កម្ពុជា

២០១៤

ប្រទេសកម្ពុជាបានទ្វើឱ្យមានការរ ីកចទប្ម្ើនគួរឱ្យកត់សមាាល់ទៅទលើផ្នែកសុខភាពមាាយនិងកុមារកែុងរយៈទពល
២េសសវតសចុងទប្កាយទនេះ រុផ្នាកងវេះអាហារូរតថម្បា
ភ នគំរាម្កំផ្ែងដល់ភាពរ ីកចទប្ម្ើនរនាទេៀត។

អនុសាសន៍សខា
ំ ន់ៗ៖
អងាការេសសនៈពិភពទោកទ្វើការអំ ពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជាកែុងការ៖




អនុវតាយុេធសាស្តសាថ្នែក់ ជាតិ ថ្ីមសីព
ា ីសនាិសុខទសបៀង និងអាហារូរតថម្ភ ឆ្ែំ២០១៤-២០១៨ផ្ដលមានលកខណៈជាពែុវ ិស័យឱ្យ
បានទពញទលញ និងប្រករទដ្ឋយឆនទៈម្ុតមាំកុងការចូ
ែ
លរួម្ចលនាននការពប្ងីកកិចចអនារាគម្ន៍ទលើអាហារូរតថម្ភ ។

ចាត់វ ិធានការនានាទដើម្បីពប្ងឹ ងចារ់ផ្ដលបានផ្ចងសប្មារ់ការពារ និង ទលើកកម្ពស់សាថនភាពអាហារូរតថម្ភររស់កុមារ
កែុងអំឡុងទពល១០០០នថ្ៃដំរូងននជីវ ិត។
ទលើកកម្ពស់សាថនភាពអាហារូរតថម្ភររស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាម្រយៈការរទងកើតគទប្មាងរញ្ូច លម្ីប្កូសារជាតិទៅកែុងអាហារ
និង កម្មវ ិ្ីនាល់អាហាររផ្នថម្ជាទដើម្។

កងវេះអាហារូរតថម្ភ ជាម្ូលទែតុរងករ់ផ្ដលរួម្ចំ ផ្ណករែូត

កុមារ (រ ឺម្នុ សសទពញវ ័យ) អាចមានអាហារប្គរ់ប្រន់ សប្មារ់

ដល់៤៥% ននការសាារ់ ររស់កុមារេូ ទំងពិភពទោក ទដ្ឋយ

េេួលទន ផ្តពួកទគទៅផ្តមានរញ្ហ
ា កងវេះអាហារូរតថម្ភ

រួម្ចំផ្ណកទ្វើឱ្យកុមារងាយេេួលរងទប្រេះទៅនឹងការរងក

ប្រសិនទរើពួកទគម្ិនបានេេួ លរររអាហារប្តឹម្ប្តូវ និង

ទរាគនិងទកើ តជម្ៃឺទនសងៗ។ កែុងកំឡុងឆ្ែំ១៩៩០ ដល់ ២០១១
អប្តាម្រណៈភាពកុ មារររស់ប្រទេសកម្ពុជាបានថ្យចុេះ

អនុទោម្ទៅនឹងទពលទវោសម្ស្សរទេទនាេះ។ ទលើសពីទនេះ

1

2

ប្រមាណជាង៦០% និង អប្តាម្រណៈភាពមាតាបានថ្យចុេះ
3

ដល់ទៅ៧០% ។ ទំងទនេះបានរងាាញឱ្យទ

ើញថ្នប្រទេស

ការឆាង និងមានជម្ៃឺតមាកត់ ទនសងៗទែើយទ្វើឱ្យរាំងសទេះដល់
ការរឺតស្សូរជីវជាតិសំខាន់ នានា។ ជម្ៃឺរាគ គឺជាកតាាចំរង

យងណាម្ិ ញ រែូតដល់ទៅ៤០%ននកុ មារទប្កាម្អាយុ៥ឆ្ែំ
ទៅផ្តមានរញ្ហ
ា កងវេះអាហារូរតថម្ភ ទែើយនិ ងរមនការរងាាញ
ើញពី ការថ្យចុេះននអប្តាទប្កេះប្កិនទនេះទេទៅប្រទេស

ទនេះរណា
ា លម្កពីកងវេះអនាម្័យកែុងទគែដ្ឋាន និង

ផ្ដលកុ មារមានជម្ៃឺរាគរូសញឹកញារ់ រួម្ទំងការផ្ដលេេួ ល

ទកើតទឡើងទៅេីជនរេ (៤២%) ទប្ចើនជាងទៅេី ប្កុង(២៧%)
ទែើយទកើតទឡើងភាគតិ ចកែុងចំទណាម្កុមារផ្ដលមានមាាយ

