថមជា
ភ ក់លាក់កុងអាំ
ន
ឡុងឱកាស

១០០០នថៃដាំបូងននជី វ ិត

ដូ ចដដល

បានបាំភឺសល ោយទសសន្ទវដតីព័ត៌មានដឡនសសត
២០១៣

សតីពីកងវុះអាហារូបតថមភមាា

រូបភាពខាងសរកាម)

ដដលសចញផាយកនុងឆ្នាំ២០០៨
និង
និងារក ដដលដផអកសលើភ័សាង
(សូមសមើ ល
ុត

និ ងបានផតួចសផតើមគាំ និតរួចសហ្ើយកនុងអាំ ឡុងសពលបសងេើតយុទធសាស្រសត

ជាតិអាហារូបតថមភ ២០០៩ - ២០១៥។ សលើសពី សនុះសៅសទៀត អនតរាគមន៍អាហារូបតថមភ

ជាក់លាក់ដដលបសងេើតថមី និងដដលរតូវសគសរៀបចាំសឡើងសោយសរមបជាពិសសសាមបរ ិបទ
កមពុជា នឹងរតូវអភិវឌ្ឍ និងសធវើសតសតសាកលបងសដើមបីដកលមអយុទធសាស្រសតបចចុបបនន សរមាប់
ពាបាល និងបង្កេរបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភធន
ៃ ់ធៃរ។

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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អនតរាគមន៍ាាំងសនុះរបកាន់ យកអភិរកមវដតជីវ ិត

សដើមបីសសរមចឥទធិពលយូរអដងវង

កនុងអាំឡុងឱកាស ១០០០នថៃដាំបូងននជីវ ិត សោយសតតតសលើ i) លទធផលមាា និងារក
សទើបនឹងសកើត ii) អាហារូបតថមស
ភ រមាប់ារក និងកុមារ។
អាហារូបតថមភដ៏របសសើរកនុង
អាំឡុងសពលននការអភិ វឌ្ឍសនុះសាំខាន់ោស់សរមាប់ការអភិវឌ្ឍសតិបញ្ហា

និងការលូត

លាស់រាងកាយរបស់កុមារ ដដលផតល់អតថរបសយជន៍ ដល់កុមារ និងសងគមរាប់ទសវតសរ ៍។

i.

លទធផលាតា និងទារែនទើបនឹងនែើត្
ការដកលមអអាហារូបតថមក
ភ ុមារ មានទាំន្ទក់ទាំនងយ៉ា ងជិតសនិទជា
ធ មួយនឹងសាថនភាព

អាហារូបតថមភរបស់មាា។

សរមាប់ស្រសតី

សរមាប់កាត់បនថយកងវុះអាហារូបតថមមា
ភ ា
ការពរងីកយុទធសាស្រសតដដលមានស្សាប់
លមអអាហារូបតថមភកុងអាំ
ន
ឡុងសពល
អាហារូបតថមភដដលរតឹ មរតូវ
សមាសភាគចាំនួនពីរ៖
1) សមាសភាគទី១៖

សាំណុាំអនតរាគមន៍ បចចុបបននមិនរគប់រគ្នន់សទ

និងបង្កេរារកសកើតមិនរគប់ទមៃន់។

សគរតូវ

និងសធវើការបដនថមនូវអនតរាគមន៍ថីមៗសទៀតសដើមបីដក

និងមុនសពលមាននផទសពាុះ។

សដើមបីធាន្ទនូវសាថនភាព

ដផនទី បង្កាញផលូវសរមាប់អាហារូបតថមភមាា

ការផតល់របឹកាអាំពីអាហារូបតថម៖ភ

កនុងអាំឡុងសពលដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាល

នឹងសតតតសលើ

សលើកកមពស់អាហារូបតថមភ

និងការផតល់របឹកាសផសងៗសទៀតដដល

ពាក់ព័នធ
2) សមាសភាគទី២៖

ការផតលម
់ ីរកូសារជាតិ៖

រកា

និងដកលមអការផតល់បដនថម

មីរកូសារជាតិ និងការទមាលក់រពូន

សមាសភាគទី១៖

ការផតលរ់ បឹកាអាំពីអាហារូបតថម៖ភ

សលើកកមពស់អាហារូបតថមភ

កនុងអាំឡុងសពលដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាល និងការផតល់របឹកា
សផសងសទៀតដដលពាក់ព័នធ
ការអប់រ ាំ

គឺជាសមាសភាគសាំខាន់មួយននការដថាាំមុនសរមាល

ជាពិសសស

សរមាប់ស្រសតីដដលមាននផទសពាុះសលើកដាំបូង។ ព័ ត៌មានអាំ ពីបមាលស់បូរសរ
ត
ីរៈសាស្រសតដដលសកើ ត

មានកនុងអាំ ឡុងសពលមាននផទសពាុះ និងការសរតៀមសរៀបចាំសរមាប់ដាំសណើរការសរមាល គឺជា
សគ្នលសរឿងគនលឹុះដដលនឹងរតូវពិភាកាពីបញ្ហ
ា ដថាាំ និងជសរមើសសផសងៗដូចជា ការបាំសៅ
កូនសោយទឹកសោុះមាតយជាសដើម។ ការអសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាពកមពុជា ឆ្នាំ២០១០
បានឲ្យដឹងថ្ន ជាង ៩0% (n=6472; 95% CI 88—91) ននស្រសតីដដលសរមាលកូនសកើតរស់

របាាំឆ្នាំមុនសពលសធវើអសងេត បានសៅពិនិតយនផទសពាុះមុនសរមាលយ៉ា ងសហាចោស់ក៏មតងដដរ
កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ និង៥៩% (n=6472; 95% CI 57—62%) បានសៅពិនិតយាម
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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អនុសាសន៍របស់អងគការសុខភាពពិភពសលាករហ្ូត ៤ដង ឬសរចើនជាង8។ ស្រសតីបួនន្ទក់
កនុងចាំសោមរបាាំន្ទក់ ដដលបានពិនិតយនផទសពាុះមុនសពលសរមាល រាយការណ៍ថ្ន ពួកសគ
បានទទួលការផតល់របឹកាអាំពីអាហារូបតថមភ។ ាមរយៈការដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាលរតឹម
រតូវ ស្រសតីនឹងទទួលបាននូវសារគនលឹុះជាមូលោឋនអាំពីអាហារូបតថមភ ដដលអាចមានសារៈសាំខាន់
ដល់សុខុមាលភាពរបស់ពួកសគ និងសុខុមាលភាពរបស់ារក។
ជាមូលោឋនបានរួមបញ្ូច លសារផតល់របឹកាចាំនួន១៣

សសវសុខភាពគនលឹុះ

ដូ ចដដលបរ ិយយសៅកនុងសាំណុាំ

សកមមភាពអបបបរ ិមាម៉ាូឌ្ុល១០ អាហារូបតថម‖ភ 9។ សកមមភាពសាំណុាំសកមមភាពអបបបរ ិមា
ម៉ាូឌ្ុល១០

ាាំងសនុះបានរួមបញ្ូច លសសទើរដតាាំងអស់នូវអនុសាសន៍របស់ទសសន្ទវដតីព័ត៌មាន

ដឡនសសតដដលសចញផាយកនុងឆ្នាំ២០០៨/២០១៣ i) ការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក /អាសុីដ
ហ្វូលិករបចាំនថៃ ii) ការទមាលក់រពូនចាំសពាុះស្រសតីមាននផទសពាុះ iii) ការផតល់របឹកាអាំពីអាហារូប
តថមសភ ដើមបីដកលមអរបបអាហារ iv) ការពនារសពលកនុងការមាននផទសពាុះ និង v) ការបញ្ូច ល
ជាតិអុីយ៉ាូដសៅកនុងអាំបិលជាសកល។
អន្តរាគមន្ ៍គន្្ឹះល
សបើសាុះជា

៩០%

ននមណឌលសុខភាពបានទទួ លការបណុត ុះបោ
ត លអាំពីសាំណុាំ

សកមមភាពអបបបរ ិមាម៉ាូឌ្ុល ១០ (អាហារូបតថមភ) ក៏សោយ ក៏សគទទួលសាគល់ថ្ន សគរតូវដក
លមអគុណភាពសសវាាំងសនុះ និងរួមបញ្ូច លនូ វបសចចកវ ិទាថមីៗសទៀត៖
-

គ្នាំរទដល់សហ្គមន៍ោច់ស្សយល

និងរកីរក

ឲ្យមានលទធភាពសៅទទួលការ

ពិនិតយដថាាំនផទសពាុះមុនសរមាលយ៉ា ងសហាចោស់បួនដង

សោយចប់សផតើមឲ្យ

បានឆ្ប់បាំផុតាមដដលអាចសធវើសៅបានកនុងសពលមាននផទសពាុះ។
-

ដកលមអការផតល់របឹកាអាំពីអាហារូបតថមភ សតីពីរសបៀបបសងេើនការបរ ិសភាគអាហារដដល
មានថ្នមពលពី ៣៤០ សៅ ៤៥០ គីឡូកាឡូរ ី/នថៃ10 សៅកនុងរតីមាសទីពីរ និ ង
រតីមាសទីបីននការមាននផទសពាុះ រពមាាំងមីរកូសារជាតិ កុងសពលមាននផទ
ន
សពាុះ និង
បាំសៅសោុះកូន (តរមូវការថ្នមពលជាមូលោឋនសរមាប់ មនុសសសពញវ ័យ របដហ្ល
២២០០ គីឡូកាឡូរ ី កនុងមួ យនថៃ)។

8

Wenjuan Wang .ការដងទាំបនតសរាប់សុែភាពាតា និងទរកទេើបនឹងទកើត ទៅកមពុជា៖ ទតើកងវះខាតានទៅ

កដនលងណា និងទហ្តុអីវ? ការសិកាដផអកទលើរបជាពលរែឋជាមូលដាឋន។ េសសនាវតីដេនទសត - នងៃេី ១៧ ដែមិងនា
ឆ្នាំ២០១៣ (ទលែទច្ញផាយ ទលែ 381 េាំព័រ S145)។ DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61399-9
9

កមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមភ។ សាំ

ុាំ សកមមភាពអបបបរ ិាម៉ូឌ្ុល ១០ អាហារូបតថមភ ឯកសារបទរងៀនសរាប់

សិកាាកាម។ ដែមិនា ឆ្នាំ២០០៩ ភនាំទពញ កមពុជា។
10

Picciano MF. ការាននផទទ

ះ និងការបាំទៅកូនទដាយេឹកទដាះាតយ៖ ការដកសរមួលននសរ ីរៈសាស្រសត តរមូវ

ការអាហ្ រូបតថមភ និងតួនាេីននអាហារបាំប៉ន។ J Nutr 2003;133:1997S-2002S

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

9

-

រួមបញ្ូច លការពិនិតយាមោនទមៃន់របស់ស្រសតីមាននផទសពាុះ៖

សគ្នលការណ៍ដណន្ទាំ

សសទើរដតាាំងអស់ផល
ត ់អនុសាសន៍ថ្ន ស្រសតីមាននផទសពាុះដដលមានសនទសសន៍មា៉ាសរាង
កាយ (BMI) ធមមារតូវសកើនទមៃន់ពី ១១,៥ សៅ ១៦គី ឡូរកាម11,12, សរមាប់ស្រសតី
ដដលមានសនទសសន៍មា៉ាសរាងកាយាប រតូវសកើនទមៃន់ពី ១២,៥ សៅ ១៨គី ឡូ
រកាម17,18, និ ងសរមាប់ស្រសតីដដលធាត់ វ ិញ រតូវសកើនទមៃន់ពី ៧ សៅ ១១,៥ គី ឡូ

រកាម17,18 កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ។ ការសិកាសសងេតជាសរចើនបានរកសឃើញ
ថ្ន ការសកើនទមៃន់មុនសពលសរមាលតិចជាងចសន្ទលុះតនមលននអនុសាសន៍ គឺជាប់
ាក់ទងជាមួយទមៃន់ាបពីកាំសណើត និងការសកើតមិនរគប់ដខ។
-

រួមបញ្ូច លនូ វចាំសណុះដឹងអាំ ពីការពនារសពលកនុងការសកៀបទងផចិត សៅថ្ននក់ មណឌល

សុខភាព៖ ការតលស់បូរសពលសវលាពី
ត
ការសកៀបនិងកាត់ ទងផចិតភាលមៗសរកាយសពល
សរមាលមក ២–៣ ន្ទទី បន្ទទប់ពីសរមាល ជួយដកលមអសាថនភាពជាតិដដករបស់

