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អារម្ភកថា 

 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានយកចិតតទុកដ្ឋក់យ៉ា ងខ្ល ងំឆលើការឆដ្ឋោះរសាយែលប៉ាោះពាល់ពើបញ្ហា ផរបរបួលអាកាសធាតុ 
និងចាត់ទុកសុខភាពរបជាពលរដ្ាជាសនូលននការអភិវឌ្ឍឆសដ្ាកិចច និងសងគម្។ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ជាបញ្ហា អនតរវស័ិយ 
ផដ្លតរម្ូវឱ្យររប់វស័ិយចូលរមួ្។  
 រកសួងសុខ្ភិបាល បានចូលរមួ្ឆដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ផរបរបួលអាកាសធាតុ តាម្រយៈការឆរៀបចំផែនការយុទធសាស្រសត
ឆ្លើយតបនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុកនុងវស័ិយសុខ្ភបិាល និងបានសហការជាម្ួយសាា ប័នពាក់ព័នធ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍នានា 
កនុងការអនុវតតរឆរាងឆ្លើយតបឆដ្ើម្បើឆលើកកម្ពស់សុខុាលភាពរបជាពលរដ្ាតាម្រយៈ ការកសាងភាពធន់របព័នធសុខ្ភិបាល
ឆៅនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុ។ 
 រកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាព ននរកសួងសុខ្ភិបាលបានឆរៀបចំឯកសារឆនោះឆ ើងឆដ្ឋយ 
អនុឆោម្តាម្ការផណនារំបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងានការពិឆររោះឆយបល់យ៉ា ងទូលំទូោយជាឆរចើនឆលើកឆដ្ឋយផែែកឆលើ 
ឯកសារសំខ្ន់ៗ ដូ្ចជារបាយការណ៍វាយតនម្លភាពងាយរងឆររោះពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆលើវស័ិយសុខ្ភិបាលផែនការ 
យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត២ិ០២០-២០២៤ ផែនការយុទធសាស្រសតសុខ្ភិបាល២០១៦-២០២០ ផែនការយុទធសាស្រសតឆ្លើយតប 
នឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុវស័ិយសុខ្ភិបាល២០១៨២០២៣ និងរបាយការណ៍សិការសាវរជាវថ្មើៗ។ 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈឆនោះរតូវបានឆរៀបចំឆ ើង 
ានឆរលបណំងធានា ឱ្យានភាពជាាច ស់ការទទលួខុសរតូវកនុងការអនុវតត និងជាឧបករណ៍ដ៏្សំខ្ន់សរាប់ការឆកៀរររ 
ធនធានឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល។ 
 ខ្ុ ំសូម្ផថ្លងអណំររុណដ្ល់ឆោក ឆោករសើ សាស្រសាត ចារយ ឆវជជបណឌិ ត នងិនដ្រូរអភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់ ផដ្លបានខិតខំ
របឹងផរបងកនុងការឆរៀបចឱំ្យសឆរម្ចបាននូវឯកសារដ៏្ានសារៈសំខ្ន់ឆនោះ។ សូម្សាា ប័ន នងិនដ្រូពាក់ព័នធទងំអស់ចូលរមួ្
ឱ្យបានសកម្មកនុងការអនុវតតផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុឆនោះ ឱ្យទទួលបានឆជារជ័យ និង 
ានរបសទិធភាពខពស់។ 
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ឆសចករីផលលងអំណរគុណ 

 នាយកដ្ឋា នការពារសុខភាព បានដ្កឹនាដំ្ំឆណើ រការឆរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
កនុងវស័ិយសុខភាពសាធារណៈ(NCCAPPH) ២០២០-២០២៤ ឆដ្ឋយានការចូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មពើរកុម្ការងារបឆចចកឆទស 
ផរបរបួលអាកាសធាតុ នងិសុខភាព អងគភាព និងសាា ប័នពាក់ព័នធឆរកាម្ឱ្វាទរកសួងសុខ្ភិបាល និងនដ្រូរពាក់ព័នធនានា។ 
សាជិកននរកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសុខភាព(TWGCCH) របស់រកសួងសុខ្ភិបាល រមួ្ទងំ 
រកុម្ការងារជំនាញការថ្នន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិឆលើផែនកកផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសុខភាពសាធារណៈ របស់ធនាររ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុើ(GMS RETA-8898) អងគការសុខភាពពិភពឆោក នងិកម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍សហរបជាជាតិ បានែតល់នូវការផណនា ំ
និងឆយបល់ជាឆរចើនកនុងការពនិិតយឆ ើងវញិ ផដ្លជួយឆលើកកម្ពស់រុណភាពរបស់NCCAPPH ឱ្យកាន់ផតរបឆសើរឆ ើង នងិ 
លកខណៈបឆចចកឆទសររប់រជងុឆរជាយ។ 
 រកសួងសុខ្ភិបាល សូម្ផថ្លងអំណររុណដ្ល់ឆោក ឆោករសើផដ្លជាសាជិករកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួល
អាកាសធាតុនិងសុខភាព និងឆោក ឆោករសើតំណាងរកសួង សាា ប័ន និងនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធទងំអស់ ផដ្លបាន 
ខិតខំរបងឹផរបងឆរៀបចឱំ្យបានសឆរម្ចនូវឯកសារដ៏្សំខ្ន់ឆនោះ។ សូម្ផថ្លងអំណររុណដ្ល់ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ ផដ្លបាន
ររំទទងំថ្វកិា និងបឆចចកឆទសតាម្រយៈរឆរាង RETA-8898 ការពរងឹងភាពធន់ឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុង 
វស័ិយសុខ្ភិបាល កនុងម្ហាអនុតំបន់ទឆនលឆម្រងគ និងរកុម្ទើរបឹការបស់រកុម្ហ ុន Conseil Santé S.A ផដ្លបានសរម្ប 
សរម្ួលកនុងការឆរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិឆនោះ។ 
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ឆសចករីសឆងេប 

 រកសួងសុខ្ភិបាល បានចាត់វធិានការចាបំាច់ឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយហានិភ័យបណាត លម្កពើវសិម្រូប និងការផរបរបួល 
អាកាសធាតុឆលើសុខភាពសាធារណៈ ផដ្លជាវស័ិយម្ួយងាយរងឆររោះពើការផរបរបលួអាកាសធាតុ។ ែលប៉ាោះពាល់ពើរពឹតតិ 
ការណ៍អាកាសធាតុ ដូ្ចជាទឹកជំនន់ ឆររោះរាងំសៃួត និងខយល់ពយុោះ ជោះឥទធិពលអវជិជាន ឆលើសុខភាពសាធារណៈ និង 
ឆសដ្ាកិចចរបស់របឆទសកម្ពុជា។ ជំងឺបងកឆ ើងឆដ្ឋយភាន ក់ងារចម្លង ជាពិឆសសររុនចាញ់ នងិររុនឈាម្ឆៅជាបញ្ហា របឈម្ 
សរាប់សុខភាពឆៅកម្ពុជា។  
 ការឆរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹង ការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ (NCCAPPH) 
២០២០-២០២៤ រឺជាកចិចរបឹងផរបងបនតបផនាម្ឆលើការអនុវតតរឆរាង និងកម្មវធិើឆដ្ើម្បើឆ្លើយតបនឹង ការផរបរបួលអាកាស
ធាតុកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល។ NCCAPPH អនុឆោម្តាម្ផែនការយុទធសាស្រសតសុខ្ភិបាលទើ៣ ផែនការយុទធសាស្រសតឆ្លើយតប
នឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុកម្ពុជា២០១៤-២០២៣ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិពាក់ព័នធ។  
 រកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសុខភាពដ្ឹកនាដំ្ំឆណើ រការឆរៀបចំឯកសារឆនោះឆដ្ឋយានកិចចពិភាកា 
ជាម្ួយនាយកដ្ឋា ន អរគនាយកដ្ឋា ន ម្ជឈម្ណឌ លតំណាងរកសួង និងនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ ដ្ំឆណើ រការចងរកងឯកសារឆនោះ 
រឺផែែកឆលើផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ សរាប់សុខភាពសាធារណៈ ២០១៤-២០១៨ 
(NCCAPPH) ទើ១ផដ្លអនុម័្តតឆៅឆ្ន ២ំ០១៣ រពម្ទងំការចងរកងថ្មើៗ ននផែនការយុទធសាស្រសតជាតិសតើពើ ការបនាំុនឹង 
ការផរបរបលួអាកាសធាតុ និងកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល។ ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ បានែតល់ 
ការររំទទងំថ្វកិា និងបឆចចកឆទសតាម្រយៈរឆរាង(RETA-8898) ការពរងងឹភាពធន់ឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
កនុងវស័ិយសុខ្ភបិាលកនុងម្ហាអនុតំបន់ទឆនលឆម្រងគ។  
 ឆរលបណំងននផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនងឹការផរបរបលួអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ (NCCAPPH) រឺ
ឆដ្ើម្បើកាត់បនាយអរតាជងំ ឺ អរតាម្រណៈ អរតាឆររោះថ្នន ក់នងិភាពងាយរងឆររោះសុខភាពឆៅនងឹវសិម្រូបអាកាសធាតុ នងិ 
អាកាសធាតុម្និរបរកតើ។ 
 ផែនការយុទធសាស្រសតជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ ២០២០-២០២៤ 
(NCCAPPH) រតូវបានឆរៀបចំឆ ើងឆយងតាម្ឯកសារផែនការកនលងម្ក ព័ត៌ាននិងទនិនន័យបចចុបបនន ការសកិារសាវរជាវ 
នានា និងរបាយការណ៍វភិារភាពងាយរងឆររោះនាឆពលថ្មើៗ។ NCCAPPH កណំត់យកសកម្មភាពចំននួ១៨ ផដ្លឆតត តឆលើ 
ការសរម្បសរម្ួល ការកសាងសម្តាភាព ការរសាវរជាវ ការផចករផំលកចំឆណោះដ្ឹង ការអនតរារម្ន៍និងឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 
យនតការថ្វកិា និងរកបខ័ណឌ រតួតពិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវាយតនម្ល។ ការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហា ឆយនឌ័្រនិងការទំនាក់ទំនងរឺជាបញ្ហា  
អនតរវស័ិយឆៅកនុងNCCAPPH។ ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ សរាប់សុខភាពសាធារណៈ 
(NCCAPPH) ២០២០-២០២៤ បចចុបបននរតូវការថ្វកិារបាណ១៦,៦ោនដុ្ោល អាឆម្រកិ សរាប់ការអនុវតត។ ការបា៉ា ន់ 
របាណទឹករបាក់ ១៦,៦ ោនដុ្ោល រអាឆម្រកិឆនោះម្ិនបានបញ្ចូ លតនម្លឆលើសកម្មភាពចនំួន២ រឺការបឆងកើតកផនលងែតល់ឆសវា
សុខភាព និងពរងឹងឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធនិងម្ជឍម្ណឌ លផថ្ទសុំខភាពឱ្យានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងឆររោះម្ហនតរាយ។  
 សូចនាករែលប៉ាោះពាល់ពើការអនុវតត NCCAPPH នងឹចូលរមួ្ពរងឹងការឆ្លើយតបនងឹភាពងាយរងឆររោះ ភាពរបឈម្ដ្ល់ 
វស័ិយសុខ្ភិបាល ពរងឹងភាពធន់ បនាំុសុខភាពរបជាជន និងបនាយបនទុកននលទធែលសុខភាពផដ្លងាយរងឆររោះឆដ្ឋយ 
អាកាសធាតុ។ សូចនាករទងំឆនាោះរមួ្ាន៖ 
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អកសរកាត់ និងពាកយកាត ់

ADB Asian Development Bank  ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ 
AF Adaption Fund  មូ្លនិធិបនាុំ 
CBA Cost Benefit Analysis ការវភិារចំណាយនិងែលចំឆណញ 
CC Climate Change ការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
CC&H  Climate Change and Health ការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសុខភាព 
CCA Climate Change Adaptation ការបនាុំនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
CCCA Cambodia Climate Change Alliance សម្ព័នធភាពផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា 
CCCSP Cambodia Climate Change Strategic 

 Plan 2014-2023  
ផែនការយុទធសាស្រសតឆ្លើយតបនឹង 
ការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា២០១៤-២០២៣ 

CIF Climate Investment Fund  មូ្លនិធិវនិិឆយរអាកាសធាតុ 
CNM National Center for Parasitology,  

Entomology and Malaria Control  
ម្ជឈម្ណឌ លជាតិរបយុទធនឹងជំងឺររុនចាញ់  
បា៉ា រា៉ា សុើតសាស្រសតនិងបាណកសាស្រសត 

DP Development Partner  នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ 
DPHI Department of Planning and Health 

Information  
នាយកដ្ឋា នផែនការ និងព័ត៌ានសុខ្ភិបាល 

DRR Disaster Risk Reduction  ការកាត់បនាយហានិភ័យននឆររោះម្ហនតរាយ 
EU European Union  សហភាពអុឺរ ៉ាុប 
EWARN Early Warning Alert and Response Network  របព័នធែតល់ព័ត៌ានជាមុ្ន និងឆ្លើយតប 
GCF Green Climate Fund  មូ្លនិធិអាកាសធាតុនបតង 
GEF Global Environment Facility  មូ្លនិធើបរសិាា នសកល 
GEF Project  Building resilience of health system in Asian  

LDCs to climate change (WHO-UNDP-MOH)  
រឆរាងការពរងឹងភាពធន់នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុននរបព័នធ  
សុខ្ភិបាលរបស់របឆទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចឆៅតំបន់អាសុើ 

GIZ Deutsche Gesellschaft 
fürInternationaleZusammenarbeit 

កិចចសហរបតិបតតិការអាលលឺម្៉ាង់ 
GSSD General Secretariat of National Council for 

Sustainable Development  
អរគឆលខ្ធិការដ្ឋា នរកុម្របឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ 
ឆដ្ឋយចើរភាព 

HCF Healthcare Facility  ម្ជឍម្ណឌ លផថ្ទសុំខភាព 
HSP Health Strategic Plan  ផែនការយុទធសាស្រសតសុខ្ភិបាល 
H-NAP Health National Adaptation Plan (National  

Climate Change Action Plan for Public Health) 
ផែនការជាតិបនាុំសុខភាពសាធារណៈ (ផែនការសកម្ម ភាពជាតិ 
 ឆ ល្ើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាបសុ់ខភាពសាធារណៈ) 

INDC Intended Nationally Determined  
Contribution  

របាយការណ៍ជាតិចូលរមួ្ចំផណកដ្ល់ការអនុវតតអនុសញ្ហញ  
សហរបជាជាតិសតើការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change  រកុម្ការងារអនតររដ្ឋា ភិបាលសតើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
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LCDF Least Developed Country Fund  មូ្លនិធិសរាប់របឆទសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច 
MAFF Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries  រកសួងកសិកម្ម រុកាខ របាញ់ និងឆនសាទ 
MEF Ministry of Economy and Finance  រកសួងឆសដ្ាកិចច និងហរិញ្ញវតាុ 
MOH Ministry of Health  រកសួងសុខ្ភិបាល 
MOWRAM Ministry of Water Resources and Meteorology  រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម្ 
MPWT Ministry of Public Works and Transport  រកសួងសាធារណការ និងដ្ឹកជញ្ជូ ន 
MRD Ministry of Rural Development  រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
NCCAPPH National Climate Change Action Plan for Public 

Health (H-NAP)  
ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹង
ការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ 

NCDDS National Committee for Sub-National 
Democratic Development  

រណៈកាម ធិការជាតិសរាប់ការអភិវឌ្ឍរបជាធិបឆតយយថ្នន ក់
ឆរកាម្ជាតិ 

NDCP National Dengue Control Program  កម្មវធិើជាតិរបយុទធនឹងជំងឺររុនឈាម្ 
NGO Non-Governmental Organization  អងគការម្ិនផម្នរដ្ឋា ភិបាល 
NIPH National Institute of Public Health  ម្ជឈម្ណឌ លជាតិឆលើកកម្ពស់សុខភាព 
NSDP National Strategic Development Plan   ផែនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
PMD Preventive Medicine Department  នាយកដ្ឋា នការពារសុខភាព 
PPP Public Private Partnership  ភាពជានដ្រូរវាងវស័ិយរដ្ា និងឯកជន 
RGC Royal Government of Cambodia  រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 
SCCF Special Climate Change Fund  មូ្និធិពិឆសសសរាប់ការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
SIDA Swedish International Development Agency  ទើភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិស ុយផអត 
TB Tuberculosis  ជំងឺរឆបង 
TDR Tropical Disease Research  ការរសាវរជាវពើជំងឺតំបន់រតូពិច 
TWGCCH Technical Working Group on Climate Change 

and Health  
រកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាព 

UKAID United Kingdoms Aid  ជំនួយចរកភពអង់ឆរលស 
UNFCCC  The United Nations Framework Convention on 

Climate Change  
អនុសញ្ហញ រកបខ័ណឌ សហរបជាជាតិសតើពើ 
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

USAID United States Agency for International 
Development  

ទើភាន ក់ងារសហរដ្ាអាឆម្រកិសរាប់អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ 
V&A  Vulnerability and Adaptation  ភាពងាយរងឆររោះ និងបនាុំ 
WASH Water, Sanitation and Hygiene  ទឹកសាែ ត និងអនាម័្យ 
WHO World Health Organization  អងគការសុខភាពពិភពឆោក 
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សាវតារ 

 សុខភាពសាធារណៈឆៅកម្ពុជា ានភាពលែរបឆសើររួរឱ្យកត់សាគ ល់ឆៅទសវតសរចុ៍ងឆរកាយឆនោះ ផដ្លបងាា ញឱ្យ 
ឆឃើញកនុងការសរម្ចបាននូវសូចនាករទក់ទងនឹងសុខភាព ននឆរលឆៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវតសរ(៍១)។ ឆរលឆៅននការកាត់ 
បនាយអរតាសាល ប់របស់កុារ និងសុខភាពាតារឺសឆរម្ចបានទងំរសុង ខណៈផដ្លឆរលឆៅឆលើការទប់សាក ត់នឹងជំងឺ 
ឆអដ្ស៍ ជំងឺររុនចាញ់និងជំងឺដ្នទឆទៀតរឺសឆរម្ចបានខលោះប៉ាុឆណាណ ោះ។ របាយការណ៍ឆ្ន ២ំ០១៧របស់រកសួងសុខ្ភិបាល 
បានកត់សាគ ល់ពើភាពលែរបឆសើរននសុខភាពសាធារណៈ ឆដ្ឋយសារផតការផកលម្ែននរបព័នធសុខភាព និងការររំទផែនក
នឆយបាយពើរដ្ឋា ភិបាលជាបនតបនាទ ប់(២)។ យ៉ា ងណាក៏ឆដ្ឋយ សុខភាពសាធារណៈឆៅានបញ្ហា របឈម្ជាឆរចើនទក់ទង 
នឹងជងំឺរាតតាត និងរបព័នធសុខភាព ជាពិឆសសកងវោះអាហារននរកមុ្ងាយរងឆររោះរមួ្ទងំជងំឺថ្មើៗ ផដ្លឆលចឆ ើងឆដ្ឋយសារ 
ហានិភ័យសុខភាពបរសិាា ន នងិការផរបរបួលអាកាសធាតុ(៣)។ 
 ឆដ្ឋយសារផតជារបឆទសតំបន់រតូពិក ខយល់មូ្សុងបានជោះឥទធិពលយ៉ា ងខ្ល ងំដ្ល់សុខភាពរបស់របជាជនកម្ពុជា 
ឆដ្ឋយសារទឹកជំនន់ ឆររោះរាងំសៃួត និងខយល់ពយុោះឆដ្ឋយតទ ល់ និងឆដ្ឋយរបឆយលតាម្រយៈការរ ើករាលដ្ឋលននជំងឺ្ លង 
តាម្ទឹក។ របាយការណ៍ជាតិឆលើកទើ២សតើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ផដ្លបានដ្ឋក់ជូនអរគឆលខ្ធិការដ្ឋា នអនុសញ្ហញ
រកបខ័ណឌ សហរបជាជាតិសតើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុបងាា ញថ្ន ការផរបរបួលអាកាសធាតុបានប៉ាោះពាល់ដ្ល់សុខភាព
សាធារណៈឆៅរបឆទសកម្ពុជាឆដ្ឋយតទ ល់ តាម្រយៈការខ្តបង់ឆសដ្ាកិចច នងិការខូចខ្តយ៉ា ងធៃន់ធៃរឆដ្ឋយសាររពតឹតិការណ៍ 
អាកាសធាតុ និងឆដ្ឋយរបឆយលតាម្រយៈជំងឺ្លងឆែសងៗជាឆរចើនានដូ្ចជា៖ ជំងឺររុនចាញ់ ជំងឺររុនឈាម្ រាករូស 
ឆហើយបញ្ហា ជំងឺបងករឆ ើងឆដ្ឋយសារទឹក និងឆដ្ឋយចំណើ អាហារឆែសងៗ(៤)។ ឆទោះជាយ៉ា ងណាក៏ឆដ្ឋយែលប៉ាោះពាល់នន
ការផរបរបួលអាកាសធាតុម្កឆលើសុខភាពសាធារណៈរបស់របជាជនកម្ពុជា ម្ិនទន់រតូវបានឆរយល់ចាស់ឆៅឆ ើយឆទ 
ឆដ្ឋយសារផតានកងវោះខ្តនូវទិននន័យ ពត៌ាន ការពាករណ៍អាកាសធាតុ (ការពាករណ៍អាកាសធាតុឆៅមូ្លដ្ឋា ន) និង 
ភាពសមុរសាម ញននបញ្ហា ឆែសងៗឆទៀត។ ឆយងឆៅតាម្អងគការសុខភាពពិភពឆោក(WHO) ការតល ស់បតូរធាតុអាកាស និង 
លកខខណឌ ននអាកាសធាតុ នាមំ្កនូវហានភ័ិយដ្ល់សុខភាពម្នុសសផដ្លឆចៀសម្ិនរចួ តាម្រយៈការប៉ាោះពាល់ឆដ្ឋយតទ ល់រ ឺ
ែលប៉ាោះពាល់របព័នធបរសិាា ន នងិែលប៉ាោះពាល់សងគម្(៥)។ រកុម្ការងារអនតររដ្ឋា ភិបាលសតើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ក៏បាន 
បញ្ហជ ក់ែងផដ្រថ្ន ការផរបរបលួអាកាសធាតុ កំពុងបងកែលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងធៃន់ធៃរដ្ល់សុខភាពម្នុសស តាម្រយៈការបឆងកើន 
ការរបឈម្នឹងភាពងាយរងឆររោះ ឆៅនឹងភាពតានតឹងឆដ្ឋយសារអាកាសធាតុ និងការថ្យចុោះនូវ សម្តាភាពននរបព័នធ 
សុខ្ភិបាលឆដ្ើម្បើររប់ររងការតល ស់បតូរកនុងទំហធំ ំនិងលំនានំនលទធែលសុខភាព ផដ្លពាក់ព័នធនងឹអាកាសធាតុ(៦)។ 
 ឆៅកនុងយុទធសាស្រសតចតុឆកាណទើ៤ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបានទទលួសាគ ល់ឥទធិពលនន ការផរបរបលួអាកាសធាតុម្កឆលើ 
ការអភិវឌ្ឍរមួ្ទងំវស័ិយសុខ្ភិបាល និងអំពាវនាវឱ្យានការឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ(៧)។ ឆលើសពើឆនោះឆទៀត 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានអនុម័្តផែនការយុទធសាស្រសតសតើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៤-២០២៣ (CCCSP) 
ជារកបខ័ណឌ ឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុដ៏្ធំម្ួយឆៅកនុងរបឆទសកនុងឆ្ន ២ំ០១៣(៨)។ ឆដ្ើម្បើដ្ឋក់ឱ្យ CCCSP 
ដ្ំឆណើ រការរកសួងសុខ្ភបិាលបានឆរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិសតើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ 
២០១៤-២០១៨(NCCAPPH) កនុងឆ្ន ២ំ០១៣។ ការបឆងកើត NCCAPPH ជាឆលើកដ្ំបូងឆធវើតាម្ការផណនារំបស់ឆលខ្ 
ធិការដ្ឋា ន ននរណកម្មការជាតិផរបរបួលអាកាសធាតុ (ឆរកាយម្ករតូវបានបតូរឆឈាម ោះឆៅជារកុម្របឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ឆដ្ឋយ 
ចើរភាព) និងានការពិឆររោះឆយបល់ររប់រជុងឆរជាយជាមួ្យភារើពាក់ព័នធឆដ្ឋយានការ សរម្បសរម្ួលយ៉ា ងជិតសនិទធ 
ពើរកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាពននរកសួងសុខ្ភិបាល(៩)។ រកសួងសុខ្ភិបាលបានចាប់ឆែតើម្ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 2 

អនុវតតចាប់តាងំការអនុម័្តឆលើ NCCAPPH ២០១៤-២០១៨ ជាពិឆសសានការររំទពើនាយកដ្ឋា នផរបរបួលអាកាសធាតុ 
(ររប់ររងឆដ្ឋយសម្ព័នធភាពការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា) កនុងការសាកលបងសកម្មភាពផដ្លបានឆរជើសឆរ ើស និងឆធវើការ 
រសាវរជាវ។ 
 ខណៈផដ្ល NCCAPPH ២០១៤-២០១៨ ឈានដ្ល់ទើបញ្ច ប់ននការអនុវតតឆៅឆ្ន ២ំ០១៨ រកសួងសុខ្ភិបាល
បានចាប់ឆែតើម្ដ្ំឆណើ រការឆរៀបចំNCCAPPH ឆលើកទើ២ សរាប់២០២០-២០២៤ ឆដ្ឋយានការររំទផែនកហរិញ្ញវតាុ នងិ 
បឆចចកឆទសពើធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ (ADB RETA-8898) រឆរាងការពរងឹងឆលើភាពធន់ឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
ឆលើវស័ិយសុខ្ភបិាលឆៅម្ហាអនុតបំន់ទឆនលឆម្រងគ ឆរកាម្កិចចពិឆររោះឆយបល់ជាម្យួអងគការសុខភាពពិភពឆោក(WHO) 
(រឆរាងGEF ការកសាងភាពធន់របព័នធសុខភាពឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆៅរបឆទសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចឆៅ 
អាសា ន)។ NCCAPPH ២០២០-២០២៤ ចងរកងឆដ្ឋយផែែកឆលើឯកសារមុ្ន  ៗព័ត៌ានឆរល និងទនិនន័យចុងឆរកាយបងែស់។ 
ដ្ំឆណើ រការចងរកងរបរពឹតតឆៅឆដ្ឋយានការពិឆររោះឆយបល់ជាបនតបនាទ ប់ ជាម្ួយរកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួល 
អាកាសធាតុ និងសុខភាព កនុងរកសួងសុខ្ភិបាល សាា ប័នពាក់ព័នធ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍនានា។ ការកំណត់សកម្មភាពឆធវើឆ ើង 
រសបនឹងរកបខ័ណឌ  ផដ្លានរសាប់កនុងឆរលនឆយបាយសតើពើ សុខភាពនិងការផរបរបួលអាកាសធាតុ តាម្រយៈការឆធវើ 
សាហរណកម្មឆៅកនុងសកម្មភាព/កម្មវធិើសុខភាពជាតិផដ្លានរសាប់ នងិការកណំត់សកម្មភាព/កម្មវធិើថ្មើៗ  ឆដ្ើម្បើឆ្លើយតប 
ចំឆពាោះហានិភ័យសុខភាព ផដ្លកំពុងឆលចឆចញឆដ្ឋយការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ 
 NCCAPPH ានឆរលឆៅកាត់បនាយអរតាជំងឺ អរតាម្រណភាព ការរងរបួស និងភាពងាយរងឆររោះននសុខភាព 
ឆៅនឹងអសារិភាពអាកាសធាតុ និងអាកាសធាតុកំណាច(៩) រពម្ទងំចូលរមួ្ចំផណកកនុងការអនុវតតឆរលឆៅយុទធសាស្រសត 
ដូ្ចានផចងកនុងផែនការយុទធសាស្រសតឆ្លើយតបនឹង ការផរបរបលួអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈផែនការយុទធសាស្រសត 
ឆ្លើយតបនងឹការផរបរបលួអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ និងផែនការយុទធសាស្រសតសុខ្ភិបាល ២០១៦-២០២០ 
(HSP3)។ 
 ឆោលនឆោបាយជាតិសរាប់ការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសុខភាពសាធារណៈ 

 ការផកលម្ែសុខភាពសាធារណៈ អាហារូបតាម្ភ នងិការទប់ទល់នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ រឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ផដ្លានផចងកនុងយុទធសាស្រសតចតុឆកាណដ្ំណាក់កាលទើ៤ (២០២០-២០២៤)(៧)។ “ការផកលម្ែ 
សុខភាពសាធារណៈ និងអាហារូបតាម្ភ” រឺជាមុ្ំទើបើឆៅកនុងចតុឆកាណទើ១ “ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស” ផដ្លានឆរលឆៅ 
ឆលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈ និងអាហារូបតាម្ភ ឆដ្ើម្បើររំទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសសរបកបឆដ្ឋយចើរភាព កំឆណើ ន 
ឆសដ្ាកិចច និងការអភិវឌ្ឍសងគម្។  
 ការផរបរបួលអាកាសធាតុរឺជាមុ្ទំើ៤ “ធានានូវនិរនតរភាពបរសិាា ន និងការឆ្លើយតបជាមុ្នចំឆពាោះការផរបរបួលអាកាសធាតុ” 
ននចតុឆកាណទើ៤ “ការអភិវឌ្ឍន៍របកបឆដ្ឋយចើរភាព នងិររប់រជុងឆរជាយ” ផដ្លានឆរលឆៅកាត់បនាយែលប៉ាោះពាល់ 
បរសិាា ន ឆលើកកម្ពស់សម្តាភាពកនុងការបនាុនំឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងចូលរមួ្ចំផណក ឆដ្ើម្បើកាត់បនាយការផរបរបួល 
អាកាសធាតុសកល ឆដ្ើម្បើធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍរបកបឆដ្ឋយចើរភាព។ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាអំពាវនាវឱ្យានការអនុវតត 
ផែនការឆដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក់ឆលើផែនការយុទធសាស្រសតស្ើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ និងផែនការ 
យុទធសាស្រសតសរាប់សុខភាព២០១៦-២០២០។ 
 ការឆដ្ឋោះរសាយហានិភ័យនន ការផរបរបួលអាកាសធាតុឆលើសុខភាពសាធារណៈរតូវបានផចង ឆៅកនុងឯកសារ  
ឆរលនឆយបាយជាតិសំខ្ន់ៗសតើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ ផែនការយុទធសាស្រសតឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
២០១៤-២០២៣ ផដ្លរតូវបានឯកភាពអនុម័្តឆដ្ឋយ សឆម្តចនាយករដ្ាម្ស្រនតើ កនុងឆ្ន ២ំ០១៣បានកំណត់នូវរកបខ័ណឌ



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 3 

សរាប់ការឆ្លើយតបថ្នន ក់ជាតិ និងការឆ្លើយតបតាម្វស័ិយនានា ចំឆពាោះការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ ឆរលបំណងជា
យុទធសាស្រសតរបស់ផែនការយុទធសាស្រសតឆ្លើយតបនងឹការផរបរបលួអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCSP) បានបងាា ញពើភាពចាបំាច់ 
ឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយែលប៉ាោះពាល់ននការផរបរបលួអាកាសធាតុម្កឆលើ សុខភាពសាធារណៈឆៅកម្ពុជា(៨) ជាម្យួនងឹយុទធសាស្រសត 
ឆធវើឱ្យរបឆសើរឆ ើងនូវឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធសុខភាព និងសម្តាភាពបុរគលិកសុខ្ភិបាល ឆដ្ើម្បើទប់ទល់នឹងជំងឺផដ្លបងកឆដ្ឋយ 
ភាន ក់ងារចម្លង និងជងំឺផដ្លបងកឆដ្ឋយទឹកកនុងបរបិទននការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ ការចូលរមួ្ចំផណករបស់កម្ពុជាកនុងការ 
អនុវតតអនុសញ្ហញ រកបខណឌ សហរបជាជាតិសតើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ(INDC) ផដ្លជាការឆបតជ្ាចិតតរបស់របឆទស 
កម្ពុជាកនុងការអនុវតតកិចចរពម្ឆរពៀងទើរកុងបា៉ា រ ើសសតើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុបានបងាា ញពើភាពចាបំាច់ ឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយ 
ែលប៉ាោះពាល់ឆដ្ឋយតទ ល់  និងឆដ្ឋយរបឆយលននការផរបរបួលអាកាសធាតុម្កឆលើសុខភាពម្នុសស (១០)។ 
 ផែនការយុទធសាស្រសតសុខ្ភិបាល ២០១៦-២០២០ បានជំរុញឱ្យានការអនុវតតវធិានការ ឆដ្ើម្បើបងាក រ និងកាត់បនាយ 
ជំងឺ្លងតាម្រយៈការសហការជាម្ួយសហរម្ន៍ និងអនកពាក់ព័នធ ឆដ្ើម្បើឆលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងអំពើអនាម័្យ សុវតាិភាព 
ចំណើ អាហារ ការផថ្ទសុំខភាព ែលប៉ាោះពាល់ននែលិតែលរើម្ើឆររឿងរសវងឹនិងថ្នន ជំក់ និងែលប៉ាោះពាល់ននការផរបរបួល 
អាកាសធាតុឆៅឆលើសុខភាពម្នុសស(៣)។ រកសួងសុខ្ភិបាល បានបញ្ហជ ក់ជាថ្មើអំពើអាទភិាពកនុងការពរងឹងរបព័នធភាពធន់ 
ននសុខភាព និងកាត់បនាយជំងឺ្លងនានាដូ្ចជា៖ ជំងឺររុនឈាម្និងជំងឺររុនចាញ់ឆៅកនុងផែនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ
(NSDP) ឆ្ន ២ំ០២០-២០២៤(៨)។ 

ការវភិាគសាា នភាព 

ការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅរបឆេសកម្ពជុា 

 ការផរបរបួលអាកាសធាតុ បានឆកើតានឆ ើងជាក់ផសតងរចួម្កឆហើយឆៅកនុងរបឆទសកម្ពុជា។ សើតុណា ភាពរបចាឆំ្ន ំ
ជាម្ធយម្បានឆកើនឆ ើង០,៨អងាឆសចាប់តាងំពើឆ្ន ១ំ៩៦០កនុងអរតារបាណ០,១៨អងាឆសកនុងម្យួទសវតសរ។៍ ររប់តបំន់ 
ទងំអស់ននរបឆទសកម្ពុជា រតូវបានឆររពំឹងថ្ននឹងានកំឆណើ នឆ ើងសើតុណា ភាពបនតឆទៀត ឆៅសតវតសរទ៍ើ២១ឆនោះ។ 
សើតុណា ភាពរតូវបានឆររពំឹងថ្ន នឹងឆកើនឆ ើងពើ០,៧ ដ្ល់២,៧អងាឆស ឆៅទសវតសរឆ៍្ន ២ំ០៦០ និងពើ១,៤ ដ្ល់៤,៣ 
អងាឆសឆៅទសវតសរឆ៍្ន ២ំ០៩០(១១)។ 
 បរាិណទឹកឆភលៀងជាម្ធយម្រតូវបានឆររពឹំងថ្ន នឹងឆកើនឆ ើងឆៅកនុងរបឆទសកម្ពុជាបណាត លម្កពើការផរបរបួល
អាកាសធាតុ។ រដូ្វវសានឹងកាន់ផតខលើឆហើយឆភលៀងនឹងកាន់ផតខ្ល ងំ ផតរដូ្វរបាងំវញិនឹងកាន់ផតានរយៈឆពលផវងឆហើយ
កាន់ផតសៃួតហួតផហង។ ឆហតុឆនោះឆហើយហានិភ័យននបាតុភូតធាតុអាកាសកណំាចានដូ្ចជា៖ ទកឹជនំន់និងឆររោះរាងំសៃួត 
នឹងរពំឹងថ្នឆកើនឆ ើង(១១-១២)។ រលកកឆដ្ក៏ជាកតាត ម្ួយររំាម្កំផហង ផដ្លកំពុងឆកើនឆ ើងែងផដ្រ។ ភាពញឹកញាប់នន 
ធាតុអាកាសឆដ្ទងំឆពលនថ្ៃ និងឆពលយប់បានឆកើនឆ ើងរួរឱ្យកត់សាគ ល់ចាប់តាងំពើឆ្ន ១ំ៩៦០ ឆហើយឆររពំឹងទុកថ្ននឹង 
បនតឆកើនឆ ើងឆទៀត។ ចំនួននថ្ៃផដ្លានធាតុអាកាស“ឆដត ”ឆៅកនុងអាកាសធាតុបចចុបបនននឹងឆកើនឆ ើងពើ១៤-៤៩% ននចំនួន 
នថ្ៃឆៅឆ្ន ២ំ០៦០ នងិពើ២០-៦៨% ននចនំួននថ្ៃឆៅឆ្ន ២ំ០៩០(១១)។ 

 ឆ្នរសមុ្រទកម្ពុជាងាយរងឆររោះ នឹងកំឆណើ ននើវ ៉ាូទឹកសមុ្រទផដ្លានកម្ពស់០,៩៨ផម្៉ារត រិតរតឹម្ឆ្ន ២ំ១០០ ផដ្ល 
បងកឱ្យានកំឆណើ នជាតិនរប និងការឆកើនឆ ើងនូវហានិភ័យ ននការលិចលង់តាម្ឆ្នរសមុ្រទឆៅឆពលានខយល់បក់ឆបាក
និងពយុោះទើហវុន(Typhoons)។ ខណៈឆពលផដ្លការពាករណ៍ ចំឆពាោះពយុោះរតពូិកនាឆពលអនារត (ពយុោះទើហវុន និងពយុោះ 
សុើកលូន) ម្ិនានភាពចាស់ោស់ របឆទសកម្ពុជាឆៅផតរបឈម្មុ្ខនឹង បាតុភូតឆររោះម្ហនតរាយធម្មជាតិទងំឆនោះ។ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 4 

របាយការណ៍ចុងឆរកាយរបស់ IPCC បងាា ញពើែលប៉ាោះពាល់ ផដ្លបានរពំឹងទុកមុ្នឆដ្ឋយសារកំឆណើ នកឆដ្ផែនដ្ើពើ ១,៥ 
អងាឆសឆៅកនុងតំបន់អាសុើអាឆរនយ ៍(១៣) ។   

 របឆទសកម្ពុជារតូវបានឆរកំណត់ថ្ន  ជារបឆទសម្ួយកនុងចំឆណាម្របឆទសផដ្លងាយរងឆររោះបំែុតពើែលប៉ាោះពាល់
ននការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅអាសុើអាឆរនយ(៍១៤)។  ឆយងតាម្ទនិនន័យរបាយការណ៍ចុងឆរកាយសតើពើ ការរបឈម្នឹង
ឆររោះម្ហនតរាយឆៅទូទងំអាសុើបា៉ា សុើហវកិ របឆទសកម្ពុជាឆៅផតសាិតកនុងចំឆណាម្របឆទសឆៅអាសុើអាឆរនយផ៍ដ្លងាយរង
ឆររោះបំែុត។ ដូ្ឆចនោះឆហើយរតឺរម្ូវឱ្យានសកម្មភាពបផនាម្ឆទៀត ឆដ្ើម្បើសឆរម្ចបាននូវឆរលឆៅអភិវឌ្ឍន៍របកបឆដ្ឋយ 
ចើរភាព (SDGs) ឆ្ន ២ំ០៣០(១៤)។ កតាត ននភាពងាយរងឆររោះឆនោះរមួ្ាន៖ កំឆណើ នរបជាជន អរតាខពស់ននភាពរកើរក 
ការអប់រាំនករម្ិត អសនតិសុខឆសបៀងអាហារនងិកងវោះអាហារូបតាម្ភ និងបនទុកធៃន់ធៃរននជំងឺ។ កតាត ឆែសងឆទៀតរមួ្ ាន៖ 
ការឆធវើនររូបនើយកម្មយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ការអភិវឌ្ឍានករម្ិត ទំឆនាររបស់សហរម្ន៍ឆៅរស់ឆៅតាម្តំបន់ ឆ្នរសមុ្រទ 
តំបន់វាលទំនាប និងតំបន់ងាយរងឆររោះឆដ្ឋយសារទឹកជំនន់ និងការពឹងផែែកជាទូឆៅឆលើកសិកម្មសរាប់ ឆសបៀងអាហារ 
និងរបាក់ចណូំល។ 

 ឆររោះម្ហនតរាយផដ្លឆកើតានដ្ផដ្លៗដូ្ចជា ទកឹជំនន់ ឆររោះរាងំសៃួតនិងខយល់ពយុោះឆៅរបឆទសកម្ពុជា ឆៅផតបនត
ឆកើតឆ ើង និងបងកភាពងាយរងឆររោះផដ្លានរសាប់ចំឆពាោះការផរបរបួលអាកាសធាតុរមួ្ាន៖ ភាពរកើរក អសនតិសុខ 
ឆសបៀងអាហារ និងសាា នភាពសុខភាពទន់ឆខាយ។ ការឆកើនឆ ើងននភាពញឹកញាប់ និងភាពធៃន់ធៃរ ខ្ល ងំននបាតុភូត 
អាកាសធាតុ ផដ្លបណាត លម្កពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ នឹងឆធវើឱ្យវដ្តឆនោះកាន់ផតធៃន់ធៃរឆ ើងៗ ឆធវើឱ្យភាពធន់និងការ
បនាំុចុោះឆខាយរពម្ទងំបងកឱ្យានការជសួជុលឆ ើងវញិឥតឈប់ឈរ។ 
 ភាពងាយរងគ្រោះសខំាន់ៗ ពកីារប្្ែ្ែលួអាកាសធាតុក្នងុវសិយ័សខុាភិបាល 
 ការវាយតនម្លពើការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាព របស់អងគការសុខភាពពិភពឆោក(WHO) ឆ្ន ២ំ០១០  ឆៅ
របឆទសកម្ពុជាបានកណំត់ែលប៉ាោះពាល់សុខភាពអាទិភាពចំនួនបនួ៖ ជំងឺផដ្លបងកឆដ្ឋយភាន ក់ងារចម្លង(ពពកួវចិទ័រ) ជា 
ពិឆសសជំងឺររុនឈាម្នងិររនុចាញ់ ជំងឺបងកឆដ្ឋយទកឹ ែលប៉ាោះពាល់ខ្ល ងំននរពឹតតកិារណ៍អាកាសធាតុនិងអសនតសុិខ
ឆសបៀង (១៦)។ បញ្ហា ចំនួនបើកនុងចំឆណាម្បញ្ហា ទងំឆនោះ(ជងំបឺងកឆដ្ឋយភាន ក់ងារចម្លង(ពពកួវចិទ័រ) ជំងឺ្ លងឆដ្ឋយសារទកឹ 
ែលប៉ាោះពាល់ខ្ល ងំននរពតឹតិការណ៍អាកាសធាតុ) រតូវបានបញ្ហជ ក់ឆៅកនុងផែនការសកម្មភាពជាតិផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់ 
សុខភាពសាធារណៈឆ្ន  ំ២០១៤-២០១៨។ 

 កនុងឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨ ការសិកាពិនិតយឆលើឯកសារឆរលនឆយបាយ ឆធវើឆ ើងឆដ្ឋយនាយកដ្ឋា នការពារសុខភាព 
ឆដ្ឋយានការររំទបឆចចកឆទសពើអងគការសុខភាពពភិពឆោក(WHO) បានបងាា ញពើែលប៉ាោះពាល់សុខភាពយ៉ា ងឆរចើន 
បណាត លម្កពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកម្ពុជារមួ្ានអាទិភាពផដ្លានរសាប់ដូ្ចជា៖ ជំងបឺងកឆដ្ឋយភាន ក់ងារ ចម្លង 
ជំងឺកងវោះអាហារូបតាម្ភ និងជងំរឺាករូសជាឆដ្ើម្។ ឆៅានលកខខណឌ ជំងឺឆែសងឆទៀតដូ្ចជា៖ ជំងឺឆហើម្កូនកណតុ រ (rodent-
borne diseases) ជំងឺរោកែលូវដ្ឆងាើម្ ជំងមឺ្ិន្លង ជំងឺផដ្លទក់ទងនឹងកឆដ្នងិសុខភាពែលូវចិតត។ 

 ឆលើសពើឆនោះឆទៀតការឆរៀបចំផែនការយុទធសាស្រសតជាតសិរាប់ការបនាំុនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការកាត់
បនាយឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ភបិាល ២០២០-២០២៤ នាឆពលថ្មើៗឆនោះបានរតួសរតាយែលូវសរាប់ការឆធវើ
សាហរណកម្មននការឆ្លើយតបកាន់ផតរបឆសើរឆ ើងចំឆពាោះការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងឆររោះម្ហនតរាយ។ ផែនការយុទធ 
សាស្រសត ក៏បានឆតត តឆលើការឆដ្ឋោះរសាយបញ្ហា អាកាសធាតុជាអាទិភាពចំនួនបើទក់ទងនងឹភាពរបឈម្ននសុខភាពរឺ៖ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 5 

 -ជំងឺ្ លងតាម្ភាន ក់ងារចម្លង 
 -ជំងឺ្ លងតាម្ទឹកនងិចណំើ អាហារ 
 -ែលប៉ាោះពាល់សុខភាពឆដ្ឋយសារបាតុភូតអាកាសធាតុធៃន់ធៃរ។ 
 ព័ត៌ានបផនាម្អពំើអាទភិាពនើម្ួយៗានដូ្ចខ្ងឆរកាម្៖ 
 ជំងឺ្ លងតាម្ភាន ក់ងារចម្លង 

 ហានិភ័យននជំងឺ្លងតាម្ភាន ក់ងារចម្លងរតូវបានឆររពំឹងថ្ន នឹងឆកើនឆ ើងឆៅកនុងរបឆទសកម្ពុជាឆដ្ឋយសារការផរបរបួល 
អាកាសធាតុផដ្លបណាត លម្កពើការឆកើនឆ ើងននសើតុណា ភាព ការតល ស់បតូររបបទឹកឆភលៀង កំឆណើ ននននររូបនើយកម្ម និង 
ការឆធវើចំណាករសុករបស់របជាជន។ ជំងឺ្ លងតាម្ភាន ក់ងារចម្លងធំៗចំនួនពើរ ឆៅកម្ពុជារឺជំងឺររនុចាញ់ នងិជំងឺររុនឈាម្ 
ប៉ាុផនតជំងឺឆែសងឆទៀតដូ្ចជាជងំឺរោកខួរកាលជប៉ាុន (Japanese encephalitis) ជើហគូងហាក ន់យ៉ា (Chikun gunya) 
និងហ សើកា(Zika) រតូវបានឆររពំឹងថ្ននឹងរងឥទធពិលពើការផរបរបួលអាកាសធាតុែងផដ្រ។ 

 ជំងឺររុនឈាម្ ជាបនទុកដ៏្ធៃន់ធៃរដ្ល់បញ្ហា សុខភាព និងឆសដ្ាកិចចឆៅកម្ពុជា(១៧)។ ការ្លងរាលដ្ឋលខពស់ននជំង ឺ
ររុនឈាម្ានកនុងរដូ្វវសា ផដ្លានការរ ើករាលដ្ឋលខពស់ឆកើនឆ ើងជាឆទៀងទត់ឆៅកនុងរបឆទសកម្ពុជា។ ការផកតរម្ូវ
តាម្អាយុរបចាឆំ្ន  ំ (age-adjusted incidence) បានឆកើតានឆ ើងចាប់ពើ ០,៧ឆៅ៣នាក់ កនុងចំននួរបជាជន
១,០០០នាក់ ឆហើយការឆកើនឆ ើងឆនោះរតូវបានអឆងកតឆឃើញឆៅកនុងរដូ្វវសា។ ឆសទើរផត៨០% ននករណើ ជំងឺររនុឈាម្ 
ផដ្លរតូវបានរាយការណ៍ថ្ន ឆកើតឆ ើងចំឆពាោះកុារផដ្លានអាយុ៩ឆ្ន ឬំតិចជាងឆនោះ ផដ្លានអរតាជាក់ោក់ខពស់
បំែុតឆកើតឆ ើងចំឆពាោះកុារ ផដ្លានអាយុឆរកាម្១ឆ្ន ។ំ ករណើ ជងំឺររុនឈាម្ានទំនាក់ទំនងជាម្ួយនងឹអឆថ្រអាកាស 
ធាតុជាពិឆសសសើតុណា ភាព ករម្តិទឹកឆភលៀងនិងសំឆណើ ម្។ ភាពទក់ទិនឆនោះានការយតឺយ៉ា វដ្ល់ឆៅ៣ផខ ផដ្ល 
បងាា ញពើសកាត នុពលននរបព័នធរបកាសអាសននននជំងឺររុនឈាម្(១៨)។ 

 រិតរតឹម្ផខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ានករណើ ជំងឺររនុឈាម្ចនំួន៥៩,២០២ករណើ  កនុងឆនាោះានម្នុសសសាល ប់ចនំួន 
៤០នាក់ (ករណើ អរតាម្រណៈភាព (CFR) ០.០៧%)ផដ្លបានរាយការណ៍តាម្រយៈរបព័នធឃ្ល ឆំម្ើល ជំងឺររនុឈាម្ 
ជាតិ (National Dengue Surveillance System)។ កម្មវធិើជាតិរបយុទធនឹងជំងឺររនុឈាម្ឆៅម្ជឈម្ណឌ លជាតិរបយុទធ 
នឹងជំងឺររុនចាញ់ (NDCP/CNM) ការ្លងឆម្ឆរារនិងការរបយុទធជងំឺររុនចាញ់ ឆដ្ឋយានការររំទយ៉ា ងខ្ល ងំពើអងគការ
សុខភាពពិភពឆោក(WHO) និងអនកពាក់ព័នធដ្នទឆទៀតបាននឹងកំពុងឆធវើការឆលើផែនកឆែសងៗននសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹង 
ជំងឺររុនឈាម្រមួ្ានការររប់ររងករណើ ពាបាលការទំនាក់ទំនងហានភ័ិយ និងអនតរារម្ន៍ការពារជងំឺ្លងតាម្ភាន ក់ងារ 
ចម្លងឆៅទូទងំរបឆទសចាប់តាងំពើផខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ អងគការសុខភាពពិភពឆោកឆៅកម្ពុជា (WHO) កំពុងររំទ
សកម្មភាពឆ្លើយតបរបស់រកសួងសុខ្ភិបាល រសបតាម្អាទិភាពផដ្លបានកណំត់ ។ 

 វតតានការផរបរបលួអាកាសធាតុ ការផរបរបួលរបបទកឹឆភលៀងនឹងបឆងកើតនូវទើតាងំបនតពូជរបឆភទមូ្ស Aedes sp. 
ផដ្លចម្លងវ ើរុសជងំឺររុនឈាម្។ ឆៅជនបទ ការសិកាពើការបនតពូជរបស់មូ្សបានបងាា ញថ្ន ពាងរតងទឹកឆភលៀងតាម្ែទោះ 
ានចំផណករហូតដ្ល់៨០%ឆៅ៩០%ននការបឆងកើតដ្ងកូវទកឹ។ ការពរងើកទើរកងុកាន់ផតបងខិតជរម្កមូ្សឆៅជិតរបជាជន 
កាន់ផតខ្ល ងំ។ ថ្វើឆបើានបណាត ញទឹកសាែ តឆៅទើរកុងក៏ឆដ្ឋយ ក៏ឆៅានទើតាងំផដ្លរម នអនាម័្យជាឆរចើន ផដ្លអាច 
ជារបភពននការកឆកើតមូ្ស ។ ការឆធវើដ្ំឆណើ រកនុងរសុកនិងឆរដរបឆទស បណាត លឱ្យានការតល ស់បតូរភាពសុា ំនិងការចម្លង 
នូវរបឆភទវ ើរុសររុនឈាម្ឆែសងៗ ក៏ដូ្ចជាឆធវើឱ្យផរបរបលួនូវរបាយជំងឺនងិបឆងកើនហានិភ័យែទុោះជងំឺ។ ការអឆងកតតាម្ ដ្ឋន
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ជំងឺររុនឈាម្ បានរបឆសើរឆ ើងកនុងរយៈឆពលប៉ាុនាម នឆ្ន ចុំងឆរកាយ ប៉ាុផនតម្និានការឆធវើរបាយការណ៍ឆទៀងទត់ ឆ ើយ។  
ករណើ ជងំរឺរុនឈាម្អាចឆកើនឆ ើង២៩ដ្ង ឆរចើនជាងរបាយការណ៍ផដ្លបានរាយការណ៍(១៩)។  

