
 

 

 
ករធនសនតិសខុេសបៀង និងអហរបូតថមភកនងុអំឡងុេពលៃនកររតតបតជំងឺកវីូដ-១៩ 

ឯកសរព័ត៌មនទី ៥  
ៃថងទី ១ ែខ មិថុន ឆន  ំ២០២១ 

 

កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩  និងវធិនករេឆលីយតប េដីមបបីងអង់េលបឿនៃនករឆលងរលដលវរុីសេនះ នំ
ឲយរបេទសជេរចីនេនកនុងពិភពេលក ជួបរបទះនឹងឱនភពេសដឋកិចច ែដលនឲំយបញហ អសនតិសុខេសបៀង និងបញហ អហ
រូបតថមភមនករេកីនេឡងី។  

មុនេពលកររតតបតជសកលេនះេកីតេឡងី របេទសកមពុជសេរមចបននូវវឌឍនភពគួរឲយកត់សមគ ល់ កនុង         

វស័ិយសនតិសុខេសបៀង និងអហរូបតថមភ។ យ៉ងណកតី េរបវ៉ឡង់ៃនបញហ កងវះអហរូបតថមភ េនបនតមនករមិត ១៤% 
េហយីបញហ អហរូបតថមភេនែតបនតមន កនុងរគប់ទរមង់ទងំអស់។ កនុងចំេណមកុមរអយុេរកម ៥ ឆន  ំ បីនក់ មនមួយ
នក់ ែដលជួបរបទះនឹងបញហ អហរូបតថមភរុៃំរ ៉ េហយីកនុងចំេណមកុមរ ១០ នក់ មនមួយនក់ ែដលជួបរបទះនឹងបញហ     
អហរូបតថមភរសួចរសវ។ កងវះមីរកូសរជតិចិញច ឹមក៏េកីតមនជទូេទផងែដរ េហយីបញហ ធត់រជុលក៏កំពុងខញុ ំមនករេកីន
េឡងី។ 

របព័នធអងគករសហរបជជតិៃនកមពុជមនករបរមភអំពីផលប៉ះពល់ៃនជំងឺកូវដី-១៩ េលីសនតិសុខេសបៀង និង
សថ នភពអហរូបតថមភរបស់រកុមងយរងេរគះ ដូចជ ជនរកីរក រសត ីនិងកុមរ និងអនកែដលកំពុងមនបញហ សុខភពរបចំ
កយ មនុសសចស់ និងជនែដលគម នទីជរមក។ បញហ អសនតិសុខេសបៀង និងអហរូបតថមភ មនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធ
ជមួយនឹងេសចកដីៃថលថនូររបស់មនុសស េហយីករទទួលបនេសបៀង និងអហរូបតថមភ គឺជសិទធិមនុសសជមូលដឋ នរបស់
មនុសសរគប់រូប។ ជករពិត ករបត់បង់របក់ចំណូល និងមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ េធវីឲយលទធភពទទួលបនេសបៀងអហរមន
ករថយចុះ និងបេងកីនករលំបកដល់មនុសសជេរចីននក់ ែដលកំពុងជួបរបទះនឹងករលំបករចួេទេហយី កនុងករទទួល
បននូវរបបអហររគប់រគន់ េដីមបរីទរទង់សុខភពកនុងតៃមលសមរមយ ក៏ដូចជេសវនន។ ករសិកសមួយរបស់អងគករ   
សហរបជជតិែដលបនេចញផសយកលពីែខ េមស ឆន  ំ២០២១ បងហ ញថ េនកនុងរយៈេពល ៦ ែខចុងេរកយេនះ របជ
ពលរដឋកន់ែតេរបីរបស់យុទធសរសតទប់ទល់មួយចំនួនពក់ព័នធនឹងករទទួលបនេសបៀង ដូចជ កត់បនថយបរមិណ
អហរហូបចុក ករពឹងេលីជេរមីសអហរដ៏មនតៃមលេថក និងករខចីបុល ជេដីម។ ករសិកសេនះបនរេំលចឲយេឃញីថ 
រគួសរែដលរតូវបនកំណត់អតតសញញ ណថជរគួសររកីរក រគួសរែដលមនសមជិកតិច (១-៣ នក់) និងរគួសរែដល
មនសមជិកមនពិករភព ទំនងជមនសថ នភពសនតិសុខេសបៀង និងអហរូបតថមភកនុងករមិតទប។ េនចុងឆន  ំ២០២០ 
រសតីកមពុជមនអយុពី ១៥ ដល់ ៤៩ ឆន  ំរតឹមែតពក់កណត លបុ៉េណណ ះ ែដលបនទទួលរបបអហរចរមុះរគប់រគន់ (ថយ

