
 

 

 

 

វក្យស័ព្ទ នៃភាព្ស ុំាៃឹងឱសថប្រឆុំាងមេមោគ 
 

ឱសថប្រឆុំាងមេមោគ មានន័យថាជាអង់ទីប ៊ីយ ៉ូ ទីក។ 

អង់ទីប ៊ីយ ៉ូ ទកី្ជាសារធាតដុែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ ពាក់កណ្ដា លសំកោគ ឬសំកោគ 
មានសម្តថភាពសមាា ប់ ឬ កររងំការបកងក ើនចំនួនបាក់កតរ។ី 

សរធាត ប្រឆុំាងព្ពួ្ក្ផ្សិតជាសារធាតុដែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ ពាក់កណ្ដា លសំកោគ 
ឬសំកោគ មានសម្តថភាព សមាា ប់ឬ កររងំការបកងក ើនចំនួនពពួកផ្សិត។ 

សរធាត ប្រឆុំាងមេមោគជាសារធាតុដែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ ពាក់កណ្ដា លសំកោគ 
ឬសំកោគ មានសម្តថភាព សមាា ប់ឬ កររងំការបកងក ើនចំនួនអតិសខុម្ប្របាណ។ 

ភាព្ស ុំាៃងឹឱសថប្រឆុំាងមេមោគ(AMR) 
ជាអតិសុខុម្ប្របាណទទួលបានបុគគលិកលកខណៈដែលអាចមានជីវតិ ឬបកងក ើន 
ចំនួនកន ុងកំហាប់ឱសថប្របឆំងកម្ករគដែលអាចសមាា ប់ ឬកររងំពួកវាបាន។ 

សរធាត ប្រឆុំាងព្ពួ្ក្ប ោ៉ា ស ីត ជាសារធាតដុែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ ពាក់កណ្ដា លសំកោគ 
ឬសំកោគមាន សម្តថភាពសមាា ប់ ឬកររងំការបកងក ើនចំនួនពពួកបា រ៉ា សុីត។ 

សរធាត ប្រឆុំាងព្ពួ្ក្ប្រតូ៉ូហ្សូ អអ៊ែរជាសារធាតុដែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ 
ពាក់កណ្ដា លសំកោគ ឬ សំកោគមាន សម្តថភាពសមាា ប់ឬ 
កររងំការបកងក ើនចំនួនពពួកប្របូត៉ូហ្សូ ដអ៊ែរ។ 

សរធាត ប្រឆុំាងព្ពួ្ក្វវ ររ ស ជាសារធាតុដែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ ពាក់កណ្ដា លសំកោគ 
ឬសំកោគដែលមាន សម្តថភាព សមាា ប់ ឬកររងំការបកងក ើនចំនួនពពួកវវរុីស។ 

សរធាត ប្រឆុំាងព្ពួ្ក្បក្់មតរ រ ជាសារធាតុដែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ ពាក់កណ្ដា លសំកោគ 
ឬសំកោគដែលមាន សម្តថភាពសមាា ប់ពពួកបាក់កតរ។ី 

សរធាត ម វ្ ើេិៃមោយបក្ម់តរ រល៉ូ តលាស់ ជាសារធាតុដែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ 
ពាក់កណ្ដា លសំកោគ ឬសំកោគមាន សម្តថភាពកររងំការល៉ូតលាស ់
ឬការបកងក ើនចំនួនបាក់កតរ។ី 

វវ ធាធាៃររលរ់រុំាបត់មោគសាជ ម្េឺឆ្លងង ឬមេតាហ្វ ៊ែ៊ីឡាក្ស់ ីស ជាការផ្ាលឱ់សថ 
(សារធាត)ុប្របឆំងកម្ករគកៅប្រកមុ្សតវ រុកខជាតិ/ោណំ្ដ ំមានជម្ងឺ និងសុខភាពលអលាយ គំ្នា
(កោយគិតថានឹងឆ្ាង)កែើម្បីកាត់បនថយជាអបបបរមា ឬលប់បំបាត់ ករគវនិិឆ្ឆ ័យ 
និងកររងំការរកីរលោលននជម្ង ឺ (Codex, ចាប់ចំណអីាហារ)។  