 ជំងឺររុនចាញ់ ឆៅផតបងកការរំរាម្កំផហង ឆទោះបើជាានការថ្យចុោះននអរតាជំងឺ និងការបផងវរការឆតត តអារម្មណ៍
របស់ជាតពិើការរបយុទធរបឆ្ងំឆៅការលុបបបំាត់ក៏ឆដ្ឋយ(២០)។ ទំនាក់ទនំងននការចម្លងជំងឺររុនចាញ់និងអឆថ្រអាកាស 
ធាតុរឺានភាពសមុរសាម ញឆដ្ឋយសារានហានិភ័យខពស់ពាក់ព័នធនងឹកតាត ឆសដ្ាកចិចសងគម្និងកម្មវធិើរបយុទធរបឆ្ងំជំងឺ។ 
ឆៅរបឆទសកម្ពុជា ហានិភ័យននជំងឺររនុចាញ់រឺានទក់ទងនឹងអឆថ្រអាកាសធាតុ ផដ្លានអរតារបចាផំខខពស់បែុំត 
កនុងរដូ្វវសា(២១)។ ដូ្ចរន ឆនោះផដ្រជងំឺររុនឈាម្ឆកើតឆ ើងឆៅរដូ្វវសា ជាឆពលផដ្លានអរតាជងំឺររុនចាញ់របចាផំខ 
ខពស់បំែុត (P. falciparum និង P. vivax)។ ករណើ ឆនោះឆកើតឆ ើងឆៅចឆនាល ោះផខម្ិថុ្នានិងម្ករា(២១)។ ឆៅកនុងផែនការ 
យុទធសាស្រសតជាត ិ សរាប់ការលុបបំបាត់ជំងឺររុនចាញ់ឆៅរពោះរាជាណាចរកកម្ពុជា២០១១-២០២៥ អរតាននជំងឺររុនចាញ់ 
ឆកើតឆ ើងឆរចើនបំែុតឆៅតាម្តំបន់នរពឆៅភារឦសាន ផដ្លានរពំរបទល់ជាប់របឆទសឆវៀតណាម្ សាធារណរដ្ារបជា 
ធិបឆតយយរបជាានិតឡាវ នងិនថ្ (២២)។ 

 របផហលជា៣ភារ៤ននករណើ  ផដ្លឆកើតឆ ើងពើឆ្ន ២ំ០០៤-២០១៣ រឺបណាត លម្កពើតល សមូដ្យូម្ហាវ ល់សុើបា៉ា រ ៉ាូម្ 
(Plasmodium falciparum) ផដ្លាន២៨,១%បណាត លម្កពើតល សមូដ្យូម្វុ ើវា៉ា ក់ (Plasmodium vivax) និង៥,៧% 
រឺជាការ្លងឆម្ឆរារចរម្ោុះ។ ឆ្ន ២ំ០១៥ អរតាជងំឺររុនចាញ់ឆៅទូទងំរបឆទសានចំននួ ២,២៩ កនុងចំឆណាម្ម្នុសស 
១,០០០នាក់។  

 បនទុកននជំងឺផដ្លបណាត លម្កពើជំងឺររនុចាញ់អាចនឹងឆកើនឆ ើងឆៅឆពលផដ្លានការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
ជាពិឆសសរិតរូរពើែលប៉ាោះពាល់ផដ្លទក់ទងនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុដូ្ចជា៖ ការតល ស់ទើលំឆៅរបស់របជាជននងិ
ែលប៉ាោះពាល់ននឆសវាសុខភាពរមួ្ទងំការឃ្ល ឆំម្ើលជំងឺ និងកម្មវធិើរបយុទធនឹងជំងឺ្លងតាម្ភាន ក់ងារចម្លង។ ឆទោះបើជាការបា៉ា ន់ 
របាណឆនោះានភាពម្ិនចាស់ោស់ វតតានមូ្សអាណូផហវល (Anopheles mosquitoes) ផដ្លចម្លងជំងឺររនុចាញ់
តល សមូដ្យូម្ អាចផរបរបលួនងឹានររប់ទើកផនលង ផដ្លអាចចម្លងឆៅម្នុសសផដ្លម្ិនានភាពសុា។ំ 

 ជំងឺផដ្ល្លងតាម្ភាន ក់ងារចម្លងឆែសងឆទៀត អាចបងកការរំរាម្កំផហងកាន់ផតខ្ល ងំឆ ើងឆៅកនុង របឆទសកម្ពុជាជាម្ួយ 
នឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ឆទោះជាយ៉ា ងណាការរសាវរជាវបផនាម្ចាបំាច់រតូវផតឆធវើឆ ើងឆដ្ើម្បើផសវងយល់ឱ្យកាន់ផតចាស់ 
អំពើបនទុកបចចុបបននននជំងឺ និងហានិភ័យននការ្លង។ ជាឧទហរណ៍៖ ឆរសងសយ័ថ្ន ជំងឺរោកឆរសាម្ខួរជប៉ាុន (Japanese 
encephalitis) ជាបនទុកដ៏្ធៃន់ធៃរឆៅកម្ពុជា ជាពិឆសសកុារផដ្លឆកើតឆ ើងឆៅរដូ្វវសា(២៣)។ ការ្លងវ ើរុសជើហគូងហាក ន់យ៉ា  
(Chikungunya) និងវ ើរុសសុើកា(Zika) រតូវបានរកឆឃើញឆៅកនុងរបឆទសកម្ពុជា ឆទោះបើជាម្និរតូវបានឆរទទលួសាគ ល់ 
និងម្ិនទន់បានរាយការណ៍ក៏ឆដ្ឋយ (២៤)។ 
 ជំងឺ ល្ងតាម្េឹក និងចំណីអាហារ 

 ជំងឺ្លងតាម្ទកឹឆកើតានឆៅកនុងរបឆទសកម្ពុជា បងកឆ ើងឆដ្ឋយភាន ក់ងារបងកជងំឺ(pathogens) រមួ្ានជងំ៖ឺ រាក 
(rotavirus), អុើសឆសរ ើសុើយ៉ា កូលើ(Escherichia coli), សុើផហសលឡា(Shigella), អាសននឆរារ, ទឹកឆនាម្ផែែម្ 
ឆម្លើយូអុើដ្ស(Melioidosis),  បិតូឆសបៀរ ៉ាូសុើស(leptospirosis), រោកឆថ្លើម្របឆភទអឺ(E), សុើសតូហសូម្ើញា៉ា សុើស 
(schistosomiasis), និងជងំឺ អាឆសនិច(arsenicosis)។ ឧទហរណ៍៖ ជំងឺរាក ជាជងំឺលំដ្ឋប់ទើពើរ ផដ្លបានកត់រតា 
ឆដ្ឋយរកសួងសុខ្ភបិាល (បនាទ ប់ពើជំងឺែលូវដ្ឆងាើម្ធៃន់ធៃរ)(២៥)។ បនទុកននជំងឺ្ លងតាម្ទកឹ អាចឆកើនឆ ើងកាន់ផតឆរចើន 
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ឆៅឆពលផដ្លកងវោះខ្តទឹក ឆដ្ឋយសារបាតុភូតអាកាសធាតុធៃន់ធៃរ ឆដ្ឋយរំរាម្កំផហងដ្ល់ឆសវាទឹកសាែ តនងិអនាម័្យ។ 
ការពាករណ៍ថ្មើៗបងាា ញថ្នការផរបរបួលអាកាសធាតុនឹងបងកឱ្យានការឆកើនឆ ើងនូវជំងឺរាក ជាពិឆសសឆៅភារខ្ងឆជើង 
ននរបឆទស(១៦)។ 

 ជំងឺ្លងតាម្ចណំើ អាហារទក់ទងនឹងរុណភាពចណំើ អាហារលកខខណឌ ែទុក (ដូ្ចជាការរបឈម្នងឹសតវលែិត,ែសតិ 
និងសំឆណើ ម្) បនទុកសារធាតុចម្លងកនុងទកឹ នងិែលប៉ាោះពាល់ឆដ្ឋយតទ ល់ននសើតុណា ភាព។ កងវោះទឹកក៏ជាបញ្ហា បណាត ល
ឱ្យសកម្មភាពអនាម័្យានករម្ិតែងផដ្រដូ្ចជា៖ ការោងសាែ ត នងិការឆរបើរបាស់បងគន់ចាក់ទឹក ផដ្លរមួ្ចំផណក 
ដ្ល់ការឆកើតានជងំឺ្លងតាម្ចំណើ អាហារ និងជំងឺ្លងតាម្ទឹក។ 

 ភាពងាយរងឆររោះ រតូវបានឆរឆម្ើលឆឃើញនូវកងវោះភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ កនុងការឆរៀបចំការែគត់ែគង់សរាប់
ររួសារតាម្ជនបទនិងររសួាររកើរកផដ្លងាយនឹងរងឆររោះឆដ្ឋយសារជំងឺ្ លងតាម្អាហារនិងទឹក។ ឆដ្ឋយសារការឆរៀបចំ
របព័នធែគត់ែគង់ទឹករម នសុវតាិភាព ខវោះការទទួបាននូវឆសវាសុវតាិភាពអនាម័្យ។ សំខ្ន់ជាងឆនោះឆៅឆទៀត ចំឆណោះដ្ឹងរបស់
របជាជនអំពើសុវវតាភិាពទឹកសាែ ត និងការអនុវតតអនាម័្យឆៅានករម្ិតដូ្ចជា ចំឆណោះដ្ឹងរបស់អនកពាក់ព័នធផែនកសុខភាព 
និងសម្តាភាពកនុងការររប់ររងជំងឺ្លងផដ្លទក់ទងនឹងទកឹ។ 

 សាភ រៈបរកិាខ រ ឆសវាទឹកសាែ តនិងអនាម័្យ ឆៅតាម្ម្ណឌ លសុខភាពរឺចាបំាច់សរាប់ការផកលម្ែរុណភាព 
កនុងបរបិទននការររបដ្ណត ប់សុខភាពសកល។ បចចុបបនន ការែគត់ែគង់ទឹកជាមូ្លដ្ឋា នបានឆកើនដ្ល់ ៩០% ប៉ាុផនតម្ណឌ ល
សុខភាពតិចជាង៥០% ានទឹកររប់ររន់សរាប់ឆរបើឆពញម្ួយឆ្ន  ំ ឆហើយម្ណឌ លសុខភាព ៣៦% ប៉ាុឆណាណ ោះ ផដ្លាន 
លទធភាពទទលួបានសាភ រៈបរកិាខ រអនាម័្យ(២៦)។ 

 ករណើ ជងំឺ្លងតាម្ទកឹ និងតាម្ចណំើ អាហារឆកើតឆ ើងពើជំងឺរាកធៃន់ធៃរ ឬការពុលអាហាររហូតដ្ល់ឆម្ឆរាររកពោះ 
ឆពាោះឆវៀនរុានំរ ៉ា (chronic gastrointestinal infection) ផដ្លបងកឱ្យានកងវោះអាហារូបតាម្ភ។ កុារងាយរងឆររោះឆដ្ឋយ 
សារជំងឺ្លងតាម្ទឹក បណាត លម្កពើអរតាទូឆៅននកងវោះអាហារូបតាម្ភខពស់ ផដ្លបឆងកើនការរបឈម្នងឹជំងឺ្ លងតាម្ទកឹ។ 
ឆលើសពើឆនោះឆទៀត ជំងឺរាករុានំរ ៉ាានែលវបិាករួរឱ្យកត់សាគ ល់ចំឆពាោះសុខភាពរបស់កុារ រមួ្ទងំកងវោះអាហារូបតាម្ភ ការ 
លូតោស់ឆខាយ កងវោះការរតិពិចារណា និងលទធែលននការសិកាឆខាយ។ 

 អសនតសុិខឆសបៀង ានទនំាក់ទំនងជាម្ួយនងឹកងវោះអាហារូបតាម្ភនងិលទធែលសុខភាពម្និលែ។ ការវភិារទនិនន័យ 
ថ្មើៗ ផដ្លរបមូ្លបានកនុងឆពលសទង់ម្តិ របជាសាស្រសតនិងសុខភាពរបជាជនកម្ពុជាកនុងឆ្ន ២ំ០១៤ បងាា ញពើភាពរបឆសើរ 
ឆ ើងរួរឱ្យកត់សាគ ល់ននសញ្ហញ សាគ ល់អាហាររូបតាម្ភកុារ ចាប់តាងំពើឆ្ន ២ំ០០០។ ឆទោះយ៉ា ងណាអរតាឆនោះឆៅផត 
ខពស់សរាប់កុារផដ្លានអាយុតិចជាង៥ឆ្ន  ំ ផដ្លាន៣២,៩%ននឆកមងរបសុ និង៣២,២%ននឆកមងរសើ ខណៈឆពល 
ភាពឆខាយ(បងាា ញពើកងវោះអាហារូបតាម្ភខ្ល ងំ) ឆកើតឆ ើងចំឆពាោះកុាររបផហល១០%។ កតាត ហានិភ័យននកងវោះអាហា 
រូបតាម្ភកនុងចំឆណាម្កុារឆៅកម្ពុជា រឺានឆរចើនឆហើយរមួ្ានភាពរកើរក ការទទលួបានឆសវាអនាម័្យម្ិនលែ ការសាន ក់ 
ឆៅកនុងតំបន់ជនបទ និងការអប់រាំតាានករម្ិតទប(២៧)។ 

 ជំងឺជាឆរចើនរបឆភទឆទៀត ផដ្លទក់ទងនឹងសតង់ដ្ឋរទឹកសាែ តនិងអនាម័្យម្និបានលែ ឆៅផតជាកតើកងវល់ម្ួយឆៅ 
កនុងរបឆទសកម្ពុជាដូ្ចជា៖ ជងំឺឆម្៉ា ូអុើដូ្សុើស(melioidosis) ជំងឺសុើសតូហសូម្ើញា៉ា សុើស (schistosomiasis) ជំងឺរោក
ឆថ្លើម្របឆភទអា(A) និងអឺ(E) និងជំងអឺាឆសនចិ។ ការផរបរបួលអាកាសធាតុ អាចបឆងកើនហានិភ័យននជងំឺទងំឆនោះតាម្ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 8 

រយៈកំឆណើ នសើតុណា ភាព បាតុភូតអាកាសធាតុធៃន់ធៃរដូ្ចជា៖ ទឹកជំនន់ ឆររោះរាងំសៃួត ខយល់ពយុោះ កំឆណើ នននការែគត់ែគង់
ទឹករម នសុវតាិភាព និងការឆកើនឆ ើងននតរម្ូវការឆសវាផថ្ទសុំខភាព។ 
  រពឹតរិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរនិងែលប ះពាល់សុខភាព 

 បាតុភូតអាកាសធាតុធៃន់ធៃរ បងកឱ្យានែលប៉ាោះពាល់សុខភាពរមួ្ាន ការឆកើនឆ ើងអរតាជំងឺ និងម្រណៈភាព 
ឆដ្ឋយសាររលកកឆដ្ ទកឹជនំន់និងឆររោះរាងំសៃួត កងវោះឆសបៀងផដ្លបណាត លម្កពើការខូចខ្តដ្ំណា ំ នាឱំ្យានកងវោះ 
អាហារូបតាម្ភ នងិប៉ាោះពាល់សុខភាពែលូវចិតត។ បញ្ហា សុខភាពជាពិឆសស រឺជងំឺផដ្លទក់ទងនឹងកឆដ្ ជំងឺែលូវដ្ឆងាើម្ 
សុខភាពែលូវចិតត និងជងំឺរុានំរ ៉ាឆែសងៗឆទៀត (២៨)។ 

 ឧទហរណ៍៖ ការផរបរបួលអាកាសធាតុនឹងឆធវើឱ្យសើតុណា ភាពឆកើនឆ ើង និងានចនំួននថ្ៃឆដត ខ្ល ងំបំែុតឆរចើនជាង 
មុ្នឆហតុដូ្ចឆនោះឆហើយបណ្ាលឱ្យានហានិភ័យឆកើនឆ ើងនូវជំងឺ ផដ្លទក់ទងនឹងកឆដ្(១២)។ ឆសទើរផតពាក់កណាត ល 
ននកាល ងំពលកម្មរបស់របឆទសកម្ពុជា រសឺាិតកនុងវស័ិយកសិកម្មផដ្លឆធវើឱ្យពួកឆររបឈម្នឹងហានភ័ិយខពស់ ននជងំឺផដ្ល 
ទក់ទងនឹងកឆដ្។ 

 ភាពងាយរងឆររោះចំឆពាោះែលប៉ាោះពាល់សុខភាព ឆដ្ឋយសាររពឹតតិការណ៍អាកាសធាតុធៃន់ធៃររឺអាចម្កពើការអប់រ ំ
សុខភាពនិងបញ្ហា ផដ្លពាក់ព័នធឆៅានករម្ិត ជាពិឆសសកនុងចំឆណាម្ស្រសតើ។ របផហល៨៤% ននចនំួនរបជាជនរស់ឆៅ 
តំបន់ជនបទ ផដ្លភារឆរចើនរស់ឆៅតាម្តំបន់ងាយរបឈម្នឹងហានិភ័យ (១៦)។ 

 ការ្លងឆម្ឆរារែលូវដ្ឆងាើម្ ានអរតាខពស់បំែុតឆៅរដូ្វវសា។ ជាពិឆសសការ្លងជងំឺតត សាយធំ ផដ្លងាយនឹងផរប 
របួលឆៅតាម្អឆថ្រអាកាសធាតុ។ ការសកិាឃ្ល ឆំម្ើលឆៅតាម្បឆណាត យរពំផដ្នកម្ពុជា-នថ្ ពើឆ្ន ២ំ០១០ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១២ 
បានរកឆឃើញថ្នឆសទើរផតររប់ករណើ ទងំអស់ននជំងឺតត សាយធំ បានឆកើតឆ ើងកនុងអ ុំងផខម្ិថុ្នា ដ្ល់ផខវចិឆិកា ឆៅរដូ្វ 
ឆភលៀង(២៩)។ រសឆដ្ៀងរន ឆនោះផដ្រ ការវភិារទិននន័យជងំឺររុនតត សាយធំ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០០៨និង២០០៩-២០១១ បាន 
បងាា ញពើករណើ ជំងឺតត សាយឆកើតឆ ើងខពស់បែុំតឆៅផខម្ិថុ្នានិងវចិឆិកា-ធនូ (៣០)។ 

 ហានិភ័យននជំងែឺលូវដ្ឆងាើម្ដូ្ចជា៖ ជំងឺហតឺ ជំងសឺួតរុានំរ ៉ានិងម្ហារ ើកសួត ានការឆកើនឆ ើងឆដ្ឋយសារផតរុណ 
ភាពខយល់កាន់ផតកខវក់ផដ្លបណាត លម្កពើកំឆណើ នសើតុណា ភាព ការឆរបើរបាស់ឥនធនៈហវូសុើល និងរពឹតតិការណ៍អាកាស
ធាតុធៃន់ធៃរដូ្ចជា៖ ឆភលើងឆ្ោះនរព ការតល ស់បតូររំរូែលិតកម្មនងិការផចកចាយ(១៦)។ 

 សុខភាពែលូវចិតត៖ របឆទសកម្ពុជាានបនទុកជងំឺែលូវចតិតខពស់រចួឆៅឆហើយ តាម្ការសាទ បសទង់ផែនកសុខភាពែលូវចតិត
របស់ជាតទូិទងំរបឆទសផដ្លឆធវើឆ ើងកនុងឆ្ន ២ំ០១២។ ឆររកឆឃើញថ្នស្រសតើ៣១,៧%និងបុរស១៨,៤%បានទទួលរង
ជំងឺថ្ប់អារម្មណ៍ឆហើយស្រសតើរបផហល១៩,៧%និងបុរសរបផហល១០,២%ទទលួរងជងំបឺាក់ទឹកចិតត។ អនកឆ្លើយសំណួរ
ជាងពាក់កណាត លអោះអាងថ្នបានជួបរបទោះឬបានឆឃើញអរគិភ័យទកឹជំនន់ឬឆររោះម្ហនតរាយធម្មជាតិឆែសងឆទៀត។ថ្មើៗឆនោះ 
ការសិកាអំពើបនទុកននជំងពឺិភពឆោកបានបា៉ា ន់សាម នថ្ន អរតាជំងឺបាក់ទឹកចតិត និងជំងឺថ្ប់អារម្មណ៍ឆៅកម្ពុជាានចំននួ 
២,៨៦%និង៣,៣៧%(៣១)។ 

 ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ានសកាត នុពលបណាត លឱ្យានជំងថឺ្ប់អារម្មណ៍យ៉ា ងខ្ល ងំសរាប់របជាជនកម្ពុជា។ 
ការសិកាម្ួយឆធវើឆ ើងឆៅឆខតតកំពង់ចាម្បានរកឆឃើញថ្ន រពឹតតិការណ៍ផដ្លានការប៉ាោះទងគិចែលូវចិតតជាញឹកញាប់បំែុតរ ឺ



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 9 

កងវោះឆសបៀងអាហារនងិទឹក កងវោះលទធភាពទទលួបានការផថ្ទឆំវជជសាស្រស ្ និងកងវោះទើជរម្ក(៣២) ផដ្លបញ្ហា ទងំអស់ 
ឆនោះអាចកាន់ផតធៃន់ធៃរឆដ្ឋយសារការផរបរបួលអាកាសធាតុ។  សម្តាភាពកនុងការររប់ររងបញ្ហា សុខភាពែលូវចិតតឆៅាន 
ករម្ិត ឆហើយអនកឯកឆទសសុខភាពែលូវចតិតភារឆរចើនានផតឆៅទើរកុង (ានតចិតួចណាស់ឆៅតាម្ជនបទ / ឆខតត)។ 
ឆៅកផនលងឆែសងឆទៀតឆសវាសុខភាពទូឆៅម្ិនានសាភ រៈររប់ររន់ ឆហើយបុរគលិកជនំាញម្ិនររប់ររន់កនុងការែតល់ឆសវា
ផថ្ទសុំខភាពែលូវចតិត របកបឆដ្ឋយរុណភាពជាពិឆសសឆៅជនបទ។ 
 កម្មវិធី្ និង អនុកម្មវិធី្របស់រកសួងសុខាភិបាល 

 រកសួងសុខ្ភិបាល ានកម្មវធិើអាទិភាពចំនួន៤នងិអនុកម្មវធិើចំនួន២២ ឆយងឆៅតាម្រឆរាងថ្វកិាកម្មវធិើផដ្ល 
បានែសពវែាយឆៅកនុងចាប់ថ្វកិាជាតិរបចាឆំ្ន ។ំ 

 កម្មវិធី្េី១ សុខភាពបនតពូជ ការផថ្ទាំតានិងទរកសុខភាពកុាររមួ្ទងំការចាក់ថ្នន បំងាក រ និងអាហារបូតាម្ភ៖ 
 អនុកម្មវធិើទើ១  អាហារូបតាម្ភ 
 អនុកម្មវធិើទើ២  សុខភាពបន្ពូជ 
 អនុកម្មវធិើទើ៣  ការផថ្ទសុំខភាពាតានិងទរក 
 អនុកម្មវធិើទើ៤  សុខភាពកុារ 
 អនុកម្មវធិើទើ៥ ររំទឆលើឆសវាសុខភាពបនតពូជយុវជនាតាទរកឆទើបនឹងឆកើតកុារនងិអាហារូបតាម្ភដ្ល់ 
  ររប់រាជធានើ-ឆខតត។ 

 កម្មវិធី្េី២  ការការពារនិងរតួតពិនតិយជំងឺ្ លង៖ 
 អនុកម្មវធិើទើ១ ការពារនិងផថ្ទអំនកឆកើតជំងឺឆអដ្ស៍ (HIV) 
 អនុកម្មវធិើទើ២ ការពារនិងផថ្ទអំនកជងំឺរឆបង 
 អនុកម្មវធិើទើ៣  ការពារនិងផថ្ទជំំងឺររនុចាញ់-ររុនឈាម្  
 អនុកម្មវធិើទើ៤ បងាក រនិងឆ្លើយតបជំងឺ្លងឆែសងៗ 
 អនុកម្មវធិើទើ៥ ឆសវាររំទឆដ្ើម្បើរបយុទធរបឆ្ងំនឹងជងំឺ្លងឆៅថ្នន ក់រាជធានើ-ឆខតត។ 
 កម្មវិធី្េី៣  ការការពារនិងរតួតពិនតិយជំងមឺ្ិន្លង និងអនតរារម្ន៍សុខភាពសាធារណៈ៖ 
 អនុកម្មវធិើទើ១ ការផថ្ទផំភនក 
 អនុកម្មវធិើទើ២ សុខភាពែលូវចិតតនិងថ្នម ឆំញៀន 
 អនុកម្មវធិើទើ៣ ការផថ្ទសុំខភាពាត់និងឆធមញ 
 អនុកម្មវធិើទើ៤ ជំងឺរុានំរ ៉ា 
 អនុកម្មវធិើទើ៥ សុខភាពសាធារណៈទក់ទងនឹងជំងឺឆែសងៗឆទៀត 

អនុកម្មវធិើទើ៦ ឆសវាររំទការរបយុទធរបឆ្ងំនឹងជំងឺ្ លងផដ្លម្ិនអាច្លងបានឆៅថ្នន ក់រាជធានើ-ឆខតត។ 
 កម្មវិធី្េី៤  ការពរងឹងរបព័នធសុខ្ភបិាល៖ 
 អនុកម្មវធិើទើ១ ការែតល់ឆសវាសុខភាព 
 អនុកម្មវធិើទើ២ ហរិញ្ញបបទនសុខភាព 
 អនុកម្មវធិើទើ៣  ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស  



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 10 

 អនុកម្មវធិើទើ៤ របព័នធពត៌ានសុខ្ភិបាល 
 អនុកម្មវធិើទើ៥  អភិបាលកិចចរបព័នធសុខ្ភិបាល  
 អនុកម្មវធិើទើ៦ ឆសវាររំទឆដ្ើម្បើផកលម្ែរបព័នធសុខ្ភិបាលឆៅថ្នន ក់រាជធានើ-ឆខតត ។ 
 បញ្ហា អាេិភាពននការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសុខភាព 

 រកសួងសុខ្ភិបាល ឆដ្ឋយានការររំទពើធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ(TA 8898-REG) បានឆធវើការវាយតនម្លភាពងាយ 
រងឆររោះថ្នន ក់ជាតិនងិថ្នន ក់ឆរកាម្ជាតិ និងការបនាំុឆៅកម្ពុជា(១៦) ឆដ្ឋយផែែកឆលើឯកសារផណនារំបស់អងគការសុខភាព
ពិភពឆោក(៣៣)។ ការវាយតនម្លពើភាពងាយរងឆររោះនិងការបនាំុ(V&A) ឆតត តសំខ្ន់ឆលើជំងឺររុនឈាម្ រាក ជំងឺែលូវដ្ឆងាើម្ 
(ររុនតត សាយ ការ្លងឆម្ឆរារែលូវដ្ឆងាើម្ធៃន់ធៃរ) នងិជំងឺររនុចាញ់ ឆដ្ឋយសារានលទធភាពរកទិននន័យនងិ ការដ្ឋក់បនាំុ 
ឆហើយពិចារណាឆលើជំងសឺំខ្ន់ៗទងំ១០  សរាប់អនកពនិិតយជំងឺឆរដនិងអនកជំងឺឆៅពាបាល រពម្ទងំបញ្ជ ើ ជំងឺផដ្ល
តាម្ដ្ឋនឆដ្ឋយរបព័នធររប់ររងទិននន័យសតើពើ ការបាត់បង់ និងការខូចខ្តឆដ្ឋយឆររោះម្ហនតរាយឆៅកម្ពុជា (CamDi)។ 
ជំងឺទងំឆនោះរតូវបានឆរកណំត់ថ្នជាអាទភិាពននលទធែលសុខភាព ផដ្លងាយរងឆររោះឆដ្ឋយអាកាសធាតុ។ 

