
 

ប្រទេសកម្ពុជាបានេេួលពានរង្វា នេ់ិវាពិភពទោកគ្មា នថ្ន ាំជកឆ់្ន ាំ២០២១   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 • ប្រទេសកម្ពុជាបានេេួលពានរង្វា ន់េិវាពិភពទោកគ្មា នថ្ន ាំជកឆ់្ន ាំ២០២១       
• ទលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា តាម្រយៈការប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់

• ទផេងៗ សតីពីការផ្លា ស់រតូរឥរយិារថ និងការទលើកកម្ពស់សុខភាព 

       រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា បានយកចិរតេុកដ្ឋកជ់ាំរុញការ
លះរងេ់ម្លា រទ់ប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់។ កនុងការផ្លា ស់រតូរ
េម្លា រទ់នះ កម្ពុជាបានេេួលពានរង្វា នព់ិភពទោកគ្មា ន   
ថ្ន ាំជកឆ់្ន ាំ២០២១  ជាពិទសសកនុងរររិេកូវដី-១៩ ដដលនាំ
ឱ្យកម្ពុជាេេួលបានពានរង្វា នព់ិភពទោកគ្មា នថ្ន ាំជក ់ ។ 
េិវាពិភពទោកគ្មា នថ្ន ាំជក ់ ដដលបានប្បារពធទ ើងកាលព ី
ថ្ថៃេី៣១ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ កនាងទៅទនះ ជាឱ្កាសដ៏
សាំខាន ់ ទដើម្បទីប្កើនរ ាំលឹកដល់ប្រជាជនទាំងអស់ទលើពភិព
ទោកអាំពី ផលរ ះពាល់ដធ៏្ៃនធ់្ៃរររស់ផលិរផលថ្ន ាំជកម់្ក
ទលើសុខភាព ទសដាកិចច និងររសិ្ថា ន និងអាំពាវនវដល់រាល់
ភាគីទាំងអស់នងិថ្ដគូពាកព់ន័ធ រមួ្គ្មន ជាំរុញការលះរង់
េម្លា រទ់ប្រើប្បាស់ថ្ន ាំជក ់  និងការពារម្នុសេជាំននទ់ប្កាយពី
ការទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់។  

