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ករេឆលយតបចំេពះជំងឺកវីូដ-១៩ របសអ់ងគករសហរបជជតិេនកមពុជ 
អំេពហងិសទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងសខុភពផលូវេភទ និងបនតពូជ 

ឯកសរព័ត៌មនទី ៦ 

ៃថងទី ៨ ែខ មិថុន ឆន  ំ២០២១ 
 

កនុងអំឡុងេពលែដលមនកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ អំេពីហងិសេលីរសត ីនិងេកមងរសី និងជ
ពិេសសអំេពីហងិសកនុងរគួសរ មនករេកីនេឡងីយ៉ងគំហុកេនទូទងំពិភពេលក។ ខណៈេពលែដលមនករ
អនុវតតវធិនករបិទខទប់ កនុងរបេទសជេរចីន ករទទួលបនេសវ និងយុតតិធម៌សរមប់អនកែដលរចួរស់ពីអំេពី
ហងិស ក៏ដូចជ កិចចខិតខំរបឹងែរបងទប់សក ត់អំេពីហងិស មនករថយចុះកនុងករមិតមួយគួរឱយបរមភ។ ករប៉ន់
សម ន ែដលេធវីេឡងីកលពីេពលថមីៗេនះ េនកនុងសកលេលកទងំមូល បងហ ញថ សរមប់េរៀងរល់រយៈេពល ៣ 
ែខ ៃនករបិទខទប់ទីរកុង មនរសតីចំនួន ១៥ លននក់បែនថមេទៀត ទទួលរងផលប៉ះពល់េដយសរអំេពី
ហងិស។1 េនកនុងែខ េមស ឆន  ំ២០២០ អគគេលខធិករអងគករសហរបជជតិ បនជំរុញឱយរដឋ ភិបលទងំអស់ 
ចត់ទុកករទប់សក ត់ និងករេឆលីយតបចំេពះករណីអំេពីហងិសេលីរសត ី និងេកមងរសី ថជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃន
ែផនករេឆលីយតប ចំេពះជំងឺកូវដី-១៩ េនកនុងរបេទសរបស់ពួកេគ។ 

អំេពីហងិសេលីរសតី គឺជកររេំលភបំពនសិទធមិនុសសមួយ កនុងចំេណមករណីរេំលភបំពនសិទធិមនុសស 
ែដលេកីតមនទូេទជងេគេនកនុងសកលេលក េហយីបនបងកផលប៉ះពល់យ៉ងធំេធងមកេលីសុខភព     
សុវតថិភព និងសុខុមលភពរបស់រសតី។ េនកមពុជ កនុងចំេណមរសត ី៥នក់ មនរបែហលជ ១នក់ ែដលរយ
ករណ៍ថបនទទួលរងអំេពីហងិសផលូវកយ និង/ឬផលូវេភទ ពីៃដគូសនិទធសន ល េនកនុងជីវតិរបស់ពួកេគ។

2 កនុង
ចំេណមកុមរ ២នក់ មន ១នក់ ែដលទទួលរងករវយដំធងន់ធងរ។ កនុងចំេណមកុមរ ៤នក់ មន ១នក់ 
ែដលទទួលរងកររេំលភបំពនផលូវចិតត េហយីកនុងចំេណមកុមរ ី និងកុមរ ២០នក់ មន ១នក់ ែដលធល ប់
ទទួលរងករឈល នពនផលូវេភទមកេលីពួកេគ។

3  

អំេពីហងិសេលីរសតី និងេកមងរសី េធវីឱយសងគមរតូវខតបង់ែផនកេសដឋកិចចដ៏េរចីន។ អំេពីហងិសរបេភទេនះ 
បងកផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករចូលរមួរបស់រសតីេនកនុងករអប់រ ំ ករងរ និងជីវតិរបស់ពួកេគកនុងនមជ
ពលរដឋ និងេធវីឱយរងំសទះដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងកត់បនថយភពរកីរក។ អំេពីហងិសេលីរសត ី និងេកមងរសី នឱំយ