បានអាហារផ្ដលមានសារធាតុចិញ្ចឹម្ទរ ទនាេះពួកទគអាច
ប្រឈម្នឹងការទកើតមានរញ្ហ
ា កងវេះអាហារូរតថម្ភរាុនំ រ។
កងវេះអាហារូរតថម្ភរាុនំ រនាំឱ្យកុ មារទប្កេះប្កិន ផ្ដលទ្វើឱ្យខូច

6

េេួលបានការអរ់រ ំ និងប្គួសារផ្ដលមានប្េពយ្ន ។

ខាតដល់ការលូតោស់ និ ងការអភិវឌ្ឍររស់កុមារ។ ភាព
ទប្កេះប្កិ នទនេះ ទ្វើឱ្យរេះពាល់ដល់ការលូតោស់ទំងផ្នែក

ទតើម្ូលទែតុអីរ
វ ណា
ា លឱ្យមានរញ្ហ
ា កងវេះ

រាងាកាយ និងរញ្ហាសាមរតីររស់កុមារអស់ម្ួយជី វ ិត ទែើយក៏

អាហារូរតថម្?
ភ
ជាទរឿយៗទគគិតថ្នកងវេះអាហារូរតថម្ភប្រន់ ផ្តជាលេធនលនន
អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពជា-យុ
ទនា
ធ ការការល
ុ

ផ្ដលនាំឱ្យមានរញ្ហ
ា កងវេះអាហារូរតថម្ភទៅប្រទេសកម្ពុជា
សែគម្ន៍ (ឧទាហរណ៍៍ៈ សាោរឋម្សិកា)។ ទៅទពល

5

កម្ពុជាចារ់ តាំងពី ឆ្ែំ២០០៥ម្ក ។ រញ្ហ
ា កងវេះអាហារូរតថម្ភក៏
រងាាញឱ្យទ ើញនងផ្ដរ ពី គមាាតសម្ភាពននភាពទប្កេះប្កិ ន

ការម្ិនមានអាហារេេួ លទនប្គរ់ប្រន់ ក៏ រុផ្នាទពលខាេះ

ផ្ដលចាំបាច់(ឧទាហរណ៍៖ ការចាក់វាក់សាំង) និងការទប្រើ

ប្បាស់េឹកសាាត មានអនាម្័ យជាទដើម្ ទដើម្បីការពារពួកទគពី

កម្ពុជាសថិតទៅទលើផ្ខសររនាទត់ ផ្ដលអាចទឆាើយតរទៅនឹង
4
ទរលទៅអភិ វឌ្ឍសែសវតសន៍ ទំងពីរគឺ េី៤ និង ៥ ។

ឱ្យទ

ទៅទេៀត ពូកទគក៏ប្តូវផ្តេេួ លបាននូ វទសវាផ្ថ្ទំសុខភាព

ម្ិនអាចផ្កផ្ប្រទឡើងវ ិញបានទឡើយ។ វាក៏កាត់រនថយនលិត
ភាពការងារ និ ងកំទណើនទសដាកិចចប្រទេសកម្ពុជានាទពល

ើកកម្ពស្ស្
់ ុខភាពកុមារឥឡវលនេះ
ូ

លោ

នលោបាយស្លង្េរ

អនាគត ផ្ថ្ម្ទំងរផ្នថម្ការចំណាយថ្វ ិការររស់ជាតិយង

ទដើម្បីទដ្ឋេះស្សាយនូ វម្ូ លទែតុនិងនលរេះពាល់ននរញ្ហ
ា កងវេះ

ខពស់ទៅទលើទសវាផ្ថ្ទំសុខភាព ។ ទៅទពលថ្មីៗទនេះ ប្កុម្

អាហារូរតថម្ភទំងស្សុងបាន ទម្ទរឱ្យមានការប្រឹងផ្ប្រងរួម្

7

ប្រឹកាសាារអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិស័យកសិកម្ម និងជនរេ រួម្ជាម្ួ យកម្ម
វ ិ្ីទសបៀងអាហារពិភពទោក និងអងាការយូនីទសែវបានទ្វើ
ការបាន់សាមនថ្ន ប្តឹម្ផ្តរញ្ហ
ា កងវេះអាហារូរតថម្ភផ្តម្ួ យ បាន
ទ្វើឱ្យកម្ពុជាខាតរង់ថ្វ ិការជាតិរែូតដល់ទៅប្រមាណ៤០០
8