ារកអាយុតិចជាងមួយឆ្នាំ13 ដដលផតល់ជាតិដដក រហ្ូតដល់សៅ ១/៣ ននតរមូវការ
សរមាប់ប៉ាុន្ទមនដខដាំបូង។
ការស្រាវជ្រាវ៖
-

សិកាពីអនតរាគមន៍របកបសោយរបសិទធភាព
មានថ្នមពលកនុងអាំ ឡុងសពលមាននផទសពាុះ
ារកសៅសពលសរមាល។

សដើមបីបសងេើនការហ្ូបអាហារដដល
និងសដើមបីឲ្យមានឥទធិពលសលើទមៃន់

សូចនាករសជ្រាប់ពិន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
សធវើបចចុបបននភាពរបព័នធរគប់ រគងព័ត៌មានសុខាភិ បាល

(HMIS)

និងការចុុះបញ្ាី

សដើមបីរម
ួ បញ្ូច លនូវការពិនិតយាមោនការសកើនទមៃន់រតឹមរតូវ កនុងអាំ ឡុងសពលមាននផទសពាុះ
សៅសរៀងរាល់សពលពិនិតយសុខភាពមុនសរមាល។
11

វ ិេាសាថនឧតតមសិកាអាទមរ ិកដផនកកុារ មហាវ ិេាល័យអាទមរ ិកដផនកសមភព និងដផនកសរ ីរាងគស្រសតី។ ទគាលការ
ដ

៍

ះមុនទពលសរាល ទាះពុមពផាយទលើកេី ៥។ Elk Grove Village, III: វ ិេាសាថន

នាាំសរាប់ការដងទាំនផទទ

ឧតតមសិកាអាទមរ ិកដផនកកុារ និងេីរកុងវា៉ សុីងទតាន៖ មហាវ ិេាល័យអាទមរ ិកដផនកសមភព និងដផនកសរ ីរាងគស្រសតី ឆ្នាំ២០០២។
12

វ ិេាសាថនឳសង អនុល

ៈកមមការសតីពីសាថនភាពអាហារូបតថមភ និងការទកើនេមៃន់ទពលាននផទទ

កមមការសតីពីការបរ ិទភាលអាហារ
រែឋាលធនធាន

និងការផតល់បដនថមសារជាតិច្ិញ្ចឹមអាំេុងទពលាននផទទ

និងទសវាសុខាភិាល។

អាហារូបតថមភទពលាននផទទ

ះ៖

ដផនេី១

ះ

ះ អនុល

សហ្រែឋអាទមរ ិក។

ការទកើនេមៃន់

ដផនកេី ២

ការផតល់បដនថមសារជាតិច្ិញ្ចឹម។ េីរកុងវា៉ សុីងទតាន៖ សារព័ត៌ានវ ិេាសាថនឧតតមសិកាជាតិ ឆ្នាំ១៩៩០។
13

Abalos E. របសិេធភាពទពលទវោននការកាត់េងផចិតសរាប់ទរកដែលទកើតរលប់ដែ ទៅទលើលេធផលាតា និង
ទរកទេើបនឹងទកើត៖ RHL commentary (last revised: 2 March 2009). បណាាល័យសុែភាពបនតពូជននអងគការ
សុែភាពពិភពទោក េីរកុងទហ្សដ

វ៖ អងគការសុែភាពពិភពទោក

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

ៈ

10

ការសជ្រមបសជ្រមល
ួ ន្ងការព
ិ
ិ ន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
មជឈមណឌលជាតិគ្នាំពារមាា និ ងារក នឹ ងសរមបសរមួលកនុងការដកលមអម៉ាូឌ្ុល

សផសងៗ

និងរបព័នា
ធ មោនសុខភាពសដើមបីចប់ យកកិចចអនតរាគមន៍ថីមៗ។

មនទីរសុខា-

ភិបាលសខតត និងស្សុករបតិបតតិ នឹងដឹកន្ទាំការអនុវតតសៅថ្ននក់សខតត ថ្ននក់ស្សុក និងថ្ននក់
មណឌលសុខភាព។
អងគការសរៅរោឋភិបាល និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ាមរយៈរកុមការង្ករអាហារូបតថមភ នឹង
ផតល់ការគ្នាំរទកនុងការបណុត ុះបោ
ត លបុគគលិកសុខាភិបាលរបស់មណឌលសុខភាព

និង

មនទីរសពទយអាំពីម៉ាូឌ្ុលថមី និងរ ាំ កចាំសណុះដឹងរបស់ពួកសគ។

សមាសភាគទី២៖

ការផតល់មីរកូសារជាតិ៖

រកា

និងដកលមអការផតល់បដនថម

មីរកូសារជាតិ និងការទមាលក់ រពូន
ដូចដដលសលាក
សហ្សសវ ិក14

រគីសសទៀន

និង

បានបញ្ហ
ា ក់កុងឆ្
ន
ន ាំ២០១០

ថ្ន ស្រសតីមាននផទសពាុះង្កយនឹងរងសរគ្នុះខាលាំង
ោស់សៅនឹងបញ្ហ
ា កងវុះជី វជាតិ និង ជាតិ
ដរ ៉ាខនិជ សោយសារដតមានការសកើនសឡើងនូវ

តរមូវការសមាបូលិក សដើមបីបាំសពញតរមូវការ
សរមាប់ការលូតលាស់

និងការវ ិវតតរបស់

អងគការ UNICEF ឆ្នាំ២០១៣៖ ―ស្រសតីដដលមិន
បានទទួលសារជាតិបាំប៉ានសផសងៗទាំនងជាមាន
ភាពសសលកសាលាំង ១,២៧ដង សរចើនជាង ស្រសតី
ដដលបានទទួ លសារជាតិ បាំប៉ាន‖។
ការវ ិភាគសលើកទីពីរសលើ

អសងេតរបជាសាស្រសតនិង

សុខភាពកមពុជាឆ្នាំ២០១០ – អាហារូបតថមភ

ារកសៅកនុងនផទ។ សហ្តុ ដូសចនុះសៅកដនលងោដដលភាពសសលកសាលង
ាំ កនុងចាំសោមស្រសតីមាន
នផទសពាុះ ជាបញ្ហ
ា សុខភាពសាធារណៈធៃន់ធៃរ ដូ ចជាសៅកនុងរបសទសកមពុជាជាសដើម (៤០%
ឬសរចើនជាង) សគសចញអនុសាសន៍ ឲ្យផតល់ជីវជាតិ និងជាតិដរ ៉ាខនិជសរៀងរាល់នថៃដល់ស្រសតី៖
-

ការផតល់ជាតិដដក/អាសុដ
ី ហ្វូលិកសរៀងរាល់នថៃ៖

ការរគបដណតប់ននការផតល់បដនថម

រគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក/អាសុីដហ្វូលិកដល់ស្រសតីមាននផទសពាុះ

បានសកើនសឡើងសរមាប់រយៈ

សពលរបាាំឆ្នាំចុងសរកាយ សោយបចចុបបននសនុះស្រសតីចាំនួន ៧២% បានទទួល និងសលប
រគ្នប់ថ្ននាំចាំនួន ៩០រគ្នប់ ាមអនុសាសន៍ដដលសគដណន្ទាំឲ្យសរបើកុងអាំ
ន
ឡុងសពល
មាននផទសពាុះ។ សាុះជាយ៉ា ងោក៏សោយ សដើមបីកាត់បនថយអរាភាពសសលកសាលង
ាំ

កនុងចាំសោមរបជាជន អនុសាសន៍របស់អងគការសុខភាពពិភពសលាកបានសសនើឲ្យ
ផតល់ថ្ននាំសនុះសរមាប់រយៈសពល ១៨០នថៃ កនុងអាំឡុងសពលមាននផទសពាុះ និងបីដខ
14

Christian P. មីរកូសារជាតិ េមៃន់ទពលទកើត និងការរស់រានានជីវ ិត។ ការពិនិតយទេើងវ ិញរបចាំឆ្នាំដផនកអាហារូប
តថមភ ឆ្នាំ២០១០, 30:83-104

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

11

បដនថមសទៀតសរកាយសពលសរមាល។
-

ការផតល់រគ្នប់ថ្ននជា
ាំ តិដដក/អាសុីដហ្វូលិករបចាំសបាតហ្៍ ដល់ស្រសតីដដលគ្នមននផទសពាុះ៖
រគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក/អាសុីដហ្វូលិករបចាំសបាតហ្៍ រតូវបានផតល់ដល់ស្រសតីដដលគ្នមននផទ

សពាុះអាយុពី ១៥ ដល់ ៤៩ឆ្នាំ ាមរយៈវ ិស័យសុខភាពសាធារណៈ។ បចចុបបននសនុះ
ការសតតតសគ្នលសៅសលើអនកដដលមានសាថនភាពសងគមសសដឋកិចចាប រតូវបានោក់
បញ្ូច លសៅកនុងសគ្នលនសយបាយ (កមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមភ) ក៏ប៉ាុដនតអនតរាគមន៍រតូវ
បានអនុវតតជាទូសៅសរមាប់ស្រសតីាាំងអស់ សៅកនុងសខតតដដលបានសរជើសសរ ើសដតប៉ាុសោណុះ
សហ្ើយសៅកនុងតាំបន់ខលុះរគ្នប់ថ្ននាំជាតិ ដដករបចាំសបាតហ្៍ រតូវបានផតល់ាមរយៈសរាង
ចរកកាត់សដរ។ សគបានរាយការណ៍ថ្ន ស្រសតីកុងវ
ន ័យបនតពូជរបមាណជាបួនភាគរយ
បានទទួលរគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដករបចាំសបាតហ្៍ (CDHS 2010)។ មានការដរបរបួលយ៉ា ង
ខាលាំងពីសខតតមួយសៅសខតតមួយ សហ្ើយអនតរាគមន៍សនុះរតូវបានសគអនុ វតតសៅកនុង

៣

តាំ បន់ ៖ សពាធិ៍សាត់ សាវយសរៀង និងកាំ ពត/ ដកប។
ការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក/អាសុីដហ្វលិ
ូ ក

និ ងការទមាលក់ រពូនសរមាប់ស្រសតីមាននផទ

សពាុះ ទាំនងជាមានសារៈរបសយជន៍ជួយបសងេើនទមៃន់ារកសពលសរមាល ជាពិសសសសៅ
សពលដដលការផតល់សន្ទុះចប់សផតើមបានឆ្ប់រហ្័ស

កនុងដាំ ោក់ កាលដាំបូងននការមាននផទ
សពាុះ។ សហ្តុដូសចនុះការស្សាវរជាវរកភាពមាននផទសពាុះ និងការចប់សផតើមមកពិនិតយសៅគលីនិក
សុខភាពឲ្យបានឆ្ប់រហ្័សគឺជាការសាំខាន់ សដើមបីដកលមអនូវរបសិទភា
ធ ពរបស់អនតរាគមន៍
សនុះ។
សគបានសចញអនុសាសន៍

ឲ្យមានការផតល់សារជាតិសផសងៗសទៀតជាសរចើនសៅថ្ននក់

អនតរជាតិ ដូចជាការផតល់ជាតិកាល់សយូមជាសដើ ម ក៏ ប៉ាុដនតភ័សុាងសៅមានករមិ
ត
តសៅសឡើយ

និងតរមូវឲ្យមានការស្សាវរជាវបដនថម។ ការផតលជា
់ តិកាល់សយូមបដនថម មានសកាតនុពល
កាត់បនថយលទធផលអវ ិជាមានកនុងសពលមាននផទសពាុះ

ជាពិសសសកាត់បនថយហានិភ័យនន

ការសឡើងសមាពធឈាមកនុងអាំ ឡុងសពលមាននផទសពាុះ ដដលជាប់ពាក់ព័នយ
ធ ៉ា ងខាលាំងសៅនឹង
ចាំនួនមរណភាពមាា និងហានិភ័យខពស់ននការសរមាលមុនកាលកាំណត់ ដដលាាំងសនុះ
ជាមូលសហ្តុសាំខាន់ន្ទាំឲ្យមានមរណភាពារកសទើបសកើត និងារកអាយុសរកាម ១ឆ្នាំ15។