 ការវាយតនម្លឆនោះកណំត់នូវជឆរម្ើសបនាំុអាទិភាព (ឆដ្ឋយឆរបើលកខណៈវនិចិឆ័យ៦យ៉ា ងរឺ លទធភាពបឆចចកឆទស 
លទធភាពរបតិបតតិការ របសិទធភាពអាចរទរទង់បានននបរសិាា ន លទធភាពហរិញ្ញវតាុ និងលទធភាពសងគម្ ផដ្លអាចទទលួ 
យកបាន) ទល់នឹងលទធែលសុខភាពទក់ទងនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ ដូ្ចកនុងតារាងទើ១។  ែលប៉ាោះពាល់សុខភាព 
ទក់ទងនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុរតូវបានផបងផចកជារកមុ្ដូ្ចជា ជងំឺ្លងតាម្ភាន ក់ងារចម្លង ជំងឺ្ លងតាម្ទឹក ការ្លង 
ឆម្ឆរារែលូវដ្ឆងាើម្ធៃន់ធៃរ រលកកឆដត និងជងំឺផដ្លឆកើតឆ ើងថ្មើៗ ។ 
 

តារាងេី១  ជឆរម្ើសបនាំុជាអាទិភាព សរាប់ែលប៉ាោះពាល់សុខភាពទក់ទងនងឹការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

ែលប៉ាោះពាល់សុខភាពទក់ទងនឹង 
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

ជឆរម្ើសបនាុផំដ្លានសក្ានុពល 

ជំងឺ្លងតាម្ភាន ក់ងារចម្លង 
(ជំងឺររុនឈាម្) 

ការរមួ្បញ្ចូ លទិននន័យអាកាសធាតុនិងសើតុណា ភាពឆៅកនុងរបព័នធ 
របកាសអាសននពើជំងឺររនុឈាម្ 
ភាជ ប់របព័នធរបកាសអាសននជាមុ្នរបស់រកសួងធនធានទឹកនងិឧតុនយិម្ 
ជាម្ួយនឹងរបព័នធតាម្ដ្ឋនរកសួងសុខ្ភិបាលនិងរបព័នធរបកាសអាសនន
ជាមុ្ន (ឧទហរណ៍ៈ CamEWARN) សរាប់ភាពអាសននទក់ទងនឹង
ឆររោះម្ហនតរាយសុខភាព 
ពរងឹងកម្មវធិើតាម្ដ្ឋនជងំឺ្លង និងកម្មវធិើរតួតពនិិតយនងិបឆងកើនរបសិទធភាព 
និងភាជ ប់យនតការឃ្ល ឆំម្ើលជំងឺររុនឈាម្បចចុបបនន 

ជំងឺ្លងតាម្ទកឹ (រាករូស) 

បឆងកើនការយកចិតតទុកដ្ឋក់ឆលើការែតល់ជាតិទឹកនិងែតល់របឹកាដ្ល់ាត យ 
ឆលើអាហារូបតាម្ភកុារ 
ការែតល់ឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ ទកឹសាែ ត សុខភាពអនាម័្យ សាភ រៈបរកិាខ រ
សុខ្ភិបាលផដ្លធន់នងឹអាកាសធាតុ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 11 

ការ្លងឆម្ឆរារែលូវដ្ឆងាើម្ធៃន់ធៃរ 
 

ការចាក់ថ្នន បំងាក រដ្ល់កុារឱ្យបានររប់ររន់ឆរពាោះឆពលានទឹកជំនន់អាចប
ណាត លឱ្យានកំឆណើ នជំងឺកស្រញ្ជ ឹល 
ការ្លងឆម្ឆរារែលូវដ្ឆងាើម្ធៃន់ធៃរ និងជំងឺរឆបងែងផដ្រ 

ភាពតានតងឹឆដ្ឋយសាររលកកឆដ្ 
 

ការពិនិតយឆ ើងវញិនូវរបព័នធសុខ្ភិបាលកនុងការតាម្ដ្ឋន 
ែលប៉ាោះពាល់សុខភាពននភាពតានតឹងឆដ្ឋយសាររលកកឆដត  
ការសិកាពើឆរាររាតតាតននជងំឺនិងអរតាម្រណៈភាពជារបចា ំ
ទក់ទងនឹងអឆថ្រធាតុអាកាស 
ឆដ្ឋោះរសាយនូវតរម្ូវការសរាប់ករណើ ពិឆសសឆៅតាម្ម្នទើរឆពទយធំៗ 
កនុងទើរបជុំជនសតើពើសើតុណា ភាពរបចានំថ្ៃនងិជំងឺផដ្លឆធវើឱ្យាន 
ភាពហត់ឆនឿយឆដ្ឋយសារកឆដ្និងជងំឺឆររោះថ្នន ក់សរនសឈាម្ 

ការរចនាតំបន់ទើរកងុលំឆៅដ្ឋា ននិងកផនលងឆធវើការឆដ្ើម្បើកាត់បនាយ 
ការរបឈម្នងឹកឆដ្ 

ជំងឺផដ្លឆកើតឆ ើងថ្មើៗ 
(Leptospirosis ,Melioidosis, 
Legionellosis) 

ការឆរបើរបាស់របព័នធររប់ររងផដ្លឆ្លើយតបនងឹការផរបរបលួអាកាសធាតុ 
ឆលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹងរបស់ររឆូពទយ ឆលើជំងឺទងំឆនោះ  
និងទំនាក់ទំនងរបស់វាឆៅនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ  
បឆងកើនសម្តាភាពម្នទើរពិឆសាធន៍ 

(របភព៖ រកសួងសុខ្ភិបាល(ឯកសារមិ្នទន់បានឆបាោះពុម្ភ)៖ ការវាយតនម្លភាពងាយរងឆររោះ និងការបនាំុ ថ្នន ក់ជាតិ 
និងឆខត្ឆៅកម្ពុជា) 
 ឆោលឆៅជាយុេធសាន្តសរ 

 រកសួងសុខ្ភិបាល ានផែនការយុទធសាស្រសតផរបរបលួអាកាសធាតុតាម្វស័ិយ ផដ្លបានឆធវើបចចុបបននភាពឆដ្ឋយ 
រមួ្បញ្ចូ លនូវការកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ។ ផែនការយុទធសាស្រសតជាត ិ សរាប់ការបនាំុនឹងការផរបរបលួ 
អាកាសធាតុ និងការកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ភបិាល ានឆរលឆៅយុទធសាស្រសតចំនួន ៦៖ 

១- ឆលើកកម្ពស់អភិបាលកិចច ការសរម្បសរម្ួល នងិភាពជានដ្រូឱ្យកាន់ផតរបឆសើរឆ ើង សរាប់វធិានការបនាំុនងឹ 
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ភបិាល 

២-កសាងសម្តាភាពសាា ប័ន និងជំនាញបុរគលិកឆពទយ និងអនកពាក់ព័នធ កនុងការឆធវើផែនការ និងការអនុវតតរបកប 
ឆដ្ឋយរបសិទធភាព នូវវធិានការបនាំុនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ នងិការកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ 
កនុង វស័ិយសុខ្ភបិាល 

៣-ពរងឹងសម្តាភាពរសាវរជាវ រតួតពិនតិយ នងិវភិារភាពងាយរងឆររោះឆដ្ើម្បើររំទការឆធវើ ឆសចកតើសឆរម្ចចិតតនានា 
សរាប់ការបនាំុឆៅនឹងែលប៉ាោះពាល់ពើការផរបរបលួអាកាសធាតុ និងហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយ 

៤-ឆលើកកម្ពស់ការផចករផំលកចំឆណោះដ្ឹង ការយល់ដ្ងឹ និងរបព័នធររប់ររងទិននន័យតាម្ផវបសាយសតើពើ ភាពងាយ 
រងឆររោះចំឆពាោះសុខភាព ផដ្លពាក់ព័នធនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យននឆររោះម្ហនតរាយ 

៥-កសាងភាពធន់ននរបព័នធែតល់ឆសវាកម្មសុខ្ភបិាល ឆដ្ើម្បើទប់ទល់ នងិឆដ្ឋោះរសាយែលប៉ាោះពាល់ពើការផរបរបលួ 
អាកាសធាតុ និងហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 12 

៦-ឆរៀបចំឱ្យានយនតការថ្វកិាដ៏្របសិទធភាព និងរកបខ័ណឌ រតួតពិនិតយតាម្ដ្ឋន នងិវាយតនម្លសរាប់ការងារបនាំុ 
នឹងផរបរបលួអាកាសធាតុ និងការកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ។ 

 ការឆ ះរសាយបញ្ហា ចរម្ុះ 

 ឆយនឌ័រ 

 ការផរបរបួលអាកាសធាតុ ជោះឥទធិពលឆលើបុរសនងិស្រសតើខុសៗរន  រួបែសនំឹងវសិម្ភាពឆយនឌ័្រឆៅកនុងសហរម្ន៍ 
និងសងគម្ ដូ្ចឆនោះឆរលនឆយបាយនិងកម្មវធិើនានារតូវឆដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ឆនោះតាម្វធិើម្យួ ផដ្លរតឹម្រតូវជាពិឆសសកនុង 
បរបិទននការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាពសាធារណៈ។ ម្នុសសផដ្លរតូវការជំនួយផែនកសុខភាព ជាទូឆៅជារកមុ្ 
ងាយរងឆររោះបំែុតរ ឺ ជនពកិារ ស្រសតើាននែទឆពាោះ ម្នុសសចាស់ កុារនិងជនចំណាករសុក ផដ្លអាចរបឈម្នងឹហាន ិ
ភ័យអាកាសធាតុ។ ឧទហរណ៍ ស្រសតើ ជាពិឆសសស្រសតើាននែទឆពាោះ ានលទធភាពទទលួយកឆសវាសុខភាពតចិតួចកនុងឆពល 
ានទឹកជំនន់និងរបឈម្នងឹកងវោះអាហារូបតាម្ភ។ 
 សកម្មភាពខ្ងឆរកាម្រឺសរាប់ឆដ្ឋោះរសាយវសិម្ភាពឆយនឌ័្រ  កនុងបរបិទការផរបរបួលអាកាសធាតុ  និងសុខភាព 
សាធារណៈ៖ 
 - ែតល់ការបណតុ ោះបណាត លឆលើឆយនឌ័្រ  នងិការបនាំុនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ  ផដ្លឆតត តឆលើសុខភាពនិងអំឆពើ 
 ហិងាកនុងររួសារ  សរាប់រកុម្ការងារឆយនឌ័្ររកសួងសុខ្ភិបាល-ម្នទើរសុខ្ភិបាល-ម្ណឌ លសុខភាព និងជន 
 បឆងាគ លទទួលបនទុកការងារស្រសតើនិងកុារ ឆៅតាម្ឃុឆំរលឆៅ 

- ែសពវែាយឆយនឌ័្រនិងការផរបរបួលអាកាសធាតុឆលើវស័ិយសុខ្ភិបាល នងិអំឆពើហងិាកនុងររួសារដ្ល់សហរម្ន៍ 
ឆដ្ឋយានការររំទពើរកសួងសុខ្ភិបាលនិងម្នទើរសុខ្ភបិាល 

-ធានានូវរាល់ទិននន័យានការផបងផចកកនុងរបាយការណ៍ម្ណឌ លសុខភាព ក៏ដូ្ចជារបាយការណ៍ម្នទើរសុខ្ភិបាល 
ក៏ដូ្ចជាឆៅកនុងទនិនន័យផដ្លបានែតល់ជូន 

-ឆយនឌ័្ររួរផតរតូវបានរមួ្បញ្ចូល ឆៅកនុងការសទង់ម្តិឬការវាយតំនលណាម្ួយ ផដ្លធានាថ្នបញ្ហា ឆែសងៗ និង
តរម្ូវការឆែសងៗរន  របស់បុរសនិងស្រសតើ រតូវបានរបមូ្ល។ អនុវតតការពភិាការកុម្ ជាម្យួរកុម្ស្រសតើឆដ្ឋយផ កពើរន  
សរាប់ការវាយតនម្លការសកិាឬការរសាវរជាវ ឆដ្ើម្បើរកឱ្យឆឃើញនូវបញ្ហា នងិតរម្ូវការរបស់ស្រសតើជាពិឆសសស្រសតើវយ័ 
ចំណាស់ ស្រសតើាននែទឆពាោះសរាប់ការបនាំុនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុ ផដ្លឆតត តឆលើបញ្ហា សុខភាពរបស់ពួកឆរ 

-យ៉ា ងឆហាចណាស់ានបុរសចំនួន៤០% ចូលរមួ្កនុងការែសពវែាយអពំើឆយនឌ័្រកនុងការបនាំុ នឹងការផរបរបួល
អាកាសធាតុនិងអំឆពើហងិាកនុងររួសារឆៅតាម្សហរម្ន៍ 

-ឯកសារបណតុ ោះបណាត លរួរផតរមួ្បញ្ចូ លរូបភាពបផនាម្ឆទៀត ផដ្លធានាថ្នអនកចូលរមួ្ជាពិឆសសស្រសតើ នងិស្រសតើវយ័
ចំណាស់ផដ្លម្និឆចោះអកសរអាចយល់ពើខលឹម្សាររបូភាព 

 -សកម្មភាពចិញ្ច ឹម្ជើវតិរួរផតរតូវបានែតល់ជូនសហរម្ន៍ ជាពិឆសសសរាប់ស្រសតើផដ្លរស់ឆៅកនុងសហរម្ន៍ 
-បឆងកើតការសរម្បសរម្លួរវាងម្ណឌ លសុខភាព និងជនបឆងាគ លឆយនឌ័្រសរាប់ស្រសតើ និងកុារតាម្ឃុសំរាប់
ការបនាំុផរបរបួលអាកាសធាតុឆដ្ឋយឆតត តឆលើជំងឺររនុចាញ់ ររុនឈាម្ រាករសូ នងិឆលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ងឹ 
ពើអំឆពើហងិាកនុងររសួារឆៅតាម្សហរម្ន៍ 

-ែតល់អាហាររូបតាម្ភដ្ល់ស្រសតើាននែទឆពាោះ ស្រសតើវយ័ចណំាស់ ផដ្លឆម្ើលផថ្ទកូំនតូចរបស់ពួកឆរខណៈផដ្លឪពុក 
ាត យរបស់ពួកឆរបានឆធវើចណំាករសកុឆៅកាន់ទើរកងុឆែសងឆទៀតផសវងរកការងារឆធវើ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 13 

 -តាម្ដ្ឋនការបស្រញ្ហជ បឆយនឌ័្រ  ក៏ដូ្ចជាផែនការសកម្មភាពឆយនឌ័្រ  ឆដ្ើម្បើែតល់ជាម្តិឆយបល់សរាប់ការផកលម្ែ 
 សកម្មភាពបស្រញ្ហជ បឆយនឌ័្រ។ 

 ការរបារស័យទាក់េង 

 ការរបារស័យទក់ទងរជឺាឧបករណ៍ដ៏្ានរបសិទធភាព ឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយែលប៉ាោះពាល់ការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
ម្កឆលើសុខភាពសាធារណៈ។ ភាពពាក់ព័នធននការរបារស័យទក់ទងានដូ្ចជាម្ណឌ លសុខភាព អនកអនុវតតសុខភាព 
សាធារណៈ និងរបព័នធែសពវែាយព័ត៌ានផដ្លរតូវែសពវែាយ ឆដ្ើម្បើចាត់វធិានការណ៍ទន់ឆពលឆវោសរាប់ការផរបរបួល 
អាកាសធាតុនិងសុខភាព។ 

 ១-សរាប់ម្ណឌ លសុខភាពឆៅទូទងំរបឆទស៖ 

 -ឆរៀបចឆំរលការណ៍ផណនាឆំម្សតើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់វស័ិយសុខ្ភិបាលសាធារណៈ 
-ែតល់ការបណតុ ោះបណាត លជាឆស រ ើនិងឧបករណ៍  ផដ្លនងឹានភាជ ប់ម្កជាម្យួនូវ  កូនឆសៀវឆៅនដ្ (ឆរលការណ៍ 
ផណនាឆំម្)ឆដ្ើម្បើជួយម្ណឌ លសុខភាព  ជាមូ្លដ្ឋា នសរាប់បឆងកើតសារនិងយុទធសាស្រសតសំខ្ន់ៗឆដ្ើម្បើឆលើកកម្ពស់ 
ការយល់ដ្ងឹអំពើអតារបឆយជន៍សុខភាពននការឆរតៀម្និងការកាត់បនាយការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ 
២-អនកអនុវតតសុខភាពសាធារណៈ ានឱ្កាសពិឆសសម្យួឆដ្ើម្បើនិយយជាម្ួយអាជ្ាធរមូ្លដ្ឋា ន  និងអនកបឆងកើត 
ឆរលនឆយបាយអំពើការបនាំុ  និងការឆរតៀម្បងាក រ  សរាប់ការផរបរបួលអាកាសធាតុ  និងសុខភាព  សកម្មភាព 
សរាប់ការពចិារណារមួ្ាន៖ 

-ឆរបើរបាស់យុទធសាស្រសតែសពវែាយព័ត៌ានឆែសងៗរន  (វទិយុ ទូរទសសន៍ ឆវទិការបព័នធែសពវែាយសងគម្ និងរពតឹតិប័រត 
ព័ត៌ាន) 

 -ឆរៀបចំកចិចពិភាកា និងឆវទិកាការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាពសាធារណៈ 
 -បឆងកើតឆរហទព័ំរផដ្លានបណតុ ំ ព័ត៌ាន  ការផរបរបួលអាកាសធាតុ  ឆដ្ើម្បើផចករផំលកឆរឿងរា៉ា វពាក់ព័នធនឹងការផរប 
 របួលអាកាសធាតុនិងសុខភាព 

-សរឆសរពើភាពឆជារជ័យននរឆរាងទក់ទងនឹង  ការផរបរបលួអាកាសធាតុ នងិសុខភាពឆដ្ើម្បើរផំលកជាម្ួយាច ស់ 
ជំនួយ នងិភាន ក់ងារផដ្លចាប់អារម្មណ៍ 

 -ឆរៀបចំការដ្ឋក់បងាា ញករណើ សិកាសរាប់កម្ពុជាសតើពើ ការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាពឆៅថ្នន ក់អនតរជាត។ិ 

៣-ឧទហរណ៍ននរបព័នធែសពវែាយ  ផដ្លានសកាត នុពលនិង/ឬ  តរម្វូការសរាប់ការរបារស័យទក់ទងនងឹការ 
ផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសកម្មភាពបនាំុសុខភាពរមួ្ាន៖ 

 + ទទលួបានឆសវាភាជ ប់អនិធឺផណតឆៅម្ណឌ លសុខភាពមូ្លដ្ឋា ន 
 + ានការដ្ឋស់ឆតឿនតាម្ទូរស័ពទសរាប់របព័នធរបកាសអាសននជាមុ្ន 
 + ានវទិយុឬវ ើឆដ្អូឌ្ើជើថ្លឆៅម្ណឌ លសុខភាពមូ្លដ្ឋា ន 
 + ានការដ្ឋក់តទ ងំព័ត៌ានឆៅតាម្ដ្ងែលូវសំខ្ន់ៗកនុងសហរម្ន៍ងាយរងឆររោះ 
 + បនតការអភិវឌ្ឍបឆចចកវទិា។ 

ផែនការសកម្មភាព 

 វិសាលភាពននផែនការសកម្មភាព 

 NCCAPPH ឆ្ន ២ំ០២០-២០២៤ អនុវតតតាម្អាណតតិរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងានរបសទិធភាពដូ្ចរន នឹងផែនការ
សកម្មភាពផរបរបលួអាកាសធាតុជាតសិរាប់សុខភាពសាធារណៈ និងឆរលឆៅយុទធសាស្រសតននផែនការយុទធសាស្រសតជាតិ



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 14 

សរាប់ការបនាំុនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការកាត់បនាយឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ភបិាល។ NCCAPPH 
២០២០-២០២៤ ឆរៀបឆរៀងឆ ើងតាម្ផែនការមុ្នៗ ព័ត៌ាននិងទិននន័យថ្មើៗ ការរសាវរជាវនិងការវាយតំនលភាពងាយ
រងឆររោះ(V&Aវាយតនម្ល(១៦)) រពម្ទងំបទពិឆសាធន៍ផដ្លទទួលបានពើការអនុវតត ការឆ្លើយតបនងឹការផរបរបលួអាកាស 
ធាតុកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល។ ឯកសារសខំ្ន់ៗ ផដ្លរតូវបានពិនិតយតាម្សកម្មភាពានដូ្ចជា៖ 

 -ការវាយតនម្លភាពងាយរងឆររោះនិងការបនាំុឆៅថ្នន ក់ជាតនិិងឆរកាម្ជាតកិនុងរបឆទសកម្ពុជា (១៦) 
 -កម្មវធិើវនិិឆយរសាធារណៈរបស់រកសួងសុខ្ភិបាល 
 -ផែនការសកម្មភាពជាតិននការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០១៤-២០១៨ 
 -ផែនការយុទធសាស្រសតសុខ្ភបិាល២០១៦-២០២០ (HSP-3) 
 -វភិារទនផដ្លបានកណំត់ឆដ្ឋយរបឆទសកម្ពុជាទក់ទងនងឹសុខភាពសាធារណៈ 
 -សកម្មភាពអាទិភាពរបស់រកសួងសុខ្ភិបាលកនុង NSDP ២០២០-២០២៤ នងិ 
 -ឯកសាររឆរាងននការផរបរបលួអាកាសធាតុ នងិសុខភាពផដ្លានរសាប់របស់រកសងួសុខ្ភិបាល។ 

ឆោលឆៅ 

 ឆរលឆៅរបស់ NCCAPPH រឺឆដ្ើម្បើកាត់បនាយជំងឺ ម្រណភាព ការរងរបសួនិងភាពងាយរងឆររោះសុខភាពឆៅ 
នឹងអឆថ្រអាកាសធាតុ អាកាសធាតុអារកក់ និងឆដ្ើម្បើអនុវតតទិសឆៅយុទធសាស្រសតសរាប់  ផែនការយុទធសាស្រសតអាកាស 
ធាតុសុខភាពសាធារណៈ ផែនការយុទធសាស្រសតសរាប់ការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា២០១៤-២០២៣ នងិផែនការ 
យុទធសាស្រសតសុខ្ភបិាលឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ (HSP3)។ សកម្មភាពផដ្លបានកណំត់នឹងបនតពរងងឹភាពធន់ននរបព័នធ
សុខ្ភិបាលកាត់បនាយភាពងាយរងឆររោះសុខភាពសាធារណៈចំឆពាោះការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងអឆថ្រអាកាសធាតុ
ដូ្ចជា ទកឹជំនន់ ឆររោះរាងំសៃួត ខយល់ពយុោះ និងរពតឹតកិារណ៍អាកាសធាតុធៃន់ធៃរ និងកសាងសម្តាភាពបនាំុរបស់
បុរគលិកឆពទយ នងិរកសងួសុខ្ភិបាលទងំមូ្ល។ 
 សកម្មភាពរតូវបានដ្ឋក់ជាចឆងាក ម្ ផដ្លកនុងឆនាោះរតូវបានចាត់ថ្នន ក់ឆៅតាម្ឆរលបណំងយុទធសាស្រសតផដ្លតណំាងឱ្យ 
ការសរម្បសរម្ួល ការកសាងសម្តាភាព ការរសាវរជាវការររប់ររងចំឆណោះដ្ងឹ អនតរារម្ន៍នងិឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 
រពម្ទងំហរិញ្ញវតាុ  របព័នធរតតួពិនិតយនិងវាយតនម្ល។ 

 

 

 

 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 15 

 
 

ា រេីសផែនការសកម្មភាព 

 តារាងទើ២រាយបញ្ជ ើសកម្មភាពនិងសូចនាករនានាឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយការផរបរបួលអាកាសធាតុ  កនុងវស័ិយសុខភាព 
សាធារណៈឆៅកម្ពុជាសរាប់ឆ្ន  ំ ២០២០-២០២៤ ។ សកម្មភាពអាទិភាពផដ្លឆតត តសំខ្ន់ឆលើ ការបនាំុឆៅនឹងការ 
ផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងសុខភាពសាធារណៈ រឺផែែកឆលើដ្ំឆណើ រការពិឆររោះឆយបល់ ផដ្លដ្ឹកនាឆំដ្ឋយនាយកដ្ឋា ន 
ការពារសុខភាព ផដ្លានការររំទពើធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ (RETA 8898-REG) និងរកុម្ការងារបឆចចកឆទស ផរបរបួល 
អាកាសធាតុនិងសុខភាព។ វធិើសាស្រសតឆរៀបចំអាទិភាពរតូវបានរកាឱ្យានសងគតិភាពជាម្ួយដ្ំឆណើ រការចាត់អាទភិាព 
ផដ្លរតូវបានឆរបើកនុងការឆរៀបចំNCCAPPH ផណនាឆំដ្ឋយឆលខ្ធិការដ្ឋា ននន រណៈកម្មការជាតិផរបរបលួអាកាសធាតុ 
(ឆរកាយម្ករតូវបានបតូរឆឈាម ោះជារកុម្របឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ឆដ្ឋយចើរភាព) និងបូករមួ្ជាម្ួយនឹងកិចចពិឆររោះឆយបល់ជាម្ួយ 
អនកពាក់ព័នធនានា ឆរកាម្ការសរម្បសរម្ួលយ៉ា ងជិតសនិទធរបស់រកុម្ការងារផរបរបួលអាកាសធាតុរបស់រកសួងសុខ្ភិបាល។ 

 តារាង២ ៖ ា រេីសននសកម្មភាព 

ចឆងាក ម្សកម្មភាព សូចនាករ 
លទធែលទើ១   ឆលើកកម្ពស់អភិបាលកចិច ការសរម្បសរម្លួនិងភាពជានដ្រូសរាប់វធិានការបនាំុនងឹការផរបរបលួ   
                   អាកាសធាតុនងិការកាត់បនាយហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល។ 
១.១-បស្រញ្ហជ បការបនាំុការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការររប់ -ចំននួCBA និងការសិកាផែែកឆលើភសតុតាងផដ្លបាន 