នលកែុងស្សុកសរុរររស់ប្រទេស ។ រញ្ហ
ា កងវេះអាហារូរតថម្ភ
ទ្វើឱ្យកុ មារកាន់ ផ្តងាយរងទប្រេះកែុងការឆាងនិងទកើតជម្ៃឺនានា
ផ្ដលជាឧរសគាកុងការកាត់
ែ
រនថយអប្តាម្រណៈកុមារ។ ជាង
ទនេះទៅទេៀត ទលើសពាក់កណា
ា លននចំនួនស្តសាីមានគក៌ រង

អាចរនាពប្ងឹងនូវយុេធសាស្តសាពែុវ ិស័យ ទដ្ឋយទ្វើការរូម្
ផ្ដលពាក់ព័នធកុងការជួ
ែ
យទលើកកម្ពស់អាហារូរតថម្ភ។
ឧទែរណ៍ កម្មវ ិ្ីកសិកម្ម និង សនាិសុខទសបៀងអាចរទងកើន
លេធភាពេេួលបានអាហារផ្ដលមានសារធាតុចិញ្ចឹម្ខពស់
ប្ពម្ទំងរញ្ូច លការអរ់ រ ំសាីពីអាហារូរតថម្ភទៅកែុងកម្មវ ិ្ី

9

ទប្រេះពីភាពទសាកសាាំងផ្ដលមានអប្តា(៥២%) ផ្ដលទនេះ

សិការរស់សាោ អាចជំ រុញការអនុវតាអាហារូរតថម្ភលទា ៅ

រណា
ា លឱ្យពួករត់អាចសប្មាលកូនម្ុ នទពលកំណត់
10

អនាម្័យ េឹកសាាត និង ទសវាផ្ថ្ទំសុខភាពជាទដើម្។ កម្ពុជា
រញ្ូច លនូ វទរលនទយបាយជាតិនានា និងកម្មវ ិ្ី ទនសងៗ

ោនដុោាសែរដាអាទម្រ ិកកែុងម្ួយឆ្ែំ ឬ ២.៥%នននលិត

ទែើយទ្វើឱ្យទរកមានេម្ៃន់ទរនងផ្ដរ

រែទលើវ ិស័យសំខាន់ៗជាទប្ចើ នរួម្មាន វ ិស័យកសិកម្ម អរ់ រ ំ

កែុងប្គួសារនងផ្ដរ។ យុេធសាស្តសាពែុវ ិស័យទម្ទរឱ្យមាន

ការរេះពាល់ទនេះ

អាចរនាដល់កូនទៅជំ នាន់ទប្កាយ -- ៥៥% ននកុមារអាយុពី៦

ការសប្ម្រសប្ម្ួល និង ការេេួលខុសប្តូវខពស់ររស់ ប្កសួង

ទៅ៥៩ផ្ខមានរញ្ហ
ា ទសាកសាាំងនងផ្ដរ។ ម្ទ្ោយដ៏ប្រទសើរ

នានាផ្ដលពាក់ព័នធ និង េេួ លរនទុក ទនាេះនឹងនាំឱ្យមាន

រំនុតម្ួយទដើម្បីធានាបាននូ វអាហារូរតថម្ភដ៏សម្ស្សរ

លេធនលលាប្រទសើរ ទែើយអាចឈានទៅដល់ទរលទៅ

សប្មារ់ទរកនិងកុ មារតូចទនាេះ គឺ អនុវតាការរំទៅកូនទដ្ឋយ

ប្រករទដ្ឋយនិរនាភាព ។

11

14

េឹកទដ្ឋេះមាាយឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ ទែើយកម្ពុជាបានរងាាញពី

រទងកើនការេេួលទនអាហារមានសារធាតុចិញ្ចឹម្ខពស់ និង

12

ភាពរ ីកចទប្ម្ើនទលើការអនុ វតាទនេះបានយងលា ។ ការចារ់

អាហាររញ្ូច លម្ីប្កូសារជាតិ៖

ទនាើម្រំទៅកូនទដ្ឋយេឹកទដ្ឋេះមាាយភាាម្ៗទប្កាយសប្មាល
និងការនាល់េឹកទដ្ឋេះមាាយផ្តម្ួយម្ុខគត់ កុងរយៈទពល៦ផ្ខ
ែ