15

ទគាលការដ

នាាំ៖ ការផតល់បាំប៉នជាតិកាលសយូមែល់ស្រសតីាននផទទ

ះ។ េីរកុងទហ្សដ

វ អងគការសុែភាពពិភព

ទោក ឆ្នាំ២០១៣

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

12

អន្តរាគមន្ ៍គន្្ឹះល
សោយសារដតអនតរាគមន៍ាាំងសន្ទុះ
និងពីភានក់ង្ករផតល់ជាំនួយ

មិនរតូវបានផតល់ធនធានរគប់រគ្នន់ពីរោឋភិបាល

ដផនទីបង្កាញផលូវជាក់ដសតងនឹងសតតតសលើ

(សោយសគ្នរពាម

យុទធសាស្រសតជាតិសរមាប់អនុវតតន៍16)៖

បសងេើនការរគបដណតប់ និងដកលមអការសគ្នរពាមការផតល់បដនថមរគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក

-

/អាសុីដហ្វូលិករបចាំនថៃ៖ i) ពី ៩០រគ្នប់ សៅ ១៨០រគ្នប់ កនុងអាំ ឡុងសពលមាននផទ
សពាុះ សដើមបីសគ្នរពាមសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំរបស់អងគការសុខភាពពិភពសលាក17
និង ii) ពី ៤២រគ្នប់សៅ ៩០រគ្នប់ កុងអាំ
ន
ឡុងសពលសរកាយសរមាល ដូចដដលបាន
បង្កាញសៅកនុងការសិកាជាសរចើ ន18។
ជាំរញ
ុ ឲ្យឆ្ប់ចប់សផតើមផតល់បដនថមរគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក/អាសុីដហ្វលិ
ូ ករបចាំនថៃ

-

កនុង

អាំ ឡុងសពលមាននផទសពាុះ
-

បសងេើនការរគបដណតប់ការទមាលក់ រពូនកនុងអាំ ឡុងសពលមាននផទសពាុះ

-

បសងេើនការរគបដណតប់

ការទទួលរគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក/អាសុីដហ្វូលិករបចាំសបាតហ្៍

ាមរយៈយុទធន្ទការជាតិ និងបសងេើតភាពជានដគូ សដើមបីធាន្ទឲ្យមានរគ្នប់ថ្ននាំជាតិ
ដដក/អាសុីដហ្វលិ
ូ ករបចាំសបាតហ្៍សៅាមសហ្គមន៍ រកី រក

ាមរយៈការដចកចយ

របស់រោឋភិបាល និង/ឬការរកទីផារសងគម។
ការស្រាវជ្រាវ៖

សធវើសតសតពីឥទធិពលននការផតល់ជាតិ កាល់សយូមបដនថម សៅសលើការសរមាលារកមិន

-

រគប់ ទមៃន់/ បរមុងរកឡាសភលើង សដើមបីគ្នាំរទសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំជាតិ
16

រកសួងសុខាភិាល ទគាលនទោាយ និងទគាលការ

៍ដ

នាាំជាតិសរាប់ការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិ ទែើមបី

បង្ការ និងេប់សាាត់បញ្ហ
ា កងវះមីរកូសារជាតិទៅរបទេសកមពុជា។ កមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមភ ដែមិងុនា ឆ្នាំ២០១២
17

ទគាលការ
ទហ្សដ

៍ដ

នាាំ៖ ការផតល់រគាប់ថ្នាំជាតិដែក និងអាសុីែហ្វូលិកបដនថមរបចាំនងៃ ែល់ស្រសតីាននផទទ

ះ។ េីរកុង

វ អងគការសុែភាពពិភពទោក ឆ្នាំ២០១២

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77770/1/9789241501996_eng.pdf
18

ផលវ ិបាកននបញ្ហ
ា កងវុះជាតិដដក និងភាពសសលកសាលាំងកនុងអាំឡងសពលសរកាយសរមាល
(របាាំមួយសបាតហ្៍បន្ទទប់ ពី
ុ

សរមាល) អាចធៃន់ធៃរ និងមានផលវ ិបាកសុខភាពយូរអដងវងសរមាប់មាានិងារក។ ការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក /
អាសុីដហ្វូលិកសោយោច់ៗពីគ្នន

រតូវបានផតល់អនុសាសន៍សោយអងគការសុខភាពពិភពសលាក

ថ្នជាអនតរាគមន៍

សុខភាពសាធារណៈមួយសរមាប់ស្រសតីមានរដូវ ដដលរស់សៅកដនលងមានសរបវ៉ា ឡង់ភាពសសលកសាលាំងខពស់។ កនុងអាំឡុង
សរកាយសរមាល សាុះជាការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក ដតឯង ឬជាមួយនឹងអាសុីដហ្វូលិកក៏សោយ ក៏អាចកាត់បនថយ
ហានិភ័យននភាពសសលកសាលាំងសោយដកលមអសាថនភាពជាតិដដករបស់មាា។

(http://www.who.int/elena/titles/iron_postpartum/en/index.html)
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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-

សិកាអាំពីការសរបើរបាស់របកបសោយរបសិទភា
ធ ព ននការផតល់បដនថមសារជាតិាាំង
សនុះ ដដលដចកចយាមរយៈបោ
ត ញដដលមានស្សាប់។

សូចនាករសជ្រាប់ពិន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

របភព

៣៨

-

-

-

-

២៨

-

CDHS

% ននស្រសតីកុងវ
ន ័យបនតពូជ

៤៨

-

៤៤

-

-

៣៨

-

CDHS &

% ននស្រសតីមាននផទសពាុះដដល

៩០*

៨០**

៨៣

៨៦

៨៩

៩២

៩៥

CDHS &

៥៣

៥៥

៥៧

៥៩

៦១

៦៣

៦៥

CDHS &

% ននស្រសតីអាយុ ១៥-៤៩ ឆ្នាំ
ដដលមានភាពសសលកសាលង
ាំ

ដដលមានភាពសសលកសាលង
ាំ

ទទួលចាំនួនរគ្នប់ថ្ននាំជាតិ

HMIS

HMIS

ដដក/អាសុីដហ្វលិ
ូ ករតឹម
រតូវកនុងអាំឡុងសពលមាន
នផទសពាុះ

% ននស្រសតីដដលបានទទួល
ថ្ននាំសរមាប់ទមាលក់រពូនកនុង

HMIS

អាំឡងសពលមាននផទ
សពាុះនន
ុ
ការសរមាលចុងសរកាយ
បងអស់
* មុនឆ្នាំ ២០១៥, ៩០រគ្នប់គួររតូវសគពិចរោថ្នរតឹមរតូវ
** ចប់ពីឆ្នាំ ២០១៥, ១៨០រគ្នប់គួររតូវសគពិចរោថ្នរតឹមរតូវ

ការសជ្រមបសជ្រមល
ួ ន្ងការព
ិ
ិ ន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
កមមវ ិធីជាតិ អាហារូបតថមន
ភ ឹងសរមបសរមួលពិនិតយាមោន និងវយតនមលការផតល់
រគ្នប់ថ្ននាំជាតិដដក/អាសុីដហ្វូលិករបចាំសបាតហ្៍

និ ងការផតល់សារជាតិបដនថមសផសងសទៀត

ដដលអនុវតតសោយនដគូអភិវឌ្ឍន៍និងអងគការសរៅរោឋភិបាលន្ទន្ទ។ មនទីរសុខាភិបាល និង
ស្សុករបតិបតតិ នឹងដឹកន្ទាំការអនុវតតសៅថ្ននក់សខតត ថ្ននក់ស្សុក និងថ្ននក់ មណឌលសុខភាព។
សដើ មបីធាន្ទការអនុ វតតរបកបសោយរបសិទធភាព កមមវ ិធី ជាតិ អាហារូបតថមភ នឹងបសងេើត
i) ដផនការថ្ននក់ជាតិមួយសដើមបីបង្កេរបញ្ហ
ា កងវុះមីរកូសារជាតិ កុងចាំ
ន
សោមស្រសតី (អនតរាគមន៍

ថវ ិកា និងដផនការ៖ ការផតល់មីរកូសារជាតិ និ ងការបញ្ូច លមី រកូសារជាតិ សៅកនុងចាំ ណី
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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អាហារ)

សដើមបីធាន្ទឲ្យមានការសរបើ របាស់ថវ ិកាជាតិ

និងសខតតរបកបសោយរបសិទភា
ធ ព

និង ii) សគ្នលនសយបាយ និងយុទធសាស្រសតថីមៗសរមាប់បង្កេរារកសកើតមិនរគប់ទមៃន់ និង
ភាពសសលកសាលង
ាំ របស់មាាសោយដផអកសលើភ័សុាង
ត
និ ងការដណន្ទាំអនតរជាតិ ឬាមរយៈ
ការសិកាស្សាវរជាវកនុងស្សុក សតីពីការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិចរមុុះ និងការផតល់បដនថម
មា៉ា រកូសារជាតិដដលបានកាំ ណត់ កុងអាំ
ន
ឡុងសពលមាននផទសពាុះ។

អងគការសរៅរោឋភិបាល និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ ាមរយៈរកុមការង្ករបសចចកសទស
អាហារូបតថមភនឹងផតល់ការគ្នាំរទកនុងរូបភាពជាការពិនិតយាមោន
វយតនមលពីរបសិទភា
ធ ពននការផតល់សារជាតិាាំងសន្ទុះ
ដណន្ទាំសគ្នលនសយបាយ។

ii.

និងវយតនមល

សដើមបី

និងផតល់ភ័សុាងថម
ត
ី សរមាប់ ការ

ទារែ និងែុារ

ខណៈដដលកមពុជាបានសធវើឲ្យមានភាពរ ីកចសរមើ នយ៉ា ងខាលាំង
កនុងការដកលមអលទធផល
សុខភាពារក និងមាា ដតក៏សៅមានគមាលតខាលាំងរវងលទធផលសរមាប់របជាពលរដឋ
បញ្ចភាគដដលមានបាំផុត

និងរកបាំផុត។

មរណភាពកុមាររបស់របជាពលរដឋបញ្ចភាគ

ដដលរកីរកបាំផុតខពស់ជាងរកុមអនកមានបាំផុតចាំនួនបីដង។ សបើាមទិនន
ន ័យននអសងេតរបជាសាស្រសត និងសុខភាព ចសន្ទលុះខវុះខាតសនុះមិនាន់បានបាំសពញសៅសឡើយសទរវងឆ្នាំ២០០៥
និង២០១០

សបើសាុះជាសគកាំពុងសសរមចនូវរកុមរបជាពលរដឋបីបញ្ចភាគក៏សោយ។

ជា

អកុសល

កមពុជាបចចុបបននមិនសថិតសៅសលើទិសសៅរតឹ មរតូវសរមាប់សគ្នលសៅអភិ វឌ្ឍន៍
សហ្សសវតស និងទិសសៅដផនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ ជាតិសរមាប់អាហារូបតថមភកុមារ
សទ។ សដើមបីធាន្ទឲ្យការអនុវតតចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានរបសសើរបាំផុត និងមានលទធភាពទទួលបាន
នូវការដថាាំពាបាលបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ ដផនទី បង្កាញផលូវសរមាប់
អាហារូបតថមភកុមារនឹងសតតតសលើសមាសភាគចាំនួនបី៖
3) សមាសភាគទី៣៖

ការពាបាលកុមារដដលសគមសាគង
ាំ ខាលង
ាំ ៖

ពរងីកការដថាាំ

ពាបាលបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវឲ្យបានទូាាំងរបសទស
4) សមាសភាគទី៤៖ ការផតលប
់ ដនថមមីរកូសារជាតិ

ពាបាល៖

សរមាប់យទ
ុ សា
ធ ស្រសតបង្កេរ និង

ពរងីកការដចកចយបចចុបបនននូវសមៅមី រកូសារជាតិចរមុុះ

ជីវជាតិអា

ការទមាលក់រពូន និងការផតល់ជាតិស័ងេសី ដល់កុមារ
5) សមាសភាគទី៥៖ ការរបាស្ស័យាក់ទងសដើមបីតលស់បូ រឥរ
ត
ិយបថ ដដលសតតតសលើ

ឱកាសសរមាប់ ១០០០នថៃដាំបូងននជីវ ិត៖ ដកលមអ និងបសងេើនសលបឿនយុទធន្ទការ

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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ជាតិសីព
ត ីការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយដតមួយគត់ និ ងយុទន្ទ
ធ ការផតល់អាហារ
បដនថម

សមាសភាគទី៣៖

ការពាបាលកុមារដដលសគមសាគង
ាំ ខាលង
ាំ ៖
ពាបាលបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវ

ពរងីកការដថាាំ
ឲ្យបានទូាាំង

របសទស
ការកសាងសលើការង្ករអស់ជិតមួយទសវតសរ ៍
កនលងមក ទសសនានសនុះដសវងរកមូលនិធិ សដើមបី
សសរមចបាននូវការដថាាំពាបាលបញ្ហ
ា កងវុះអា
ហារូបតថមដភ ដលមានចីរភាព