រូបភាព១៖ ចឆងាក ម្សកម្មភាពសំខ្ន់ៗ និងឆរលឆៅនន NCCAPPH 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 16 

ររងហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ ឆៅកនុងការឆរៀបចំផែនការ និង 
ផែនការថ្វកិារបស់រកសួងសុខ្ភិបាល 

-ឆធវើការវភិារែលចំឆណញនិងនថ្លឆដ្ើម្និងការសិកាផែែកឆលើ 
ភសតុតាងឆដ្ើម្បើបឆងកើតភសតុតាងសរាប់ររំទដ្ល់ការឆធវើ 
ផែនការនិងថ្វកិា 

-ឆរៀបចំនងិែសពវែាយព័ត៌ានផសវងរកការររំទ (ឧ. ខិតតប័ណណ 
CBAករណើ សិកាឆរលនឆយបាយ) ជូនដ្ល់អនកឆធវើឆសចកតើ 
សឆរម្ចចតិតជាន់ខពស់របស់រកសួងសុខ្ភិបាលឆសដ្ាកិចចនងិ
ហរិញ្ញវតាុនិងអនកពាក់ព័នធដ្នទឆទៀត 

-ឆធវើការជាម្យួនាយកដ្ឋា នផែនការនិងថ្វកិាឆដ្ើម្បើដ្ឋក់បញ្ចូល 
សកម្មភាពផរបរបលួអាកាសធាតុនិងការ កាត់បនាយឆររោះ 
ម្ហនតរាយកនុងដ្ំឆណើ រការឆរៀបចំផែនការនងិថ្វកិានិងផែនការ
របតិបតតិការរបចាឆំ្ន ។ំ 

ឆធវើឆ ើងឆដ្ើម្បើររំទដ្ល់ការបស្រញ្ហជ បសកម្មភាពផរប 

របួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បនាយឆររោះ 
ម្ហនតរាយកនុងការឆធវើផែនការនិងថ្វកិា 

-ចំននួនិងរបឆភទននឯកសារផសវងរកការររំទផដ្ល 

បានឆរៀបចំនងិឆរបើរបាស់ ឆតត តឆលើទំនាក់ទំនងរវាង 

ការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាព 

-ចំននួឯកសារឆរលនឆយបាយ/ យុទធសាស្រសត/កម្មវធិើ 
កនុងវស័ិយសុខ្ភបិាលផដ្លបញ្ចូ លបញ្ហា សុខភាព  
ទក់ទងនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុនងិការកាត់ 
បនាយឆររោះម្ហនតរាយ។ 

-ភាររយននថ្វកិាជាតិកនុងវស័ិយសុខ្ភបិាល 

សរាប់បនាំុនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការ 
កាត់បនាយឆររោះម្ហនតរាយ។ 

១.២-ផកលម្ែយនតការសរម្បសរម្ួលរវាងរកសួង 
សុខ្ភិបាល ម្នទើរសុខ្ភិបាល ម្នទើរឆពទយនិង 
ម្ណឌ លសុខភាព/និងជាម្ួយវស័ិយសំខ្ន់ៗ 
ដ្នទឆទៀតឆដ្ើម្បើធានាឱ្យានសងគតិភាពកនុងការ  
ឆ្លើយតបឆៅនឹងែល់ប៉ាោះពាល់សុខភាពផដ្ល 
បណាត លពើការផរបរបលួអាកាសធាតុនងិហា 
និភ័យ ននឆររោះម្ហនតរាយ 
-ឆធវើបចចុបបននភាពឆសចកតើសឆរម្ចសតើពើរកមុ្ការងារបឆចចក 

ឆទសសរាប់ការផរបរបលួអាកាសធាតុនិងសុខភាពនិង 
ទទួលបានការយល់រពម្ពើរដ្ាម្ស្រនតើរកសងួសុខ្ភិបាល 

-បឆងកើតរកុម្ការងារចរម្ុោះវស័ិយសរាប់ការតល ស់បតូរព័ត៌
ាននិងសកម្មភាពរមួ្រន ឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយែលប៉ាោះពាល់
សុខភាពននហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយផដ្លបណាត ល 

ម្កពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

-បឆងកើតយនតការសរម្បសរម្លួរវាងបុរគលិកផថ្ទសុំខ 
ភាពនិងរណៈកាម ធិការររប់ររងឆររោះម្ហនតរាយ 
ឆខតតឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយឱ្យបានរបឆសើរជាងមុ្នចំឆពាោះ
ែលប៉ាោះពាល់បណាត លម្កពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
និងហានិភ័យននឆររោះម្ហនតរាយ។ 

 
 
 
 
 
 
 

-ឆសចកតើសឆរម្ចសតើពើរកុម្ការងារបឆចចកទសសរាប់
ការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាពរតូវបានអនុម័្ត 

-ចំននួយនតការសហការសរាប់ ការងារផរបរបលួ 

អាកាសធាតុនិងសុខភាពនិងការកាត់បនាយឆររោះ
ម្ហនតរាយផដ្លបឆងកើតឆ ើងឆដ្ឋយសាា ប័នរដ្ឋា ភិបាល 
ផដ្លពាក់ព័នធនងិជនបឆងាគ លសរាប់កម្មវធិើជាក់ 
ោក់ននសកម្មភាពនិងថ្វកិាផដ្លបានវភិាជ 

-ចំននួអភិរកម្ររប់ររងហានភ័ិយអនតរវស័ិយរមួ្ 
សរាប់ឆដ្ឋោះរសាយហានិភ័យសុខភាពទក់ទងនឹង 

ឆររោះម្ហនតរាយ ទឹក សណំល់ អាហារ នងិការ 
បំពុលខយល់(ឧ សុវតាភិាពចណំើ អាហារ ការររប់ 

ររងជំងឺរាក ការររប់ររងកតាត ្លងចរម្ោុះ ទំនាក់ 
ទំនងហានភ័ិយរមួ្) រតូវបានអនុវតត។ 

 

១.៣-ឆលើកកម្ពស់ភាពជានដ្រូរវាងរដ្ានិងឯកជនឆដ្ើម្បើ 
ររំទដ្ល់ការអនុវតតការបនាំុផរបរបួលអាកាសធាតុ 

-ផែនទើបងាា ញែលូវសរាប់បញ្ចូលវស័ិយឯកជន 

កនុងការឆដ្ឋោះរសាយហានភ័ិយផរបរបួលអាកាស 
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និងការកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ 
-ឆរៀបចំផែនទើបងាា ញែលូវឆដ្ើម្បើបញ្ចូ លវស័ិយឯកជននងិ 
ការរមួ្ចំផណករបស់វស័ិយឆនោះកនុងការឆដ្ឋោះរសាយែល 
ប៉ាោះពាល់ការផរបរបលួអាកាសធាតុកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល 

-យកចតិតទុកដ្ឋក់ នងិតរម្ង់ទសិអនកែតល់ឆសវាផថ្ទំ
សុខភាពឯកជននិងកផនលងនានាឆដ្ើម្បើចាត់វធិានការ
ឆរតៀម្បងាក រនងិកាត់បនាយភាពងាយរងឆររោះ។ 

ធាតុចំឆពាោះសុខភាពសាធារណៈ 
-ចំននួភាពជានដ្រូរវាងរដ្ានិងឯកជនផដ្លបាន 
បឆងកើតឆ ើងឆដ្ើម្បើររំទដ្ល់ការអនុវតតបនាំុនឹង 
ការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការកាត់បនាយ  
ហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ។ 

លទធែលទើ២  កសាងសម្តាភាពសាា ប័ននិងជំនាញបុរគលិកឆពទយនិងអនកពាក់ព័នធកនុងការឆធវើផែនការនិងការអនុវតតរបកបឆដ្ឋយ  
                         របសិទធភាពនូវវធិានការបនាំុផរបរបួលអាកាសធាតុនិងកាត់បនាយហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល 

២.១-វាយតនម្លពើតរម្ូវការសម្តាភាពរបស់បុរគលិកសុខ្
ភិបាល (ថ្នន ក់ជាតិនងិថ្នន ក់ឆរកាម្ជាតិ) តាម្រយៈការ 
សហការជាម្យួវទិាសាា នសកិាខ ធិការ(ឧ.NIPH)សាា ប័ន 
រដ្ឋា ភិបាលផដ្លពាក់ព័នធនងិអងគការសុខភាពពភិពឆោក
កនុងឆរលបណំងឆធវើបចចុបបននភាពឆរលការណ៍ផណនា ំ
បឆចចកឆទស និងការអនុវតតជាក់ផសតង។ 

-ចំននួឆរលការណ៍ផណនាបំឆចចកឆទសនិងការអនុវតត 
សកម្មភាពផដ្លបានឆធវើបចចុបបននភាពឆដ្ើម្បើបញ្ចូ លតរម្ូវ
ការសម្តាភាពរបស់បុរគលិកសុខ្ភិបាលថ្នន ក់ជាតិ នងិ
ថ្នន ក់ឆរកាម្ជាតិឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយការផរបរបួលអាកាស 
ធាតុនិងកាត់បនាយហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយ 
របកបឆដ្ឋយរបសិទធភាព។ 

២.២-បញ្ចូ លបញ្ហា ផរបរបួលអាកាសធាតុផដ្លពាក់ព័នធ 
នឹងែលប៉ាោះពាល់សុខភាពឆៅកនុងកម្មវធិើសិកាសរាប់ 
សុខភាពសាធារណៈនងិឆវជជសាស្រសតនិងកម្មវធិើសិកា 
ការអប់រទូំឆៅ។ 

-បញ្ហា ផរបរបលួអាកាសធាតុនងិសុខភាពរតូវបាន 

បញ្ចូ លឆៅកនុងកម្មវធិើសកិាថ្នន ក់សាកលវទិាល័យ 

សុខភាពសាធារណៈ នងិររោឹះសាា នសកិាឆវជជសាស្រសត 
-បញ្ហា ផរបរបលួអាកាសធាតុនងិសុខភាព 
រតូវបានបញ្ចូលកនុងកម្មវធិើសិកាអប់រទូំឆៅ។ 

២.៣-កសាងសម្តាភាពថ្នន ក់ជាតិថ្នន ក់ឆរកាម្ជាតសិរាប់ 
ផកលម្ែកម្មវធិើនងិរបព័នធដ្ំឆណើ រការឆដ្ើម្បើទប់ទល់នងឹការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុនិងហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ។ 
-អភិវឌ្ឍសាភ រៈបណតុ ោះបណាត លនិងែតល់ការបណតុ ោះ 
បណាត លដ្ល់បុរគលកិសុខ្ភបិាលនិងអនកពាក់ព័នធឆៅ 
ករម្ិតឆែសងៗរន ឆលើការផរបរបលួអាកាសធាតុសុខភាព 
សាធារណៈនិងហានិភ័យននឆររោះម្ហនតរាយ។ 

-ចំននួសាភ រៈបណតុ ោះបណាត លរតូវបានបឆងកើត 

-ភាររយននបុរគលិកសុខ្ភិបាលផដ្លានការ 
យល់ដ្ឹងអំពើែលប៉ាោះពាល់ននការផរបរបួលអាកាស 

ធាតុ ឆលើសុខភាពនិងសកាត នុពលននការវាយតនម្ល 
ភាពងាយរងឆររោះការអនតរាកម្និងការឆរបើរបាស់ 

ទិននន័យអាកាសធាតុសរាប់ការែតល់ព័ត៌ាន  
ជាមុ្ន ការឃ្ល ឆំម្ើលនងិការឆធវើផែនការ។ 

-ភាររយបុរគលកិសុខ្ភិបាល ផដ្លានសម្តាភាព 
តាម្ដ្ឋននងិឆ្លើយតបនងឹភាពតានតឹងអាកាសធាតុ។ 

២.៤-បឆងកើតរបព័នធរបកាសអាសននជាមុ្ននិងផែនការ 
ឆរតៀម្បងាក រសរាប់សកាត នុពលែលប៉ាោះពាល់សុខភាព 
ពើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆររោះម្ហនតរាយនិងបញ្ហា
ហានិភ័យសុខភាពនានា។ 

-ដ្ំឆណើ រការមុ្ខងាររបព័នធរបកាសអាសននជាមុ្ន 
ឆៅឆលើរុណភាពខយល់ ទឹក រពឹតតការណ៍ម្ិនរបរកតើ 
ដូ្ចជា៖ភាពរាងំសៃួត ការរអលិបាក់ដ្ើ ទឹកជំនន់  
និងខសល់ពយុោះជាឆដ្ើម្ នងិការឆរតៀម្បងាក រ  
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-ការបញ្ចូលទិននន័យអាកាសធាតុឆៅកនុងរបព័នធ 
របកាសអាសននជងំឺររុនឈាម្ (ររំទឆដ្ឋយអងគការ  
សុខភាពពិភពឆោកTDR ) 

-ភាជ ប់របព័នធរបកាសអាសននជាមុ្នរបស់រកសួងធនធានទឹក 
និងឧតុនិយម្ជាម្ួយនងឹរបព័នធរបកាសអាសននជាមុ្នរបស់ 
រកសួងសុខ្ភិបាល (CamEWARN) ឆដ្ើម្បើសឆស្រងាគ ោះ 
បនាទ ន់សរាប់សុខភាពឆររោះម្ហនតរាយ។ 

ការពារសុខភាព 
ពើជំងឺរាតតាត។ 

លទធែលទើ៣   ពរងងឹសម្តាភាពរសាវរជាវរតួតពិនិតយនិងវភិារភាពងាយរងឆររោះ ឆដ្ើម្បើររំទការឆធវើឆសចកតើសឆរម្ចចតិត             
                    សរាប់ការបនាំុឆៅនឹងែលប៉ាោះពាល់ពើការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយ។ 

៣.១-ឆរៀបចំការសិការសាវរជាវ និងអនុវតតផែនការរតួត
ពិនិតយឆលើជំងឺសខំ្ន់ៗនងិបញ្ហា សុខភាពឆែសងៗផដ្លឆកើត 
ពើអាកាសធាតុឆៅថ្នន ក់ជាត-ិឆរកាម្ជាតិជាពិឆសស 
ឆៅតំបន់ផដ្លានហានិភ័យខពស់ 
-ពរងឹងកម្មវធិើការពារនិងតាម្ដ្ឋនភាន ក់ងារចម្លងជំង។ឺ 

-ចំននួនិងរបឆភទននការរសាវរជាវនិងការឃ្ល ឆំម្ើល
ផដ្លបានឆធវើឆ ើង 
-ការផរបរបលួឬពរងើកកម្មវធិើការពារជំងឺជាពិឆសស 
ឆៅកនុងតំបន់ផដ្លានហានិភ័យខពស់។ 

៣.២-ឆរៀបចំការសកិាវាយតនម្លអំពើភាពងាយរងឆររោះ 
កនុងវស័ិយសុខភាពនិងចងរកងសិកាអពំើឆរាររាតតាត 
ជាសនទសសន៍ ភាពងាយរងឆររោះកនុងវស័ិយសុខភាព 
ឆៅនឹងអាកាសធាតុននអរតាម្រណភាពរបចានំថ្ៃនងិ
អរតាជំងឺបណាត លពើធាតុអាកាសឆែសងៗ។ 

-ចំននួការវាយតនម្លភាពងាយរងឆររោះខ្ងសុខភាព 
ផដ្លបានបញ្ច ប់ឆៅថ្នន ក់ជាតនិិងថ្នន ក់ឆរកាម្ជាត ិ
-ផែនការរតូវបានបឆងកើតនងិអនុវតតឆដ្ឋយផែែកឆលើ 
លទធែលននការវាយតនម្ល 
-ភាពអាចរកបាននិងបចចុបបននភាពសនទសសន៍ 
ភាពងាយរងឆររោះននអាកាសធាតុនិងសុខភាព។ 

៣.៣-វាយតនម្លភាពធន់នងិសម្តាភាពបនាំុរបស់ 
ម្ណឌ លសុខភាព ឆៅនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុ 
និងឆរៀបចផំែនទើ ភាពងាយរងឆររោះរបស់ 
ម្ណឌ លសុខភាព។ 

-ចំននួម្ណឌ លសុខភាពផដ្លរតូវបាន 
វាយតនម្លតាម្ឆខតត 
-ផែនទើភាពងាយរងឆររោះននម្ណឌ លសុខភាព 
រតូវបានែលិត។ 

លទធែលទើ៤   ការផចករផំលកចំឆណោះដ្ឹង និងរបព័នធររប់ររងទិននន័យតាម្ផវបសាយសតើពើភាពងាយរងឆររោះចំឆពាោះ 
                   សុខភាព ផដ្លពាក់ព័នធនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ 
៤.១-ផកលម្ែរបព័នធទិននន័យនងិរបព័នធររប់ររងព័ត៌ាន 
តាម្ឆរហទព័ំរឆដ្ឋយដ្ឋក់បញ្ចូលវសិម្រូបអាកាសធាតុ 
ទិននន័យឆយនឌ័្រ នងិសូចនាករសុខភាព 
ផដ្លពាក់ព័នធនងឹអាកាសធាតុ 
-ឆធវើបចចុបបននភាពទិននន័យសុខភាព ឆដ្ឋយដ្ឋក់បញ្ចូល 
អឆថ្រអាកាសធាតុនងិជំងឺផដ្លពាក់ព័នធ។ 

-ភាពអាចរកបានននបចចុបបននភាពទិននន័យឆដ្ើម្ររ  
សំខ្ន់ៗ ឆដ្ើម្បើរតួតពិនិតយហានិភ័យសុខភាពឆដ្ឋយ
សារការផរបរបួលអាកាសធាតុ(ឧ. អាទភិាពជងំឺទក់ 
ទងនឹងអាកាសធាតុ)បរសិាា ន(ឧ. អឆថ្រអាកាសធាតុ) 
ឆសដ្ាកិចចសងគម្(ឧ. ភាពរកើរករបជាសាស្រសត 
និងមុ្ខរបរ)និងករម្តិអនតរារម្ន៍បចចុបបនន 
និងសម្តាភាពរបព័នធសុខ្ភបិាល។ 

៤.២-អភិវឌ្ឍនូវឯកសារចំឆណោះដ្ឹងពាក់ព័នធនឹងែល - ឯកសារសរាប់ឆលើកកម្ពស់ចំឆណោះដ្ឹង ឆលើសុខភាពនិង



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 19 

ប៉ាោះពាល់ពើការផរបរបលួអាកាសធាតុនងិសុខភាព 
ការវភិារភាពងាយរងឆររោះនងិការឆ្លើយតប 
ផដ្លឆជារជ័យពើការបនាំុនឹងការផរបរបួល               
អាកាសធាតុនិងការកាត់បនាយឆររោះម្ហនតរាយ 
កនុងវស័ិយសុខ្ភបិាល។ 

ការផរប របួលអាកាសធាតុ នងិជឆរម្ើសវធិានការឆ្លើយ
តបសរាប់អនកអនុវតតដូ្ចជាអនកជំនាញសុខភាព 
សហរម្ន៍ របព័នធែសពវែាយនិងវស័ិយឆែសងៗឆទៀត 
ផដ្លរតូវបានបឆងកើតនិងឆរបើរបាស់។ 

៤.៣-ឆលើកសទួយការយល់ដ្ងឹដ្ល់សហរម្ន៍ និង
បុរគលិកសុខ្ភិបាលអំពើែលប៉ាោះពាល់សុខភាព 
ការការពារ ការពាបាលជំងឺ ផដ្លបណាត ល 
ម្កពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

- ឯកសារចំឆណោះដ្ឹងផដ្លបាន    បឆងកើតឆដ្ើម្បើឆលើក
កម្ពស់ការយល់ដ្ងឹអំពើសុខភាព និងបានឆរបើរបាស់
កនុងឆសវាសុខភាពការការពារនិងការពាបាលចំឆពាោះជំងឺ
បណាត លម្កពើអាកាសធាតុ 
-ភាររយននបុរគលិកផថ្ទសុំខភាពផដ្លទទួលបាន 
ព័ត៌ាននិងការបណតុ ោះបណាត ល ទប់ទល់នងឹការផរប   
របួលអាកាសធាតុនិងទំនាក់ទនំងសុខភាព ផដ្ល 
រសបតាម្តួនាទើនិងមុ្ខងាររបស់បុរគលិក 
-ភាររយននសាជិកសហរម្ន៍ (បុរសស្រសតើកុារា     
កុារ ើ និងជនជាតឆិដ្ើម្ភារតចិ) ផដ្លបានចូលរមួ្ 
សកម្មភាពការឆលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹង។ 

លទធែលទើ៥   ការពរងឹងភាពធន់ននរបព័នធែតល់ឆសវាកម្មសុខ្ភិបាលឆដ្ើម្បើទប់ទល់និងឆដ្ឋោះរសាយែលប៉ាោះពាល់ពើ 
                   ការផរបរបលួអាកាសធាតុនិងហានិភ័យននឆររោះម្ហនតរាយ 
៥.១-ផកលម្ែការររបដ្ណត ប់ននឆសវាផថ្ទសុំខភាព 
ឆដ្ឋយានបុរគលិកឆពទយររប់ររន់ សតុកឱ្សថ្     
និងឆសៀវឆៅផណនាពំើការពាបាលឆៅតបំន់ងាយ       
រងឆររោះពើការផរបរបួលអាកាសធាតុជាពិឆសស 
ឆៅថ្នន ក់ឆរកាម្ជាតិ។ 

-ភាររយននម្ណឌ លសុខភាពផដ្លាន  
បុរគលិកឆពទយ នងិសតុកឱ្សថ្បរកិាខ រររប់ររន់ 
-ភាររយននម្ណឌ លសុខភាពឆររពតាម្ 
ឆរលការណ៍ផណនាសំតើពើការពាបាលឆៅកនុង 
តំបន់ងាយរងឆររោះឆដ្ឋយសារអាកាសធាតុ។ 

៥.២-ឆលើកកម្ពស់ភាពធន់ននឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ  
ឆៅនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុ  
ឆៅករម្ិតជាតិ និងថ្នន ក់ឆរកាម្ជាត ិ
-ការបញ្ចូលការរតិរូរឆលើការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
ឆៅកនុងឆរលការណ៍បឆចចកឆទសសាងសង់
និងដ្ំឆណើ រការម្ណឌ លសុខភាព (HCF)។ 

-ភាររយននម្ណឌ លសុខភាព (HCF)ផដ្ល 
 រមួ្បញ្ចូ លការផរបរបួលអាកាសធាតុនងិការកាត់ 
បនាយហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយកនុងជឆរម្ើសការ  
សាងសង់ បឆចចកវទិានិងនើតិវធិើ ឆដ្ើម្បើធានាថ្នាន    
ឆសវាមូ្លដ្ឋា ន(រមួ្ានថ្នម្ពល ទឹក និងអនាម័្យ)  
-ភាររយននម្ណឌ លសុខភាព (HCFs) ផដ្ល     
ឆ្លើយតបនងឹលកខណៈវនិិចឆ័យអាកាសធាតុ
សម្រសបនិងធន់នងឹឆររោះម្ហនតរាយកនុងតំបន់  
និងឆររោះម្ហនតរាយផដ្លរពំឹងទុក 
-ភាររយននម្ណឌ លសុខភាព (HCFs) ផដ្ល 
ទទួលបានអរគសិនើនិងានមុ្ខងារទឹកសាែ ត 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 20 

ឆហើយដ្ំឆណើ រការអាចែតល់ឆសវាសុខភាពមូ្លដ្ឋា ន 
របកបឆដ្ឋយរុណភាពសរាប់ររប់រន ។ 

៥.៣-ជំរុញការអនតរារម្ន៍ឆៅតាម្សហរម្ន៍ ឆដ្ើម្បើកាត់ 
បនាយហានភ័ិយផដ្លទក់ទងនឹងជំងឺ្ លងតាម្ចណំើ   
អាហារទឹកនងិជំងផឺដ្លបណាត លម្កភាន ក់ងារចម្លង 
-យុទធនាការឆលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹងឆៅតាម្ សហរម្ន៍ 
មូ្លដ្ឋា នសតើពើហានិភ័យសុខភាព ផដ្លទក់ទងនឹង 
ជំងឺចណំើ អាហារទឹកនងិជំងឺផដ្លបណាត លម្កពើ  
ភាន ក់ងារចម្លង (ភាជ ប់នងឹសកម្មភាព ៤.៣) 
-ការែគត់ែគង់ឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធទឹកសាែ តអនាម័្យ 
ផដ្លធន់នឹងអាកាសធាតុឆៅកនុងម្ណឌ ល  
សុខភាពផដ្លងាយរងឆររោះ។ 

-ចំននួអនតរារម្ន៍ផដ្លបានអនុវតតឆៅសហរម្ន៍ 

លទធែលទើ៦   យនតការហរិញ្ញបបទនដ៏្របសិទធភាពនិងរកបខ័ណឌ រតតួពិនតិយតាម្ដ្ឋននងិវាយតនម្លសរាប់ការងារបនាំុ    
                   នឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុនងិការកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ។ 
៦.១-បឆងកើតនូវយនតការហរិញ្ញវបបទនដ៏្សាិតឆសារនិង 
យនតការសរាប់ការអនុវតតផែនការបនាំុនងិការ      
កាត់បនាយហានិភ័យននឆររោះម្ហនតរាយ 
សរាប់វស័ិយសុខ្ភិបាល។   

-ភាររយននថ្វកិា ផដ្លបានវភិាជឆដ្ើម្បើបឆងកើនភាពធន់
នឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុនិងការកាត់បនាយ 
ហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយឆៅកនុងផែនការវនិិឆយរ 
សុខភាពថ្នន ក់ជាត ិ/ឬថ្នន ក់ឆរកាម្ជាត ិ
-ចំននួរឆរាង/កម្មវធិើសតើពើការកសាងភាពធន់នន 
របព័នធសុខ្ភិបាល ផដ្លបានដ្ឋក់ជូននិងទទួលបាន 
ការររំទថ្វកិាផរបរបលួអាកាសធាតុអនតរជាតិ(ឧ.មូ្លនិធិ 
GCF, GEF, មូ្លនធិិបនាំុ, ាច ស់ជំនយួឆទវរភារើ)។ 

៦.២-ឆរៀបចំរបព័នធតាម្ដ្ឋនរតួតពិនតិយនិងវាយតនម្ល 
សរាប់តាម្ដ្ឋនរបសិទធភាពនិងរបសទិធែលននការឆរបើ 
ថ្វកិាសរាប់ការបនាំុនងឹការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការ 
កាត់បនាយឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល។ 
-បឆងកើតឧបករណ៍សរាប់រកបខ័ណឌ តាម្ដ្ឋននិងវាយតនម្ល 
-អនុវតតរកបខ័ណឌ រតតួពិនតិយនងិវាយតនម្ល 
-ការរបមូ្លទិននន័យតាម្មូ្លដ្ឋា ន 
-បឆងកើតរបាយការណ៍របចាឆំ្ន នំិង MTR 
-ឆរៀបចំរកបខ័ណឌ រតួតពិនិតយនងិវាយតនម្លសរាប់វាយ
តនម្លអរតាជងំឺនិងអរតាម្រណភាពឆដ្ឋយសារអាកាសធាតុ។ 