កនុងឆ្ន ាំ២០២១ទនះ ប្រទេសកម្ពុជាបានេេួលពាន
រង្វា នច់ាំនួនពីរ កនុងចាំទោម្ពានរង្វា នទ់ាំង៦ ដដលផតល់ជូន
ដល់ប្រទេសកនុងរាំរនអ់ាសីុបា សីុហ្ាិកខាងលិច ។ ពានរង្វា ន់
ទាំងពីរខាងទលើ បានប្រគល់ជូនប្កសួងសុខាភបិាល និង   
រដាបាលទខរតកាំពងច់ាម្ ។ 
       រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា បានពាយាម្យា ងសទប្ស្ថក-
សប្ស្ថាំ កនុងការទធ្ាើឱ្យររសិ្ថា នររស់ទយើង កាា យជាររសិ្ថា ន
គ្មា នដផេងផលិរផលថ្ន ាំជកទ់ៅឆ្ន ាំ២០២៥ ។ រាជរដ្ឋា ភបិាល
បានដ្ឋកទ់ចញនូវចារស់តីពីការប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់
និងលិខរិរេដ្ឋា នគរិយុរតទផេងៗជារនតរនា រដូ់ចជា អនុប្ករឹយ
សតីពីការទបាះពុម្ពស្ថរប្ពម្លនសុខភាពជាភាស្ថដខារ និង
រូរភាពទលើកញ្ច រផ់លិរផលថ្ន ាំជក់ ហាម្ឃារ់ ទាំងប្សុង
ចាំទពាះការផាយពាណិជជកម្ា ការផេពាផាយលក ់និងការ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧររាម្ភកម្ាវធិ្ីទដ្ឋយឧសាហ្កម្ាថ្ន ាំជក ់ ការដ្ឋកវ់ធិានការទលើ
ការតាាំងលកក់ញ្ចរផ់លិរផលថ្ន ាំជកទ់ៅកដនាងលករ់ាយ វធិាន
ការហាម្ជក ់ ឬរងហុយដផេងផលិរផលថ្ន ាំជកទ់ៅកដនាងទធ្ាើការ 
ឬកដនាងស្ថធារណៈ ។ សូម្ចុចប្រងទ់នះ ទដើម្បទីញយកឯកស្ថរ
ចារអ់នុប្កឹរយ និងប្រកាសនន សតីពីការប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់។ 
       ប្កសួងសុខាភបិាល ទប្កាម្ការចងអុលរង្វហ ញនងិយកចិរត
េុកដ្ឋក់ដ៏ខពង់ខពស់ពី សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ 
ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេីននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ 
ទៅកនុងកិចចការពារសុខភាពប្រជាជនពីទប្គ្មះថ្ន កថ់្នដផេងផលិរផល
ថ្ន ាំជក ់ បានខិរខាំប្រងឹដប្រងជាំរុញការង្វរប្រួរពិនិរយផលិរផល
ថ្ន ាំជកប់្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាព ។ ប្កសួងសុខាភបិាល បានយក
ចិរតេុកដ្ឋកអ់ររ់ ាំផេពាផាយដល់ប្រជាជនអាំពីផលរ ះពាល់ថ្ន
ការទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់ និងជាំរុញការអនុវរតេីកដនាងទធ្ាើការ 
ឬកដនាងស្ថធារណៈគ្មា នដផេងផលិរផលថ្ន ាំជកជ់ាទដើម្ ទដ្ឋយ
បានសហ្ការជាម្យួប្កសួងពាកព់ន័ធដដលជាសម្លជិកគណៈកម្លា -
ធ្ិការ ប្រួរពិនរិយផលិរផលថ្ន ាំជក ់ជាពិទសសប្កសួងអររ់ ាំ យុវជន 
និងកឡីា ប្កសួងកចិចការនរ ីនងិប្កសួងទេសចរណ៍ជាទដើម្ ។  
         កនុងទពលម្លនការរាររារថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ ប្កសួងសុខាភបិាល
បានយកចិរតេុកដ្ឋក់រដនាម្ទេៀរកនុងកិចចការពារប្រជាជនអាំពី
ហានិភ័យថ្នដផេងផលិរផលថ្ន ាំជក់ ទដ្ឋយបានតាម្ដ្ឋនជា
ប្រចាាំនូវការអនុវរតចារ ់ នងិបានចារវ់ធិានការតាម្ផាូវចារ់
ចាំទពាះប្កុម្ហ្ ុនថ្ន ាំជកច់ាំននួ៤ ដដលទលាើសនឹងចារ់ថ្នការ
ទបាះពុម្ពស្ថរប្ពម្លនសុខភាពទលើកញ្ចរផ់លិរផលថ្ន ាំជក ់វធិានការ
ចាំទពាះការផាយពាណិជជកម្ា ការផេពាផាយលក ់ និងការ
ឧររាម្ភកម្ាវធិ្ីទដ្ឋយឧសាហ្កម្ាថ្ន ាំជក ់ ប្ពម្ទាំងជាំរុញការ   
អនុវរតេីកដនាងគ្មា នដផេងបារឱី្យម្លនប្រសិេធភាព និងជាពិទសស 
ពប្ងឹងការលះរងេ់ម្លា រទ់ប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់ ទដ្ឋយបាន
រណុ្ះរោ្លម្ន្តនតីសុខាភបិាល ទៅតាម្ម្ណឌ លសុខភាព
ចាំនួន ៥៨១ នក ់និងទធ្ាើយុេធនការជាំរុញការលះរងេ់ម្លា រទ់ប្រើប្បាស់
ផលិរផលថ្ន ាំជកក់នុងដាំោកក់ាលរាររារថ្នជាំងកូឺវដី-១៩ ។ 