សរធាត ប្រឆុំាងមេមោគមាៃសរៈសុំាខាៃខ់ាង ុំាង(CIA) ប្រតូវបានចាត់ថាា ក់ថាជាបញ្ជ បីចច ុបបនាភាព 
ននឱសថប្របឆំងកម្ករគ មានសារៈសំខាន់ខាា ំងសប្រមាប់វស័ិយកវជជសាស្រសត  
របស់អងគការសុខភាពពិភពកលាក  

សរធាត ប្រឆុំាងៃឹព្ពួ្ក្ផ្សិត ជាសារធាតុគីមី្ដែលអាចសមាា ប់ពពួកផ្សិត 

សរធាត ម វ្ ើេិៃមោយព្ពួ្ក្ផ្សិតល៉ូ តលាស់ ជាសារធាតុដែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ 
ពាក់កណ្ដា លសំកោគ ឬសំកោគ មានសម្តថភាពកររងំការល៉ូតលាស់ 
ឬការបកងក ើនចំនួនពពួកផ្សិត។ 

សរធាត សមាង រ់ព្ពួ្ក្ផ្សិត ជាសារធាតុដែលកកើតក ើងកោយធម្មជាតិ ពាក់កណ្ដា លសំកោគ 
ឬសំកោគមាន សម្តថភាពកររងំការល៉ូតលាស់ ឬការបកងក ើនចំនួនពពួកផ្សិត។ 



វវ ធ្ា ីម្ុំារ ការរល៉ូ តលាស់ 
ជាការកប្របើប្របាសស់ារធាតុប្របឆំងកម្ករគកៅកលើសតវកន ុងកគ្នលបំណងបកងក ើនទម្ងន់ ឬបកងក ើន 
ប្របសិទធភាព ននកាកប្របើប្របាស់ចំណីសតវ (អងគការអនត រជាតិដផ្ាកសុខភាពសតវ , OIE) 

សរធាត ប្រឆុំាងមេមោគមាៃោទិភាព្ខ្ពស់រុំាផ្ ត ៃិងសរៈសុំាខាៃ់ខាង ុំាង 
ប្រតូវបានចាត់ថាា ក់ថាជាឱសថប្របឆំងកម្ករគកៅកន ុង បញ្ជ ីបចច ុបបនាភាពបំផ្ុត 
ននរបស់អងគការសុខភាពពិភពកលាកសប្រមាប់វស័ិយកវជជសាស្រសត  

សរធាត ប្រឆុំាងមេមោគមាៃសរៈសុំាខាៃខ់ាង ុំាង 
ប្រតូវបានចាត់ថាា ក់ថាជាបញ្ជ ីឱសថប្របឆំងកម្ករគបចច ុបបនាភាពរបស់អងគការ សុខភាពពិភពកលាក 
ននឱសថមានសារៈសំខាន់ខាា ំងសប្រមាប់វស័ិយកវជជសាស្រសត  

សរធាត ប្រឆុំាងមេមោគមាៃសរៈសុំាខាៃ់ ប្រតូវបានចាត់ថាា ក់ថាជាឱសថប្របឆំងកម្ករគកន ុង 
“បញ្ជ ីបចច ុបបនាភាពបំផ្ុតរបស ់
អងគការសុខភាពពិភពកលាកជាសារធាតបុ្របឆំងកម្ករគមានសារៈសំខាន់ខាា ំងសប្រមាប់វស័ិយកវជជសា
ស្រសត ”វ 