ចុះពី ៧០% កលពីេដីមឆន េំនះ)។ អនកជំនញែផនកសុខភពសធរណៈបនពយករថ បញហ អហរូបតថមភរសួចរសវេនកនុង
របេទសចំណូលទប និងចំណូលមធយមចំណូលមធយមករមិតទប នឹងេកីនេឡងី ១៤% េដយសរែតវបិតតិកូវដី-១៩ េនះេបី
តមអតថបទេនកនុងទសសនវដដ ីLancet (ែខ កកកដ ឆន  ំ២០២០)។ 

វនិិេយគេលីករករពរសនតិសុខេសបៀង និងអហរូបតថមភ មនសរៈសំខន់ និងជេរឿងចបំច់កនុងករេឆលីយតប
ចំេពះវបិតតិកូវដី-១៩ េរពះថ៖ 



• របបអហរែដលមនតុលយភព និងជួយរទរទង់សុខភពសរមប់ទងំអស់គន  គឺជគនលឹះេដីមបបីេងកីនភពសុរំបស់

រងកយ និងបងក រជំងឺមិនឆលងនន ែដលជកតត ហនិភ័យនឱំយអរតឈ ឺនិងសល ប់េដយសរជំងឺកូវដី-១៩ េកីន

េឡងីខពស់។  

• បញហ អហរូបតថមភេនវយ័កុមរ និងកនុងអំឡុងេពលមនៃផទេពះ បងកផលលំបកអវជិជមនឆលងជំនន់ ដល់ករលូត

លស់ និងករអភិវឌឍរបស់កុមរ និងបងកផលប៉ះពល់េពញមួយជីវតិមកេលីករអប់រ ំ ក៏ដូចជកររបឈមនឹងជំងឺ

រុៃំរន៉ន។  

• បញហ អសនតិសុខេសបៀង និងអហរូបតថមភ បងកផលវបិកយូរអែងវងដល់មូលធនមនុសស ផលិតភពេសដឋកិចច និង

ករអភិវឌឍជតិជរមួ។ េនកនុងឆន  ំ២០១៦ មនករប៉ន់របមណថ បញហ ហរិញញវតថុអហរូបតថមភេធវីឲយេសដឋកិចច 

ខតបង់ទឹករបក់ចំនួន ២៦៦ លនដុលល រ កនុងមួយឆន  ំ(១,៧% ៃនផ.ស.ស)។ 

អងគករសហរបជជតិជំរុញឲយមនករេរបីរបស់អភិរកមែដលមនលកខណៈជរបព័នធចរមុះវស័ិយ មនភព
របទក់រកឡគន  និងឈរេលីេគលករណ៍សិទធ ិ េដីមបេីឆលីយតបចំេពះបញហ សនតិសុខេសបៀង និងអហរូបតថមភ។ តមរយៈ
គំនិតផដួចេផដីមនន ដូចជ គំនិតផដួចេផដីមអហរូបតថមភរបស់អងគករសហរបជជតិ (UN Nutrition) ជេដីម របព័នធអងគករ        
សហរបជជតិទងំមូលេរបីរបស់សំេឡងែតមួយ េដីមបជំីរុញឲយមនករផតល់អទិភព និងករេបដជញ ចិតតេលីកកមពស់      
សនតិសុខេសបៀងអហរូបតថមភ ក៏ដូចជករទទួលបនេសបៀងសរមប់ទងំអស់គន  េហយីកនុងេពលជមួយគន  សហករជមួយ
ៃដគូនន េដីមបសីេរមចេគលេដ ែដលរតូវបនដក់េចញេនកនុងយុទធសរសតជតិសដីពីសនតិសុខេសបៀង និងអហរូបតថមភ 
និងែផនទីបងហ ញផលូវករសដីពីករបងក រ និងករពយបលបញហ សគមសគ ងំ ែដលេទីបែតរបកសដក់ឱយអនុវតតកលពីេពលថមីៗ
េនះ។ 