និងពរងីកសៅទូាាំង

របសទសរតឹមឆ្នាំ២០១៥។ បចចុបបននសនុះ សខតតចាំនួន
១៩ កនុងចាំសោម ២៤ យ៉ា ងសហាចោស់មាន
មនទីរសពទយមួយ ដដលផតល់ការដថាាំពាបាលបញ្ហ
ា
កងវុះអាហារូបតថម។
ភ

បនតការគ្នាំរទការអនុវតតបចចបបនន
សៅាមមនទីរសពទយចាំនួន
ុ

ពរងីកសសវសៅកដនលងសផសងសទៀត

យ៉ា ងសហាចោស់ក៏

៨០%

២៩

និង

ននចាំនួនសរុបរបស់

មនទីរសពទយ និងមណឌលសុខភាពាាំងអស់ដដរ សរមាប់កមមវ ិធីរយៈសពល ៥ឆ្ន។
ាំ
សលើស
ពីសនុះសទៀតធនធាននឹងរតូវសរបើសដើមបីបសងេើតជាភ័សុាង
ត
ការបណុត ុះបោ
ត ល ការពរងឹងការ
រគប់រគងទិននន័យជាតិ សតីពីបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរសរមាប់ សធវើដផនការ និង
វយតនមលកមមវ ិធី

និងសរមាប់សសនើសុាំនូវការាក់ដតងដដលនឹងជួយរោឋភិបាលឲ្យរគប់រគងការ

អនុវតតទូាាំងរបសទសរបកបសោយរបសិទធភាព (ដូចដដលបានបរ ិយយសៅកនុងរូបបាំរពួញ
ខាងសរកាមសនុះ)។

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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អន្តរាគមន្ ៍គន្្ឹះល
ជាំហានដាំបូងដដលសាំខាន់បាំផុត គឺការស្សាវរជាវជារបចាំរកបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភ
ស្សួចស្សាវសោយបុគគលិកដថាាំសុខភាព សដើមបីសសន្តង្កគុះជី វ ិតកុមារ និ ងសដើ មបីធាន្ទឲ្យមាន
ការដថាាំដ៏របសសើរ។ ការាមោនការលូតលាស់ (ទមៃន់ និងកមពស់) និងការស្សាវរជាវ
សោយសរបើ ដខសដម៉ារតវស់ពាក់កោ
ត លសដើមនដ (MUAC) សដើមបីដសវងរកករណីកងវុះអាហារូប
តថមភស្សួចស្សាវកនុងចាំសោមកុ មារតូច មិ នរតូវបានអនុវតតឲ្យខាាប់ ខួនសន្ទុះសឡើ
ា
យ។ ជាមួយ

នឹងបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភករមិតខពស់កុនងចាំសោមកុមារដបបសន្ទុះ និងការដថាាំនិងសសវ
អាហារូបតថមភដបបបង្កេរសៅមានករមិត ន្ទាំឲ្យបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមកា
ភ លពីវ ័យកុមារភាព
មិនរតូវបានសាធារណៈជនសមើលសឃើញថ្នជាបញ្ហ
ា សុខុមាលភាពសាំខាន់សន្ទុះសទ ដដលជា
ឧបសគគដល់របសិទភា
ធ ពននកមមវ ិធី បចចុបបនន។ ក៏ប៉ាុដនតកងវុះអាហារូបតថមភពីកុមារភាព គឺជា
កតីកងវល់ដផនកសុខភាពសាធារណៈដ៏ សាំខាន់ មួយសៅកមពុជា

ដដលរតូវការសោុះស្សាយជា

បន្ទទន់។ រកសួងសុខាភិបាលនឹងសធវើការសដើមបីដកលមអការស្សាវរជាវរក ការដចករ ាំដលកព៏ត៌
មាន

(ផតល់ព័ត៌មានរតឡប់ សៅមណឌលសុខភាព

និ ងសហ្គមន៍ ដដលបានបញ្ូា នកុមារ

និងភាពរ ីកចសរមើនននការពាបាល និង/ឬការពិនិតយាមោនបនត) និងការពាបាលកុមារ
កងវុះអាហារូបតថមា
ភ មរយៈរចន្ទសមព័នធរកសួងសុខាភិបាល
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

(មនទីរសពទយ

មណឌលសុខភាព
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និងអនកសម័រគចិតតភូមិ) ជាមួយនឹងសកមមភាពខាងសរកាម (សូមសមើលសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំ
ជាតិសរមាប់អនុវតតន៍19)៖
-

ដកលមអការផតល់របឹកាសតីពីអាហារូបតថមភ

ការមកពិនិតយនផទសពាុះមុនសរមាលសៅ

តាំបន់ោច់ស្សយល និងតាំបន់ទីរកុងដដលរកីរក (សូមសមើលសមាសភាគទី ១)
-

កនុងអាំ ឡុងសពលផតល់សសវដថាាំសរកាយសរមាលរតូវដកលមអ
និងបនតពិនិតយាម
ោនរទង់រាយធាំ រហ្ូតដល់សគ្នលការណ៍ដណន្ទាំចាស់លាស់មួយ សតីពីការាម
ោន

និងសលើកកមពស់ការលូតលាស់របស់កុមារជារបចាំ

រតូវបានបសងេើតសឡើង

សដើមបីដសវងរកករណីកុមារដដលមានបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវ៖
o ការកសាងសមតថភាពមណឌលសុខភាព និងមនទីរសពទយ សដើមបីស្សាវរជាវរក
ជារបព័នក
ធ ុងចាំ
ន
សោមកុមារដដលមកពិសរគ្នុះបញ្ហ
ា សុខភាព (វអាចជាការ
បង្កេរ ឬពាបាល20) សដើ មបីកាំណត់រកករណីកងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវ
ធៃន់ធៃរ

និងបញ្ូា នពួ កសគសៅពាបាលសៅរគឹសាថនសុខាភិបាលដដលមាន

ឧបករណ៍រគប់រគ្នន់

o ការដកលមអការផតល់របឹកាសរកាយសរមាល ដដលសរៀបចាំជាដបបដផនននការ
លូតលាស់របស់កុមារ
o បសងេើតសគ្នលការដណន្ទាំសរមាប់ការាមោន

និងសលើកកមពស់ការលូតលាស់

របស់កុមារជារបចាំសៅាមរគឹុះសាថនសុខាភិបាល និងសៅថ្ននក់ សហ្គមន៍
ជាំនួសការពិនិតយស្សាវរជាវជារទង់រាយធាំ៖ ាមរយៈរគឹសាថនសុខាភិបាល
សោយ i) ការកសាងសមតថភាពបុគល
គ ិកមណឌលសុខភាព និងបុគគលិក
មនទីរសពទយ សរមាប់ពិនិតយស្សាវរជាវជារបព័នសធ ៅសលើកុមារាាំងឡាយដដល
មកពិសរគ្នុះជាំងឺ (អាចជាការបង្កេរ និងជាការពាបាល21) សដើមបីកាំណត់រក
ករណីកុមារកងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ និ ងបញ្ូា នពួកសគសៅកាន់
រគឹុះសាថនសុខាភិបាលដដលមានការពាបាលរគប់រគ្នន់

និង

ii)

សធវើឲ្យ

របសសើរសឡើងនូវការផតល់របឹកា សតីពីអាហារូបតថមភដល់ស្រសតីសរកាយសរមាល
បដនថមសៅសលើដបបដផនននការលូតលាស់របស់កុមារ។
19

កមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមភ។

ទគាលការ

៍ដ

ឬាមរយៈសហ្គមន៍

នាាំជាតិសីព
ត ី ការដងទាំពាាលបញ្ហ
ា កងវះអាហារូបតថមភស្សួច្ស្សាវ

ឆ្នាំ២០១១ ភនាំទពញ កមពុជា។ (http://camnut.weebly.com/policy--guidelines.html)
20

េសសនៈកិច្ចកមមវ ិធីពរងីការផតល់ថ្នាំបង្ការ

សាហ្រ

ទមទរាលទអែស៍ ។ល។
21

កមមននការេេួលបនទុកពាាលជាំងឺកុារ

ការផតល់ទសវាពរងីកកមមវ ិធីផតល់ថ្នាំបង្ការ ការផតល់ទសវាសាហ្រ
ពាាលទមទរាលទអែស៍។ល។

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

ការពាាល

កមមននការេេួលបនទុកពាាលជាំងឺកុារ ការ
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សោយ i) ពិនិតយាមោនជារបព័នធនូវការលូតលាស់ របស់កុមារ សដើមបីស្សាវ
រជាវរកករណីកងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ និងរកុមកុមារដដលង្កយ
រងសរគ្នុះ។
-

ការសធវើលទធកមមអាហារពាបាលសរមាប់សរបើ សៅកនុងមនទីរសពទយ និងថ្ននក់សហ្គមន៍
សោយសរបើ ថវ ិការដឋ និ ងថវ ិកាចូ លរួមចាំដណកពី នដគូ អភិ វឌ្ឍន៍ ។

-

អនុវតតការពិនិតយាមោនជារបព័នធ

ចាំសពាុះកុមារដដលកាំពុងទទួលការពាបាល

សដើមបីធាន្ទការផតល់សសវដថាាំឲ្យបានរគប់រគ្នន់សៅថ្ននក់សហ្គមន៍ ស្សាវរជាវរក
បញ្ហ
ា សវជាសាស្រសត និងបង្កេរកុាំឲ្យមានការសបាុះបង់។
-

បសងេើនចាំនួនស្សុករបតិបតតិ

ដដលផតល់សសវពាបាលកុ មារដដលមានបញ្ហ
ា កងវុះ

អាហារូបតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ។
-

បសងេើនចាំនួនករណីកុមារដដលមានបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ ដដល
ទទួលការពាបាលសៅាមសហ្គមន៍។

-

បសងេើនការគ្នាំរទដផនកហ្ិរញ្ា វតថុសោយតទល់
សៅកនុងមនទីរសពទយ
សហ្គមន៍ ។

ដល់អនកដថាាំកុមារដដលសរមាកពាបាល

ាមរយៈដាំសណើរការមូលនិធិសមធម៌

ឬសផទរសាច់របាក់សៅ

ការស្រាវជ្រាវ៖
-

វយតនមលអរាននការវ ិលសៅរកភាពសដើមវ ិញ ននកងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវធៃន់
ធៃរ និងដកលមអភាគរយននកុមារដដលជាសុះសសបើយ។

-

បសងេើតផលិតផលកនុងស្សុកជាក់ លាក់

សរមាប់ពាបាលបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភ

ស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ និងកងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវមធយម ដដលកមពុជាអាចទទួល
យកបានយ៉ា ងទូលាំទូលាយ។
-

បសងេើតឧបករណ៍សដើមបីដកលមអការស្សាវរជាវរកករណីកងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវ
ធៃន់ធៃរ និងកងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវមធយម សៅថ្ននក់សហ្គមន៍។

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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សូចនាករសជ្រាប់ពិន្ត្យតាមដាន្៖
ិ

ចាំនួនមនទីរសពទយដដលផតល់

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

របភព

៣៤

៣៩

-

-

-

-

៦២

HMIS

៥០

៥៥

៦០

៦៥

៧០

៧៥

៨0

HMIS

២៥00

៣000

៩000

១៥000

២៥000

HMIS

ការដថាាំពាបាលបញ្ហ
ា កងវុះ
អាហារូបតថមស្ភ សួចស្សាវធៃន់ធរៃ
% ននកុមារអាយុសរកាម៥ឆ្នាំ
ដដលរតូវវយតនមលរកបញ្ហ
ា
កងវុះអាហារូបតថមស្ភ សួច
ស្សាវ សៅសសវ OPD/ IMCI
ចាំនួនកុមារដដលមានបញ្ហ
ា

២០000 ២២000

កងវុះអាហារូបតថមស្ភ សួចស្សាវ
ធៃន់ធរៃ ដដលទទួលការ
ពាបាលសពញសលញ (IPD
និង OPD) សោយសយងាម
សគ្នលការណ៍ដណន្ទាំ*
*ចាំនួនកុមារដដលមានបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភស្សួចស្សាវធៃន់ធៃរ កនុងឆ្នាំ ២០១០៖ ៤១០០០

ការសជ្រមបសជ្រមល
ួ ន្ងការព
ិ
ិ ន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
កមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមន
ភ ឹ ងសរមបសរមួល
ពាបាល