កម្មវ ិ្ីអាហារចប្ម្ុេះ និង អាហាររញ្ូច លម្ី ប្កូសារជាតិជួយ

ពិតជាមានសារៈសំខាន់ ណាស់ សប្មារ់ អាហារូរតថម្ភររស់

រទងកើនការរឺតស្សូរយកម្ី ប្កូសារជាតិ តាម្រយៈការទលើកេឹ ក

កុមារកែុងរយៈទពល១០០០នថ្ៃដំរូងននជីវ ិតររស់ពួកទគ។

ចិតាឲ្យេេួ លទនអាហារផ្ដលមានសារធាតុចិញ្ចឹម្ខពស់ ប្ពម្

រុផ្នា ទៅផ្តមានការទម្ទរឱ្យរនាជាចាំបាច់និងរនាទន់

ទំងការរញ្ូច លវ ីតាម្ីនទនសងៗ និងសារធាតុ ផ្រចូ លទៅ

កែុងការការនសពវនាយអំពីអតថប្រទយជន៍ ននការរំ ទៅកូន
ទដ្ឋយេឹកទដ្ឋេះមាាយផ្ដលមានគុណប្រទយជន៍ ប្រទសើរជាង
ការទប្រើ ប្បាស់នលិតនលជំនួសេឹកទដ្ឋេះមាាយដូចជាេឹកទដ្ឋេះ
13

ទរទម្ៅ ។ ដូចទនេះកម្មវ ិ្ីអរ់រ ំេូទៅ និងកម្មវ ិ្ីអរ់រ ំនានា
ពាក់ព័នធនឹងអាហារចប្ម្ុេះគឺប្តូវការជាចាំបាច់ ទដើម្បីទ្វើឱ្យមាន
ភាពរ ីកចទប្ម្ើនសប្មារ់ រយេះទពលយូរអផ្ងវង។

ឳកាសទដើម្បីភាពរ ីកចទប្ម្ើន
អាហារូរតថម្ក
ភ ុងលកខ
ែ
ណៈ ពែុវ ិស័យ៖
អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពជា-យុ
ទនា
ធ ការការល
ុ

អាហារប្រចាំនថ្ៃទៅទពលនលិត។ ជាពិ ទសស អាហាររញ្ូច ល
ម្ីប្កូសារជាតិ ប្តូវបានរញ្ហ
ា ក់ ថ្នជាជទប្ម្ើ សដ៏ លា និងជាវ ិ្ី
សាស្តសាផ្ដលរែ័ស ទែើយចំ ណាយថ្វ ិការតិច កែុងការរទងកើន
អាហារូរតថម្ភទដ្ឋយម្ិនមានការផ្លាស់រូារខាាំងទៅទលើរររ
អាហារប្រចាំនថ្ៃ (ដូចជា ភាពទជាគជ័យននការកំណត់ ឱ្យទប្រើ
15

ប្បាស់អំរិលអុីយូត) ។ វ ិ្ីដ៏មានសកាានុពលនងផ្ដរកែុងការ
កាត់រនថយអប្តាទប្រវាឡង់ននភាពទសាកសាាំងទនាេះគឺ ការ
16

រញ្ូច លជាតិ ផ្ដកទៅកែុងេឹកប្តី និងេឹកសុីអុីវ ។

ើកកម្ពស្ស្
់ ុខភាពកុមារឥឡវលនេះ
ូ

លោ

នលោបាយស្លង្េរ

ទលើកកម្ពស់អាហារូរតថម្ក
ភ ុងរយៈទពល១០០០នថ្ៃ
ែ
ដំរូងននជីវ ិត

រយៈទពល១០០០នថ្ៃដំរូងននជីវ ិតកុមារផ្ដលចារ់ទនាើម្ពី ទពល
ស្តសាីមានននទទពាេះរែូតកូនមានអាយុដល់២ឆ្ែំគឺជាឳកាសដ៏
សំខាន់ សប្មារ់ ការលូតោស់ររស់កុមារ។ កែុងកំឡុងទពល
ទនេះ កុមារប្តូវការទៅេឹកទដ្ឋេះមាាយផ្តម្ួយម្ុខគត់រែូតដល់
អាយុ៦ផ្ខ រនាទរ់ម្កទគប្តូវផ្តេេួលបានអាហាររផ្នថម្ ប្ពម្
ទំងជាតិ ផ្ដកនិងវ ីតាម្ី នទនសងៗឱ្យបានប្គរ់ ប្រន់។