 
1 ឯកសរបេចចកេទសរបស់ UNFPA “ផលប៉ះពល់ៃនកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ េលីេសវែផនកររគួសរ និងករបញច ប់
អំេពីហងិសទក់ទងនឹងេយនឌ័រ ករកត់រចឹបរបដប់េភទរបស់រសតី និងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍របស់កុមរ” ៃថងទី ២៧ ែខ េមស ឆន  ំ
២០២០។ 
2 ករអេងកតរបជសរសត និងសុខភពកមពុជ (CDHS) ឆន  ំ២០១៤។ 
3 ករអេងកតអំេពីហងិសេលីកុមរេនកមពុជ (CVACS) ឆន  ំ២០១៣។ 



2 

 

មនករបត់បង់ករងរ និងផលិតភព និងេធវឱីយរបព័នធផតល់េសវសងគម របព័នធយុតតិធម៌សថ  ប័នផតល់េសវែថទំ
សុខភព និងនិេយជក ខតបង់ធនធនជេរចីន។ ដូេចនះ អំេពីហងិសេលីរសត ី គឺជឧបសគគដ៏ជក់ចបស់មួយ 
ែដលេធវឱីយរងំសទះដល់ករអភិវឌឍរបកបេដយចីរភព និងករសេរមចេគលេដអភិវឌឍន៍េដយចីរភពរបស់   
កមពុជ។ 

អងគករសហរបជជតិ ផតល់ករគរំទដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងទប់សក ត់អំេពីហងិសទក់ទងនឹងេយនឌ័រ 
និងដល់ករបេងកីនលទធភពរបស់រសតី និងេកមងរសីេនកមពុជ កនុងករទទួលបនេសវចបំច់សំខន់ៗ។ កនុងេពល
ែដលមនកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ អងគករសហរបជជតិ បនករចត់ទុកករគរំទដល់រកសួង
កិចចករនរ ី និងអនកផតល់េសវជអងគករសងគមសីុវលិ ថជករងរអទិភព េដីមបធីនថករផតល់េសវចបំច់ 
សំខន់ៗ ជូនអនករចួរស់ពីអំេពីហងិសេលីរសតី/អំេពីហងិសទក់ទងនឹងេយនឌ័រ េនែតមនករសរមបសរមួលបន
លអ ែដលេធវីឲយេសវទងំេនះងយរសួលទទួលបន និងេនែតមនដំេណីរករ តមរយៈករេរបីរបស់ទរមង់ផតល់
េសវអនឡញ េនេពលែដលអចេធវីេទបន។ េលីសពីេនះ ក៏មនករផសពវផសយព័ត៌មនអំពីេសវែដលមន
ផងែដរ ជពិេសសដល់រកុមែដលទំនងជរតូវបនេគទុកេចល។ 

ករផតល់ជំនួយរបស់អងគករសហរបជជតិ ក៏រមួមនករគរំទដល់េសវសុខភពសុខភព និងេសវ
សងគមផងែដរ េដីមបធីនឱយមនករបនតផតល់ករែថទដំល់អនករចួរស់ពីអំេពីហងិសទក់ទងេយនឌ័រ ដូចជ (i) 
ករផតល់ករបំពក់បំប៉នដល់អនកផតល់េសវេនកនុងទីរកុងភនំេពញ និងេខតតចំនួន ១១ តមរយៈករផតល់ឱយពួកេគ
នូវចំេណះដឹង និងជំនញអំពីេសវចបំច់សំខន់ៗ ែដលេឆលីយតបចំេពះេយនឌ័រ ដូចជ កររគប់រគងករណី 
ជំនញផដល់របឹកសតមរបព័នធអនឡញ និងជំនញផដល់របឹកសករមិតមូលដឋ នដល់អនករចួរស់ពីអំេពីហងិសទក់
ទងនឹងេយនឌ័រ (ii) ករេធវីបចចុបបននភព និងផសពវផសយ ករមងព័ត៌មនទំនក់ទំនងរបស់អនកផតល់េសវ ដល់អនក
ែដលរចួរស់ពីអំេពីហងិសទក់ទងេយនឌ័រ (iii) ករអប់រ ំេដីមបទីប់សក ត់ និងេឆលីយតបចំេពះករណីអំេពីហងិសេលី
រសត ី កនុងអំឡុងេពលែដលមនកររតតបតជសកល តមរយៈបណដ ញទំនក់ទំនងសងគម េដយបនផសពវ
ផសយដល់មនុសសចំនួន ៣៦០ ០៥៦ នក់ និង (iv) ករផតល់ជំនួយសរមប់ករេរៀបចំេគលករណ៍ែណនសំដីពី
ករធនសុវតថិភពរបស់រសតី និងកុមរ ែដលកំពុងសថិតេនកនុងមណឌ លចតត ឡស័ីករបស់រដឋ។ 

