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សេចក្តីប្រកាេពតម៌ាន 
ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 
ការកាតប់នថយភាពស ៊ាំនឹងឱេថអងទី់ប ៊ីសោទិក 

 

ថ្ងៃននេះ ក្រសួងសុខាភបិាល និងក្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ក្រមាញ់ និងននសាទ រមួ្សហក្ខរជាម្យួអងគក្ខរនសបៀង និង
រសិរម្មថ្នសហក្រជាជាតិ (FAO) និងអងគក្ខរសុែភាពពិភពនោរ (WHO) បាននរេជាា ចិតេរមួ្គ្នន  នរៀរចាំយុទធនាក្ខរ   
សបាេ ហ៍យល់ដឹងអាំពីឱសងអងទី់រ នីោទិរ។ ក្ពឹតេក្ខរណ៍ននេះ ក្តវូបាននរៀរចាំន ើងរយៈនពល ១សបាេ ហ៍ ចារពី់ថ្ងៃទី ១២ 
ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៦ នៅរនុងនគ្នលរាំណងរនងកើនក្ខរយល់ដឹងនិងផ្េល់ពតម៌ានអាំពីក្ខរនក្រើក្បាស់អងទី់រ នីោទិរ
ឱយបានសម្ក្សរ និងនក្គ្នេះថ្នាក់ន រថ់្នក្ខរររីដាលនៃលថ្នភាពសុាាំនឹងឱសងអងទី់រ នីោទិរ នៅរនុងក្រនទសរម្ពុជា។ 

 

ក្រមាណជិត ៩០ ឆ្ន ាំរនលងនៅ ក្ខរររន ើញថ្នឱសងអងទី់រីី៝នោទិរ បានផ្លល ស់រេូរថ្នក្ខរវវិឌ្ឍនរ៍រស់នវជជសាស្រសេ
ទាំននើរ ខដលផ្េល់ឱយ នវជជរណឌិ ត និងនពទយសតវ នូវលទធភាពនដើម្បពីាបាលក្ខររងកនដាគ ខដលរងករឱយបាតរ់ងជី់វតិ ពីនពល
ម្ុនម្រ។ ផ្ទុយនៅវញិ ឱសងអងទី់រ នីោទិរ បានបាតរ់ងក់្រសិទធភាពររស់វា ក្ខនខ់តខាល ាំងន ើងៗ រណ្តេ លម្រពី       
ភាពសុាាំ។ អងទី់រ នីោទិរ ជាឱសង ខដលក្តវូបាននក្រើក្បាស់សាំដារព់ាបាលក្ខររងកនដាគននៃយបារន់តរ។ី ភាពសុាាំថ្ន    
អងទី់រ នីោទិរ នរើតន ើង នៅនពល បារន់តរ ីផ្លល ស់រេូរ នៅរនុងក្ខរន ល្ើយតរចាំន េះ ក្ខរនក្រើក្បាស់ឱសងទាំងននាេះ និងជា
លទធផ្ល នធ្វើឱយមានក្ខនរើនន ើងនូវភាពសុាាំនឹងអងទី់រ នីោទិរ មាននយ័ថ្នាក់ខលងមានក្រសិទធភាព។ ភាពសុាាំនឹង         
អងទី់រ នីោទិរ គឺជាក្ខរងារដរ៏នាទ នរ់ាំផុ្ត ថ្នភាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ និងរាំពុងនរើតមានន ើងនៅក្គរទី់រខនលង 
នៅរនុងសារលនោរ។ ភាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ (AMR) ក្ខនខ់តមានទាំហ ាំធ្ាំជាង និងរងាា ញពីលទធភាពររស់ 
នម្នដាគម្យួ (ដូចជា បារន់តរ ី វរុីស និងបា៉ា ដាសីុត) នដើម្បរីញ្ឈរភ់ាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ (ដូចជា អងទី់រ នីោទិរ 
ឱសងក្រឆ្ាំងវរុីស និងឱសងពាបាលជាំងឺក្គុនចាញ់)។ ភាពសុាាំ នឹងនធ្វើឲ្យក្ខរចាំណ្តយនលើក្ខរខងទាំនវជជសាស្រសេនរើនន ើង
ក្ខរសាន រន់ៅម្នទីរនពទយអូសរនាល យ ក្ខរនរើនន ើងនូវភាពឈចឺារ ់និងក្ខរនរើនន ើងថ្នអក្ាសាល រ ់ទាំងនៅនលើម្នុសស និង
សតវ។ 
 

ភាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ អាចរ៉ាេះ ល់ម្នុសសក្គររូ់រ ក្គរអ់ាយុ ក្គរក់្រនទស និងរាេ ម្យួរនុងចាំនណ្តម្
រាេ គាំដាម្រាំខហងខដលនរើតន ើងោ៉ា ងនលឿនរាំផុ្ត ចាំន េះសុែភាពពិភពនោរ សនេសុិែនសបៀង និងក្ខរអភវិឌ្ឍនស៍ពវថ្ងៃ។ 
មានក្ខរលាំបាររនុងក្ខររាំណតទ់ាំហ ាំថ្នរញ្ហា  រណ្តេ លម្រពីក្ខរែវេះខាតថ្នក្រពន័ធាម្នៃនជាំងឺក្រររននៃយក្រសិទធភាព រ៉ាុខនេ 
នគបា៉ា នក់្រមាណថ្នាក់ នៅរនុងរវាងឆ្ន ាំ ២០៥០ ភាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ អាចសាំោរម់្នុសសក្រមាណ ១០ ោន
នារ ់រនុងម្យួឆ្ន ាំ នៅទូទាំងសារលនោរ ខដលនក្ចើនជាងជាំងឺម្រីររីសពវថ្ងៃននេះនៅនទៀត។ 
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ភាពសុាាំនឹងឱសងអងទី់រ នីោទិរ គឺជាក្ខរគាំដាម្រាំខហងម្យួចាំន េះក្រនទសរម្ពុជា ររសិាា នក្រនទស រដូ៏ចជា 
និរនេរភាពថ្នក្រពន័ធផ្លិតរម្មនសបៀង និងរសិរម្ម។ ដូចក្រនទសដថ៏្ទនទៀតនៅរនុងតាំរន ់ ក្រនទសរម្ពុជា រាំពុងរងាា ញក្ខរ
គាំដាម្រាំខហងថ្នភាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ ខដលនចេះខតនរើនន ើង ខដលរណ្តេ លម្រពីក្ខរនក្រើក្បាស់ឱសង         
អងទី់រ នីោទិរ ដន៏ក្ចើននលើសលុរ និងម្និបានសម្ក្សរ នៅក្គរត់ាំណ្តរក់្ខលថ្នផ្លិតរម្មនសបៀង និងរសុសតវ នៅរនុង
ក្រពន័ធខងទាំសុខាភបិាល និង សាធារណៈជន។ 
 

ឯរឧតេម្នវជជរណឌិ ត មម៉ ប ុ៝នសេង រដឋម្ស្រនេីក្រសួងសុខាភបិាល បានមានក្រសាសនថ៍្នាក់ “ភាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំង
នម្នដាគ គឺជានក្គ្នេះគាំដាម្រាំខហងម្យួដធ៏្ៃនធ់្ៃរ ខដលនចេះខតនរើនន ើងអតឈ់រឈ់រ ចាំន េះសុែភាពសាធារណៈនៅទូទាំង
ពិភពនោរ ខដលតាំរូវឱយមានក្ខរន ល្ើយតរ នៅក្គរខ់ផ្នរថ្នដាជរនៃឋ ភបិាល និងសងគម្សីុវលិ។ នយើងក្តវូក្ខរយុទធសាស្រសេ   
សាំររសាំរលួម្យួ នដើម្បនី ល្ើយតរចាំន េះមូ្លនហតុថ្នភាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ និងនដើម្បរីនញ្ជ ៀសក្ខរនលចន ើង 
និងក្ខរររីដាលនៃលថ្នភាពសុាាំនឹងឱសងអងទី់រ នីោទិរ តនៅនទៀត” ។ 
 

ភាពសុាាំនឹងឱសងអងទី់រ នីោទិរ រជ៏ារញ្ហា សុវតាិភាពចាំណីអារីរផ្ងខដរ។ សពវថ្ងៃននេះ នគបា៉ា នក់្រមាណថ្នាក់ 
ក្រមាណ ររ់ណ្តេ លថ្នអងទី់រ នីោទិរក្គរមុ់្ែទាំងអស់ក្តូវបាននក្រើក្បាស់នៅខផ្នររសុសតវ នៅទូទាំងសារលនោរ។ 
អងទីរ នីោទិរ ក្តូវបាននក្រើក្បាស់ នៅនលើសតវ សាំដារក់្ខរពាបាល រ៉ាុខនេភាពសុាាំ រងកន ើងសាំខានន់នៃយក្ខរនក្រើក្បាស់ម្និ
បានសម្ក្សរ រមួ្មានក្ខរពាបាល ននៃយពុាំមាននដាគវនិិចឆយ័ក្តឹម្ក្តូវ ក្ខរនក្រើក្បាស់រនុងនគ្នលរាំណងរងាក រ ជាជាងក្ខរ
ពាបាល ក្ខរនក្រើក្បាស់សាំដារន់លើររម្ពស់នូវក្ខរលូតោស់ និងក្ខរពាបាលហវូងសតវទាំងមូ្ល។ ក្ខរអភវិឌ្ឍនថ៍្នភាពសុាាំ
នឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ នៅនលើសតវ អាចនឹង ល្ងនៅម្នុសស ាម្រយៈក្ខររ៉ាេះ ល់ជាម្យួសតវ ររសិាា ន និងក្ខរររនិភាគ
ចាំណីមានក្រភពម្រពីសតវ។ នហតុដូចននេះ ភាពសុាាំនឹងឱសងអងទី់រ នីោទិរនៅនលើសតវ ក្តូវចាតទុ់រជា   រងវល់សុែភាព
សាធារណៈ។  
 