-ចំននួអនកជំងឺផដ្លងាយរងឆររោះឆដ្ឋយសារអាកាសធាតុ 
ផដ្លានរបព័នធរតតួពិនតិយសរាប់អាចពាករណ៍ 
និងតាម្ដ្ឋនហានភ័ិយនងិ/ឬតាម្ដ្ឋនហានិភ័យជំងឺ
ផដ្លបណាត លម្កពើការផរបរបលួអាកាសធាតុនងិហានិ 
ភ័យឆររោះម្ហនតរាយ  
-សូចនាករែលប៉ាោះពាល់ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
ភាពងាយរងឆររោះសម្តាភាពឆ្លើយតបនិងសម្តាភាព
ឆរតៀម្បងាក រឆររោះអាសននផដ្លបញ្ចូ លឆៅកនុងរបព័នធតាម្
ដ្ឋនពាក់ព័នធឆៅថ្នន ក់ជាតិនងិបានរាយការណ៍
តាម្ឆពលឆវោ 
-មូ្លដ្ឋា នររោឹះសំខ្ន់ៗសរាប់តាម្ដ្ឋនការអនុវតត 
សកម្មភាពឆៅកនុង H-NAP ២០២០-២០២៤។ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 21 

 យនរការរគប់រគង និងហរិញ្ញបបទាន ការវិភាគឆលើការឆរៀបចំការរគប់រគងឆហ ឋ រចនាសម្ពន័ធ និងរបព័នធ  

សុខាភិបាលជាតិននរកសួងសុខាភិបាល 

 រកសួងសុខ្ភិបាល ានតនួាទើដ្ឹកនា ំ និងររប់ររងវស័ិយសុខ្ភបិាលទងំមូ្ល ឆៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកម្ពុជា 
ផដ្លជាអងគភាពសាធារណៈ និងឯកជន(៣)។ ចាប់តាងំពើកំផណទរម្ង់សុខភាពសាធារណៈឆ្ន ១ំ៩៩៥ រាជរដ្ឋា ភបិាល 
កម្ពុជា បានអនុម័្តរបព័នធសុខ្ភិបាលសាធារណៈចនំួន ៣ ករម្ិត (រូបភាពទើ ២)។ ឆដ្ឋយសារផត NCCAPPH សាតិឆៅ 
ថ្នន ក់ជាតរូិបភាពទើ ៣ ឆនោះ បងាា ញពើការឆរៀបចសំាា ប័នរបស់រកសួងសុខ្ភិបាល។ 

 

 

រូបភាព២៖ ថ្នន កទ់ងំបើននរបពន័ធសុខភាពសាធារណៈឆៅកម្ពុជា  របភព៖ HSP3 
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រូបភាព៣៖ រចនាសម្ព័នធរបសរ់កសួងសុខ្ភិបាល     របភព៖ HSP3 

 រកុម្ការងារបឆចេកឆេសផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសខុភាព 

 រកសួងសុខ្ភិបាល បានបឆងកើតរកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាព (TWGCCH) ឆៅនថ្ៃ   
ទើ០៩ ផខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៥ ឆដ្ឋយានភារកចិច សរម្បសរម្ួល ឆរៀបចំ នងិអនុវតតផែនការសកម្មភាពសតើពើ ការផរបរបលួ 
អាកាសធាតុ និងសុខភាពសាធារណៈ ជាម្យួរកសងួពាក់ព័នធ អងគការជាតនិិងអនតរជាតិពាក់ព័នធ(៣៤)។ រកុម្ការងារ 
បឆចចកឆទសឆដ្ើរតួនាទើយ៉ា ងសំខ្ន់ កនុងការសរម្បសរម្ួល និងអនុវតតសកម្មភាពនានា ឆៅតាម្នាយកដ្ឋា ន និង 
ទើភាន ក់ងារផដ្លសាិតឆៅឆរកាម្រកសួងសុខ្ភិបាល និងរកសួងនានា។ រកុម្ការងារបឆចចកឆទសឆនោះសរម្បសរម្ួលឆដ្ឋយ
នាយកដ្ឋា នការពារសុខភាព (PMD)  ឆដ្ឋយានតំណាងម្កពើ នាយកដ្ឋា នផែនការនិងព័ត៌ានសុខ្ភិបាល នាយកដ្ឋា ន
ម្នទើរឆពទយ នាយកដ្ឋា នរបយុទធជំងឺ្លង នាយកដ្ឋា នឱ្សថ្ ចណំើ អាហារ បរកាខ ឆពទយ និងឆររឿងសាែ ង ម្ជឈម្ណឌ លជាតិ
រពំាាតា និងទរក ម្ជឈម្ណឌ លជាតិរបយុទធនឹងជំងឺររុនចាញ់ បា៉ា រា៉ា សុើតសាស្រសត និងបាណកសាស្រសត និងរកសួងដ្នទឆទៀត 
ផដ្លម្កពើរកសងួធនធានទកឹ និងឧតុនិយម្ រកសួងកសកិម្មរុកាខ របាញ់ និងឆនសាទ រកសួងបរសិាា ន រកសងួអប់រ ំ
យុវជន នងិកើឡា រកសួងអភិរឌ្ឍជនបទ និងរណៈកាម ធកិារជាតិររប់ររងឆររោះម្ហនតរាយ។ 

 នាយកដ្ឋា នការពារសុខភាពរជឺាឆលខ្ធិការដ្ឋា នចាត់តាងំសរាប់ TWGCCH ទទលួបាននូវសម្តាភាពររប់ររន់ 
ឆលើបញ្ហា ផរបរបលួអាកាសធាតុ នងិសុខភាព ជាពិឆសសចាប់តាងំពើការអភិវឌ្ឍផែនការ ការផរបរបលួអាកាសធាតុនងិ 
ផែនការយុទធសាស្រសតសុខ្ភិបាលឆ្ន  ំ ២០១៤-២០១៨ កនុងឆ្ន ២ំ០១២/២០១៣។ ឆលើសពើឆនោះឆទៀត នាយកដ្ឋា នាន 
បទពិឆសាធន៍កនុងការររប់ររងនិងអនុវតតរឆរាងផរបរបួលអាកាសធាតុ (ភារឆរចើនទទលួបានការររំទផែនកបឆចចកឆទស 
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ពើអងគការសុខភាពពិភពឆោក និងការររំទផែនកហរិញ្ញវតាុពើ CCCA) ។ ថ្មើៗឆនោះ នាយកដ្ឋា នបានចាប់ឆែតើម្អនុវតតរឆរាង 
ផដ្លានរយៈឆពល៤ឆ្ន  ំ រកឺារកសាងភាពធន់ឆៅនឹងអាកាសធាតុសរាប់របព័នធសុខ្ភិបាល ផដ្លឧបតាម្ភថ្វកិាឆដ្ឋយ 
មូ្លនិធិអាកាសធាតុពិភពឆោក (GEF)។ នាយកដ្ឋា នការពារសុខភាព បានអនុវតតរឆរាងម្ួយចនំួនដូ្ចតឆៅ៖ 

- ពរងឹងសម្តាភាពរបព័នធសុខ្ភិបាល ឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយឆដ្ឋយរបសទិធភាព ជាម្ួយនឹងជំងឺ្លងតាម្ភាន ក់ងារចម្លង 
(អាកាសធាតុ និងជងំឺ្លងតាម្ទឹក) នងិកាត់បនាយែលប៉ាោះពាល់សុខភាព ឆដ្ឋយឆររោះម្ហនតរាយ 

 - ការរសាវរជាវពើភាពងាយរងឆររោះ និងែលប៉ាោះពាល់ឆដ្ឋយកំណត់ពើលទធភាពនិងរបសិទធភាព (VIRTUE) 

- ការពរងងឹភាពធន់ឆៅនងឹការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាលកនុងម្ហាអនុតំបន់ទឆនលឆម្រងគ 
(ADB, TA-8898) និង 

 - កសាងភាពធន់ឆៅនងឹការផរបរបួលអាកាសធាតុកនុងរបព័នធសុខ្ភិបាល (រឆរាង GEF)។ 

 ការវភិាគយនរការហិរញ្ញបបទាន 

 លវិកាជាតិរបសរ់កសួងសខុាភិបាល 

 រកសួងសុខ្ភិបាល ទទួលថ្វកិាឆរចើនជាងឆរពើរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា។ ការចំណាយរបស់រកសងួសុខ្ភិបាល
បចចុបបននបានឆកើនឆ ើង៣ដ្ង កនុងរយៈឆពល១១ឆ្ន ចុំងឆរកាយឆនោះ ពើរបាណ៥០០ ោនឆរៀល (របផហល ១២៤ ោន 
ដុ្ោល រអាឆម្រកិ) កនុងឆ្ន ២ំ០០៩ ដ្ល់របផហល ១,៥ ពាន់ោនឆរៀលកនុងឆ្ន  ំ២០១៩ (សូម្ឆម្ើលរូបភាពទើ ៤ )។ កំឆណើ ន 
ថ្វកិារបស់រកសួងសុខ្ភិបាល រឺរសបឆៅតាម្កំឆណើ នននការចំណាយសាធារណៈរបស់រដ្ឋា ភិបាល ឆដ្ឋយសារផតកំឆណើ ន
ឆសដ្ាកិចចរងឹា ំ៧% កនុងម្យួឆ្ន ។ំ រកសួងសុខ្ភិបាលរឺជារកសួងដ្បូំងបងែស់ ផដ្លអនុវតតកម្មវធិើផែែកឆលើថ្វកិា នងិាន 
កម្មវធិើចនំួន៤ និងអនុកម្មវធិើចំនួន២២។ តារាងទើ៣  ែតល់នូវឆសចកតើលម្ែិតននការចណំាយបចចុបបននសរាប់កម្មវធិើទងំ ៤ 
សរាប់ឆ្ន  ំ២០១៦ ដ្ល់ឆ្ន  ំ២០១៩។ 

កម្មវធិើទើ២ រឺការការពារនងិការររប់ររងជំងឺ្លង ផដ្លានអនុកម្មវធិើសតើពើជំងឺររុនចាញ់និងជំងឺររុនឈាម្ផដ្ល 
ពាក់ព័នធបែុំតចំឆពាោះការផរបរបលួអាកាសធាតុ។ ឆទោះយ៉ា ងណា ការចំណាយសរាប់កម្មវធិើឆនោះរឺានចំនួន ១,២៩% 
ននថ្វកិាសរុបរបស់រកសួងសុខ្ភិបាលកនុងឆ្ន  ំ២០១៩។ ថ្វកិាចំណាយភារឆរចើនននរកសួងសុខ្ភិបាល រឺសរាប់ពរងឹង
របព័នធសុខ្ភិបាល ជាពិឆសសសរាប់ការែតល់ឆសវាសុខភាព និងររំទរបព័នធសុខ្ភបិាលឆៅតាម្រាជធានើ និងឆខតត។ 

រូបភាព៤៖ ចំណាយបចចុ បបននរបសរ់កសងួសុខ្ភិបាលរិតជាោនឆរៀល 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 24 

តារាង៣៖ ការចណំាយសរាប់កម្មវធិើរបស់រកសួងសុខ្ភិបាលរិតជាោនឆរៀល (រិតជាដុ្ោល រ) 
កម្មវធិើ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

១-ការឆធវើឱ្យឆរបើឆសើរឆ ើង សុខ 
ភាពបនតពូជការផថ្ទាំតា
និងទរកឆទើបឆកើតសុខភាព 
កុាររមួ្ទងំការចាក់ថ្នន  ំ
បងាក រឆរារនិងអាហារូបតាម្ភ 

៧៤.៣៥៣.២០ 
(១៨,៣១ដុ្ោល រ1) 

៧៣.០៧៥.៦០ 
(១៨ដុ្ោល រ) 

៩៥.៩២៤.៨០ 
(២៣,៦៣ោនដុ្ោល រ) 

១១៦.៦១២.៨០ 
(២៨,៧២ោនដុ្ោល រ) 

២-ការការពារនិង 
ររប់ររងជំងឺ្លង 

១៨.១៥៦.៥០ 
(៤,៤៧ោនដុ្ោល រ) 

១៨.២៨៨.២០ 
(៤,៥ោនដុ្ោល រ) 

១៦.៤៩៣.៦០ 
(៤,០៦ោនដុ្ោល រ) 

១៩.៨៦៩.៩០ 
(៤,៤៨ោនដុ្ោល រ) 

៣-ការការពារនិងការរតួតពិនិតយ 
ជំងឺផដ្លម្ិន្លងនិងការអនត     
រារម្ន៍សុខភាពសាធារណៈ 

៣.៣២៩.១០ 
(០,៨២ោនដុ្ោល រ) 

៣.០១៤.៦០ 
(០,៧៤ោនដុ្ោល រ) 

២.៥២៧.៦០ 
(០,៦២ោនដុ្ោល រ) 

៣.២៥៦.៨០ 
(០,៨ោនដុ្ោល រ) 

៤-ពរងឹងរបព័នធសុខ្ភិបាល ១.០១៤.៩៥២.៥០ 
(២៤៩,៩៩ោនដុ្ោល រ) 

១.១០៧.៤៧៦.២០ 
(២៧២,៧៨ោនដុ្ោល រ) 

១.២៧៩.០២៨.០០ 
(៣១៥,០៣ដុ្ោល រ) 

១.៤០៥.៧៨៥.៥០ 
(៣៤៦,២៥ោនដុ្ោល រ) 

 ហិរញ្ញវតាអុាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ 

 ការពិនិតយឆ ើងវញិឆលើការចណំាយសាធារណៈ សរាប់ការផរបរបួលអាកាសធាតុបានបងាា ញថ្ន រកសួងសុខ្ភបិាល 
បានទទួលទឹករបាក់ផដ្លានបផរម្បរម្លួពើ៣,៣% (១៦,៩ ពាន់ោនឆរៀល) កនុងឆ្ន ២ំ០១២ ដ្ល់៣,៤%(២៩ពាន់ 
ោនឆរៀល) កនុងឆ្ន  ំ២០១៦  ននហរិញ្ញវតាុអាកាសធាតុសរុបសរាប់របឆទសកម្ពុជា  ពើថ្វកិាជាតិ នងិាច ស់ជំនួយ(៣៥)។ 

ចំណាយឆលើវស័ិយសងគម្ (សុខភាពការអប់រ ំ និងឆយនឌ័្រ)កនុងវស័ិយការផរបរបួលអាកាសធាតុ ានភាររយតចិឆបើ 
ឆរបៀបឆធៀបឆៅនងឹ ឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធឆៅទើរកុង នងិជនបទ របព័នធធារាសាស្រសត កសិកម្ម ឆនសាទ នងិនរពឆឈើ។ កនុងឆ្ន  ំ
២០១៧ រកសងួកសកិម្មរុកាខ របាញ់និងឆនសាទ រកសងួធនធានទឹកនងិឧតុនិយម្ រកសួងសាធារណៈការ និងដ្កឹ 
ជញ្ជួ ន រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទទួលបានថ្វកិាសរុបជាង ៨០% ននការចណំាយផរបរបួលអាកាសធាតុ ផដ្លរមួ្ាន 
១០,៥%, ៣៩,៦%, ២០,៨% និង ១០,៣% តាម្លំដ្ឋប់ រ ើឯរកសួងសុខ្ភបិាលទទួលបាន ៣,៤% ។ 

រាល តហរិញ្ញបបទនសរាប់អនុវតតសកម្មភាពអាកាសធាតុ  របស់រកសងួសុខ្ភិបាលឆ្ន ២ំ០១៦(NCCAPPH 
២០១៤-២០១៨) ានចំននួ ៩៩,១% ឆនោះឆបើឆយងតាម្ការសិកា របស់អរគឆលខ្ធកិារដ្ឋា ន រកមុ្របកឹាជាតអិភិវឌ្ឍ 
ឆដ្ឋយចើរភាព ផដ្លានការររំទពើGIZ (៣៦)។ 

 

តារាងទើ ៤៖ ការចំណាយឆលើការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុ ងរកសងួសុខ្ភិបាល 
 ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ចំណាយឆលើការផរបរបួលអាកាស 
ធាតុរបស់រកសួងសុខ្ភិបាល 
រិតជាពាន់ោនឆរៀល 

១៦,៩ 
(៤,១៦ោ
នដុ្ោល រ)2 

៣២,៧ 
(៨,០៥ោ
នដុ្ោល រ) 

២៨,៥ 
(៧,០២ោ
នដុ្ោល រ) 

៤៦,២ 
(១១,៣៨
ោនដុ្ោល រ) 

២៩,៧ 
(៧,៣២ោ
នដុ្ោល រ) 

២៩ 
(៧,១៤ោ
នដុ្ោល រ) 

                                                           
1 អរតាបតូររបាបក ់១ដុ្ោល រអាឆម្រកិ = ៤០៦០ ឆរៀល (ឆនោះររន់ផតជាការកណំត់ម្យួឆទម្ិនផម្នជាអរតាបតូររបាក់ែលូវការឆទ)  
2អរតាបតូររបាបក១់ដុ្ោល អាឆម្រកិ = ៤០៦០ ឆរៀល (ឆនោះររន់ផតជាការកណំតម់្ួយឆទម្ិនផម្នជាអរតាបតូររបាក់ែលូវការឆទ) 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 25 

ការចំណាយសរុបរបស់រកសួងសុ
ខ្ភិបាលរិតជាភាររយ 

៣,៣% ៤,៧% ៣,២% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៤% 

ចំណាយសរុបឆលើការផរបរបួលអា
កាសធាតុរិតជាោនដុ្ោល រ 

១៣៤,៦ ១៨៩,២ ២៤៨,១ ២៤៤,៤ ១៩២,៦ ២២៨,០ 

 

សការ នុពលននរបភពលវិកាសរាប់ NCCAPPH  

 ថ្វកិាជាតិឆៅផតបនតឆដ្ើរតួនាទើសំខ្ន់បផនាម្ឆទៀតកនុងការអនុវតត NCCAPPH ២០២០-២០២៤ ។ ឆដ្ឋយសារ 
ថ្វកិាជាតិរតូវបានពាករណ៍ថ្ននឹងឆកើនឆ ើងឆរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ការផបងផចកថ្វកិាឆៅរកសួងសុខ្ភិបាល នងិសរាប់សកម្ម 
ភាពការផរបរបលួអាកាសធាតុ រតូវបានឆររពំឹងថ្ននឹងឆកើនឆ ើងដូ្ចរន  (អាចានអរតាកំឆណើ ន ៧%) ។ រសបតាម្ 
ថ្វកិាជាតិ មូ្លនិធសិរាប់សុខភាព រឺានសារៈសំខ្ន់ដូ្ចរន កនុងការែតល់មូ្លនិធិដ្ល់ NCCAPPH។ ដូ្ឆចនោះវាជាការ 
សំខ្ន់កនុងការធានាថ្នសកម្មភាពឆៅកនុង NCCAPPH រតូវបានបស្រញ្ហជ បឆៅកនុងការឆធវើផែនការ នងិឆរៀបចំផែនការនន 
ផែនការយុទធសាស្រសតថ្វកិា រឺមូ្លនិធសុិខភាព និងកម្មវធិើ/រឆរាងនានា ឆរកាម្ផែនការយុទធសាស្រសតសុខភាព ៣(HSP3)។ 
 មូ្លនធិិអាកាសធាតុពហុភារើ រឺជារបភពហរិញ្ញវតាុដ៏្សខំ្ន់សរាប់អនតរារម្ន៍ការផរបរបលួអាកាសធាតុឆៅកម្ពុជា។ 
មូ្លនិធិផដ្លបានបងាា ញឆនោះ រឺជាមូ្លនិធិផដ្លបានែតល់សរាប់រឆរាងបនាំុជាឆរចើន ឆៅកនុងរបឆទសកម្ពុជា និងបាន
បនតឆដ្ើរតួនាទើយ៉ា ងសំខ្ន់កនុងការែតល់ជនំួយឆលើការបនាំុ។ យនតការហរិញ្ញវតាុឆរកាម្ UNFCCC រឺមូ្លនិធិបរសិាា ននបតង 
(GCF) មូ្លនធិិបនាំុមូ្លនិធិសរាប់របឆទសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច (LCDF) មូ្លនិធិពិឆសសសរាប់ការផរបរបលួ 
អាកាសធាតុ(SCFA)និងមូ្លនិធិបរសិាា នពភិពឆោក (GEF) ។ មូ្លនធិិទងំឆនោះឆតត តសំខ្ន់ឆៅឆលើការបនាំុ និងជា 
ពិឆសសឆៅកនុងរបឆទសងាយរងឆររោះដូ្ចជារបឆទសកម្ពុជា។ ឆលើសពើឆនោះឆទៀត របភពដ្នទឆទៀតននមូ្លនធិិអាកាសធាតុ 
ពហុភារើ រឺម្កពើធនាររពិភពឆោក តាម្រយៈមូ្លនិធិវនិិឆយរអាកាសធាតុ (CIF) និងធនាររអភិវឌ្ឍន៍ អាសុើ (ADB)។ 
 មូ្លនិធឆិទវភារើ រឺជារបភពសកាត នុពលម្ួយឆែសងឆទៀតកនុងការែតល់ហរិញ្ញបបទនដ្ល់ NCCAPPH។ ខណៈផដ្ល 
កំពុងឆរៀបចំផែនការឆនោះ នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ឆទវភារើសខំ្ន់ៗកពុំងែតល់ជនំួយដ្ល់របឆទសកម្ពុជា កនុងការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
ផដ្លានដូ្ចជា USAID, EU, UKAID, SIDA, and EU។ ប៉ាុផនតរបឆទសចនិ កពុំងឆលចឆធាល កនុងការែតល់ជំនយួឆលើ 
ឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ ឧទហរណ៍ ការសាងសង់ម្នទើរឆពទយម្តិតភាពកម្ពុជា-ចិន រពោះកុសុម្ៈ ឆៅរាជធានើភនំឆពញ។  
 ឆលើសពើឆនោះឆទៀត ភាពបនសុើរន ននសកម្មភាពឆៅកនុង NCCAPPH ជាម្ួយនឹងការងាររបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍និង 
អងគការម្ិនផម្នរដ្ឋា ភិបាល កនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល រជឺាសកាត នុពលម្ួយឆែសងឆទៀតឆដ្ើម្បើររំទដ្ល់ការអនុវតតឆពញឆលញ 
នន NCCAPPH ឆ្ន ២ំ០២០-២០២៤ ។ 
 ការបន្តញ្ហជ បការផរបរបួលអាកាសធាតុកនងុយនរការរគប់រគង និងហិរញ្ញបបទាន 

 NCCAPPH ២០២០-២០២៤ បចចុបបននទម្ទរការបា៉ា ន់របាណថ្វកិារបាណ ១៦,៦ ោនដុ្ោល រសរាប់ 
ការអនុវតត។ តាម្ការបា៉ា ន់របាណ ១៦,៦ ោនដុ្ោល រអាឆម្រកិ ម្ិនបានរាប់បញ្ចូ លនថ្លចំណាយឆលើសកម្មភាពពើររឺ 
សកម្មភាព៥,១ នងិ៥,២ ឆលើការផកលម្ែឆសវាសុខ្ភបិាល និងឆលើកកម្ពស់ការទប់សាក ត់នងឹការផរបរបួលអាកាសធាតុនងិ 
ឆររោះម្ហនតរាយននមូ្លនិធិសុខ្ភិបាល(HCF) និងឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ។ ព័ត៌ានលម្ែិតអំពើនថ្លចំណាយានឆៅកនុង 
ឧបសម្ព័នធ។ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 26 

 នាយកដ្ឋា នការពារសុខភាព (PMD) សរម្បសរម្ួលរកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបលួអាកាសធាតុ និងសុខភាព 
(TWGCCH)របស់រកសួងសុខ្ភិបាល ររប់ររងនិងសរម្បសរម្លួការអនុវតត NCCAPPH ផែែកឆលើបទពិឆសាធន៍ នងិ 
សម្តាភាពពើការអនុវតតកនលងម្កកនុងការឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់រកសួងសុខ្ភិបាល។ ការសរម្ប 
សរម្ួលយ៉ា ងជិតសនិទធ និងរងឹាជំាម្ួយម្នទើរ កម្មវធិើផដ្លពាក់ព័នធនានាានសារៈសំខ្ន់ណាស់  ឆដ្ើម្បើធានាការឆធវើ
សាហរណកម្ម និងបនសុើសកម្មភាពផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងផែនការថ្វកិា និងកម្មវធិើ ឬអនុកម្មវធិើរបស់រកសួង 
សុខ្ភិបាល។ ការរបជុំឆទៀងទត់របស់រកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបលួអាកាសធាតុ នងិសុខភាព (TWGCCH) របស់
រកសួងសុខ្ភិបាល ផដ្លដ្ឹកនាឆំដ្ឋយនាយកដ្ឋា នការពារសុខភាពរឺ ឆដ្ើម្បើកសាងភាពជាាច ស់ ននសកម្មភាព ផរបរបលួ
អាកាសធាតុ ផដ្លអនុវតតឆដ្ឋយភាន ក់ងារផដ្លពាក់ព័នធ និងឆដ្ើម្បើធានា ការឆធវើសាហរណកម្មរបស់ NCCAPPH ចូលឆៅ
កនុងដ្ំឆណើ រការឆរៀបចំផែនការ និងថ្វកិារបចាឆំ្ន  ំ រពម្ទងំការឆរៀបចំថ្វកិាតាម្កម្មវធិើ (programme-based budgeting) 
របស់រកសងួសុខ្ភិបាល។ 
 ការឆធវើសាហរណកម្ម សកម្មភាពផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងកម្មវធិើថ្វកិា អាចតរម្ូវឱ្យឆធវើការវភិារនថ្លឆដ្ើម្ 
(CBA) ននកិចចអនតរារម្ន៍ ឆដ្ើម្បើបឆងកើតជាភសតុតាងសរាប់ការចរចាថ្វកិា ជាម្ួយរកសួងឆសដ្ាកិចច និងហរិញ្ញវតាុ។ 
 មូ្លនិធិរយៈឆពលខលើ សរាប់ការអនុវតតនងឹរតូវពិភាកាជាម្យួនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍(DP) ឆៅកនុងការរបជុំឆទៀងទត់រវាង 
រកុម្ការងារបឆចចកឆទសសុខ្ភិបាលនិងនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ និងរវាងរកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាព
និងនដ្រូអភ ិ វឌ្ឍន៍។ នដ្រូឆទវភារើ នងិទើភាន ក់ងារអងគការសហរបជាជាត ិ ានភាពសខំ្ន់ជាពិឆសសសរាប់ជួយរកសួង
សុខ្ភិបាល កនុងការឆកៀរររធនធាន។ 
 រកសួងសុខ្ភិបាល នឹងផសវងរកការររំទពើអងគភាពអនុវតតថ្នន ក់ជាតិ(NIE)និងអងគភាពអនុវតតពហុភារើឆៅឆរកាម្  
មូ្លនិធិអាកាសធាតុពិភពឆោក(GCF) ឆដ្ើម្បើឆរៀបចំរឆរាងឬកម្មវធិើ ឆដ្ើម្បើអនុវតតសកម្មភាពផដ្លមិ្នានការររំទ 
ថ្វកិា។ រិតម្កដ្ល់ឆពលឆនោះ ានទើភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាលចំនួនពើររឺ រណៈកាម ធិការជាតិសរាប់ការអភិវឌ្ឍរបជាធិប 
ឆតយយថ្នន ក់ឆរកាម្ជាតិ (NCDDS) និង អរគឆលខ្ធិការដ្ឋា នរកុម្របឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ឆដ្ឋយចើរភាព (GSSD) ផដ្លដ្ឋក់ 
ពាកយសុំឆធវើជាអងគភាពអនុវតតថ្នន ក់ជាតិ (NIE) ឆរកាម្មូ្លនិធិអាកាសធាតុពិភពឆោក (GCF)។ 
 របព័នធរតួតពិនិតយ និងវាយតនម្ល 