ចប់តងំពីេពលែដលកររតតបតជសកលចប់េផតីមេកីតេឡងី ចំនួនៃនករេហទូរស័ពទេទកន់
បណដ ញផតល់ជំនួយ និងែខសទូរស័ពទរយករណ៍ព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍េនកមពុជ មនករេកីនេឡងី4 ជ
ពិេសស ករេហទូរស័ពទេដីមបសំុីករគរំទចំេពះករបរមភពក់ព័នធនឹងជំងឺកូវដី-១៩ បញហ សុខភពផលូវចិតត ករខវះ
េសបៀង និងបញហ សុវតថិភពជេដីម។ អងគករសហរបជជតិកំពុងផតល់ជំនួយផទ ល់ដល់បណដ ញជំនួយកុមរ/ែខស
ទូរស័ពទរយករណ៍ព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍ទងំេនះ និងបនគរំទដល់ករេរៀបចំេសចកដីែណនសំដីពីករផដល់
េសវ តមរយៈែខសទូរស័ពទបណដ ញជំនួយផងែដរ។     អងគករសហរបជជតិក៏កំពុងេធវីករងរ េដីមបពីរងឹង

 
4 របយករណ៍ែដលបនទទួលពីែខសទូរស័ពទផតល់ជំនួយេដយមិនគិតៃថល ែដលរគប់រគងេដយ បណដ ញជំនួយកុមរកមពុជ (CHC) 
បងហ ញថ េនមុនេពលែដលមនករអនុវតតវធិនករបិទខទប់ េដយសរករឆលងរលដលៃនជំងឺកូវដី-១៩ CHC បនទទួលករេហ
ទូរស័ពទចំនួន ២.៦០០ ដង កនុងមួយែខ។ កនុងអំឡុងេពលែដលមនករអនុវតតវធិនករបិទខទប់េដយសរែតជំងឺកូវដី-១៩ ករេហ
ទូរស័ពទេនះេកីនេឡងីពី ២.៦០០ ដង កនុងមួយែខ ដល់ ៤.១០០ ដងកនុងមួយែខ។ 
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សមតថភពេឆលីយតបចំេពះតរមូវករករករពរ និងករសរមបសរមួលករបញជូ នេទរកេសវែដលចបំច់ផង   
ែដរ។ 

អងគករសហរបជជតិបនតផតល់ករគរំទដល់រកុមែដលងយរងេរគះជងេគ តមរយៈករពរងឹង
បណដ ញែដលដឹកនេំដយរសតីេនតមសហគមន៍ចំនួន ១៥ កនុងករផតល់ករគរំទែផនកផលូវចិតតសងគមដល់គន េទ
វញិេទមក ដល់ពលករេទសនតរបេវសក៍ជរសត ីែដលវលិរតឡប់មករសុកកំេណីតវញិ េហយីែដលកំពុងសន ក់េន
កនុងមណឌ លចតត ឡស័ីក និងេដីមបជួីយឱយរសតីទងំេនះអចេធវីសមហរណកមមេទកនុងសហគមន៍របស់ពួកេគវ ិ
ញ។ កញច ប់សមភ រេរបីរបស់ចបំច់ចំនួន ២ ១០០ កញច ប់ រតូវបនផតល់ដល់ពលករេទសនតរបេវសក៍ជរសតីងយ
រងេរគះ ែដលវលិរតឡប់មករសុកកំេណីតវញិ និងដល់រសតី និងេកមងរសី ែដលរបឈមនឹងអំេពីហងិសទក់ទង
នឹងេយនឌ័រកនុងេខតតចំនួន ៨។ េលីសពីេនះ ក៏មនករអនតរគមន៍េផដ តេលីករករពរកុមរ ែដលជកូនរបស់
ពលករេទសនតរបេវសក៍ ែដលរតូវរតឡប់មកកមពុជ ពីរបេទសៃថវញិ កលពីឆន  ំ២០២០ េដយសរករបិទរពំ
ែដន ផងែដរ។ ជលទធផលមនកុមរ មតបិត និងអនកផតល់ករែថទជិំត ៨០ ០០០នក់ បនទទួលករយល់
ដឹង តមរយៈសកមមភពបេងកីនករយល់ដឹង និងករគរំទែផនកសុខភពផលូវចិតត និងចិតតសងគម (MHPSS) និង
មនអនកផតល់េសវចំនួន ៥០០នក់ បនបេងកីនសមតថភព ផតល់ករគរំទែផនកសុខភពផលូវចិតត និងចិតតសងគម និង
ករកត់បនថយហនិភ័យៃនអំេពីហងិសទក់ទងេយនឌ័រ (GBV)។  