អងគករសហរបជជតិក៏គរំទដល់អនតរគមន៍ជេរចីន េនកនុងរបព័នធេសបៀង អប់រ ំសុខភិបល គពំរសងគម រពម
ទងំទឹកសអ ត និងអនម័យផងែដរ។ ជមួយនឹងកិចចរបជំុកំពូលសដីពីរបព័នធេសបៀងរបស់អងគករសហរបជជតិ ែដលនឹង
េរៀបចំេនកនុងែខ កកកដ ឆន  ំ២០២១ នេពលខងមុខេនះ អងគករសហរបជជតិកំពុងគរំទដល់រជរដឋ ភិបលកមពុជ កនុង
ករេរៀបចំកិចចសនទនែដលមនករចូលរមួពីរគប់អនកពក់ព័នធ បេងកីនករយល់ដឹង នឹងេកៀរគរករចូលរមួេធវីសកមមភពពី       
តួអងគពក់ព័នធចរមុះ េដីមបកីសងនូវមគ៌ែដលនឲំយរបព័នធេសបៀងកន់ែតមននិរនតរភពយូរអែងវង។ 

ពក់ព័នធនឹងវបិតតិកូវដី-១៩ វញិ អងគករសហរបជជតិកំពុងរមួចំែណកផតល់នូវទិននន័យរបកបេដយគុណភព 

តមរយៈកររបមូលទិននន័យបឋមជេទៀងទត់ពីរកុមរគួសរ េដីមបវីស់ែវងករវវិឌឍៃនសថ នភពសនតិសុខេសបៀង និងអហ
រូបតថមភ ក៏ដូចជរបសិទធភពៃនករអនុវតតវធិនករកត់បនថយហនិភ័យនន។  

កិចចខិតខំរបឹងែរបងផតល់ជំនួយសងគមេនកនុងរបេទស ជពិេសស ករបេងកីនរបក់ឧបតថមភ និងករផដល់របបអហរ 
តមកលេវលកំណត់េទៀងទត់ ជំនួសឲយកមមវធីិផដល់អហរតមសលេរៀន ែដលអនុវតតេដយរដឋ ភិបល ចប់តងំពីែខ 
េមស ឆន  ំ២០២០ មកបនបំេពញតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងករកត់បនថយករបនតធល ក់ចុះនូវសថ នភពសនតិសុខេសបៀង និង
អហរូបតថមភរបស់រកុមទីទ័លរកជងេគ។ អងគករសហរបជជតិបនគរំទដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងទងំេនះ េហយីនឹងបនត
ចូលរមួសហករ តមរយៈករែសវងរកករគរំទ និងករផតល់ជំនួយបេចចកេទស េដីមបជំីរុញឲយកមមវធីិផតល់ជំនួយសងគម
កន់ែតគិតគូរពីអហរូបតថមភ និងកសងភពេឆលីយតបចំេពះវបិតតិនន។  

ជករបំេពញបែនថមេលីគំនិតផដួចេផដីមេឆលីយតបចំេពះវបិតតិកូវដី-១៩ េនកនុងរបេទស អងគករសហរបជជតិក៏