អរាជាសុះសសបើយ

ពិ និតយាមោន

ការពិនិតយាមោនបនត

និ ងវយតនមលការ

និងការដចកចយផលិតផល

អាហារូបតថមភ ដដលអនុវតតសោយមនទីរសពទយបដងអក នដគូអភិ វឌ្ឍន៍

និងអងគការសរៅរោឋ-

ភិបាល។ មនទីរសុខាភិបាលសខតត និងស្សុករបតិបតតិនឹងដឹកន្ទាំអនុវតតន៍ការដថាាំពាបាល
ករណីកងវុះអាហារូបតថមស្ភ សួចស្សាវធៃន់ធៃរសៅថ្ននក់សខតត

ស្សុករបតិបតតិ

និងមណឌល

សុខភាព។

សមាសភាគទី៤៖

ការផតល់បដនថមមីរកូសារជាតិ

សរមាប់យុទសា
ធ ស្រសតបង្កេរ

និង

ពាបាល៖ ពរងីកការដចកចយបចចុបបនននូវ MNP ជីវជាតិអា
ការទមាលក់រពូន និងការផតល់ជាតិស័ងេសី (zinc) ដល់កុមារ
ដូចដដលទសសន្ទវដតីដឡនសសត

បានសចញផាយចុ ងសរកាយបងអស់កុងឆ្
ន
ន ាំ២០១៣

សលើកជាអនុសាសន៍ថ្ន ការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំជីវជាតិអារតូវបានអនុវតតអស់ជាងមួយទសវតសរ ៍
មកសហ្ើយ និងមានសសវសៅសរចើនកដនលង។ គាំ និតផតួចសផតើមសផសងៗសទៀតរតូវបានអនុវតតកុងសពល
ន
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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ថមីៗ

និងតរមូវឲ្យមានការយកចិតតទុក

ោក់បដនថមសទៀត។ ឧាហ្រណ៍ កនុងឆ្នាំ
២០១០ អងគការសុខភាពពិភពសលាកនិង
អងគការយូនីសសហ្វ បានសចញនូវសសចកតី
ដថលងការណ៍រួមមួ យ
អនុសាសន៍

សោយសលើកជា

ឲ្យសធវើការពាបាលសោយ

រគ្នប់ថ្ននាំជាតិស័ងេសី សរមាប់ រយៈសពល
១០-១៤នថៃ
ORS

ជាការពាបាលបដនថមសលើ

សេចក្តីថ្លែការណ៍របេ់
ឆ្ន២
ាំ ០១១៖

អង្គការេុខភាពពិភពសោក្

“ការយក្ចត្
ិ តទុក្ដាក្់ពច
ី ាំណីអាហារសៅ

ផទះសដាយមានបញ្ចូ លមីក្ក្ូសារជាត្ិ ក្ត្ូវបានសេសលីក្ជា
អនុសាេន៍ដ៏ខ្ែង្
ាំ កាែ សដីមបថ្ី ក្លមអសាានភាពជាត្ថ្ិ ដក្
និង្កាត្់បនាយភាពសេែក្សាែង្
ាំ ”
ការសក្បសី មៅមក្ី ក្ូសារជាត្ច
ិ ក្មរះ

េក្មាប់បញ្ចូ លមក្ី ក្ូ

សារជាត្ក្
ន
ះេក្មាប់ទារក្នង្
ិ ុ ង្អាហារសៅផទ
ិ ក្ុមារអាយុ
៦-២៣ ថ្ខ

ដដលមានកាំហាប់ អូសូសាប
ម

សដើមបីកាត់បនថយរយៈសពល និងភាពធៃន់ធៃរននជាំងឺរាក និងលទធភាពននការសកើតមាននូវការ
ឆលងសរាគបនតបន្ទទប់ កុងរយៈសពល
ន
២ សៅ ៣ដខ សរកាយសពលពាបាល។ ជាអកុសលកនុង
ឆ្នាំ២០១០ មានកុមារដដលមានជាំងឺរាកដត ២,៤% ប៉ាុសោណុះបានទទួលការពាបាលសោយ
ORS និងជាតិស័ងស
េ ី។
សលើសសនុះសទៀត កនុងឆ្នាំ២០១០ អសងេតរបជាសាស្រសត និ ងសុខភាពកមពុជាឆ្នាំ២០១០
បង្កាញថ្ន មានកុមារអាយុ ៦-២៣ដខ របមាណដត ២៤% ប៉ាុសោណុះ ដដលបានទទួល
សតង់ោរអបបបរ ិមាសរមាប់ ការរបតិបតតិាាំងបីកុងការចិ
ន
ញ្ចឹមារក និ ងកុមារតូ ច។ បញ្ហ
ា
ចមបងគឺកងវុះភាពសមបូរដបបននរបបអាហារ សោយមានកុមារដត ៣៧% ប៉ាុ សោណុះ ដដល
ទទួលបានចាំនួនរកុមអាហារជាអបបបរ ិមា

ដដលសគផតល់ជាអនុសាសន៍សរមាប់កុមារកនុង

រកុមអាយុសនុះ និងមានកុមារអាយុ ៦-៨ដខ ដត ៤២% ប៉ាុសោណុះ បានទទួលផលិតផល
សតវកុងរយៈសពល
ន
២៤សមា៉ា ង ចុងសរកាយមុនសពលសធវើអសងេត។ បន្ទទប់ពីការសាកលបង

របកបសោយរបសិទភា
ធ ពសៅសខតតសាវយសរៀងកនុងឆ្នាំ២០០៨ មក ការអនុវតតផតល់សមៅមីរកូ
សារជាតិ ចរមុុះ

២៧០កញ្ចប់សរមាប់កុមារអាយុ ៦-២៣ដខ ាមរយៈមណឌលសុខភាព

បានចប់ សផតើមកនុងសខតតសាវយសរៀង និងសខតតកាំពង់សឺ ព ាាំងពីឆ្នាំ ២០១០ សហ្ើយបចចុបបនន
សនុះក៏បានពរងីកសៅសខតតសផសងៗសទៀតផងដដរ។ សាុះជាយ៉ា ងសនុះកតី សរៅពីមីរកូសារជាតិ

បរ ិមាណននមា៉ា រកូសារជាតិ (ថ្នមពល របូសតអុី ន អាសុីដខាលញ់សារវ ័នត) ក៏ រតូវបសងេើនផងដដរ
ាមរយៈអាហារបដនថមដដលមានគុណភាពខពស់

និ ងតនមលសមរមយ

(សូមសមើលសមាស

ភាគទី ៥)។

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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អន្តរាគមន្ ៍គន្្ឹះល
ាមរយៈដផនទី បង្កាញផលូវអាហារូបតថមភសនុះ ការគ្នាំរទរបស់រកសួងសុខាភិ បាលនឹ ង

សរមួលដល់ការពរងីកកមមវ ិធី ផល
ត ់សារជាតិ បាំប៉ាន

(សយងាមយុទធសាស្រសតជាតិសរមាប់

អនុវតតន៍22) សោយ៖
-

រកានូវកិចចខិតខាំរបឹងដរបងរបស់រោឋភិបាលកនុងការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំជីវជាតិអា

ដដល

សតតតសលើកុមារអាយុ ៦-៥៩ដខ23 និងសគ្នរពាមអនុសាសន៍របស់អងគការសុខភាព
ពិភពសលាកសរមាប់ារកសទើបសកើត24។
-

រកាការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំទមាលក់រពូនដល់កុមារអាយុពី ១២- ៥៩ដខ

-

បនតគ្នាំរទការផគត់ផគង់សមៅមីរកូសារជាតិចរមុុះ

ាមរយៈមូលនិធិរោឋភិបាល និង

បសងេើតនដគូ សដើមបីពរងីកតាំបន់រគបដណតប់
-

សធវើការដកសរមួលសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំជាតិសីព
ត ីការផតល់សារជាតិ បាំប៉ាន សដើ មបីឆុុះ
ល
បញ្ហ
ច ង
ាំ ពីសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំអនតរជាតិ ន្ទសពលបចចុបបនន

សតីពីសមៅមីរកូសារជាតិ

ចរមុុះ ដដលដកសរមួលកនុងឆ្នាំ២០១២ សោយកាត់បនថយពី ២៧០កញ្ចប់ មកសៅ
រតឹម ១៨០កញ្ចប់25 សរមាប់កុមារអាយុចសន្ទលុះ ៦ ដល់ ២៣ដខ
-

បសងេើនតាំបន់រគបដណតប់ននការផតល់រគ្នប់ថ្ននាំជាតិស័ងេសីជាមួយនឹង ORS សរមាប់
ពាបាលជាំងឺរាក26,27។
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រកសួងសុខាភិាល ទគាលនទោាយ និងទគាលការ
ការ

23

៍ដ

នាាំជាតិសរាប់ការផតល់បដនថមមី រកូសារជាតិ ទែើមបី

រ និងេប់សាាត់បញ្ហ
ា កងវះមីរកូសារជាតិទៅរបទេសកមពុជា។ កមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមភ ដែមិងុនា ឆ្នាំ២០១២

ទគាលការ

៍ដ

នាាំ៖ ការផតល់បដនថមរគាប់ថ្នាំជីវជាតិអា ែល់ទរក និងកុារអាយុ ៦-៥៩ ដែ។ េីរកុងទហ្សដ

វ

អងគការសុែភាពពិភពទោក

ឆ្នាំ២០១១៖
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/
guidelines/vas 6 to59_months/en/index.html
24

http://www.who.int/elena/titles/vitamina_neonatal/en/index.html

25

ទគាលការ

៍ដ

នាាំ៖ ការទរបើទមៅមីរកូសារជាតិច្រមុះសរាប់ោយជាមួយអាហាដែលទរក និងកុារអាយុ ៦–

២៣ដែ បរ ិទភាលរទៅតាមផទះ េី រកុងទហ្សដ

វ អងគការសុែភាពពិភពទោក ឆ្នាំ២០១១

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502047_eng.pdf)
26

Lazzerini M, Ronfani L. រគាប់ថ្នាំជាតិស័ងាសីសរាប់ពាាលជាំងឺរាករបស់កុារ។ ការពិនិតយទេើងវ ិញនូវរបព័នធ
េិននន័យ កូរា៉ន ឆ្នាំ២០១៣ ទច្ញផាយទលែ១ ារតាទលែ CD005436. DOI: 10.1002/14651858.CD005436.

pub4
27

រកសួងសុខាភិាល ទគាលនទោាយជាតិសីព
ត ីការេប់សាាត់ជាំងឺរោកផលូវែទងាើម និងរាកស្សួច្ស្សាវ កនុងច្ាំទណាម
កុារអាយុទរកាម ៥ឆ្នាំ េីរកុងភនាំទពញ

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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ការស្រាវជ្រាវ៖
-

សិកាពីការសរបើរបាស់របកបសោយរបសិទធភាពននការផតល់សារជាតិបាំប៉ាន

ដដល

ដចកចយាមរយៈរបព័នធដដលមានស្សាប់
-

វយតនមលសាថនភាពមីរកូសារជាតិរបស់កុមារ

សូចនាករសជ្រាប់ពិន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

៨៩

៩0

៩១

៩២

% ននកុមារអាយុ ៦-៥៩ដខ

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ របភព
៩៣

៩៤

៩៥

CDHS

ដដលទទួលរគ្នប់ថ្ននជ
ាំ ីវជាតិអា
% ននកុមារអាយុ ១២-៥៩ដខ

HMIS &

៨៥

៨៨

៩១

៩៣

៩៦

៩៩

៩៩

CDHS
& HMIS

ដដលទទួលរគ្នប់ថ្ននាំទមាលក់រពូន
សរៀងរាល់៦ដខមតង
% ននកុមារមានជាំងឺរាកដដល

៨៤

៨៥

៨៦

៨៧

៨៨

៨៩

៩០

& HMIS

បានទទួល ORT + zinc
ចាំនួនកុមារដដលបានទទួល

CDHS

២៥

៣០

៣៥

៤០

៤៥

៥០

៥៥

CDHS

MNP កនុងបរ ិមាណរគប់រគ្នន់

ការសជ្រមបសជ្រមល
ួ ន្ងការព
ិ
ិ ន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
កមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមន
ភ ឹ ងសធវើការសរមបសរមួល
ការដបងដចកសមៅមីរកូសារជាតិ។

ពិ និតយាមោន

មនទីរសុខាភិបាលសខតត

និ ងវយតនមល

និងស្សុករបតិបតតិនឹងដឹកន្ទាំ

អនុវតតន៍សៅថ្ននក់សខតត ថ្ននក់ស្សុករបតិបតតិ និងថ្ននក់មណឌលសុខភាព។
អងគការសរៅរោឋភិបាល

និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងផតល់ការគ្នាំរទសដើមបីសធវើយ៉ាងោឲ្យ