េដីមបកីរពរកុមរ មនករអនុម័តដក់ឲយអនុវតតេគលករណ៍ែណនសំតីពីកររគប់រគងករណី កនុង
អំឡុងេពលមនជំងឺកូវដី-១៩ ែដលរតូវបនែកសរមួលថម ី និងករែណនអំំពីករធនសុវតថិភពកុមរេនតម
មណឌ លែថទ ំ និងមនភន ក់ងរសងគមកិចចចំនួន ៥៨៣ នក់ បនទទួលករបណដុ ះបណដ លអំពីករអនុវតតេគល
ករណ៍ែណនេំនះ េរកមជំនួយពីអងគករសហរបជជតិ។ ជលទធផល មនកុមរយ៉ងេហចណស់ ១២ 
៧៤៣ នក់ (រសី ៥ ៦៣៩នក់) ែដលបនទទួលរងអំេពីហងិស បនទទួលេសវសងគម េសវសុខភព និងេស
វយុតតិធម៌ ចប់តងំពីឆន  ំ២០២០ មក។ 

សុខភព និងេសវផលូវេភទ និងបនតពូជ  

តមរយៈករសហករយ៉ងជិតសនិទធ ជមួយនឹងមជឈមណឌ លជតិសុខភពមតនិងកុមរៃនរកសួងសុ
ខភិបល អងគករសហរបជជតិេនកមពុជបនផតល់ករគរំទដល់ករេរៀបចំេគលករណ៍ែណនជំតិសដីពីករ
ធននិរនតរភពៃនេសវសុខភពផលូវេភទ បនតពូជ េសវសុខភពមត និងេសវសុខភពទរកេទីបេកីត ែដល
សុទធែតជេសវចបំច់សំខន់ៗ កនុងអំឡុងេពលៃនកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ កលពីែខ េមស ឆន  ំ
២០២០។ ជមួយនឹងករបនតអនុវតតេគលករណ៍ែណន ំ ែដលមនសរៈសំខន់ទងំេនះ ក៏ដូចជ ករែក
សរមួលកមមវធីិឱយបនទន់េពលេវល េសវសុខភពផលូវេភទ បនតពូជ េសវសុខភពមត និងេសវសុខភព
ទរកេទីបេកីត េនែតបនតដំេណីរករ និងេនែតមនសរមប់រសតី និងេកមងរសី។ អងគករសហរបជជតិ និង
មជឈមណឌ លជតិសុខភពមតនិងកុមរ បនតពិនិតយតមដននិរនតរភពៃនករផដល់េសវសុខភពផលូវេភទ បនតពូជ 
និងសុខភពមត ែដលរតូវបនចត់ទុកថជេសវសំខន់ៗ េនទូទងំរបេទស ក៏ដូចជ េលីភពងយរសួល
កនុងករទទួលបនេសវទងំេនះ ជពិេសស ពីសំណក់រកុមែដលងយរងេរគះ។ កលពីឆន  ំ២០២០៖ 