សាថន

ភាពអាហារូរតថម្ភសប្មារ់ មាាយកែុងរយៈទពលរងកកំទនើត និង

ទនាេះគឺ ការអនុវតាទរលនទយបាយលាៗទំងទនេះ និងធានា
នូវការសប្ម្រសប្ម្ួលដ៏ លព
ា ី ប្គរ់ភាគីផ្ដលពាក់ ព័នធ។

អងាការេសសនៈពិភពទោកទសែើឱ្យរាជ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖

ពប្ងឹងយុេសា
ធ ស្តសាពែុវ ិស័យទដើម្បីទលើកកម្ពស់សាថនភាព
អាហារូរតថម្៖
ភ


កំឡុងទពលមានននទទពាេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សប្មារ់

ថ្វ ិកាសប្មារ់ យុេធសាស្តសាជាតិសីព
ា ីសនាិសុខទសបៀង

សុខភាពមាាយ និង ធានាឱ្យបាននូវការលូតោស់ និងការ

និងអាហារូរតថម្ភឆ្ែំ២០១៤-២០១៨

17

អភិវឌ្ឍររស់ទរក ។ រុផ្នា មាាយ និង កុមារជួរប្រេេះរញ្ហ
ា

ទែើយធានាថ្ន

ប្កសួងនីម្ួយៗមានការេេួ លខុសប្តូវអនុវតាទលើការ

ប្រឈម្ជាទប្ចើនកែុងអំ ឡុងទពលដ៏សំខាន់ ននការរ ីកលូត

ទរាជាាចិតាទនេះ។

ោស់ទនេះ រួម្មានទំងគំ នារពីសងាម្ និងទសដាកិចចផ្ដលទ្ើវ



ឱ្យរេះពាល់យង្ៃន់្ៃរទលើការអនុវតាទដើម្បីេេួលបាន

រទងកើនរផ្នថម្ទលើការទរាជាាចិតាចំទពាេះចលនាននការ
ពប្ងីកកិចចអនារាគម្ន៍ ទលើអាហារូរតថម្ភនាទពលថ្មីៗ

អាហារូរតថម្ភល។
ា ឧទែរណ៍៖ ការសទង់ម្តិថ្ីមៗម្ួយទៅទលើ

ទនេះ ទដ្ឋយពប្ងឹងទលើការអនុវតាអាហារូរតថម្ភលា ការ

មាកនលិតនលជំនួសេឹកទដ្ឋេះមាាយជិត២០នលិតនលទៅេី
ប្កុងភែំទពញ រងាាញឱ្យទ

នាល់អាេិ ភាពទលើការអនុវតា និងការផ្រងផ្ចក

ផ្ចកចាយសារធាតុរផ្នថម្ កម្មវ ិ្ីអាហាររញ្ូច ល

ើញថ្នរមនប្កុម្ែុនណាម្ួ យបាន

ម្ីប្កូសារជាតិ និង អាហារចប្ម្ុេះ។

អនុវតាតាម្ទរលនទយបាយជាតិផ្ដលហាម្ម្ិនឱ្យមានការ



នសពវនាយនលិតនលេឹកទដ្ឋេះទរទម្ៅសប្មារ់ ទរកបាន

កាត់រនថយរញ្ហ
ា កងវេះជាតិ ផ្ដកទដ្ឋយអនុម្័ត
សមាសភាពសាង់ដ្ឋថ្មី និង អនុប្កឹតសាីពីការរញ្ូច ល

18

ទំងស្សុងទនាេះទេ ។ េទងវើផ្ររទនេះរទងកើនឱ្យមានការយល់
ប្ចលំ និង ព័ត៌មានម្ិនប្តឹម្ប្តូវអំពីការអនុ វតាការចិ ញ្ចឹម្ទរក
19

ឱ្យមានសុខភាពលាមាំម្ួន ។



ជាតិផ្ដកទៅកែុងេឹកប្តី និង េឹកសុីអុីវ។

ទ្វើការសទង់ម្តិថ្នែក់ ជាតិ សីព
ា ី ការេេួ លទនទដើម្បី
កំណត់អំពីយនាការននកម្មវ ិ្ី រញ្ូច លម្ី ប្កូសារជាតិ

ការទឆាើយតរពីរាជរដ្ឋាភិបាល
រាជរដ្ឋាភិ បាលបានទផ្លាតសំខាន់ទៅទលើវ ិ្ីសាស្តសាពែុវ ិស័យ
និង ការរូម្រញ្ូច លរែតាម្រយៈយុេធសាស្តសាពែុវ ិស័យថ្នែក់
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