ការផតល់មីរកូសារជាតិបានដល់រកុមរបជាជនង្កយរងសរគ្នុះ និងវយតនមលរបសិទធភាពនន
ការផតល់សន្ទុះ រពមាាំងផតល់នូវភ័ សុាងថម
ត
ី សរមាប់សធវើការដណន្ទាំសគ្នលនសយបាយ។

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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សមាសភាគទី៥៖

ការរបាស្ស័យាក់ទងសដើមបីតលស់បូ រឥរ
ត
ិយបថដដលសតតតសលើ

ឱកាសសរមាប់ ១០០០នថៃដាំបូងននជីវ ិត៖ ដកលមអ និងបសងេើន
សលបឿនយុទធន្ទការជាតិសីព
ត ីការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយ
ដតមួយគត់ និងយុទធន្ទការផតល់អាហារបដនថម

កនុងរយៈសពលជាងមួយទសសវតសកនលងមកសនុះ
របសទសកមពុជាបានសធវើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពដ៏ លក
អ ុងការសលើ
ន
ក
កមពស់ការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយរបកបសោយ
យុតិតធម៌

ដដលអរាបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយដត

មួយមុខគត់

និងការឆ្ប់ចប់សផតើមបាំសៅកូនសោយទឹក

សោុះមាតយសកើនសឡើងគួរឲ្យកត់សមាគល់

កនុងចាំសោម
រកុមាាំងអស់។ សយងាមការអសងេតរបជាសាស្រសត និង
សុខភាពថ្ននក់ជាតិចាំនួន៣សលើកបានបង្កាញថ្ន

ការ

បាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយដតមួយមុខគត់ រហ្ូតដល់
អាយុ ៦ដខ បានសកើនសឡើងពី ១១% កនុងឆ្នាំ២០០០ ដល់
៦០% កនុងឆ្នាំ២០០៥ និងរហ្ូតដល់ ៧៤% កនុងឆ្នាំ២០១០ ខណៈដដលកនុងរយៈសពល
ដូចគ្ននសនុះ ការឆ្ប់ចប់សផតើមបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយ ក៏ បានសកើនសឡើងពី ១១%
ដល់ ៣៥% និងរហ្ូតដល់ ៦៥%។ ការរ ីកចសរមើនយ៉ា ងគាំហ្ុកនូវការបាំសៅកូនសោយទឹក
សោុះមាតយដតមួយមុខគត់ រតូវបានសគចងរកងជាឯកសារ និងរួមចាំដណកដល់យុទធន្ទការ
របាស្ស័យាក់ទងជារទង់រាយធាំ។ ជាអកុសល ការអនុវតតន៍ផល
ត ់អាហារបដនថមសៅកនុង
របសទសកមពុជា ឬការផតល់អាហារសៅឲ្យារក និ ងកុ មារតូ ចបដនថមសៅសលើទឹកសោុះមាតយ
ពុាំមានការដរបរបួលរបកបសោយអតថន័យសន្ទុះសទ កនុងរយៈសពលជាងមួយទសសវតសកនលង
សៅសនុះ។ រយៈសពលប៉ាុន្ទមនឆ្នាំថីមៗសនុះ ការផសពវផាយទីផារទឹកសោុះសគ្នសមៅដល់ មាតយ

ដដលសទើបនឹងសរមាលកូនថមីសថ្នមងមានការសកើនសឡើង សហ្ើយការសរបើទឹកសោុះសគ្នសមៅសៅ
ាមតាំបន់ទីរកុងក៏បានសកើនសឡើង។ សលើសពីការបងេបញ្ហ
ា ជាសរចើនសៅកនុងជីវ ិតដាំ បូង វក៏

នឹងរួមចាំដណកឲ្យមានអរាខពស់ននការមានជាំងឺរាុនាំ រ ៉ាផងដដរ ដូចជា ជាំងឺធាត់ និងជាំងឺទឹក
សន្ទមដផអមសៅសពលអន្ទគត។
ឧបសគគចមបងកនុងការរបកាន់ យកការរបតិ បតតិចិញ្ចឹមារក និ ងកុ មារតូច ឲ្យបាន

របសសើរ

និងរកាការផតល់អាហារបដនថមឲ្យបានសមស្សបកាំពុងមានការយល់រចឡាំកុង
ន

ចាំសោមអតិថិជនអាំពីការរបតិបតតិដដលសមស្សប និងអាហារ។ ជាញឹកញយរបជាជន
ទទួលបានសារមិនរតឹមរតូវ ឬដដលចរមូងចរមាសពីរបព័នធសុខាភិបាល (យុទធន្ទការរដឋ
និងការផតល់របឹកាដផអកសលើគីលនិក) រកុមហ្ុនពាណិជាកមម និងការផសពវផាយទីផារសងគម
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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ដដលសធវើសឡើងសោយអងគការសរៅរោឋភិបាលន្ទន្ទ និ ងភាពជានដគូ រវងវ ិស័យសាធារណៈ
និងឯកជន។
គាំ និតផតួចសផតើមសនុះដសវងរកដាំ សោុះស្សាយចាំ សពាុះឧបសគគសនុះសោយ i) ការបសងេើត

ថ្នមពលបដនថមរវងសារសផសងៗសោយឆលងវ ិស័យ ii) ការធាន្ទថ្នមានអនតរាគមន៍ដដលន្ទាំ

មកនូវបាំ លាស់បូរសងគ
ត
ម និងឥរ ិយបថ និង iii) ការបសងេើតនូវដាំសោុះស្សាយថមីចាំសពាុះ

ចាំណីអាហារ។ សកមមភាពាាំងសន្ទុះរតូវបានាក់ដតងសឡើងសោយដផអកសលើការស្សាវរជាវ
សរមាប់បសងេើតអវីមួយ និងភាពសុីជសរៅននអតិថិជន រពមាាំងសោយមានសុខដុមណីយកមមជាមួយនឹងការបសងេើតនូវតរមូវការសរមាប់ ផលិតផល។
អន្តរាគមន្ ៍គន្្ឹះល
សហ្តុដូសចនុះ សដើមបីជាំរញ
ុ ឲ្យមានការអនុវតតអនុរកឹតយសលខ ១៣៣ សតីពីការផសពវផាយ
លក់ ផលិតផលសរមាប់ចិញ្ចឹមារក

និងកុមារតូច

រកសួងសុខាភិបាល

ាមរយៈ

មជឈមណឌល ជាតិគ្នាំពារមាា និងារក នឹង៖
-

អនុវតតន៍អនុរកឹតយសលខ ១៣៣ និងរបកាសរួមសតីពីការផសពវផាយលក់ផលិតផល
សរមាប់ចិញ្ចឹមារក និងកុមារ

-

របតិបតតិអនុរកឹតយសោយ

i)

បសងេើតឧបករណ៍សរមាប់ពិនិតយាមោនការអនុវតត

អនុរកឹតយសលខ១៣៣ ii) អនុវតតន៍ការសិកាពិនិតយាមោនសោយលមអិត និងសៅ
ាមរគឹុះសាថនសុខាភិបាល

សដើមបីរតួតពិនិតយការផសពវផាយផលិតផលសរមាប់

ចិញ្ចឹមារក និងកុមារតូច iii) ហាមឃាត់ការផាយពាណិជាកមម និងហាមជាំរញ
ុ
ការសរបើផលិតផលជាំនួសទឹកសោុះមាតយ និងការសរបើដបបាំសៅសោយរគូសពទយអាជីព
និងរកុមហ្ុន iv) បសងេើតចាប់របាស្ស័យាក់ទងរវងអនកផតល់សសវសុខាភិបាល
សាធារណៈនិងឯកជន

និង

v)

បនតការតសូមតិរបឆ្ាំងនឹងការសរបើផលិតផល

ជាំនួសទឹកសោុះមាតយាមរយៈយុទន្ទ
ធ ការាមរបព័នធសឃាសន្ទទូលាំទូលាយ
-

ដកលមអការរបតិបតតិកុងការចិ
ន
ញ្ចឹមារក

និងកុមារតូ ចសៅាមមូ លោឋនសុខាភិបាល

និងសហ្គមន៍ ាមរយៈអភិ រកមគាំនិតផតួចសផតើមសហ្គមន៍ ស្សឡាញ់ារក

និង

គាំ និតផតួចសផតើមមនទីរសពទយស្សឡាញ់ារក28
-

ាក់ាញមតិគ្នាំរទឲ្យមានមជឈមណឌលដថាាំកុមារដ៏របសសើរ សៅាមកដនលងសធវើការ
សដើមបីធាន្ទឲ្យមានការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយដតមួយមុខគត់

28

រកសួងសុខាភិាល ទគាលការ
ភនាំទពញ កមពុជា

៍ ដ

រហ្ូតដល់

នាាំការអនុវតតលាំនិតផតួច្ទផតើមសហ្លមន៍ស្សឡាញ់ទរក ឆ្នាំ២០០៩ េីរកុង

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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អាយុ ៦ដខ (ការបសងេើតឲ្យមានសគ្នលការណ៍ដណន្ទាំថីមមួយ សតីពីរយៈសពលឈប់
សរមាកមាតុភាពយ៉ា ងសហាចោស់

៦ដខ

ដូចអនុសាសន៍ដណន្ទាំសរមាប់ការ

បាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយដតមួយមុខគត់

និងអនុសាសន៍អនតរជាតិសផសងៗ)៖

សបើគ្នមនសគ្នលនសយបាយសមស្សប សរមាប់ការពារមាាដដលមានកូនអាយុតិច
ជាងពីរឆ្នាំសទ សាថនភាពការង្ករអាចនឹងកាំណត់រពាំដដនននការដកលមអបដនថមចាំសពាុះ
ការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះមាតយ។
ចាំណីអាហារដដលផតល់ឲ្យារក

និងកុមារតូចសរមាប់បដនថមសលើទឹកសោុះមាតយ

មិនមានការតលស់បូររបកបសោយអតថ
ត
ន័យរជាលសរៅសន្ទុះសទ ន្ទទសវតសរ ៍ចុងសរកាយសនុះ។ ការ

កសាងសលើយុទធន្ទការផតល់អាហារបដនថមដដលចប់ សផតើមកនុងឆ្នាំ២០១២ និងរបកគាំសហ្ើញនន
ការវយតនមលពាក់កោ
ត លទីដដលកាំពុងដតរបរពឹតិតសៅ ដផនទី បង្កាញផលូវអាហារូបតថមភសនុះ

នឹងគ្នាំរទយុទន្ទ
ធ ការរបាស្ស័យាក់ទងសដើមបីឲ្យមានបាំ លាស់បូរសងគ
ត
ម និ ងឥរ ិយបថ សតីពី

ការផតល់អាហារបដនថមនិងអាហារបាំប៉ាន សដើមបីផសពវផាយ និងសលើកកមពស់ការរបតិបតតិកុង
ន

ការចិញ្ចឹមកុមារតូចអាយុពី៦ សៅ ២៤ដខ ឲ្យបានរបសសើរ ដដលអាចរតូវយកសៅអនុវតតទូាាំង
របសទសាមវ ិធី ដដលចាំោយតិ ច និ ងរបកបសោយចី រភាព។ រកសួងសុខាភិបាលនឹង៖
-

សលើកកមពស់

និងសរមបាមយុទធន្ទការផតល់

អាហារបដនថមដដលកាំពុងដាំសណើរការ

(សូមសមើល

យុទធសាស្រសត COMBI29) សោយអនុសលាមាមរបក
គាំសហ្ើញថមី

សោយមានការឯកភាពពីរោឋភិបាល

សដើមបីបសងេើនការយល់ដឹងចាំសពាុះមាា រកុមរគូសារ
សហ្គមន៍

និងបុគល
គ ិកសុខាភិបាល

សតីពី

សារៈសាំខាន់ននការផតល់អាហារបដនថម ភាពសមបូរ
ដបបននរបបអាហារ (ាាំងបរ ិមាណនិងគុណភាព)
រួមាាំងអតថរបសយជន៍ននការផតល់សារជាតិសផសងៗ
ផងដដរ។
-

ផតល់ឧាហ្រណ៍អាំពីដាំសោុះស្សាយដដលអាចសធវើបាន៖

i) បបរសធវើសៅផទុះខលួនឯង

ដដលមានកាំហាប់ រតឹ មរតូវ និ ងសមបូរជីវជាតិសរមាប់កុមារអាយុ ៦-២៤ដខ ii) ការ
ផតល់អាហារបាំប៉ាន និង iii) អាហារបដនថមដដលមានបញ្ូច លមី រកូសារជាតិ ។ សគ្នល
សៅទីពីរមានការធាន្ទនូវភាពញឹកញាប់