• ករវយតៃមលែបបរហ័ស ែដលេធវីេឡងីៃផទកនុង េលីករទទួលបនេសវសុខភពផលូវេភទ បនតពូជ និង
មត និងេសវេឆលីយតបចំេពះអំេពីហងិសទក់ទងនឹងេយនឌ័រចំនួនពីរជំុ កនុងចំេណមករវយតៃមល
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ទងំបីជំុ កនុងអំឡុងេពលែដលមនកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ រតូវបនេធវីេឡងី កលពី
េដីម និងចុងែខ ឧសភ ឆន  ំ ២០២១។ ករតៃមលជំុចុងេរកយនឹងេធវីេឡងីេនកនុងែខ កកកដ ឆន  ំ
២០២១។ ករផសពវផសយព័ត៌មនតមបណដ ញទំនក់ទំនងសងគម ក៏កំពុងរតូវបនេរៀបចំេឡងីផង
ែដរ េដីមបេីឆលីយតបចំេពះបញហ ននែដលរតូវបនរកេឃញីេដយករវយតៃមលេនះ។  

• កុមរអយុេរកម ៥ឆន  ំចំនួន ១២០ ៤៤៨នក់ និងរសតីមនៃផទេពះចំនួន ៣៦១ ០០០នក់ បន
ទទួលផលពីេសវចបំច់សំខន់ៗ កនុងេខតតភូមិភគឦសនៃនរបេទសកមពុជ េដយមនករអនុវតត
តមវធិនករបរមុងរបយត័ន េដីមបកីរពរជំងឺកូវដី-១៩ផងែដរ។  

• ឪពុកមត យ/អណពយបលចំនួន ៨ ៥៤៣នក់ (៥ ០៥៥នក់) បនទទួលេសវែថទសុំខភព
មត ព័ត៌មនអំពីអំេពីហងិសទក់ទងេយនឌ័រ និងករគរំទផលូវចិតដ។ 

• យុវជនចំនួន ៨៣ ០៥៤ (រសី ៥៥ ០១៦នក់) បនរយករណ៍ថបនេរបីរបស់េសវសុខភព 
ែដលមនលកខណៈេមរតីភព ចំេពះេកមងជំទង់ និងយុវជន េនកនុងេខតតអទិភពទងំ ៨។ 

េដីមបឱីយករទប់សក ត់ និងករេឆលីយតប ចំេពះករណីអំេពីហងិសេលីរសត ី និងេកមងរសីកល យជែផនកមួយដ៏
សំខន់ៃនករេឆលីយតបរបស់របេទស ចំេពះជំងឺកូវដី-១៩ អងគករសហរបជជតិបនតជំរុញ ឱយរជរដឋ ភិបល
ករពរ និងេលីកកមពស់សិទធិរសតី និងេកមងរសី ដូចជ (i) ចត់ទុកថករផតល់ថវកិគរំទដល់េសវចបំច់            
សំខន់ៗថជអទិភព និងបេងកីនភពទន់ភលន់កនុងករផដល់ថវកិគរំទ ដល់សថ ប័នែដលេធវីករងរេដីមបរីសត ី(ii) 
ទប់សក ត់អំេពីហងិសេលីរសតី និងេកមងរសី តមរយៈករដក់េចញនូវេគលនេយបយជតិ មិនអត់ឱនជដច់
ខតចំេពះករណីអំេពីហងិសរបេភទេនះ និងេរៀបចំជយុទធនករេកៀរគរចលនេនកនុងសងគម (iii) ែកសរមួល
េសវនន ឱយរសបតមបរបិទៃនជំងឺកូវដី-១៩ (iv) ែកសរមួលរកបខ័ណឌ ចបប់ េដីមបធីនឱយមនភព
អនុេលមតមបទដឋ ន និងសតង់ដរសិទធិមនុសសអនតរជតិ រមួទងំអនុសញញ សដីពីករលុបបំបត់រល់ទរមង់ៃនករ
េរសីេអីងរបឆងំរសតេីភទផងែដរ និង (v) របមូលទិននន័យ េដីមបេីធវឱីយេសវ និងកមមវធីិេឆលីយតបចំេពះអំេពីហងិស
ទក់ទងនឹងេយនឌ័រកន់ែតមនភពលអរបេសីរ។  

 
### 

 

ឯកសរព័ត៌មនសដីពីករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯកសរផលូវ

ករែដលផលិតេដយអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េដីមបផីសពវផសយជូនអនកសរព័ត៌មន និងៃដគូដៃទ       

េទៀត។ ឯកសរទងំេនះរតូវបនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ 

សរមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទងកញញ  ែកវ រសីរសស់ មរនតីទំនក់ទំនងនិងែសវងរកករគរំទៃនករយិល័យ
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