 េនាឹម្នងឹទនះដដរ  រដាបាលថ្ន កទ់ប្កាម្ជារិ ជាពិទសស
ទខរតកាំពងច់ាម្ កប៏ានរង្វហ ញភាពជាអនកដកឹនាំកនុងការជាំរុញ
ការអនុវរតេីកដនាងទធ្ាើការ និងេីកដនាងស្ថធារណៈគ្មា នដផេងបារ ី
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ជាំរុញការលះរងេ់ម្លា រទ់ប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់ទលើកកម្ពស់ 
កិចចការពារជាំងឺម្ិនឆ្ាង ទដ្ឋយបានរទងកើរយនតការកនុងប្សុក         
រដាបាល ទដើម្បសីប្ម្រសប្ម្លួនិងតាម្ដ្ឋនការអនុវរតចារស់តីពី
ការប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់និងសហ្ការជាម្យួស្ថា នីយវ៍េិយុ
កនុងប្សុក នងិអាជាា ធ្រម្ូលដ្ឋា ន ទដើម្បផីេពាផាយស្ថរដដល
ទកេ់ងនងឹទប្គ្មះថ្ន កថ់្នការទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់ ជា
ពិទសសការជកប់ារ ីដដលជាកតាត ប្រឈម្នឹងការទកើរជាំងឺកូវដី-១៩
ធ្ៃនធ់្ៃរ ។   
       ទាំងទនះរញ្ជជ កថ់្ កម្ពុជាបានរង្វហ ញនូវការខិរខាំប្រឹងដប្រង 
ជាំរុញការង្វរប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជកប់្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាព 
និងជាំរុញការលះរង់េម្លា រ់ទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក់ កនុង
ដាំោកក់ាលរាររារថ្នជាំងកូឺវដី-១៩ ។ 
       ឯកឧរតម្ស្ថន្តស្ថត ចារយ ម្ ម្ រ នុទហ្ង រដាម្ន្តនតីប្កសួង 
សុខាភបិាល បានដថាងទលើកេឹកចិរតដល់ប្គររ់ដាបាលរាជធាន-ី 
ទខរត ឱ្យរទងកើនការអនុវរតរដនាម្ទេៀរទលើទគ្មលនទយាបាយ
ប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជករ់រស់រាជរដ្ឋា ភបិាល នងិរោ្ញ   
េីប្កុង គ្មា នដផេងបារ ីនិងការពារជាំងឺម្និឆ្ាងររស់រដាបាលរាជធានី-
ទខរត ពិទសសកនុងរររិេថ្នការឆ្ាងរាលដ្ឋលថ្នជាំងកូឺវដី-១៩ ។  
        
 

https://nchp.gov.kh/fileadmin/user_upload/Tobacco_Guidelines.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

        

