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សខុភពផលូវចិតត និងកវីូដ ១៩ 
ឯកសរព័ត៌មន ទី ១២ 

 
ៃថងទី ២៣ ែខសីហ ឆន  ំ២០២១ 

 
«សុខភពពំុមនេនះេឡីយ របសិនេបីពំុមនសុខភពផលូ វចិតត។ ជងឺំកូវដី ១៩ បនបងកករគំរមកំែហងដល់សុខភពផលូ វចិតតេន
កមពុជ ជពិេសស ពលរដឋងយរងហនិភ័យ ដូចជ ពលករេទសនតររបេវសន៍ជេដីម។ អងគករសុខភពពិភពេលក និងអងគករ
សហរបជជតិកំពុងខិតខំធនយ៉ងណឱយរកុមងយរងេរគះទងំេនះបនទទួលេសវគរំទសុខភពផលូ វចិតតនិងចិតតសងគម។»1 

េវជជបណឌិ ត លី អយឡន (Dr Li Ailan) តំណងអងគករសុខភពពិភពេលកេនកមពុជ 
 

ខណៈេពលែដលជំងឺកូវដី ១៩ បនបងកករគំរមកំែហងសុខភពផលូវកយរបស់មនុសស ជំងឺេនះក៏បងកផលប៉ះពល់
យ៉ងធំេធងមកេលីសុខភពផលូវចិតតរបស់ពួកេគផងែដរ។ កលពីែខឧសភ ធនគរពិភពេលកបនប៉នរបមណថកររត
តបតជសកលេនះ េធវីឱយករងររបមណ ១,៧ លន េនកមពុជ រតូវរបឈមនឹងហនិភ័យ2 ែដលបងកជបញហ សងគមេសដឋកិចច 
និងបញហ ផលូវចិតតដ៏ធំមហមិមកេលីពលរដឋកមពុជ។ កមមករនិេយជិតេនកនុងឧសសហកមមជេរចីនរតូវបនកត់របក់ែខ ឬមុខរបរ
ចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ រតូវទទួលរងករគំរមកំែហង។ សិសសនិសសតិ និងរគួសររតូវសរមបខលួន េនេពលែដលសលេរៀនបិទ
ទវ រ េហយីរគប់គន រតូវទប់ទល់ជមួយនឹងបញហ ជេរចីន ដូចជ កររស់េនដច់េដយែឡកពីគន  និងភពមិនរបកដរបជែដល
េចះែតបនតេកីនេឡងី។ បញហ របឈមទងំេនះេធវីឱយមនុសសមនអរមមណ៍អនទះអែនទង និងធល ក់ទឹកចិតត។ ពលករេទសនតររបេវសន៍
ជរកុមែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពិេសស តបតិពួកេគរតូវខិតខំែសវងរករបភពចំណូល េរកយេពលេធវីមតុភូមិនិវតតន៍មកកមពុជ
វញិ3 ែដលបងកជបញហ េរសតស ករធល ក់ទឹកចិតត និងបញហ សុខភពផលូវចិតតដៃទេទៀតយ៉ងេរចីន។ គិតរហូតមកដល់េពលេនះ មន

ពលករេទសនតររបេវសក៍កមពុជជង ២២៥,000 នក់ (រសី ៤៦%) េហយីែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតតន៍ពីរបេទសជិតខង ចប់
តងំពីេពលែដលកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ ចប់េផតីមេកីតេឡងី។ ដូេចនះ តរមូវករេសវសុខភពផលូវចិតតក៏មនករ
េកីនេឡងីផងែដរ។ 

ករគរំទដល់ែផនកសុខភពផលូវចិតត និងចិតតសងគម (MHPSS) គឺជធតុផសដ៏ំសំខន់មួយៃនវធិនករេឆលីយតបែផនកសុខ
ភពសធរណៈនន។ ករេឆលីយតបចំេពះផលប៉ះពល់ែដលជំងឺកូវដី ១៩ បងកមកេលីសុខភពផលូវចិតត គឺជអនតរគមន៍ដ៏
សំខន់ និងចបំច់ េដីមបបីងក រមិនឱយមនផលប៉ះពល់រយៈេពលែវងមកេលីសុខមលភពរបស់ពលរដឋកមពុជ។ 

អងគករសហរបជជតិផតល់អទិភពដល់សុខភពផលូវចិតត េដយចត់ទុកវថជបញហ សិទធិមនុសស។ កលពីែខឧសភ 
ឆន  ំ ២០២០ អគគេលខធិករអងគករសហរបជជតិ បនេចញផសយឯកសរសេងខបេគលនេយបយមួយ ែដលអំពវនវឱយ