វវ ធាធាៃររមប្េ រុះអថទុំាដុំាណុំា(IPM) 
ជាការពិចារណ្ដកោយប្របងុប្របយ័តាន៉ូ វបកចេកកទសលុបបំបាត់កត្តត ចនប្រងដែលមាន
និងការបញ្ច លូជាបនតបន្ទា ប់ននវធិានការសម្ប្រសបដែលមិ្នជំរុញែល់ការវវិតតននចំនួនកត្តត ចនប្រង  
ដថរកាបានសុខភាពសតវ និងម្នុសស និង/ឬបរសិាថ ន។ វវធិានការចប្រម្ុុះដថទែំណំ្ដ ំ
សងកត់ធងន់កលើការល៉ូតលាសន់នែំណ្ដមំានសុខភាពលអ  កោយ 
មានការរំខានតិចតួចបំផ្ុតែល់ប្របព័នធ កអក៉ូ ូសុីកសកិម្ម 
និងជំរុញកអាយមានយនតការលុបបំបាត់កត្តត ចនប្រងត្តម្ធម្មជាតិ (FAO/WHO). 

សរធាត ប្រឆុំាងមេមោគមាៃសរៈសុំាខាៃ់អផ្ែក្មវម្ជសស្រសត  
ប្រគប់ប្របកភទននឱសថប្របឆងំកម្ករគប្រតូវបានកប្របើប្របាស់កន ុងវស័ិយ កវជជសាស្រសត ។ 
ប្របកភទននឱសថប្របឆំងកម្ករគ 
“គឺកកើតកចញពីសារធាតុប្របឆំងកម្ករគទក់ទងនឹងរចន្ទសម្ព័នធម្ ៉ូ កលគុលដែល 
ភាគកប្រចើនមានឥទធិពលប្រសកែៀងគ្នា កោយសារអនតរកម្មននកគ្នលកៅែ៉ូចគ្នា  
ែ៉ូកចាុះកហ្ើយវាមុ្ខជាមានយនតការករកកើតន៉ូ វភាព សំុា” ែ៉ូចបានកំណត់កន ុង
បញ្េ ីឱសថមានសារៈសំខាន់បំផ្ុតដផ្ាកកវជជសាស្រសត  

អតិស ខ្ េប្បណ ជាប្របកភទវវរុីស និងឯកកកាសិការននប្រកមុ្បាក់កតរ ីផ្សិត 
ប្រប ៉ូត៉ូស៉ូ ដអ៊ែរឯកកកាសិការ (Prostita)  និង ពពួកអឺការយី ៉ូ ទិកឯកកកាសិការ 
និងពហុ្កកាសិការ(Chromista) 

ររមប្រើប្បស់មប្ៅប្ក្រខ្ណ័ឌ មវម្ជសស្រសត  ៃងិរស មព្ទយ នៃសរធាត ប្រឆុំាងមេមោគ 
ជាការផ្ាល់សារធាតុប្របឆំងកម្ករគែល់ សតវកន ុងកគ្នលបំណងកប្រៅពីការពាបាល លុបបំបាត់ 
ឬទប់សាក ត់ជម្ង ឺឆ្ាង វារមួ្បញ្ច លូទងំវធីិជំរុញការល៉ូតលាស់  

ប ោ៉ា ស ីត ជាសារពាងគកាយរស់កៅកលើ ឬកន ុងសារពាងគកាយែនទកទៀត 
(ជាមាេ ស)់ដែលការរស់កៅកន្ទុះ ពឹងដផ្អកកលើចំណអីាហាររបស់សារពាងគកាយមាេ ស់  

ក្តាត មនប្ង ជាប្របកភទសតវ ប្របកភទរុកខជាតិ ប្របកភទជីវសាសាស្រសត  ប្របកភទកសកនទិច ឬ
ភាា ក់ងារចម្ាងជម្ង ឺដែលអាចកធវ ើកអាយ ខ៉ូចខាតែល់រុកខជាតិ ផ្លិតផ្លរុកខជាតិ សមាា រៈកសកនទិក 
ឬបរសិាថ ន និងរមួ្បញ្ច លូទងំ អនតរការបីា រ៉ា សុីត ឬភាា ក់ងារចម្ាង ជម្ង ឺរបស់ម្នុសស និងសតវ 
ប្រពម្ទងំសតវដែលបណ្ដា លកអាយមានបញ្ហា ែល់សុខភាពសាធារណៈ (IPPC). 