 រកបខ័ណឌ សូចនាករ 

 របព័នធរតួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល NCCAPPH អនុវតតតាម្របព័នធរតតួពិនតិយ និងវាយតនម្លសរាប់ការបនាំុនឹង 
សុខភាពឆៅកម្ពុជា (៣៧) ឆដ្ឋយរសបតាម្រកបខ័ណឌ  របព័នធរតួតពនិិតយនិងវាយតនម្លការផរបរបួលអាកាសធាតុជាតិ (៣៨) 
ផដ្លបឆងកើតឆ ើងឆដ្ឋយនាយកដ្ឋា នផរបរបួលអាកាសធាតុ (នន NCSD) ឆដ្ឋយានការររំទបឆចចកឆទសពើ IIED និង 
ចរកភពអង់ឆរលស។  រកបខ័ណឌ រតួតពិនិតយនិងវាយតនម្លសរាប់ការបនាំុនងឹសុខភាពឆៅកម្ពុជា រតូវបានឆធវើបចចុបបននភាព 
ឆដ្ឋយរកសួងសុខ្ភបិាល ឆដ្ឋយានកចិចសហការជាម្ួយអងគការសុខភាពពិភពឆោក ឆរកាម្រឆរាងរសាវរជាវម្យួ 
“ភាពងាយរងឆររោះ និងការរសាវរជាវពើការប៉ាោះពាល់ ឆដ្ឋយកំណត់ពើលទធភាព និងរបសិទធភាព (VIRTUE)” កនុងឆ្ន  ំ
២០១៧ ឆដ្ឋយានមូ្លនធិពិើសម្ព័នធភាពការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCA)(៣៧)។  រកបខ័ណឌ សូចនាករ ផដ្ល 
បានឆធវើបចចុបបននភាពឆតត តសខំ្ន់ឆលើ ភាពជាាច ស់ ភាពសាិតឆសារ និងការកសាងសម្តាភាពរបស់រកសួងសុខ្ភបិាល 
ឆដ្ើម្បើតាម្ដ្ឋននិនាន ការរយៈឆពលផវងទក់ទងនងឹែលប៉ាោះពាល់ននការផរបរបលួអាកាសធាតុម្កឆលើសុខភាព។ ឆដ្ឋយសារ
ផតហានិភ័យសុខភាព បណាត លម្កពើការផរបរបួលអាកាសធាតុរឺម្ិនផម្នជាឆរឿងថ្មើ  ដូ្ឆចនោះសូចនាករ រឺផែែកឆៅឆលើ 
ទិននន័យផដ្លរបមូ្លឬអាចរបមូ្លបាន។ រកបខ័ណឌ ឆនោះបានបងាា ញចណំាត់ថ្នន ក់សូចនាករចំនួនបើរបឆភទ៖ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 27 

  - ការរបឈម្ នងិ ភាពងាយរងឆររោះននសុខភាព 

  - ការបនាំុ ភាពធន់ននសុខភាព 

  - បនទុកននបញ្ហា សុខភាពបណាត លពើអាកាសធាតុ (Burden of climate sensitive health outcomes) 

 សូចនាករែលប ះពាល ់

តារាងខ្ងឆរកាម្បងាា ញពើសូចនាករែលប៉ាោះពាល់ 

 សូចនាករ នយិម្ន័យ របភពទនិនន័យ 
ការរបឈម្ និង 
ភាពងាយរងឆររោះនន
សុខភាព 

ភាររយននសុខភាពសាធារណៈ 
ឃុ ំផដ្លងាយរងឆររោះ ឆដ្ឋយ 
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

ពិនទុសនទសសន៍ភាពងាយរង
ឆររោះរតូវបានរណនា 
ជាឆរៀងរាល់ឆ្ន  ំ

សនទសសន៍ភាពងាយរងឆររោះ 
សរាប់ហានភ័ិយសុខភាព 
ននការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

ការបនាំុភាពធន់
ននសុខភាព  

ភាររយននថ្វកិាសរាប់វស័ិយ
សុខ្ភិបាលឆដ្ើម្បើឆ្លើយតបនងឹ
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

ចំណាយសរបុថ្វកិាសរាប់ការ 
ផរបរបួលអាកាសធាតុឆដ្ឋយរក
សួងសុខ្ភបិាល (ពើាច ស់ 
ជំនួយនងិថ្វកិាជាតិ) រិតជា 
ភាររយននការចំណាយឆលើការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុសរុប 

ការពិនិតយការចំណាយសាធារ
ណៈសរាប់អាកាសធាតុផដ្ល 
ឆធវើឆ ើងឆដ្ឋយរកសួងឆសដ្ាកចិច 
និងហរិញ្ញវតាុនិងអរគឆលខ្ធកិារ
ដ្ឋា នរកមុ្របកឹាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
ឆដ្ឋយចើរភាព (GSSD) 

បនទុកននបញ្ហា សុខ 
ភាព បណាត លពើ 
អាកាសធាតុ 
(Burden of 
climate sensitive 
health outcomes) 

ករណើ ជងំឺររុនឈាម្ 
ករណើ ជងំឺររុនឈាម្កនុងចំ
ឆណាម្របជាជន១០០,០០០
នាក់កនុងម្ួយផខតាម្ឆខតត 

MOH; NDCP/CNM; 
DPHI;MOWRAM 

ករណើ ជងំឺររុនចាញ់ ករណើ  
MOH; NDCP/CNM; 
DPHI;MOWRAM 

ជំងឺរាករូសទក់ទងជាម្ួយ 
ទិននន័យអាកាសធាតុ 
(ការឆធវើមូ្ផដ្លររម្ូ) 
(ការវភិារតាម្ឆពលឆវោ) 

ការតល ស់បតូរជរាលននទ ំ
នាក់ទំនងននជំងឺរាក និង 
ម្ធយម្ទកឹឆភលៀងនងិសើតុណា ភា
ព កនុង ១០០០នាក់ចំនួន 
របជាជនកនុងម្ួយផខ 

MoH, CDC 
CamEWARN; 
DPHI 
MoWRAM 

 

 សូចនាករលេធែល 

សូចនាករលទធែលរតូវបានរាយកនុងតារាងទើ ២៖ ា៉ា រទើសសកម្មភាព។ 

 ចាប់និងបេបបញ្ញតរិឆដ្ើម្បោីរំេការអនុវតរ 

 ឆៅរបឆទសកម្ពុជាានចាប់ ឆរលនឆយបាយ និងបទបបញ្ញតតិសំខ្ន់ៗម្យួចំននួ រតូវបានបឆងកើត និងឆធវើវឆិសាធនកម្ម 
ឆដ្ើម្បើររប់ររងសុខភាពសាធារណៈ និងអនកអនុវតតជំនាញសុខភាព ផដ្លជា្ែឹងខនង ឆដ្ើម្បើររំទដ្ល់ការអនុវតតផែនការ 
សកម្មភាពឆនោះ។ ឆលើសពើឆនោះឆទៀត ឆដ្ើម្បើអនុវតតសកម្មភាពរបកបឆដ្ឋយរបសិទធភាព ឆយើងចាបំាច់រតូវឆធវើវឆិសាធនកម្ម ឆសចកតើ 
សឆរម្ច សតើពើការបឆងកើតរកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសុខភាព ឆៅនថ្ៃទើ០៩ ផខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៥(៣៤)។  



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០២០-២០២៤ ទំព័រទើ 28 

 វឆិសាធនកម្មឆនោះ ររបដ្ណត ប់ឆលើឆរលបណំង ការចងរកង ភារកចិច នងិការអនុវតតការងាររបស់ TWGCCH ។ 
នាយកដ្ឋា នការពារសុខភាព (PMD) រតូវឆធវើឆសចកតើរពាងវឆិសាធនកម្មឆៅឆ្ន ២ំ០១៩ និងទទួលបានការយល់រពម្ពើ 
រដ្ាម្ស្រនតើរកសួងសុខ្ភបិាលមុ្នឆ្ន  ំ២០២០ ។ 

របអប់ៈ សំឆណើ ឆធវើវឆិសាធនកម្មឆលើឆសចកតើសឆរម្ចសតើពើការបឆងកើតរកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបួលអាកាសធាតុ 
និងសុខភាពចុោះនថ្ៃទើ ០៩ ផខកកកដ្ឋឆ្ន  ំ២០១៥ 
ារតា១ ឆរលបណំងននរកុម្ការងារបឆចចកឆទសផរបរបលួអាកាសធាតុនងិសុខភាព ឆដ្ើម្បើសរម្បសរម្ួលការឆ្លើយ 
តបផែនកសុខ្ភបិាលចំឆពាោះការផរបរបួលអាកាសធាតុ នងិែតល់ការររំទរបកឹាឆយបល់សតើពើ ការផរបរបលួអាកាសធាតុ  
និងសុខភាពដ្ល់អនកឆរៀបចំឆរលនឆយបាយកនុងរកសួងសុខ្ភិបាល។ 
ារតា២ សាសភាពនន TWGCCH នឹងដ្ឹកនាឆំដ្ឋយ៖ 
         ១-នាយកដ្ឋា នការពារសុខភាព រពម្ទងំានអនកតណំាងម្កពើ 
         ២-នាយកដ្ឋា នផែនការនិងព័ត៌ានសុខ្ភិបាល 
         ៣-នាយកដ្ឋា នរបយុទធជំងឺ្លង 
         ៤-នាយកដ្ឋា នឱ្សថ្ ចំណើ អាហារ បរកិាខ ឆពទយ  
         ៥-ម្ជឈម្ណឌ លជាតិរបយុទធរបឆ្ងំជំងឺររនុចាញ់បា៉ា រា៉ា សុើតសាស្រសតនិងបាណកសាស្រសត 
         ៦-ម្ជឈម្ណឌ លជាតនិងិកម្មវធិើពាក់ព័នធដ្នទឆទៀតឆរកាម្រកសងួសុខ្ភិបាល។ 
ារតា៣ មុ្ខងារសខំ្ន់ៗរមួ្ាន៖ 
         ១-ដ្ឹកនាកំារសរម្បសរម្ួលឆដ្ើម្បើររំទដ្ល់ការអនុវតតនិងសរឆសររបាយការណ៍ពើ CCHNAP 
         ២-ឆរៀបចំឯកសារឆរលនឆយបាយពាក់ព័នធសតើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភាព 
         ៣-បស្រញ្ហជ បការផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុងដ្ំឆណើ រការឆរៀបចំផែនការនិងដ្ំឆណើ រការថ្វកិាននរកសួងសុខ្ភិបាល 
         ៤-ែតល់ការររំទផែនកបឆចចកឆទសនិងរបកឹាឆយបល់ដ្ល់រកសួងសតើពើការផរបរបលួអាកាសធាតុនិងសុខភាព 
         ៥-សរម្បសរម្លួនិងសហការការឆ្លើយតបតាម្វស័ិយសុខ្ភបិាលចំឆពាោះការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
         ៦-ជំរុញឱ្យានការឆលើកឆ ើងនូវភាពរបឈម្សុខភាពទក់ទងនឹងអាកាសធាតុកនុងរឆបៀបវារៈឆរលនឆយ     
             បាយជាតិឆៅករម្តិខពស់ និង 
         ៧-ែសពវែាយព័ត៌ានចំឆណោះដ្ឹងវនិងការផចករផំលកទិននន័យអនតររកសួងនងិកនុងរកសួងសុខ្ភិបាលឆដ្ើម្បើ 
             ររំទដ្ល់ការអនុវតតការរតួតពិនតិយនិងការឆធវើរបាយការណ៍សតើពើកចិចអនតរារម្ន៍CC-H 
ារតា៤ TWGCCH  រតូវានការកិចចរបជុំយ៉ា ងតិចពើរដ្ងកនុងម្ួយឆ្ន ។ំ 

 គសចក្តសីននដិ្ឋា ន 
 ផែនការសកម្មភាពឆនោះ រមួ្បញ្ចូ លនូវការឆរៀបចំផែនការបនតរយៈឆពលផវង និងឆរៀបចំឆ ើងឆរកាម្កចិចខិតខំរបឹង 
ផរបងឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយែលប៉ាោះពាល់ឆដ្ឋយ ការផរបរបលួអាកាសធាតុនិងសុខភាពឆៅកម្ពុជា។ សកម្មភាពផដ្លរតូវ 
ឆរជើសឆរ ើសរតូវបានឆរៀបចំឆ ើងជាអាទិភាពឆលើសកម្មភាព ផដ្លានកនុងផែនការជាតសិកម្មភាពការផរបរបលួអាកាសធាតុ
ពើមុ្នកនុងសុខភាពសាធារណៈ និងផែនការសកម្មភាពជាតសិរាប់ការបនាំុនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ នងិការកាត់ 
បនាយហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយ (ម្ិនទន់បានអនុម័្តឆៅឆ ើយឆទកនុងខណៈននការសរឆសរឯកសារឆនោះ)។ សកម្មភាព
ឆនោះរឺរសបនឹងរឆរាងផដ្លានរសាប់សតើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងសុខភាពផដ្លកំពុងអនុវតតឆដ្ឋយរកសួង 
សុខ្ភបិាល។ បផនាម្ឆលើឆនោះ ឯកសារឆនោះចូលរមួ្ចំផណកកនុងការអនុវតតផែនការយុទធសាស្រសតនានាដូ្ចជា៖ ផែនការយុទធសាស្រសត 
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សុខ្ភិបាលទើ៣ ផែនការយុទធសាស្រសតឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ និងផែនការ 
យុទធសាស្រសតជាតសិតើពើ ការបនាំុនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការកាត់ហានភ័ិយបនាយឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ 
ភិបាល(បចចុបបននភាពននផែនការយុទធសាស្រសតជាតិ សតើពើការផរបរបួលអាកាសធាតុជាតសិរាប់សុខភាពសាធារណៈ)។ 

 ផែនការសកម្មភាពឆនោះរ ឺ រសបនឹងចកខុវស័ិយរបស់អងគការសុខភាពពិភពឆោក ឆៅតំបន់បា៉ា សុើហវកិខ្ងលចិ  
ឆដ្ើម្បើឱ្យតំបន់ឆនោះទទលួបាននូវសុខភាពនិងសុវតាិភាពលែបែុំតឆហើយជាពិឆសសរឺ ឆដ្ើម្បើទប់ទល់នឹងការផរបរបួលអាកាស 
ធាតុ និងបញ្ហា របឈម្ផែនកសុខភាព។ ជាម្ួយរន ឆនោះផដ្រ ការតាម្ដ្ឋនែលប៉ាោះពាល់សុខភាពបណាត លម្កពើការផរបរបលួ 
អាកាសធាតុនិងបរសិាា នឆៅឆលើសុខភាព រឺធានានូវភាពធន់នឹងសុខភាព រពម្ទងំឆ្លើយតបនងឹចណុំចខវោះខ្ត ឆដ្ើម្បើ 
ឆធវើការតស ូម្តិឆៅករម្ិតឆរលនឆយបាយ សតើពើែលប៉ាោះពាល់សុខភាពពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

 ការអនុវតតផែនការសកម្មភាពឆពញឆលញ នឹងបឆងកើនសម្តាភាពរបស់រកសួងសុខ្ភិបាល កនុងការឆដ្ឋោះរសាយ 
បញ្ហា ផរបរបួលអាកាសធាតុ សរាប់វស័ិយសុខភាពសាធារណៈរបស់កម្ពុជា។ សម្តាភាពសាា ប័ន នងឹានភាពរបឆសើរ 
ឆ ើងកនុងការសរម្បសរម្លួ ការរតួតពិនតិយ និងការឆកៀរររធនធានសរាប់ការអនុវតតសកម្មភាព។ ជាលទធែលភាព 
ឆជារជ័យននផែនការសកម្មភាព រឺពងឹផែែកឆលើរបសទិធភាពននការសរម្បសរម្លួរបស់ TWGCCH កនុងការកសាងសម្តា 
ភាពបុរគលកិ ការរសាវរជាវ ការររប់ររងចំឆណោះដ្ងឹនងិការឆធវើអនតរារម្ន៍។ តួនាទើរបស់ TWGCCH ានសារៈសខំ្ន់ណាស់ 
ម្ិនរតឹម្ផតកនុងអ ុំងឆពលឆរៀបចំផែនការសកម្មភាពប៉ាុឆណាណ ោះឆទ  វាក៏សំខ្ន់ែងផដ្រឆៅដ្ណំាក់កាលអនុវតត។ 
 រកសួងសុខ្ភិបាល ឆជឿជាក់ថ្នទើភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាល នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការម្ិនផម្នរដ្ឋា ភិបាល នងឹររំទ 
វធិានការផដ្លបានកំណត់ឆៅកនុងឯកសារឆនោះ និងរមួ្រន អនុវតតសកម្មភាព ឆដ្ើម្បើឆ្លើយតបឱ្យបានទន់ឆពលឆវោ និងរបកប 
ឆដ្ឋយរបសិទធភាព ផដ្លរមួ្ចផំណកដ្ល់ការកាត់បនាយ អរតាជំងឺ អរតាម្រណៈ អរតាឆររោះថ្នន ក់ នងិភាពងាយរងឆររោះ 
សុខភាពឆែសងៗ ផដ្លទក់ទងនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយឆៅកម្ពុជា។  
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ឧបសម្ព័នធ៖ សកម្មភាពលម្អតិ 
 

ចឆងាក ម្សកម្មភាព សូចនាករ ទនំលួខុសរតវូ នដ្រូ 
ឆ្ន  ំ តនម្លសរបុ 

(USD 000) ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ 

លទធែលទើ១  ឆលើកកម្ពស់អភិបាលកចិចការសរម្បសរម្ួលនិងភាពជានដ្រូសរាប់វធិានការបនាំុនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ 
                  កនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល។ 

១.១-បស្រញ្ហជ បការបនាំុនឹងការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការ
ររប់ររងហានិភ័យឆររោះម្ហនត
រាយកនុងការឆរៀបចំផែនការនងិ
ផែនការថ្វកិារបស់រកសួង
សុខ្ភិបាល 
-ឆធវើការវភិារែលចំឆណញ 
និងនថ្លឆដ្ើម្និងការសិកាផែែក
ឆលើភសតុតាងឆដ្ើម្បើបឆងកើត
ភសតុតាងសរាប់ររំទដ្ល់ 
ការឆធវើផែនការនងិថ្វកិា 

-ឆរៀបចំនងិែសពវែាយព័ត៌
ានផសវងរកការររំទ (ឧ. ខតិត 
ប័ណណCBAករណើ សិកាខតិត
ប័ណណឆរលនឆយបាយ) 

-ចំននួCBAនិងការសិកាផែែកឆលើ 
ភសតុតាងផដ្លបានឆធវើឆ ើងឆដ្ើម្បើ 
ររំទដ្ល់ការបស្រញ្ហជ បសកម្មភាព 
ននការផរបរបួលអាកាសធាតុនងិ    
ការកាត់បនាយឆររោះម្ហនតរាយ 
កនុងការឆធវើផែនការនិងថ្វកិា 

-ចំននួនិងរបឆភទននឯកសារ      
ផសវងរកការររំទផដ្លបានឆរៀប      
ចំនិងឆរបើរបាស់ឆតត តឆលើទំនាក់  
ទំនងរវាងការផរបរបួលអាកាស 
ធាតុនិងសុខភាព 

-ចំននួឯកសារឆរលនឆយបាយ/ 

យុទធសាស្រសត/កម្មវធិើកនុងវស័ិយ
សុខ្ភិបាលផដ្លបញ្ចូលបញ្ហា
សុខភាពទក់ទងនឹងការផរបរបួល

TWGCCH 
និងអនកពាក់ព័នធ 
PMD, DPHI 

ADB, 
WB, 
WHO, 
UNDP, 
GIZ, etc. 
MEF 

NCSD 
(MOE) 

x x x x x ១០០០ 



 

ផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុសរាប់សុខភាពសាធារណៈ២០១៩-២០២៣      ទំព័រទើ 31 

ជូនដ្ល់អនកឆធវើឆសចកតើសឆរម្ចចិ
តតជាន់ខពស់របស់រកសួងសុខ្ភិ
បាលឆសដ្ាកិចចនងិហរិញ្ញ វតាុនងិ
អនកពាក់ព័នធដ្នទឆទៀត 

-ឆធវើការជាម្យួនាយកដ្ឋា ន 
ផែនការនិងថ្វកិាឆដ្ើម្បើដ្ឋក់ 
បញ្ចូ លសកម្មភាពផរបរបលួអា
កាសធាតុនិងការកាត់បនាយ
ឆររោះម្ហនតរាយកនុងដ្ំឆណើ រការ
ឆរៀបចំផែនការថ្វកិានិងផែនការ
របតិបតតិរបចាឆំ្ន ។ំ 

អាកាសធាតុនិងការកាត់បនាយ 
ហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ។ 

-ភាររយននថ្វកិាជាតិកនុងវស័ិយ 
សុខ្ភិបាលសរាប់ការបនាំុនឹង 
ការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការ 
កាត់បនាយហានិភ័យឆររោះ 
ម្ហនតរាយ។ 

១.២-ផកលម្ែយនតការសរម្ប
សរម្ួលរវាងរកសួងសុខ្
ភិបាលម្នទើរសុខ្ភិបាលនិង
ម្ណឌ លសុខភាព/ម្នទើរឆពទយ 
និងជាម្ួយវស័ិយសំខ្ន់ៗ 
ដ្នទឆទៀតឆដ្ើម្បើធានាឱ្យាន
សងគតិភាពកនុងការឆ្លើយតប
ឆៅនឹងែល់ប៉ាោះពាល់សុខភាព 
ផដ្លបណាត លម្កពើការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុនិង
ហានិភ័យននឆររោះម្ហនតរាយ 
-ឆធវើបចចុបបននភាពឆសចកតើ 

-ឆសចកតើសឆរម្ចសតើពើរកុម្ការងារ 
បឆចចកទសសរាប់ការផរបរបលួអាកា
សធាតុនងិសុខភាពរតូវបានអនុម័្ត 

-ចំននួយនតការសហការសរាប់ការ 
ងារផរបរបួលអាកាសធាតុនិងសុខភា 
ពនិងការកាត់បនាយឆររោះម្ហនតរា 
យផដ្លបឆងកើតឆ ើងឆដ្ឋយសាា ប័ន
រដ្ឋា ភិបាលផដ្លពាក់ព័នធនងិជនប 
ឆងាគ លសរាប់កម្មវធិើជាក់ោក់នន 
សកម្មភាពនិងថ្វកិាផដ្លបានវភិាជ 

-ចំននួអភិរកម្ររប់ររងហានភ័ិយ 
អនតរវស័ិយរមួ្សរាប់ឆដ្ឋោះរសាយ

TWGCCH WHO-
UNDP: 
GEF 
project, 
etc. 