       ទហ្រុអាីអនកទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក់ ប្រវូលះរង់
េម្លា រទ់ប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់កនុងរររិេថ្នជាំងកូឺវដី-១៩ ? 
       កនុងរររិេថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ អនកជកប់ារកីានដ់រប្រឈម្
នឹងការទកើរជាំងឺកូវដី-១៩ ធ្ៃនធ់្ៃរ ទដ្ឋយទយាងតាម្ការសិកា
ប្ស្ថវប្ជាវបានរង្វហ ញថ្ អនកជកប់ារទីប្ចើន អាចម្លនជាំងឺសាះ
េងសួរ ជាំងឺសួររុាាំថ្រ   ដដលរោ្លម្កពីការជកប់ារ ី។ ជាំងឺ
ទនះជាកតាត រទងកើនការវវិឌ្ឍទៅរកភាពធ្ៃនធ់្ៃរថ្នជាំងឺកូវដី-១៩
រហូ្រទៅដល់ ៤ ដង ជាងអនកដដលម្និជកប់ារ ី។ អនកជកប់ារ ី
ម្លនហានិភ័យថ្នការឆ្ាងវរុីសកូវដី-១៩ ខពស់ តាម្រយៈ
ដាំណកេ់ឹកម្លរ ់ដទងហើម្ ជាពិទសសទៅទពលកអក កោត ស់ ឬ
ខាកទស្្ថះ ទដ្ឋយថ្ដដដលកានប់ារជីក ់រនា រម់្ក យកថ្ដដដល
ម្និបានោងសម្លអ រទៅរ ះម្លរ ់ប្ចម្ុះ ឬដភនកររស់ពួកទគផ្លា ល់
កនុងទពលទប្រើប្បាស់ ឬដចករ ាំដលកផលិរផលថ្ន ាំជករ់មួ្គ្មន ជា
ម្យួអនកដថ្េ ដូចជាបារទីអ ិចប្រូនិកជាទដើម្ ។ 
        ដូទចនះ យុេធនការគ្មាំប្េេិវាពភិពទោកគ្មា នថ្ន ាំជកឆ់្ន ាំ
២០២១ ទប្កាម្ប្រធានរេ “ទរតជាា លះរងេ់ម្លា រទ់ប្រើប្បាស់
ផលិរផលថ្ន ាំជកក់នុងរររិេថ្នជាំងឺកូវដី-១៩” ទនះ ពិរជាម្លន 
ស្ថរសាំខានខ់ាា ាំងោស់ កនុងការជាំរុញទលើកេឹកចិរត ផ្ល់ការ
គ្មាំប្េ និងការផ្ល់ប្រឹកាប្រឹម្ប្រូវពីអនកជាំនញទៅដល់អនក
ទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់ ទដើម្បឱី្យពួកគ្មរច់ារទ់ផ្ើម្និង
ទរ្ជាា លះរងេ់ម្លា រទ់ប្រើប្បាស់ថ្ន ាំជកឱ់្យបានទជាគជយ័ កដូ៏ច
ជាចូលរមួ្ការរ់នាយហានិភយ័ថ្នការឆ្ាងជាំងឺកូវដី-១៩ ធ្ៃនធ់្ៃរ
ផងដដរ ។  
       ទរើអនកប្រវូទធ្ាើដូចទម្្ច ទដើម្បអីាចលះរងេ់ម្លា រទ់ប្រើប្បាស់
ផលិរផលថ្ន ាំជក់បានទជាគជ័យ ?  
        អនកអាចលះរងេ់ម្លា រទ់ប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជកប់ាន 
ទដ្ឋយការទរ្ជាា ចិរត និងដសាងរកការគ្មាំប្េប្រមឹ្ប្រូវទដ្ឋយអនុវរត
តាម្ជាំហានទាំង៥ ៖ 
ជាំហានេ១ី : ម្លនដផនការ ។ ទៅទពលដដលអនកសទប្ម្ចចិរត 
ឈរជ់កប់ារ ីទហ្ើយកាំណរក់ាលររទិចេេ ចូរទរៀរចាំដផនការ ។ 
ជាំហានេ២ី : កុាំទៅដរម្លន កឯ់ង ។ វានងឹកានដ់រង្វយប្សួល 
កនុងការឈរជ់កប់ារ ី ប្រសិនទរើអនកម្លនការគ្មាំប្េពីប្គសួ្ថរ 
និងម្រិតភកតិ ។ 
ជាំហានេី៣ : ដ្ឋកខ់ាួនឱ្យជាររ់វល់ ។ 
ជាំហានេី៤ : ទជៀសវាងពីការទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់។ 
ជាំហានេី៥ : ផតល់រង្វា នដ់ល់ភាពទជាគជយ័ររស់អនក ។ 
 

 



  

ទលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា  
តាម្រយៈការប្ររួពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់

    