 
1 https://www.who.int/cambodia/news/feature-stories/detail/who-rgc-and-partners-join-forces-to-offer-mental-health-support-to-migrant-
workers-and-vulnerable-groups 
2 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/29/covid-19-coronavirus-epidemic-poses-greatest-threat-to-cambodias-
development-in-30-years-world-bank 
3 របយករណ៍សថ នភពពី IOM កមពុជ សរមប់ែខមិថុន និង កកកដ ឆន ២ំ០២១  
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មនករចត់វធិនករជក់លក់ េដីមបេីឆលីយតបចំេពះបញហ សុខភពផលូវចិតត ឯកសរេនះបនផតល់នូវខលឹមសរែណនកំរមិតេគល
នេយបយដល់សថ ប័នអងគករសហរបជជតិ រដឋ ភិបល សងគមសីុវលិ និងតួអងគពក់ព័នធដៃទេទៀត េដីមបកីត់បនថយផលវបិក
មកេលីសុខភពផលូវចិតត ែដលបងកេឡងីេដយសរកររតតបតជសកលឱយេនជអបបរម។ អគគេលខធិករេធវីករកត់សមគ ល់ថ
ករបំពនសិទធិមនុសសមកេលីអនកែដលមនបញហ សុខភពផលូវចិតតធងន់ធងរ កំពុងេកីតមនជទូេទ េនរគប់របេទសទងំអស់ កនុង
ពិភពេលក។ 

របព័នធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ បនសហករយ៉ងជិតសនិទជមួយនឹងរជរដឋ ភិបល េដីមបពីរងឹងេសវសុខ

ភពផលូវចិតត ែដលផតល់េនតមមូលដឋ នសុខភិបល និងតមសហគមន៍។ កនលងមក មនករផតល់ករគរំទបេចចកេទស និង
ហរិញញវតថុដល់រដឋ ភិបល

4  េដយេរបីរបស់អភិរកមរបព័នធទងំមូល ែដលផតល់លទធភពឱយមនករផតល់េសវដល់រកុមរបជជន 
ងយរងេរគះជងេគ េនករមិតសហគមន៍ តមរយៈរកុមរទរទង់សុខភពភូមិ (VHSGs)។ បុគគលិកសុខភិបលេនតម
មណឌ លសុខភព និងមនទីរេពទយ មណឌ លសត រនិតិសមបទ ពនធនគរ រតូវធនថមនុសសទងំអស់ែដលរតូវករេសវេនះ ពិតជ
បនទទួលេសវទងំេនះរបកដែមន េដយពំុមនករេរសីេអីង។ ករេធវីែបបេនះធនឱយមនករផតល់េសវសុខភពផលូវចិតតជ
សរវន័ត ក៏ដូចជករគរំទចិតតសងគមេនកនុងបរបិទៃនជំងឺកូវដី ១៩។ 

េដយសហករជមួយនឹងនយកដឋ នសុខភពផលូវចិតត និងេរបីរបស់សរធតុៃនរកសួងសុខភិបល អងគករសហ
របជជតិបនបណតុ ះបណត លបុគគលិកសុខភិបល អំពីរេបៀបផតល់ករគរំទសុខភពផលូវចិតត និងចិតតសងគម (MHPSS) សម
រសបដល់រកុមរបជជនែដលងយរងហនិភ័យ រប់បញចូ លទងំពលករេទសនតររបេវសន៍ ែដលេធវីមតុភូមិនិវតតផលែដរ។ ជលទធ
ផលបុគគលិកសុខភិបលចំនួន ២,៧៧៨ នក់ (រសី ៩៦៩ និងរបុស ១,៨0៩ នក់) មកពីមណឌ លសុខភព និងមនទីរេពទយ
បែងអករសុក កនុងេខតតចំនួន ២៤ និងរជធនីភនំេពញ បនទទួលចំេណះដឹង និងជំនញពីករគរំទ សុខភពផលូវចិតត និងចិតតសងគម 
កនុងបរបិទៃនកររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩។ 

កលពីែខតុល ឆន  ំ ២០២០ េរគះទឹកជំនន់បនបងកផលប៉ះពល់មកដល់ពលរដឋកមពុជកនុងេខតតចំនួន ១៩។ ករ         
កសងសមតថភពេនះបនផតល់ឱយបុគគលិកសុខភិបលនូវមូលដឋ នរគឹះ សរមប់ផតល់ករគរំទសុខភពផលូវចិតត និងចិតតសងគម 
ដល់តំបន់មួយចំនួនែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរទឹកជំនន់ េដយបនបងហ ញឱយេឃញីថ ករវនិិេយគេលីេសវសុខភពជ
សរវន័ត តមរយៈករបញចូ លវេទកនុងករេរតៀម និងេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ បនផតល់នូវអតថរបេយជន៍យ៉ងធំេធង។ 