 

ADB, 
WB, GCF 

 

x x x x x ១០០០ 
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សឆរម្ចសតើពើរកុម្ការងារ
បឆចចឆកទសសរាប់ការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុនិង 
សុខភាពនិងទទួលបានការ
យល់រពម្ពើរដ្ាម្ស្រនតើរកសួង 
សុខ្ភិបាល 

-បឆងកើតរកុម្ការងារចរម្ុោះ 
វស័ិយសរាប់ការតល ស់បតូរ 
ព័ត៌ាននិងសកម្មភាពរមួ្រន
ឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះរសាយែលប៉ាោះពាល់ 
សុខភាពននហានិភ័យឆររោះ 
ម្ហនតរាយផដ្លបណាត លម្ក 
ពើការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

-បឆងកើតយនតការសរម្បសរម្ួ ល 
រវាងបុរគលកិផថ្ទសុំខភាព នងិ
រណៈកាម ធកិារររប់ររង
ឆររោះម្ហនតរាយឆខតតឆដ្ើម្បើ 
ឆដ្ឋោះរសាយឱ្យបានរបឆសើរ 
ជាងមុ្នចំឆពាោះែលប៉ាោះពាល់
បណាត លម្កពើការផរបរបួល
អាកាសធាតុ នងិហានភ័ិយនន
ឆររោះម្ហនតរាយ។ 

ហានិភ័យសុខភាពទក់ទងនងឹ
ឆររោះម្ហនតរាយទឹកសណំល់  
អាហារនិងការបពុំលខយល់  

(ឧ៖សុវតាិភាពចណំើ អាហារការ 
ររប់ររងជងំឺរាករូសការររប់       
ររងកតាត ្លងចរម្ោុះទំនាក់ទំនង 
ហានិភ័យរមួ្) រតូវបានអនុវតត។ 

NCSD  
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១.៣-ឆលើកកម្ពស់ភាពជានដ្រូ រ
វាងរដ្ានិងឯកជនឆដ្ើម្បើររំទ
ដ្ល់ការអនុវតតការបនាំុផរប
របួលអាកាសធាតុនិងការកាត់
បនាយហានិភ័យឆររោះ 
ម្ហនតរាយ 
-ឆរៀបចំផែនទើបងាា ញែលូវ ឆដ្ើម្បើ 
បញ្ចូ លវស័ិយឯកជននងិ 
ការចូលរមួ្ចំផណករបស់ 
វស័ិយឆនោះកនុងការឆដ្ឋោះរសាយ
ែលប៉ាោះពាល់ការផរបរបួលអា 
កាសធាតុកនុងវស័ិយសុខ្ភិបាល 

-យកចតិតទុកដ្ឋក់នងិតរម្ង់
ទិសអនកែតល់ឆសវាផថ្ទំ
សុខភាពឯកជននិងកផនលង
នានាឆដ្ើម្បើចាត់វធិានការ 
ឆរតៀម្បងាក រនងិកាត់បនាយភាព
ងាយរងឆររោះ។ 

-ផែនទើបងាា ញែលូវសរាប់បញ្ចូល 
វស័ិយឯកជនកនុងការឆដ្ឋោះរសាយ 
ហានិភ័យផរបរបលួអាកាសធាតុ 
ចំឆពាោះសុខភាពសាធារណៈ 
-ចំននួភាពជានដ្រូរវាងរដ្ានិង
ឯកជនផដ្លបានបឆងកើតឆ ើង
ឆដ្ើម្បើររំទដ្ល់ការអនុវតតការបនាំុនឹ
ងផរបរបួលអាកាសធាតុនិងការកាត់ប
នាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ។ 

នាយកដ្ឋា នសហ-
របតិបតតិការអនតរ
ជាតិនិងអាសា ន 

 

TWGCCH 

UNDP, 
GIZ, WB, 
ADB, 
WHO,etc. 

 x x x  ១០០ 

លទធែលទើ២  កសាងសម្តាភាពសាា ប័ននិងជំនាញបុរគលកិឆពទយនិងអនកពាក់ព័នធកនុងការឆធវើផែនការនងិការអនុវតតរបកបឆដ្ឋយរបសទិធភាពនូវវធិានការបនាំុនឹង  
                  ការផរបរបលួអាកាសធាតុនិងកាត់បនាយហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយកនុងវស័ិយសុខ្ភបិាល 

២.១-វាយតនម្លពើតរម្ូវការ
សម្តាភាពរបស់បុរគលិក

-ចំននួឆរលការណ៍ផណនាបំឆចចក 
ឆទសនិងការអនុវតតសកម្មភាព 

TWGCCH WHO, 
ADB, etc.  

 x x x x ២០០ 
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សុខ្ភិបាល(ថ្នន ក់ជាតិនិង 
ថ្នន ក់ឆរកាម្ជាតិ)តាម្រយៈ
ការសហការជាម្ួយវទិា 
សាា នសិកាខ ធិការ(ឧ.NIPH) 
សាា ប័នរដ្ឋា ភិបាលផដ្ល 
ពាក់ព័នធនិងអងគការសុខភាព
ពិភពឆោកកនុងឆរលបណំង 
ឆធវើបចចុបបននភាពឆរលការណ៍
ផណនាបំឆចចកឆទសសុខ្ភិបាល
និងការអនុវតតជាក់ផសតង។ 

ផដ្លបានឆធវើបចចុបបននភាពឆដ្ើម្បើ
បញ្ចូ លតរម្ូវការសម្តាភាពរបស់
បុរគលិកសុខ្ភិបាលថ្នន ក់ជាត ិ
និងថ្នន ក់ឆរកាម្ជាតិឆដ្ើម្បើឆដ្ឋោះ 
រសាយការផរបរបលួអាកាស       
ធាតុនិងកាត់បនាយហានភ័ិយ
ឆររោះម្ហនតរាយរបកបឆដ្ឋយ
របសិទធភាព។ 

២.២-បញ្ចូ លបញ្ហា ផរបរបួល
អាកាសធាតុផដ្លពាក់ព័នធនឹងែ
លប៉ាោះពាល់សុខភាពឆៅកនុង
កម្មវធិើសកិាសរាប់សុខភាព
សាធារណៈនិងឆវជជសាស្រសតនិង
កម្មវធិើសកិាអប់រទូំឆៅ។ 

-បញ្ហា ផរបរបលួអាកាសធាតុនងិសុ   
ខភាពរតូវបានបញ្ចូលឆៅកនុងកម្ម   
វធិើសិកាសាកលវទិាល័យសុខ   
ភាពសាធារណៈនិងសាោឆពទយ 
-បញ្ហា ផរបរបលួអាកាសធាតុនងិ 
សុខភាពរតូវបានបញ្ចូ លកនុង 
កម្មវធិើសកិាអប់រទូំឆៅ។ 

TWGCCH WHO-
UNDP: 
GEF 
project, 
etc. 
MOEYS 
RUPP 
UHS 
NIPH  

x x x x  ៥០០ 
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២.៣-កសាងសម្តាភាព
ថ្នន ក់ជាតិនងិថ្នន ក់ឆរកាម្ជាតិ
សរាប់ផកលម្ែកម្មវធិើនងិរបព័នធ
ដ្ំឆណើ រការឆដ្ើម្បើទប់ទល់នងឹការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុ
និងហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ 
-អភិវឌ្ឍសាភ រៈបណតុ ោះបណាត  
លនិងែតល់ការបណតុ ោះបណាត ល 
ដ្ល់បុរគលិកសុខ្ភបិាលនងិ 
អនកពាក់ព័នធឆៅករម្ិតឆែសងៗ
រន ឆលើការផរបរបលួអាកាស 
ធាតុសុខភាពសាធារណៈនិងហា
និភ័យននឆររោះម្ហនតរាយ។ 

-ចំននួសាភ រៈបណតុ ោះបណាត លរតូវ   
បានបឆងកើត 

-ភាររយននបុរគលិកសុខ្ភិបាល 
ផដ្លានការយល់ដ្ងឹអំពើែល 
ប៉ាោះពាល់ននការផរបរបលួអាកាស  
ធាតុឆលើសុខភាពនិងសកាត នុពល   
ននការវាយតនម្លភាពងាយរង
ឆររោះការអនតរារម្ន៍នងិការឆរបើ 
របាស់ទិននន័យអាកាសធាតុ   
សរាប់ការែតល់ព័ត៌ានជាមុ្ន    
ការឃ្ល ឆំម្ើលនងិការឆធវើផែនការ។ 

-ភាររយបុរគលកិសុខ្ភិបាលផដ្ល 
ានសម្តាភាពតាម្ដ្ឋននិងឆ្លើយ 
តបនឹងភាពតានតឹងអាកាសធាតុ។ 

TWGCCH WHO,      ២០០០ 

២.៤-បឆងកើតរបព័នធរបកាស
អាសននជាមុ្ននងិផែនការឆរតៀម្
បងាក រសរាប់សកាត នុពលែល
ប៉ាោះពាល់សុខភាពពើការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុឆររោះ
ម្ហនតរាយនងិបញ្ហា ហានិភ័យ
សុខភាពនានា។ 
-ការបញ្ចូលទិននន័យអាកាស 
ធាតុឆៅកនុងរបព័នធរបកាសអាស

-ដ្ំឆណើ រការមុ្ខងាររបព័នធរបកាស
អាសននជាមុ្នឆៅឆលើរុណភាព 

ខយល់ទឹករពឹតតការណ៍ម្និរបរកតើ   
ដូ្ចជាភាពរាងំសៃួតការរអិល       
បាក់ដ្ើទកឹជំនន់ជាឆដ្ើម្និងការ 
ឆរតៀម្បងាក រការពារសុខភាព
ពើជំងឺរាតតាត 

TWGCCH 

 

DPHI, 

CNM, 

CDC 

WHO-
UNDP: 
GEF 
project, 
etc. 

 

UNDP 

x x x x x ១០០០ 
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ននជំងឺររនុឈាម្(ររំទ 
ឆដ្ឋយអងគការសុខភាពពិភព 
ឆោក TDR) 
-ភាជ ប់របព័នធរបកាសអាសនន 
ជាមុ្នរបស់រកសងួធន
ធានទឹកនិងឧតុនិយម្ជាម្ួយនឹ
ងរបព័នធរបកាសអាសននជា 
មុ្នរបស់រកសួងសុខ្ភបិាល 

(CamEWARN) ឆដ្ើម្បើសឆស្រងាគ ោះ
បនាទ ន់សរាប់សុខភាពររ
ឆររោះម្ហនតរាយ 

 

MOWRA
M 

NCDM  

លទធែលទើ៣  ពរងឹងសម្តាភាពរសាវរជាវរតួតពិនិតយនិងវភិារភាពងាយរងឆររោះ ឆដ្ើម្បើររំទការឆធវើឆសចកតើសឆរម្ចចតិតសរាប់ការបនាំុឆៅនងឹែលប៉ាោះពាល់ 
                   ពើការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ។ 

៣.១-ឆរៀបចំការសិការសាវ
រជាវនិងអនុវតតផែនការរតួត
ពិនិតយឆលើជំងឺសខំ្ន់ៗនងិបញ្ហា
សុខភាពឆែសងៗផដ្លឆកើតពើអា
កាសធាតុឆៅថ្នន ក់ជាតិ
និងឆរកាម្ជាតិជាពិឆសសឆៅ
តំបន់ផដ្លានហានិភ័យខពស់ 
-ពរងឹងកម្មវធិើការពារនិង 
តាម្ដ្ឋនភាន ក់ងារចម្លងជងំឺ។ 

-ចំននួនិងរបឆភទននការរសាវរជាវ 
និងការឃ្ល ឆំម្ើលផដ្លបានឆធវើឆ ើង 

-ការផរបរបលួឬពរងើកកម្មវធិើការ 
ពារជំងឺជាពិឆសសឆៅកនុងតបំន់ 

ផដ្លានហានិភ័យអាកាសធាតុ 
ខពស់។ 

TWGCCH 

 

NIPH 

UHS 

HCF 

WHO-
UNDP: 
GEF 
project, 
etc. 

 ADB, 
GCF, 
WB, GIZ, 
Etc 

 x x x x ២០០០ 
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៣.២-ឆរៀបចំការសកិាវាយ 
តនម្លអំពើភាពងាយរងឆររោះ
កនុងវស័ិយសុខភាពនិងចង 
រកងសកិាអំពើឆរាររាតតាត
ជាសនទសសន៍ភាពងាយរង  
ឆររោះកនុងវស័ិយសុខភាព
ឆៅនឹងអាកាសធាតុនន 
អរតាម្រណភាពរបចានំថ្ៃ  
និងអរតាជងំឺបណាត លពើ 
ធាតុអាកាសឆែសងៗ។ 

-ចំននួការវាយតនម្លភាពងាយរង 
ឆររោះខ្ងសុខភាពផដ្លបាន         
បញ្ច ប់ឆៅថ្នន ក់ជាត-ិឆរកាម្ជាត ិ

-ផែនការរតូវបានបឆងកើតនងិ 
អនុវតតឆដ្ឋយផែែកឆលើលទធែល 

ននការវាយតនម្ល 
-ភាពអាចរកបាននិងបចចុបបនន 
ភាពសនទសសន៍ភាពងាយរង 

ឆររោះននអាកាសធាតុ 

និងសុខភាព។ 

TWGCCH WHO, 
ADB, 

 x x x x ៥០០ 

៣.៣-វាយតនម្លភាពធន់ នងិ
សម្តាភាពបនាំុរបស់ម្ណឌ ល
សុខភាពឆៅនឹងហានិភ័យអា 
កាសធាតុនិងឆរៀបចំផែនទើ
ភាពងាយរងឆររោះននម្ណឌ ល 
សុខភាព 

-ចំននួម្ណឌ លសុខភាពផដ្ល 
រតូវបានវាយតនម្លតាម្ឆខតត 
-ផែនទើភាពងាយរងឆររោះនន 

ម្ណឌ លសុខភាពរតូវបានែលតិ។ 

PMD, NCSD, 
HSD 

ADB, 

WHO-
UNDP: 
GEF 
project, 
etc. 

x x x x x ១០០០ 

លទធែលទើ៤ ការផចករផំលកចំឆណោះដ្ឹងការយល់ដ្ងឹ នងិរបព័នធររប់ររងទនិនន័យតាម្ផវបសាយសតើពើការភាពងាយរងឆររោះចំឆពាោះសុខភាពផដ្លពាក់ព័នធនងឹការផរបរបលួ 
                  អាកាសធាតុនងិហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ 
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៤.១-ផកលម្ែរបព័នធទិននន័យ 
និងរបព័នធររប់ររងព័ត៌ាន
តាម្ឆរហទព័ំរឆដ្ឋយដ្ឋក់
បញ្ចូ លវសិម្រូបអាកាសធាតុទនិន
ន័យឆយនឌ័្រ និងសូចនាករ
សុខភាពផដ្លពាក់ព័នធ
នឹងអាកាសធាតុ 
-ឆធវើបចចុបបននភាពទិននន័យ 
សុខភាពឆដ្ឋយដ្ឋក់បញ្ចូ ល 
អឆថ្រអាកាសធាតុនងិជំងឺ 
ផដ្លពាក់ព័នធ។ 

-ភាពអាចរកបានននបចចុបបននភាព
ទិននន័យឆដ្ើម្ររសខំ្ន់ៗឆដ្ើម្បើ
រតួតពិនតិយហានិភ័យសុខភាព
ឆដ្ឋយសារការផរបរបលួអាកាស 

ធាតុ(ឧ.អាទិភាពជងំឺទក់ទងនឹង
អាកាសធាតុ)បរសិាា ន(ឧ.អឆថ្រ 
អាកាសធាតុ)ឆសដ្ាកិចចសងគម្(ឧ. 

ភាពរកើរករបជាសាស្រសតនិងមុ្ខរបរ) 
និងករម្តិអនតរារម្ន៍បចចុបបនននងិ 
សម្តាភាពរបព័នធសុខ្ភិបាល។ 

TWGCCH WHO, 
ADB 

 

WHO-
UNDP: 
GEF 
project, 
etc. 

x x x x x ២០០ 
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៤.២-អភិវឌ្ឍនូវឯកសារ
ចំឆណោះដ្ឹងពាក់ព័នធនឹងែលប៉ាោះ
ពាល់ពើការផរបរបួលអាកាស 
ធាតុនិងសុខភាពការវភិារ ភាព 
ងាយរងឆររោះនិងវធិានការ 
ឆ្លើយតបផដ្លឆជារជ័យពើការ 
បនាំុនឹងការផរបរបួលអាកាស 
ធាតុនិងការកាត់បនាយឆររោះ 
ម្ហនតរាយកនុងវស័ិយ 
សុខ្ភិបាល។ 

-របឆភទ និងចំនួនននឯកសារ 
ចំឆណោះដ្ឹងសរាប់ឆលើកកម្ពស់
ចំឆណោះដ្ឹងឆលើសុខភាពនងិ
ការផរបរបួលអាកាសធាតុនិង
ជឆរម្ើសវធិានការឆ្លើយតប
សរាប់អនកអនុវតតដូ្ចជាអនក
ជំនាញសុខភាពសហរម្ន៍ 

របព័នធែសពវែាយនងិវស័ិយ
ឆែសងៗឆទៀតផដ្លរតូវបាន
បឆងកើតនងិឆរបើរបាស់។ 

TWGCCH 

 

NCDM 

WHO, 
ADB, 

 

WHO-
UNDP: 
GEF 
project, 
etc. 

x x x x x ៥០០ 

៤.៣-ឆលើកសទួយការយល់ដ្ងឹ 
ដ្ល់សហរម្ន៍ និងបុរគលកិ 
សុខ្ភិបាលអំពើែលប៉ាោះពាល់ 
សុខភាពការការពារ ការពា 
បាលជំងឺផដ្លបណាត លម្កពើ
អាកាសធាតុ។ 

-របឆភទនិងចនំួនននឯកសារចឆំណោះ 
ដ្ឹងផដ្លបានបឆងកើតឆដ្ើម្បើឆលើក 
កម្ពស់ការយល់ដ្ងឹអំពើសុខភាព 
និងបានឆរបើរបាស់កនុងឆសវាសុខភាព 
ការការពារនិងការពាបាលចំឆពាោះ 
ជំងឺបណាត លម្កពើអាកាសធាតុ 

-ភាររយននបុរគលិកផថ្ទសុំខភាព 
ផដ្លទទលួបានព័ត៌ាននិងការ 
បណតុ ោះបណាត លទប់ទល់នឹងការ 
ផរបរបួលអាកាសធាតុនិងទនំាក់ 
ទំនងសុខភាពផដ្លរសបតាម្ 
តួនាទើនងិមុ្ខងាររបស់បុរគលកិ 

-ភាររយននសាជិកសហរម្ន៍ 

TWGCCH WHO-
UNDP: 
GEF 
project, 
GCF, 
WB, ADB 
etc. 

HCF: 
Healthcar
e 
facilities 

 x x x x ១០០០ 
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(បុរសស្រសតើកុារាកុារ ើនងិជនជាតិ
ឆដ្ើម្ភារតចិ)ផដ្លបានចូលរមួ្ 
សកម្មភាពការឆលើកកម្ពស់ 

ការយល់ដ្ងឹ។ 

PHD 
MRD, 
MOWA, 
NCDM 

លទធែល៥  ការពរងឹងភាពធន់ននរបព័នធែតល់ឆសវាកម្មសុខ្ភិបាលឆដ្ើម្បើទប់ទល់នងិឆដ្ឋោះរសាយែលប៉ាោះពាល់ពើការផរបរបួលអាកាសធាតុនិងហានភ័ិយននឆររោះម្ហនតរាយ 

៥.១-ផកលម្ែការររបដ្ណត ប់នន 
ឆសវាផថ្ទសុំខភាពឆដ្ឋយាន
បុរគលិកឆពទយររប់ររន់ សតុក
ឱ្សថ្នងិឆសៀវឆៅផណនាពំើ 
ការពាបាលឆៅតបំន់ងាយរង
ឆររោះពើការឆរបើរបលួអាកាស 
ធាតុជាពិឆសសឆៅថ្នន ក់ 
ឆរកាម្ជាត។ិ 

-ភាររយននម្ណឌ លផថ្ទសុំខភាព 
ផដ្លានបុរគលកិឆពទយនិងសតុក 
ថ្នន រំរប់ររន់ 

-ភាររយននម្ណឌ លសុខភាពឆររព 
តាម្ឆរលការណ៍ផណនាសំតើពើការ 
ពាបាលឆៅកនុងតំបន់ងាយរងឆររោះ
ឆដ្ឋយសារអាកាសធាតុ 

TWGCCH WHO, 
ADB, 
WB, GIZ, 
etc. 

 

MEF 

China Aid 

x x x x x (tbc) 

៥.២-ឆលើកកម្ពស់ភាពធន់នន 
ឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធឆៅនងឹការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅករម្តិ
ជាតិ និងឆរកាម្ជាត ិ
-ការបញ្ចូលការរតិរូរឆលើការ 
ផរបរបួលអាកាសធាតុឆៅកនុង
ឆរលការណ៍

-ភាររយននម្ណឌ លសុខភាព  
(HCF)ផដ្លរមួ្បញ្ចូ លការផរប 
របួលអាកាសធាតុនិងការកាត់ 
បនាយហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយ 
កនុងជឆរម្ើសការសាងសង់បឆចចក 
វទិានិងនើតិវធិើឆដ្ើម្បើធានាថ្ន 
ានឆសវាមូ្លដ្ឋា ន 

TWGCCH WHO, 
ADB, 
WB, GIZ, 
GCF 
Unicef  
។ ល។ 

 x x x x (tbc) 
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បឆចចកឆទសសាងសង់
និងដ្ំឆណើ រការម្ណឌ ល 
សុខភាព (HCF)។ 

(រមួ្ានថ្នម្ពលទកឹ-អនាម័្យ)។ 
-ភាររយននម្ណឌ លនថ្ទសុំខភាព 
(HCFs)ផដ្លឆ្លើយតបនងឹ 
លកខណៈវនិិចឆ័យអាកាសធាតុ
សម្រសបនិងធន់នងឹឆររោះ
ម្ហនតរាយកនុងតំបន់និងឆររោះ
ម្ហនតរាយផដ្លរពំឹងទុក 
-ភាររយននម្ណឌ លសុខភាព  

(HCFs)ផដ្លទទួលបាន
អរគិសនើនិងានមុ្ខងារ
ទឹកសាែ តឆហើយដ្ំឆណើ រការ
អាចែតល់ឆសវាសុខភាព 
មូ្លដ្ឋា នរបកបឆដ្ឋយ 
រុណភាពសរាប់ររប់រន ។ 

 

WHO-
UNDPរំឆរា
ង GEF ។ 
ល។ 

 

MEF, 
MRD 

ជំនួយចនិ 

៥.៣-ជំរុញការអនតរារម្ន៍ឆៅ 
តាម្សហរម្ន៍ ឆដ្ើម្បើកាត់
បនាយហានភ័ិយសុខភាពផដ្ល
ទក់ទងនឹងជងំឺ្លងតាម្ចណំើ
អាហារទឹកនងិជំងឺផដ្ល
បណាត លម្កភាន ក់ងារចម្លង 
-យុទធនាការឆលើកកម្ពស់ការ 
យល់ដ្ឹងឆៅតាម្សហរម្ន៍ 
មូ្លដ្ឋា នសតើពើហានិភ័យ 

-ចំននួអនតរារម្ន៍ផដ្លបានអនុវតត 
ឆៅសហរម្ន៍។ 

TWGCCH WHO, 
Unicef, 
ADB, 
WB, GIZ, 
etc. 

 

 

 x x x x ៥០០០ 
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សុខភាពផដ្លទក់ទងនឹងជងំ ឺ
ចំណើ អាហារទឹកនិងជងំឺផដ្ល 
បណាត លម្កពើភាន ក់ងារចម្លង 

(ភាជ ប់នឹងសកម្មភាព ៤.៣) 

-ការែគត់ែគង់ឆហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 
ទឹកសាែ តអនាម័្យផដ្លធន់នងឹ
អាកាសធាតុឆៅកនុងម្ណឌ ល 
សុខភាពផដ្លងាយរងឆររោះ។ 

MRD 

លទធែលទើ៦  យនតការហរិញ្ញបបទនដ៏្របសិទធភាពនិងរកបខ័ណឌ រតតួពិនតិយតាម្ដ្ឋននងិវាយតនម្លសរាប់ការងារបនាំុនឹងការផរបរបលួអាកាសធាតុ 
                  និងការកាត់បនាយហានិភ័យឆររោះម្ហនតរាយ។ 

៦.៣ បឆងកើតនូវយនតការ 
ហរិញ្ញបប ទនដ៏្សតិតឆេរនិង 
យនតការសរាប់ការអនុវតតផែន
ការបនាំុនិងការកាត់បនាយ
ហានិភ័យននឆររោះម្ហនតរាយ 
សរាប់វស័ិយសុខ្ភិបាល។   

-ភាររយននថ្វកិាផដ្លបានវភិាជ 
ឆដ្ើម្បើបឆងកើនភាពធន់នឹងការផរប 
របួលអាកាសធាតុនិងការកាត់
បនាយហានភ័ិយឆររោះម្ហនតរាយ 
ឆៅកនុងផែនការវនិិឆយរសុខភាព
ថ្នន ក់ជាតិ /ឬថ្នន ក់ឆរកាម្ជាត ិ

-ចំននួរឆរាង/កម្មវធិើសតើពើការ 
កសាងភាពធន់ននរបព័នធសុខ្ 

ភិបាល ផដ្លបានដ្ឋក់ជូននងិទទួល 
បានការររំទថ្វកិាផរបរបលួអាកាស
ធាតុអនតរជាតិ (ឧ.មូ្លនិធិ GCF, GEF, 

មូ្លនិធបិនាំុ, ាច ស់ជនំួយឆទវរភារើ)។ 

TWGCCH WHO, 
UNDP, 
UNFPA, 
ADB, 
GEF,  

 

NCSD-
CCCA 

 x x x x ២០០ 
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៦.៤-ឆរៀបចំរបព័នធតាម្ដ្ឋន 
រតួតពិនតិយនិងវាយតនម្ល 
សរាប់តាម្ដ្ឋនរបសិទធភាព 
និងរបសទិធែលននការឆរបើថ្វកិា
សរាប់ការបនាំុនឹងការផរបរបួ
លអាកាសធាតុ នងិការកាត់ 
បនាយឆររោះម្ហនតរាយកនុង 
វស័ិយសុខ្ភិបាល។ 
-បឆងកើតឧបករណ៍សរាប់រកប 
ខណឌ តាម្ដ្ឋននិងវាយតនម្ល 
-អនុវតតរកបខ័ណឌ រតតួពិនតិយ 
និងវាយតនម្ល 
-ការរបមូ្លទិននន័យតាម្ 
មូ្លដ្ឋា ន 

-បឆងកើតរបាយការណ៍ 
របចាឆំ្ន នំិង MTR 

-ឆរៀបចំរកបខ័ណឌ រតួតពិនិតយ 
និងវាយតនម្លសរាប់          
វាយតនម្លអរតាជងំឺនិង  
អរតាម្រណភាពឆដ្ឋយ  
សារអាកាសធាតុ។ 

-ចំននួជំងឺផដ្លងាយរងឆររោះនឹង 
អាកាសធាតុផដ្លានរបព័នធរតួត 
ពិនិតយអាចពាករណ៍និងតាម្ដ្ឋន 
ហានិភ័យនងិ/ឬតាម្ដ្ឋនហានិ 
ភ័យជំងឺផដ្លបណាត លម្កពើការ 
ផរបរបួលអាកាសធាតុនិងហានិ 
ភ័យឆររោះម្ហនតរាយ 

-សូចនាករននែលប៉ាោះពាល់ននការ 
ផរបរបួលអាកាសធាតុភាពងាយ
រងឆររោះសម្តាភាពឆ្លើយតបនិង 
សម្តាភាពឆរតៀម្បងាក រររអាសនន 
ផដ្លបញ្ចូលឆៅកនុងរបព័នធ
តាម្ដ្ឋនពាក់ព័នធឆៅថ្នន ក់ជាត ិ
និងបានរាយការតាម្ឆពលឆវោ 

-មូ្លដ្ឋា នររោឹះសំខ្ន់ៗសរាប់តាម្ 
ដ្ឋនការអនុវតតសកម្មភាពឆៅកនុង    
H-NAP ២០២០-២០២៤។ 

TWGCCH WHO, 

 

WHO-
UNDP: 
GEF 
project, 
etc. 

 x x x x ៤០០ 
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ឯកសារឆោង 

១. រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, រកបខ័ណឌ ឆរលឆៅអភិវឌ្ឍន៍របកបឆដ្ឋយចើរភាពកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦-២០៣០ (២០១៨)។ 
២. រកសួងសុខ្ភិបាល,របាយការណ៍របចាឆំ្ន  ំ៖ សមិ្ទធិែលឆ្ន  ំ២០១៧ និងទិសឆៅសរាប់ឆ្ន  ំ២០១៨ (២០១៨)។ 
៣. រកសួងសុខ្ភិបាល, ផែនការយុទធសាស្រសតសុខ្ភិបាលទើបើឆ្ន  ំ២០១៦-២០២០ (HSP3) (២០១៦)។ 
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