        ទយាងតាម្របាយការណ៍ររស់អងគការសុខភាពពភិពទោក 
ការទប្រើប្បាស់ថ្ន ាំជក ់ ជាពិទសសការជកប់ាររីោត លឱ្យម្នុសេស្ថា រ់
ទៅទលើពិភពទោកប្រម្លណជាង ៨ោននក ់ជាទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ 
រឯីអនកម្ិនជក់បារចីាំនួន៩ដសននក់ បានស្ថា រក់នុងម្យួឆ្ន ាំ 
ទដ្ឋយប្គ្មនដ់រប្សូរដផេងបារពីីទគ ។ ការទប្រើប្បាស់ថ្ន ាំជក ់ទធ្ាើឱ្យ
ម្លនផលរ ះពាល់ដល់សុខភាព ទាំងអនកជក ់ និងអនកម្និជក់
ដដលបានប្សូរដផេងបារទីដ្ឋយអទចរន ប្ពម្ទាំងបានទធ្ាើឱ្យ    
រ ះពាល់ដល់ទសដាកិចចជារិ សងគម្ និងររសិ្ថា នធ្ៃនធ់្ៃរដថម្ទេៀរ ។ 
ថ្ន ាំជក់ គឺជាកតាត ហានិភ័យចម្បងដដលរោត លឱ្យទកើរជាំងឺ
ម្ហារកីសួរ ម្ហារកីសររីាងគទផេងៗទេៀរ ជាំងឺទរះដូងនិងស
ថ្សឈាម្ និងជាំងឺសួររុា ាំថ្រ  ជាទដើម្ ។ 

        ម្ជឈម្ណឌ លជារិទលើកកាំពស់សុខភាពថ្នប្កសួងសុខាភបិាល 
ដដលជាទលខាធិ្ការដ្ឋា នថ្នគណៈកម្លា ធិ្ការប្រួរពិនិរយផលិរផល
ថ្ន ាំជក ់ បានរាំទពញម្ុខង្វរររស់ខាួន កនុងការជាំរុញការង្វរ
ប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់ឱ្យកានដ់រេូលាំេូោយ ម្លនប្រសិេធ
ភាព និងប្គរប់្ជុងទប្ជាយេូទាំងប្រទេស ប្ពម្ទាំងគ្មាំប្េដាំទណើ រ
ការររស់គណៈកម្លា ធ្ិការ និងខរិខាំប្រឹងដប្រងកនុងការង្វរប្រួរ
ពិនិរយ នងិការរ់នាយការទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់។ សម្េិធផល
ដដលម្ជឈម្ណឌ លជារិេេួលបានពីការង្វរកនុងឆ្ន ាំ២០២០ 
រមួ្ម្លន ៖ 

១. ការដ្ឋកស់្ថរប្ពម្លនសុខភាពជាភាស្ថដខារ និងជារូរភាព 
ទលើកញ្ចរផ់លិរផលថ្ន ាំជក ់ ដដលម្លនេាំហ្ាំ៥៥% ថ្នកញ្ចរ ់
សទប្ម្ចបានតាម្សូចនករ ។ កនាងទៅទនះ ប្កសួងសុខាភបិាល
បានទចញទសចកតីដណនាំថា ី ទដ្ឋយរប្ម្ូវឱ្យប្គរប់្កុម្ហ្ ុន
ផលិរផលថ្ន ាំជកទ់ាំងអស់ ប្រូវទបាះពុម្ពស្ថរប្ពម្លនសុខភាព
ជាភាស្ថដខារ នងិជារូរភាពទលើកពាច រផ់លិរផលថ្ន ាំជកថ់ាីពីរ
ទេៀរគឺ រូរភាពជកប់ាររីោត លឱ្យទកើរជាំងឺទហ្ើម្សួរ និងរូរភាព
ជកប់ាររីោត លឱ្យទកើរជាំងឺទរះដូង ។ 

២. ការអនុវរតវធិានការហាម្ជក ់ ឬរងហុយដផេងផលិរផលថ្ន ាំជក់
ទៅកដនាងទធ្ាើការ ឬកដនាងស្ថធារណៈ ម្លនការរកីចទប្ម្ើន 

 

    