ឯរឧតេម្ សេង សខ ន រដឋម្ស្រនេីក្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ក្រមាញ់ និងននសាទ បានមានក្រសាសនថ៍្នាក់ “ វាមានសារៈ
សាំខានណ់្តស់ ខដលក្ខរអនុវតេចារន់ផ្សងៗ ទរទ់ងនឹងក្ខរនក្រើក្បាស់ឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ ននៃយក្សរគ្នន ាម្ក្ខរក្គរ់ក្គង
សុែភាពសតវក្រររននៃយក្រសិទធភាព នដើម្បរីងាក រជាំងឺ្លង និង ក្ខរនក្រើក្បាស់ឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ ខដលពុាំចាាំបាច។់” 
 

រម្ពុជា សាិតនៅរនុងចាំនណ្តម្ក្រនទសម្យួចាំនួនតូច នៅរនុងតាំរន ់ ខដលបានអភវិឌ្ឍនរ៍ចួនហើយ នូវនគ្នលននោបាយ 
និងខផ្នក្ខរសរម្មភាពជាតិ នដើម្បកី្ខតរ់នាយភាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ។ ភាពនជាគជយ័ជារនេរនាទ រ ់ នឹងតាំរូវឱយមាន
ក្ខរផ្េល់ងវកិ្ខក្គរក់្គ្នន ់ ក្ខរនរេជាា ចិតេខផ្នរននោបាយខដលមានរាំរតិែពស់ និងក្ខររនងកើននូវក្ខរសក្ម្រសក្មួ្ល រវាងខផ្នរ
នផ្សងៗ។ 
 

ក្រសួងសុខាភបិាល រាំពុងជាំរុញឱយក្រជាជន ក្រក្ខនយ់រនូវដាំរូនាម នខាងនក្ក្ខម្ នដើម្បកី្ខរ រែលួន និងក្គួសារររស់ពួរគ្នត៖់ 
 

១. សក្មារក់្គុននតេ  ឬរអរផ្លេ សាយ សូម្រុាំនលរថ្នាក់ន ាំផ្សេះ។ 
២. សូម្រុាំទិញថ្នាក់ន ាំផ្សេះ ននៃយគ្នម ននវជជរញ្ហជ ។ 
៣. ថ្នាក់ន ាំផ្សេះ ក្តូវនចញនវជជរញ្ហជ ពីក្គូនពទយ។ 
៤. សូម្រុាំនក្រើក្បាស់ថ្នាក់ន ាំផ្សេះ ខដលនក្រើក្បាស់នលើរម្ុនៗ។ 

 

ក្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ក្រមាញ់ និងននសាទ សាំណូម្ពរដល់រសិររ និងអនរចិញ្ច ឹម្សតវ៖ 
១. ក្ខរអនុវតេលអរនុងរសិនៃឋ ន និងក្ខរក្គរ់ក្គងសុែភាពសតវ 
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២. នក្រើក្បាស់ឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ ខតនៅនពលក្តូវក្ខរចាាំបាច់ 
 

អងគក្ខរនសបៀង និងរសិរម្មថ្នសហក្រជាតិ (FAO) និងអងគក្ខរសុែភាពពិភពនោរ (WHO) គ្នាំក្ទោ៉ា ងនពញ   
ទាំហឹី៝ងចាំន េះដាជរនៃឋ ភបិាលរម្ពុជា នៅរនុងក្ខរក្រយុទធក្រឆ្ាំងនឹងភាពសុាាំនឹងឱសងក្រឆ្ាំងនម្នដាគ។ ពិភពនោរ ចាាំបាច់
ក្តូវនធ្វើក្ខរផ្លល ស់រេូររនរៀររររនចញនវជជរញ្ហជ  និងក្ខរនក្រើក្បាស់អងទី់រ នីោទិរ។ នទេះជាមានក្ខរររន ើញឱសង         
អងទី់រ នីោទិរងមីៗ នរើពុាំមានក្ខររេូរអាររបរិរោិ ភាពសុាាំនឹងឱសងអងទី់រ នីោទិរ នឹងនៅខតជានក្គ្នេះគាំដាម្រាំខហងដ ៏
ធ្ៃនធ់្ៃរ។ អងគក្ខរទាំងពីរ ទទូចឱយមានក្ខរអនុវតេននូ៍វសរម្មភាពនានា ចារន់ផ្េើម្ពីថ្ងៃននេះនៅ នដើម្បធីានាក្ខរពាបាលបាន
ជាសេះនសបើយ សាំដារជ់ាំងឺ ល្ងខដលនរើតមានញឹរញារ ់នាថ្ងៃអនាគត។ 
 
សាំដារព់តម៍ានរខនាម្ សូម្ទាំនារទ់ាំនង៖ 
ក្រសួងសុខាភបិាល  ក្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ក្រមាញ់ នងិននសាទ  
នវជជ. លី សូវា៉ា ន៖់ +៨៥៥ ១២ ៨២៥ ៤២៤  ឯរឧតេម្ នសន សុវណណ ៖ +៨៥៥ ១១ ៨៨០ ០៤៧ 
 
 

 