បរ ិមាណ

និងការផតល់អាហារសកមម

របកបសោយអន្ទម័យរតឹមរតូវ។
រកសួងសុខាភិាល យុេធនាការទលើកកមពស់ការផតល់អាហារបដនថមទៅកមពុជា ឆ្នាំ២០១១-២០១៣ េីរកុងភនាំទពញ

29

កមពុជា (http://camnut.weebly.com/uploads/2/0/3/8/20389289/2011compfeedingcommstrategy.pdf)
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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-

បសងេើតការរបាស្ស័យាក់ទងាមរបព័នផ
ធ សពវផាយថមីដដលទូលាំទូលាយ
សពល១០០០នថៃដាំបូងននជីវ ិត

អាំពីរយៈ

រពមាាំងពិ និតយាមោនសលើផលប៉ា ុះពាល់របស់វ៖

ឧាហ្រណ៍ ការផតល់សារជាតិសផសងៗ ការទមាលក់រពូន ការបាំសៅកូនសោយទឹកសោុះ
មាតយ ការផតល់អាហារបដនថម ការបង្កេរការសលើសទមៃន់ និងជាំងឺធាត់ រពមាាំង
ការផតល់អាហារដដលបសងេើតថមីសរមាប់ស្រសតីមាននផទសពាុះ និងស្រសតីបាំសៅសោុះកូន។
-

បសងេើតឧបករណ៍សរមាប់ផសពវផាយ

និងចក់ផាយ

សដើមបីសសរមចនូវការរគប

ដណតប់ ថ្ននក់ជាតិ (បោពាណិជាកមម ទូ រទសសន៍ និ ងវ ិទយុសពញមួយឆ្នាំ)
សូចនាករសជ្រាប់ពិន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

របភព

77

-

-

-

-

85

-

CDHS

% ននក្េសា
ឹ ា នេុខ្ភបា
ិ លថ្ដល

៧០

៧៣

៧៦

៧៩

៨២

៨៥

៨៩

HMIS

% ននមាតយថ្ដលចាប់សផតម
ី

៧០

-

-

-

-

៧៥

-

CDHS

៨៥

-

-

-

-

៨៧

-

CDHS

៣២

-

-

-

-

៥០

-

CDHS

១០

-

-

-

-

៣៣

-

CDHS

% ននទារក្អាយុ ០-៦ ថ្ខថ្ដល
សៅសដាះមាតយថ្ត្មួយមុខ

សោរពតាមចាប់ IYCF

បាំសៅក្ូនសដាយទក្
ឹ សដាះក្នុង្

ាំ ូង្ននក្ាំសណីត្
អាំឡុង្សមា៉ង្ដប
% ននក្ុមារអាយុ ៦-២៣ ថ្ខ
ថ្ដលសៅសដាះមាតយ
% ននក្ុមារអាយុ ៦–២៣ថ្ខ
ថ្ដលសៅសដាះមាតយ ថ្ដល

ទទួលេតង្់ដារ IYCF អបបបរមា
ិ
% ននក្ុមារអាយុ ៦–២៣ថ្ខ
ថ្ដលមន
ិ សៅសដាះមាតយ ថ្ដល

ទទួលេតង្់ដារ IYCF អបបបរមា
ិ

ការសជ្រមបសជ្រមល
ួ ន្ងការព
ិ
ិ ន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
រកសួងសុខាភិបាលនឹងសរតៀមថវ ិកាសដើមបីដកលមអ

និ ងបនតយុទធន្ទការសលើកកមពស់

ការចិញ្ចឹមកូនសោយទឹកសោុះមាតយជាក់ដសតង យុទធន្ទការផតល់អាហារបដនថម និងរពមាាំង
សរមបសរមួលកនុងការបសងេើតភ័សុាងសត
ត
ីពីដាំសោុះស្សាយថមីដដលអាចសធវើបាន សដើមបីដក
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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លមអការផតល់អាហារបដនថម ាមរយៈភាពជានដគូ រវងវ ិស័យសាធារណៈ និ ងឯកជនកនុង
ស្សុក។ មនទីរសុខាភិបាលសខតត និងស្សុករបតិបតតិនឹងបញ្ូា នសារសៅថ្ននក់សខតត ថ្ននក់ស្សុក

របតិបតតិ និងថ្ននក់មណឌលសុខភាពាមរយៈសកមមភាពសហ្គមន៍ ឬរបព័នធផសពវផាយ
ទូលាំទូលាយ។
គណៈកមាមធិការរតួតពិនិតយដដលដឹកន្ទាំសោយរកសួងសុខាភិបាល
រតូវសលើការអនុវតតខឹលមសារអនុរកឹតយសលខ១៣៣

នឹងសមើលខុស

និងរបកាសរួមរបកបសោយរបសិទភា
ធ ព។

គណៈកមាមធិការរតួតពិនិតយ នឹងទទួលរបាយការណ៍ពីអងគការអនតរជាតិ បុគគលិកសុខាភិ បាល និងសាធារណជន សតីពីដាំសណើរការបណឹ ត ងតវ៉ា អាំពីការរ ាំសលាភបាំពានសលើអនុ រកឹ តយ
រពមាាំងសកៀងគរធនធាន និងផតល់មូលនិធិសដើមបីគ្នាំរទការអនុវតតអនុរកឹតយសលខ ១៣៣។
រកុមការង្ករដដលដឹកន្ទាំសោយកមមវ ិធី ជាតិ អាហារូបតថមភ
រតួតពិ និតយកនុងការពិនិតយាមោនការអនុវតត

នឹ ងជួយគណៈកមាមធិការ

និងការសគ្នរពាមអនុរកឹតយ

និងរបកាស

រួម។ គណៈកមាមធិការសនុះនឹង i) ពិនិតយាមោនការអនុវតតខឹលមសារអនុរកឹតយសៅាម
មូលោឋនសុខាភិបាលសាធារណៈ និងឯកជន និងសៅាមទីផារ/ហាងទាំនិញ ii) ទទួល
ចងរកង និងរាយការណ៍អាំ ពីបណឹ ត ងតវ៉ា ពីការរ ាំសលាភបាំ ពាន និង iii) សលើកអនុសាសន៍
ឲ្យមានសកមមភាពសមស្សបនិងធាន្ទឲ្យមានការសសុើបអសងេតសោយរកសួងសាមី។
អងគការសរៅរោឋភិបាល និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ នឹងសរបើរបាស់ឯកសារសរមាប់របាស្ស័យ
ាក់ទងជាផលូវការសដើមបីកាំណត់រពាំដដននូវសារដដលមិនរតូវគ្នន។

II.

លុបបាំាត្់ឧបសគគែងការអនុ
នុ
វត្តនសវាអាហារ ូបត្ថម្ភ ”ជាែ់លាែ់”
ម្របែបនោយម្របសិទធភាព

និងផែលម្អសាថនភាពអាហារ ូបត្ថម្ភ

ាតា និងទារែ
សគរតូវការអនតរាគមន៍សរៅពី វ ិស័យសុខាភិបាល សដើមបីសោុះស្សាយមូលសហ្តុជាមូលោឋន
ខលុះ ដដលន្ទាំឲ្យមានបញ្ហ
ា កងវុះអាហារូបតថមភ និងឧបសគគន្ទន្ទ៖

6) សមាសភាគទី៦៖

លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកហ្ិរញ្ា វតថុ និងធនធានមនុសស សដើមបី

ពរងីកអនតរាគមន៍របកបសោយរបសិទភា
ធ ព

7) សមាសភាគទី៧៖ ពរងឹងការគ្នាំរទឲ្យបានខាលាំងកាលាមរយៈរកសួងន្ទន្ទ និងគាំនិត
ផតួចសផតើមសផសងៗ។
8) សមាសភាគទី៨៖ ដកលមអរបព័នព
ធ ័ត៌មានអាហារូបតថមភ

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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សមាសភាគទី៦៖ លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកហ្ិរញ្ា វតថុ និងធនធានមនុសស សដើមបី
ពរងីកអនតរាគមន៍របកបសោយរបសិទធភាព

សុខាភិបាលជាវ ិស័យដដលមានអាទិ ភាពមួយ
សរមាប់រោឋភិបាលកមពុជា

សហ្ើយដផនការយុទធសាស្រសត

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ អាំពាវន្ទវឲ្យមានការដបងដចកដផនការពី
ថវ ិការដឋបចចុបបននដដលមានរបមាណ១៣% សៅឲ្យវ ិស័យ
សុខាភិបាល។ ដូសចនុះសហ្ើយការដបងដចកថវ ិកាសរមាប់

វ ិស័យសុខាភិបាលបានសកើ នពី ១០,៨% សៅ១២,៥% កនុង
អាំឡុងឆ្នាំ២០០៦-២០១២។
សោយមិនគិ តពី ការយកចិ តទ
ត ុ កោក់ ថី សម ៅកនុងការជដជក
ពិភាកាពីសគ្នលនសយបាយ និងយុទធសាស្រសតជាតិន្ទន្ទ រសបៀបវរៈននអាហារូបតថមភសៅដត
ខវុះធនធានាាំងពីខាងរោឋភិបាល និងអនកផតល់ជាំនួយ ដដលបងេការលាំបាកខាលាំងដល់តរមូវ
ការកនុងការពរងី កអភិរកមវដតជីវ ិត និ ងជាពិ សសសជាងសនុះសទៀត គឺសឆ្ពុះសៅរករយៈសពល
១០០០នថៃដាំបូងននជីវ ិត (០,៣% និងតិចជាង ៣% ននការវ ិនិ សយគសរុបសលើវ ិស័យ
សុខាភិបាលសោយដឡកពីគ្នន)។
អន្តរាគមន្ ៍គន្្ឹះល
-

លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកហ្ិរញ្ា វតថុ សោយ៖
o បសងេើនថវ ិកាជាតិ សរមាប់វ ិស័យអាហារូបតថមភ

និងករមិតរពាំដដនននការ

លាំបាកដផនកសមាភរៈ
o សោយសយងាមសគ្នលការណ៍របស់វ ិមជឍការនិ ងវ ិសហ្មជឍការ មជឍមណឌល
ជាតិគ្នាំពារមាានិងារក នឹងសហ្ការជាមួយរកុមរបឹកាឃុាំ/សង្កេត់ សដើមបី
ជាំរញ
ុ ឲ្យមានការដតងាាំងជនបសង្កគលទទួ លបនទុកដផនកសុខភាព

រួមាាំង

ការវ ិភាជន៍ ថវ ិកា និងការសរៀបចាំគាំសរាងដផនការសរមាប់ កមមវ ិធី អាហារូបតថមភ
របស់ឃុាំ/សង្កេត់។
o បសងេើនការដបងដចកថវ ិកាពី នដគូអភិវឌ្ឍន៍

សរមាប់អនតរាគមន៍ សលើវ ិស័យ

អាហារូបតថមស
ភ ូលជាក់
ន
លាក់
o បសងេើតកិចចរពមសរពៀងរយៈសពលយូរ

ជាមួយនឹងរបព័នធផសពវផាយ

និង

ទូ រទសសន៍ជាតិ សដើមបីឲ្យមានសមា៉ា ងផាយសោយមិនគិតលុយ សរមាប់ ការ
អប់រ ាំសុខភាព និងអាហារូបតថមភ
-

លុបបាំបាត់ឧបសគគដផនកធនធានមនុសស សោយ៖

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ
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o ពរងឹងសមតថភាពសៅថ្ននក់ជាតិ និងថ្ននក់សរកាមជាតិ សោយសធវើការដកលមអ
កមមវ ិធីសិកា

និ ងការបណុត ុះបោ
ត លមុនសពលចូលបសរមើការង្ករ

សោយ

បសងេើនចាំនួនអនកមានសញ្ហាបរតសរកាយឧតតមសិកាដផនកអាហារូបតថមភ

និង

បសងេើនករមិត និងចាំនួនបុគគលិកដដលមានការទទួលខុសរតូវចមបង ដផនក
អាហារូបតថមភ។
o សរបើអនកជាំន្ទញខាងអាហារូបតថមភមកពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការសរៅរោឋភិ បាលសផសងៗ សដើមបីបណុត ុះបោ
ត លដល់និសសិតឧតតមសិកា សរកាយឧតតម
សិកា និងបុគគលិកសុខាភិបាលដដលកាំពុងផតល់សសវសនុះ។
ការសជ្រមបសជ្រមល
ួ ន្ងការព
ិ
ិ ន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
រកសួងសុខាភិបាលនឹងសធវើការជាមួ យនឹងរកសួងហ្ិរញ្ា វតថុ និ ងរកសួងអប់ រ ាំ សដើមបី