ជាពិទសសទៅតាម្ប្គះឹស្ថា នការង្វរ ទាំងរដានងិឯកជន សោា គ្មរ  
និងទភាជនីយដ្ឋា ន ។ល។ ទលើសពីទនះ ថ្ន កដ់ឹកនាំរាជធានី-ទខរត
ទាំង ៦ គឺទខរតបារដ់ាំរង ទសៀម្រារ កាំពងច់ាម្ ប្ពះសីហ្នុ          
កោត ល  និងរាជធានភីនាំទពញ បានទរតជាា ចិរត រទងកើរជារោត ញ
េីប្កុងគ្មា នដផេងបារ ីនិងការពារជាំងឺម្និឆ្ាងទៅកម្ពុជា ដដលទឆ្ព ះ
ទៅរកេីប្កុងគ្មា នដផេងបារទីៅឆ្ន ាំ២០២៣ ។ 

៣. ការអនុវរតវធិានការហាម្ឃារក់ារផាយពាណិជជកម្ា ការផេពាផាយ
លក ់និងការឧររាម្ភកម្ាវធិ្ីទដ្ឋយឧសាហ្ករថ្ន ាំជក ់បានប្រទសើរ 
ទដ្ឋយលុររាំបារទ់ាំងប្សុងតាម្រយៈេូរេសេន ៍ វេិយុ កាដសរ  
េសេនវដតីកនុងប្សុក និងផ្លា ាំងបា ណូធ្ាៗំ  ។ ការផេពាផាយទៅ
តាម្េីតាាំងលករ់ាយប្រូវបានការរ់នាយ រ ុដនតម្និទនលុ់ររាំបារ់
បានទាំងប្សុងទៅទ ើយ ។ 

៤. ម្ជឈម្ណឌ លជារិទលើកកាំពស់សុខភាព សហ្ការជាម្ួយ
នយកដ្ឋា ននគរបាលប្រឆ្ាំងរេទលាើសទសដាកិចចថ្នអគគសនងការ- 
ដ្ឋា ននគរបាលជារិថ្នប្កសួងម្ហាថ្ផាទដើម្បចុីះប្រួរពិនិរយតាម្ដ្ឋន
ដល់កដនាងពីស្ថា នភាពបារដីដលម្និបានដ្ឋកស់្ថរប្ពម្លនសុខភាព ។ 

 



 

 

 

ម្ជឈម្ណឌ លជារិទលើកកាំពស់សុខភាពថ្នប្កសួងសុខាភបិាល 
#៣ ផាូវជារ៦ិA ភមូ្ទិគៀនឃាា ាំង សង្វក រដ់ប្ពកោរ ខណឌ ទប្ជាយចង្វា  រាជធានភីនាំទពញ 

អុីដម្ល : admin@nchp.gov.kh | ដវរស្ថយ: www.nchp.gov.kh 
ទហ្ាសរ ុក : https://www.facebook.com/nchp.gov.kh/ 

៥. យនតការប្រួរពនិិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់ និងការអនុវរតចារ់
ប្រូវបានពប្ងឹងជារនតរនា រ ់៖ 

• បានទរៀរចាំសិកាា ស្ថោ សតីពីភាពជាអនកដឹកនាំកនុងការ  
អនុវរតចារ ់ នងិលិខិររេដ្ឋា នគរិយុរតនន សតីពីការ
ប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជកដ់ល់អាជាា ធ្រថ្ន កទ់ប្កាម្ជារិ  

• បានទរៀរចាំទរើកវគគរណតុ ះរោត លប្គូរទង្វគ លសតីពី ការផតល់
ប្រឹកាទដើម្បលីះរងេ់ម្លា រជ់កប់ារ ីដល់ម្ន្តនតីសុខាភបិាល  

• រាជរដ្ឋា ភបិាលបានអនុម្រ័ទលើទសចក្ីសទប្ម្ចសី្ពី ការ
ដរងតាាំងសម្លសភាពររស់គណៈកម្លា ធ្ិការប្រួរពិនិរយ
ផលិរផលថ្ន ាំជក ់(គ.រ.ផ.ថ)  