េនករមិតសហគមន៍វញិ អងគករសហរបជជតិេនកមពុជ បនផតល់ករគរំទដល់េដប៉ត់តម៉ង់ចិតតវទិយៃនសកល
វទិយភូមិនទភនំេពញ េដីមបេីរៀបចំវគគអប់រផំសពវផសយ អំពីករផតល់ករគរំទសុខភពផលូវចិតត និងចិតតសងគម ដល់េមភូមិ និងរកុមរទរទង់
សុខភពភូមិ។ េមភូមិ និងរកុមរទរទង់សុខភពភូមិចំនួន ២,១៣៤ នក់ (រសី ៨៣៦ នក់ និងរបុស ១,២៩៨ នក់) េនកនុង
េខតតចំនួន ១១ បនទទួលចំេណះដឹង និងជំនញអំពីវធិនករបងក របញហ អនទះអែនទងកនុងចិតត បញហ ធល ក់ទឹកចិតត និងទប់សក ត់ករ
េធវីអតតឃត អមជមួយនឹងជំនញផតល់របឹកសករមិតមូលដឋ ន និងរេបៀបកត់បនថយហនិភ័យអំពីហងិសទក់ទងនឹងេយនឌ័រ។ 
េលីសពីេនះ ឯកសរអប់រផំសពវផសយចំនួន ៩0,៩00 ចបប់សតីពីកររគប់រគងបញហ អនទះអែនទងកនុងចិតត និងបញហ ធល ក់ទឹកចិតតែដល
បងកេឡងីេដយសរជំងឺកូវដី ១៩ ករបងក រករេធវីអតតឃត ករគរំទចិតតសងគមជមូលដឋ ន និងករសរមកបនធូរបនថយអរមមណ៍
តនតឹង រតូវបនែចកជូនរបជពលរដឋ តមរយៈរកុមរទរទង់សុខភពភូមិ ចំនួន ២,១៣៤ នក់ េនកនុងេខតតចំនួន ១១។ 
 

 
4  នយកដឋ នសុខភពផលូវចិតតនិងករបំពនេរគឿងេញៀនៃនរកសួងសុខភិបល និងសកលវទិយភូមិនទភនំេពញ និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និង        កីឡ។  
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េលីសពីេនះក៏ មនករផតល់ករគរំទ េដីមបពីរងឹងេសវសុខភពផលូវចិតត និងេសវគរំទចិតតសងគម ែដលផតល់េដយអងគ
ករេរករដឋ ភិបលឯកេទស ដូចជអងគករចិតតសងគមអនតរវបបធម៌ (TPO) និងអងគករបណត ញទូរស័ពទជំនួយកុមរកមពុជ 
(CHC) តមរយៈែខសទូរស័ពទរយករណ៍ទន់េហតុករណ៍ បណត ញទំនក់ទំនងសងគម ករផតល់របឹកសផទ ល់ទល់មុខ និងករ
បញជូ នេទរកេសវដៃទេទៀតជេដីម។ បណត ញទូរស័ពទជំនួយកុមរកមពុជទទួលករេហទូរស័ពទចំនួន ៧,៣២៣ េលីក េហយី
រល់ករេហទូរស័ពទទងំអស់េនះ សុទធែតមនផតល់ជូននូវព័ត៌មនអំពីករអប់រសុំខភពផលូវចិតត។ េលីសពីេនះ កុមរ និងយុវជន
ចំនួន ១៣៤ នក់ និងមនុសសេពញវយ័ ៤៩ នក់ បនទទួលករផតល់របឹកសជលកខណៈបុគគល កុមរ និងយុវជន ៤៤៥ នក់ 
មនុសសេពញវយ័ ៥៨ នក់ បនទទួលដំបូនម នអំពីរេបៀបែថទសុំខភពផលូវចិតត និងករករពរខលួន េហយីមនកុមរ ១០ នក់ និង
មនុសសេពញវយ័ ៧ នក់ រតូវបនបញជូ នេទរកេសវឯកេទស។ េនកនុងឆន  ំ២០២០ កុមរ ១៩៥,៣៦៤ នក់ និងមនុសសេពញ  
វយ័ ១០៤,៦៥១ នក់ បនទទួលសរអប់រអំំពីសុខភពផលូវចិតត និងករគរំទចិតតសងគម និងសរករពរជំងឺកូវដី ១៩ តមរយៈ 
បណត ញទំនក់ទំនងសងគម និងមនកុមរ ៥១ នក់ និងមនុសសេពញវយ័ ៦៣០ នក់ បនទទួលករគរំទសុខភពផលូវចិតតឯក
េទស ពីអនកជំនញខងចិតតសរសត និងចិតតវកិលវទិយ របស់អងគករ TPO។ 