សរមបសរមួលអនតរាគមន៍ាាំងសន្ទុះ។

សមាសភាគទី៧៖

ពរងឹងការគ្នាំរទឲ្យបានខាលាំងកាលាមរយៈរកសួងន្ទន្ទ

និង

គាំនិតផតួចសផតើមសផសងៗ
សដើមបីទទួលបាននូវឥទធិពល និងលទធផលជាអតិបរមា ការដកលមអអាហារូបតថមភសៅ
កនុងរបសទសកមពុជាាមារឲ្យមានការសហ្ការជិ តសនិទធ
និងការសរមបសរមួលរបកប
សោយរបសិទផ
ធ ល សោយរកសួងសាមីជាសរចើន រពមាាំងរោឋភិបាល និងភាគីពាក់ព័នធ
ដដលជាអងគការសរៅរោឋភិបាល សដើមបីឲ្យពួកសគអាចកាំណត់អាទិភាព និងសធវើសកមមភាព
រួមគ្នន។
អន្តរាគមន្ ៍គន្្ឹះល
ការបញ្ូច លមីរកូសារជាតិកុងចាំ
ន ណីអាហាររទង់រាយធាំ
ជាអនតរាគមន៍មួយដដលចាំោយតិចបាំផុតកនងដផន
កជាសរចើន
ុ

រតូវបានសគទទួលសាគល់ថ្ន
សោយសារដតកិចស
ច ហ្ការ

ជិតសនិទដធ ដលសគបសងេើតសឡើងរវងវ ិស័យសាធារណៈ និងឯកជន និងការដចករ ាំដលកកនុង
ការសចញនថលចាំោយ30

កនងអាំ
ាំ ងមុខសនុះ ដផនទី
ុ ឡងប៉ា
ុ ុន្ទមនឆ្នខា
បង្កាញផលូវអាហារូបតថមសភ នុះ នឹងទទួលសាគល់នូវសារៈសាំខាន់កងការពរងី
កលទធភាពទទួល
ុន

30

និងអតថរបសយជន៍។

ខណៈថ្ដលនលែចាំណាយបថ្នាមសលីអាហារថ្ដលមានបញ្ចូ លមីក្ក្ូសារជាត្ិអាចទទួលយក្បាន

(ចស្ែះត្នមែព០
ី ,២

សៅ

២%

និង្ថ្ដលសេសមីលមិនេូវដឹង្

នននលែចាំណាយថ្ដលមិនបញ្ចូ លមីក្ក្ូសារជាត្ិអាក្េ័យសលីផលិត្ផល)

រ ាំពង្
ន
ផ
ឹ ទុក្នង្
ឹ ក្ត្ូវក្ប់បាត្់ក្ុ ង្អក្តាអត្
ិ រណារួម នង្
ិ នលែចាំណាយសលទ
ី ផ
ី ារ
ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

ក្ាំសណីនត្នមែ

30

បាន
សោយ៖
-

និងការសរបើចាំណីអាហារដដលមានបញ្ូច លមីរកូសារជាតិសៅ

កនុងរបសទសកមពុជា

ផតលអ
់ ក
ន ជាំន្ទញបសចចកសទសសលើកិចខ
ច ិតខាំរបឹងដរបងដដលកាំពុងបនត

កនុងការបញ្ូច ល
មីរកូសារជាតិសៅកនងអាំ
ី ុីវ និងសរបងឆ្ សដើមបីធាន្ទឲ្យទទួល
ុ បិល ទឹករតី/ទឹកសុអ
បាននូវអាហារដដលមានបញ្ូច លមីរកូសារជាតិរបកបសោយគុណភាព

-

គ្នាំរទការអនុវតតចាប់ដដលមានស្សាប់សីព
ត ីអាំបិលដដលរតូវដតបញ្ូច លជាតិអុីយដ
៉ាូ
ោច់ខាត និងរបកាសសផសងៗន្ទសពលអន្ទគត

-

បសងេើនការយល់ដឹងអាំពីផលិតផលដដលបញ្ូច លមីរកូសារជាតិ

ដដលជាដផនកមួយ

ននយុទន្ទ
ធ ការសដើមបីតលស់បូរឥរ
ត
ិយបថកាន់ដតទូលទ
ាំ ូលាយសឆ្ពុះសៅរកឱកាស
១០០០នថៃដាំបូងននជីវ ិត
-

បសងេើតភ័សាងថម
ីសដើមបីសធវើជារបស់ថីម
ម ួយសរមាប់បញ្ូច លមីរកូសារជាតិ
ុត
សរគឿងបដនថមរសជាតិ

សដើមបីបង្កេរភាពខវុះមីរកូសារជាតិសៅកមពជា
ុ

ឬជា
ាមរយៈ

ការសិកាស្សាវរជាវសផសងៗ និងសគ្នលនសយបាយថមីៗ។
ចលន្ទពរងីកសកមមភាពអាហារូបតថមភ
ទទួលបានចាំណីអាហារដដលមានជីវជាតិ

មានសគ្នលបាំណងសដើមបីបសងេើនលទធភាព
និងតនមលសមរមយរបស់របជាជន

កាំណត់សផសងៗសទៀតននសាថនភាពអាហារូបតថមភដូចជា

ទឹកសាអត

អន្ទម័យ

និ ងកាត
ការដថាាំ

សុខភាព ការការពារសងគម និ ងគាំ និតផតួចសផតើមកនុងការផតល់អាំោចដល់ស្រសតី។ សហ្តុ ដូច
សនុះ

រកសួងសុខាភិបាលនឹងសធវើការយ៉ា ងជិតសនិទធជាមួយនឹង

វ ិស័យកសិកមមនិងជនបទ

សតីពីឱកាសកនុងការចូ លរួម

រកុមរបឹកាសាតរអភិវឌ្ឍន៍

ចលន្ទពរងីកសកមមភាពអាហា

រូបតថមភ សហ្ើយនឹងគ្នាំរទជាំហានសផសងៗកនុងការ៖
-

បសងេើត ឬដកសរមួលសគ្នលនសយបាយ យុទធសាស្រសត និងដផនការសកមមភាពជាតិ
សដើមបីពរងីកអាហារូបតថមភ

ដដលរួមបញ្ូច លាាំងអនតរាគមន៍ អាហារូបតថមភជាក់ លាក់

ក៏ដូចជាយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ ដដលយកចិតតទុកោក់នឹងអាហារូបតថមភផងដដរ។
-

បសងេើត ឬពរងឹងសវទិកាពហ្ុភាគីពាក់ព័នធ ដដលរួមាាំងរកសួងសាមីដដលពាក់ព័នធ
ផងដដរ – ដូចជារកសួងកសិកមម សុខាភិបាល អប់រ ាំ សងគមកិចច កិចចការន្ទរ ី និង
អាជាាធរមូលោឋន – និងនដគូសាំខាន់ៗ រួមមាន អងគការសងគមសុីវ ិល ភានក់ង្ករ
អងគការសហ្របជាជាតិ អនកផតល់ជាំនួយ សហ្គមន៍អនកបសចចកសទស និងស្សាវរជាវ
រពមាាំងអនកសធវើអាជីវកមមផងដដរ។

-

អនុ វតតការពិ និតយសឡើងវ ិញជាសទៀងាត់ សៅកនុងរបសទស

ផផនទប
ី ង្ហាញផលូវសម្រាប់ពននលឿនការផែលមអអាហារូបត្ថមភ

និងសមតថភាពរបស់នដគូ
31

កនុងដផនកអាហារូបតថមភ
សដើមបីកាំណត់ឲ្យបានចាស់លាស់ពីភាពខវុះចសន្ទលុះនន
សមតថភាព និងកាំណត់អាទិភាព សដើមបីសធវើការសកៀងគរធនធាន។
ការស្រាវជ្រាវ៖
-

ការរបមូលភ័សុាងសត
ត
ីពីសាថនភាពមី រកូសារជាតិ ននរបជាជនចាំ ណុច

សៅកនុង

របសទសកមពុជាកនុងឆ្នាំ២០១៤ និង២០១៩៖ ពុាំមានការអភិវឌ្ឍន៍សគ្នលនសយបាយ
និងដផនការដដលដផអកសលើភ័សាង
ុត

សដើមបីដកលមអរបសិទភា
ធ ពននអនតរាគមន៍ បចចុបបនន

សន្ទុះសទ សោយសារដតខវុះទិននន័យសតីពីកងវុះមី រកូសារជាតិសៅកនុងរបសទសកមពុជា។
ការសជ្រមបសជ្រមល
ួ ន្ងការព
ិ
ិ ន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
រកសួងសុខាភិបាលនឹងគ្នាំរទគាំនិតផតួចសផតើមាាំងសន្ទុះ ជាមួយនឹងរកសួងសាមី នដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ និង អងគការមិនដមនរោឋភិបាលន្ទន្ទ។

សមាសភាគទី៨៖ ដកលមអទិនន
ន ័យអាហារូបតថមសភ ៅកនុងរបព័នព
ធ ័ត៌មានសុខាភិបាល
ដដលមានស្សាប់

ការពិនិតយាមោន និងវយតនមល

ដដលដផអកសលើលទធផលននដផនទីបង្កាញផលូវសរមាប់

ពសនលឿនការដកលមអអាហារូបតថមភ និងសកមមភាពសផសងៗ ដដលអនុវតតសរកាមឆ័រតរបស់វគឺ

ជាលកខខណឌតរមូវដ៏សាំខាន់សរមាប់ការជដជកពិភាការបកបសោយរបសិទធភាព សតីពី
អាហារូបតថមភកុងរបសទសកមព
ន
ុជា
សពលអន្ទគត។

និងសរមាប់អភិ វឌ្ឍន៍ បដនថមសទៀតនូ វយុទធសាស្រសតកុង
ន

កមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមភ សហ្ការណ៍ជាមួយន្ទយកោឋនដផនការនិងព័ត៌មានសុខាភិបាល សោយមានការគ្នាំរទពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ សដើ មបីដកសរមួលនិ ងបដនថមនូវរបព័នធរបាយ
ការណ៍របស់កមមវ ិធីជាតិអាហារូបតថមភ សៅកនុងរបព័ នធព័ត៌មានសុខាភិបាលដដលមានស្សាប់
សៅាមតរមូវការរបស់កមមវ ិធី ។
អន្តរាគមន្ ៍គន្្ឹះល
ធនធានសផសងៗ នឹងរតូវសរបើសដើមបីកសាងសមតថភាពដល់រកសួងសុ ខាភិបាលកនុងការ

ចត់ដចងរបព័នធរគប់រគងទិ ននន័យអាហារូបតថមស
ភ រមាប់ ដកលមអដផនការកមមវ ិធី

និ ងការពិនិតយ

ាមោនការអនុវតត ខណៈដដលការបសងេើតភ័សុាងសត
ត
ីពីរបព័ នធរបាយការណ៍ និ ងដាំសណើរ
ការន្ទន្ទ ដដលនឹងជួយឲ្យរោឋភិបាលចត់ដចងការអនុវតតទូាាំងរបសទសរបកបសោយ

ផផនទប
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របសិទធភាព៖
-

ជួយសរមួលឧបករណ៍សរមាប់ពិនិតយាមោនដដលមានស្សាប់

សោយដផអកសលើ

សវបសាយ សដើមបីអាចរបមូលទិនន
ន ័យអាហារូបតថមភសរៀងរាល់ដខ។
-

អនុវតតឧបករណ៍ដដលសទើបនឹងបសងេើតថមីសោយដផអកសលើសវបសាយ
កាលសាកលបង។

-

សធវើសមាហ្រណកមមរបព័នធរគប់ រគងទិ នន
ន ័ យអាហារូបតថមភ
ព័ត៌មានសុខាភិបាល ។

សៅកនុងដាំ ោក់

សៅកនុងរបព័នធរគប់ រគង

ការសជ្រមបសជ្រមល
ួ ន្ងការព
ិ
ិ ន្ត្យតាមដាន្៖
ិ
រកសួងសុខាភិបាល នឹងសហ្ការណ៍ជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការសរៅរោឋភិបាលន្ទន្ទ សដើមបីគ្នាំរទនូវគាំ និតផតួចសផតើមាាំងសនុះ សោយសធវើការពិនិតយនិងាមោននូវការ
អនុវតតន៍ដផនទីចងអុលផលូវសនុះ។

3

ផផនទប
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