• បានរណតុ ះរោត លម្ន្តនតីអធ្ិការកិចចផលិរផលថ្ន ាំជក់
ទដ្ឋយម្លនការគ្មាំប្េ សហ្ការលអ និងម្លនការប្រឹងដប្រង
ពីថ្ន កដ់ឹកនាំកាំពូលថ្នរាជរដ្ឋា ភបិាល គណៈកម្លា ធ្ិការ
ប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់ប្កសួងសុខាភបិាល  ស្ថា រន័
ជារិ អនតរជារ ិ អងគការម្និដម្នរដ្ឋា ភបិាល  អាជាា ធ្រ  
ថ្ន កជ់ារិ រាជធាន-ីទខរត និងសហ្គម្ន ៍ជាពិទសស ការ 
ទរតជាា ចិរតខរិខាំប្រងឹដប្រង នងិការគ្មាំប្េតាម្ប្គររូ់រភាព ព ី
 
 
 
  
 

 
ទផេងៗ សតីពីការផ្លា ស់រតូរឥរយិារថ និងការទលើកកម្ពស់សុខភាព 

ឯកឧរតម្រដាម្ន្តនតីប្កសួងសុខាភបិាល ទលើការង្វរេរស់្ថក រក់ារ
ទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់។ 

          ទដ្ឋយម្លនរប្ម្ូវការឱ្យរនតការខិរខាំប្រងឹដប្រង ការទរតជាា
ចិរត និងការចូលរមួ្ពីប្គរភ់ាគីពាកព់ន័ធ កនុងការេរស់្ថក រក់ារទប្រើ
ប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់ម្ជឈម្ណឌ លជារិទលើកកាំពស់សុខភាព 
ដដលជាទសនធ្ិការជាំនញេេួលរនាុកទលើការង្វរេរស់្ថក រក់ារ
ទប្រើប្បាស់ផលិរផលថ្ន ាំជក ់ម្លនេិសទៅ ៖ 

• រនតជាំរុញការអនុវរតចារ ់ និងលិខិររេដ្ឋា នគរិយុរត
នន សតីពីការប្រួរពិនរិយផលិរផលថ្ន ាំជកឱ់្យម្លន
ប្រសិេធភាពខពស់ 

• ពប្ងីកេាំហ្ាំស្ថរប្ពម្លនសុខភាពជាភាស្ថដខារ នងិជារូរ
ភាពទលើកញ្ចរផ់លិរផលថ្ន ាំជកឱ់្យបានដល់៩០%  

• ពប្ងឹងយនតការប្រួរពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់ ទៅថ្ន កជ់ារិ 
ថ្ន កទ់ប្កាម្ជារិ ទដើម្បអីររ់ ាំនងិអនុវរតចារស់តីពីការប្រួរ
ពិនិរយផលិរផលថ្ន ាំជក ់

• ជាំរុញការចុះអធ្ិការកិចចផលិរផលថ្ន ាំជក ់។ 

 

1. ការចាកវ់ា កស់្ថាំងតាម្កាលកាំណរ ់ទៅកនុងទពលម្លនកូវដី-១៩ “ចាំទណះដឹងឪពុកម្លត យចាាំបាចប់្រូវដឹង” (UNICEF) 
2. អរអរស្ថេរវរីជនផតល់វា កស់្ថាំងកនុងេិវាសុខភាពពភិពទោក (UNICEF) 
3. រណតុ ាំ សម្លភ រអររ់ ាំផ្លា ស់រតូរឥរយិារថថ្នគទប្ម្លង CAP-Malaria (URC) 
4. ការវាយរថ្ម្ាអាំពីអរាប្រទយាជនទ៍សដាកិចចថ្នកម្ាវធិ្ីេីផារអនម្យ័ (WaterSHED)  
5. យុេធនការ “អាយុដវង” ការពារម្នុសេចាស់ កនុងទពលរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ (PSI) 
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