ថ្ែ ុំាសមាង រ់ក្តាត មនប្ង ជាសារធាតុគីមី្ ឬសារធាតុគីមី្លាយចប្រម្ុុះ 
ឬកប្រគឿងផ្សជំីវសាស្រសតយកម្កបកណា ញ ឬបំផ្លា ញ ឬលប់បំបាត់កត្តត ចនប្រងន្ទន្ទ 
ឬនិយ័តការល៉ូតលាស់របសរុ់កខជាតិ(FAO/WHO). 

េម្ោបយមរោុំាង/ររររពារ ជាការកប្របើប្របាស់សារធាតុប្របឆំងកម្ករគម្កកលើសតវ ោណំ្ដ/ំរុកខជាតិ 
ឬម្កកលើប្រកមុ្សតវ ោណំ្ដ/ំរុកខជាតិ ប្របថុយនឹងការទទួលយកការឆ្ាងកោយដ ក 
ឬសថ ិតកន ុងសាថ នភាពជាក់លាក់ណ្ដមួ្យ ដែលជម្ង ឺឆ្ាងទំនងជា នឹងកកើតមាន 
ប្របសិនកបើសារធាតុប្របឆំងកម្ករគ មិ្នប្រតូវបានកប្របើប្របាស់(Codex) 

ររព្ោបល ជាការផ្ាល់ឱសថប្របឆំងកម្ករគកៅម្កកលើសតវ ោណំ្ដ/ំរុកខជាតិ ឬម្កកលើប្រកមុ្សតវ 
ោណំ្ដ/ំរុកខជាតិ ដែលមាន ករគសញ្ហា ជម្ង ឺឆ្ាង (Codex). 

https://www.fao.org/3/I3604E/i3604e.pdf
https://www.fao.org/3/mc891e/mc891e.pdf
https://www.fao.org/3/I3604E/i3604e.pdf
http://www.fao.org/3/cb8554en/cb8554en.pdf


ឱសថប្រឆុំាងមេមោគមាៃសរៈសុំាខាៃ់ខាង ុំាងរុំាផ្ តអផ្ែក្រស មព្ទយ 
ជាឱសថប្របឆំងកម្ករគប្រតូវបានចាត់ថាា ក់កៅកន ុងបញ្ជ ី បចច ុបបនាភាពបំផ្ុតនន 
“បញ្ជ ីឱសថប្របឆំងកម្ករគមានសារៈសំខាន់ដផ្ាកបសុកពទយរបស់អងគការ OIE”វ 

សរធាត ប្រឆុំាងមេមោគមាៃសរៈសុំាខាៃ់ខ្ពស់អផ្ែក្រស មព្ទយ 
ជាឱសថប្របឆំងកម្ករគប្រតូវបានចាត់ថាា ក់កៅកន ុងបញ្ជ ី បចច ុបបនាភាពបំផ្ុតនន  
“បញ្ជ ីឱសថប្របឆំងកម្ករគមានសារៈសំខាន់ដផ្ាកបសុកពទយរបស់អងគការ OIE”វ 

សរធាត ប្រឆុំាងមេមោគមាៃសរៈសុំាខាៃ់អផ្ែក្រស មព្ទយ 
ជាឱសថប្របឆំងកម្ករគប្រតូវបានចាត់ថាា ក់កៅកន ុងបញ្ជ ីបចច ុបបនាភាព បំផ្ុតនន 
“បញ្ជ ីឱសថប្របឆំងកម្ករគមានសារៈសំខាន់ដផ្ាកបសុកពទយរបស់អងគការ OIE”វ 

 