កំពុងផតល់កញច ប់េសបៀង និងរបក់ឧបតថមភេដយផទ ល់ ែដលេពលខលះករឧបតថមភទងំេនះ រតូវបនផដល់រមួគន  ជមួយនឹងករ   
ផតល់ធនធនផលិតកមម ករបណដុ ះបណដ លបេចចកេទស និងេសវផសពវផសយដល់រកុមងយរងេរគះជងេគ ដូចជ រគួសរ



រកីរកែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរវបិតតផិទួនៗ កមមករនិេយជិតេរករបព័នធ ពលករេទសនតរបេវសន៍ែដលវលិរតឡប់មក
រសុកកំេណីតវញិ កសិករខន តតូច កុមរតូច រសតីមនៃផទេពះ និងរសតីែដលកំពុងបំេបកូនជេដីម។  

ឧទហរណ៍ អងគករសហរបជជតិបនេបីករបបេសបៀង សរមប់យកេទផទះវញិ ដល់សិសសចំនួនសិសសជង    
៨៩ ៥០០ នក់ មកពីរគួសររកីរក។ ករែបកែចកេសបៀងជំុបនទ ប់ នឹងេធវីេឡងីេនកនុងែខ មិថុន ឆន  ំ២០២១ េនះ។ អងគករ
សហរបជជតិ និងៃដគូរបស់ខលួន ក៏កំពុងផតល់ករឧបតថមភគរំទដល់របជពលរដឋរបមណ ១ ៥០០ រគួសរែដលរងផលប៉ះ
ពល់េដយសរវបិតតិកូវដី-១៩ េនកនុងេខតតេសៀមរប និងេខតតបនទ យមនជ័យ េដីមបសីដ រជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគេឡងី

វញិផងែដរ។ 

ពក់ព័នធនឹងវធិនករបិទខទប់ទីរកុងកនុងកររបយុទធរបឆងំនឹងជំងឺកូវដី-១៩កលពីេពលថមីៗេនះ ដូចែដលបងហ ញ
ជូនេនកនុងឯកសរព័ត៌មនទី ២ សដីពីេសវគពំរសងគម របព័នធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជបនជំរុញឲយមនករេឆលីយ
តបចំេពះវបិតតិកូវដី-១៩ េដយឈរេលីេគលករណ៍សិទធិមនុសស និងេរបីរបស់អភិរកម “មិនបងកេរគះថន ក់” េដយេផដ ត
ករយកចិតតទុកដក់៖ (i) េលីករករពរសមតថភពរបស់មនុសសរគប់រូប រប់បញចូ លទងំរកុមអនកងយរងេរគះជងេគកនុង
ករទទួលបនរបបអហរចរមុះែដលមនតុលយភព និងមនអហរូបតថមភ តមរយៈករផតល់ជំនួយជេសបៀងអហរ និង
ករពរងីកេសវគពំរសងគម, (ii) ចត់ទុកផលិតកមមេសបៀង ករផសពវផសយទីផសរ និងករែចកចយេសបៀងថជេសវ
ចបំច់សំខន់ៗ, (iii) េលីកកមពស់កររបរស័យទក់ទងេទវទិស េដីមបេីឆលីយតបចំេពះបញហ ពក់ព័នធនឹងករទទួលបន
េសបៀងកន់ែតមនរបសិទធភព, និង (iv) ដក់េចញនូវវធិនករេរតៀមបងក រ េដីមបឲីយករេឆលីយតបកន់ែតមនភពលអ
របេសីរ កនុងករណីែដលមនករអនុវតតវធិនកររសេដៀងគន េនះេទៀតនេពលអនគត។  

 

### 

 

ឯកសរព័ត៌មនសដីពីករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯកសរផលូវករែដលផ

លិតេដយអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េដីមបផីសពវផសយជូនអនកសរព័ត៌មន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះរតូវ
បនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ សរមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង
កញញ  ែកវ រសីរសស់ មរនតីទំនក់ទំនងនិងែសវងរកករគរំទៃនករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទស     
កមពុជ តមរយៈអីុែមល៖ sreysros.keo@un.org។ 

 