សរអប់រផំសពវផសយអំពីសុខភពផលូវចិតត និងករគរំទចិតតសងគម ក៏រតូវបនបញចូ លេទកនុងកមមវធីិអប់រឪំពុកមត យអំពីករ
ចិញច ឹមបីបច់កូនតមែបបវជិជមន រពមទងំករផសពវផសយសរអប់រអំំពីហនិភ័យ និងករេកៀរគរចលនសហគមន៍ដៃទេទៀត 
ែដលអនុវតតេដយ ICS-SP ផងែដរ។ ចប់តងំពីឆន  ំ២០២០ មក សរុបមនកុមរចំនួន ១១២,៦១១ នក់ និងឪពុកមត យ/អនក
ផតល់ករែថទ ំ ៧៦,៨១៦ នក់ បនទទួលសរអប់រអំំពីសុខភពផលូវចិតត និងករគរំទចិតតសងគម និងសរអប់រកំរពរជំងឺកូវដី 
១៩ និងដំបូនម នអំពីករចិញច ឹមបីបច់កូនតមែបបវជិជមន។ េលីសពីេនះកុមរចំនួន ៤,៨០៥ នក់ និងឪពុកមត យ/អនកផតល់ករ
ែថទ ំ៥,៣៩២ នក់ បនទទួលករអប់រ ំតមរយៈវគគអប់រឪំពុកមត យេនតមសហគមន៍េគលេដ មិតតអប់រមិំតត និងករចុះសួរ

សុខទុកខតមផទះ ែដលអនតរគមន៍ទងំេនះ មនបញចូ លព័ត៌មនអំពីសុខភពផលូវចិតត និងករគរំទចិតតសងគម និងរតូវបនអនុវតត
េដយអនកសរមបសរមួល សហគមន៍ែដលបនទទួលករបណតុ ះបណត ល។ កិចចខិតខំរបឹងែរបងទងំអស់ដូចេរៀបរប់ខងេលី 
សុទធែតបនរមួចំែណកដល់ករេឆលីយតបចំេពះបញហ អនទះអែនទងកនុងចិតត និងបញហ េរតសតកនុងអំឡុងេពលែដលមនជំងឺកូវដី១៩។ 
 

សុខភពផលូវចិតត និងករគរំទចិតតសងគម ក៏ជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃនករេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ េហយីករបនត      
វនិិេយគេលីេសវគរំទទងំេនះ នឹងរមួចំែណកេធវីឱយពលរដឋកមពុជទងំអស់កន់ែតមនសុវតថិភព និងសុខភពមុមួំននេពល    
អនគត។ ឥឡូវេនះជេពលែដលរតូវទញរបេយជន៍ពីវឌឍនភព ែដលសេរមចបនតមរយៈ ករេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ 

និងកសងរបព័នធសុខភពផលូវចិតតឱយកន់ែតលអរបេសីរសរមប់េពលអនគត។ សកមមភពសំខន់ៗ រមួនឹងករេឆលីយតបចំេពះ 
បញហ ខវះថវកិសរមប់េសវែថទសុំខភពផលូវចិតតែដលេកីតមនជរុៃំរ ៉ ករេរបីរបស់អភិរកមែបបរបព័នធ េដីមបផីតល់េសវរបកប
េដយសមធម៌ របសិទធភព និងងយរសួលទទួលបន ឈរេលីេគលករណ៍សិទធិមនុសស និងករជំរុញផសពវផសយពីបញហ          
សុខភពផលូវចិតត កនុងវស័ិយេផសងេទៀត េរកែតពីវស័ិយសុខភិបល។ ករបនតពរងឹងសមតថភពវស័ិយដៃទេទៀត ដូចជ អជញ ធរ   
មូដឋ ន ភន ក់ងរសងគមកិចច និងវស័ិយអប់រ ំ េដីមបេីឆលីយតបចំេពះបញហ សុខភពផលូវចិតត ដូចជករេបះជំហនេទមុខ េដីមបធីន
ឱយពលរដឋរគប់រូបបនទទួលេសវសុខភពផលូវចិតត និងគរំទចិតតសងគម រប់បញចូ លទងំអនកែដលរបឈមហនិភ័យជងេគ និង
អនក ែដលពិបកេទដល់ជងេគផងែដរ។ 

### 

ឯកសរព័ត៌មនសដីពីករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯកសរផលូវករែដល     ចង

រកងេដយអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េដីមបផីសពវផសយជូនអនកសរព័ត៌មន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះរតូវបន
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េរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ សរមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទងកញញ  ែកវ 

រសីរសស់ មរនតីទំនក់ទំនង និងែសវងរកករគរំទៃនករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ តមរយៈអីុ

ែមល៖ sreysros.keo@un.org ឬ (+៨៥៥) ១១ ៨៨ ៥៧ ៦៦។  
 


