
 

 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពុជា-យុទធនាការការល ើកកម្ពស់្សុ្ខភាពកុមារឥឡូវលនេះ លោ នលោបាយស្លង្េរ 
 

 

ប្រទេសកម្ពុជាបានទ្វើឱ្យមានការរកីចទប្ម្ើនគួរឱ្យកត់សមាា ល់ទៅទលើផ្នែកសុខភាពមាា យនិងកុមារកែុងរយៈទពល                            
២េសសវតសចុងទប្កាយទនេះ រ ុផ្នាកងវេះអាហាររូតថម្ភបានគំរាម្កំផ្ែងដល់ភាពរកីចទប្ម្ើនរនាទេៀត។ 

អនុសាសន៍សំខាន់ៗ៖ 
អងាការេសសនៈពិភពទោកទ្វើការអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាកែុងការ៖ 

 អនុវតាយុេធសាស្តសាថ្នែ ក់ជាតិថ្មីសាីពីសនាិសុខទសបៀង និងអាហាររូតថម្ភឆ្ែ ំ២០១៤-២០១៨ផ្ដលមានលកខណៈជាពែុវស័ិយឱ្យ
បានទពញទលញ និងប្រករទដ្ឋយឆនទៈមុ្តមំាកែុងការចូលរួម្ចលនាននការពប្ងីកកិចចអនារាគម្ន៍ទលើអាហាររូតថម្ភ។ 

 ចាត់វធិានការនានាទដើម្បីពប្ងឹងចារ់ផ្ដលបានផ្ចងសប្មារ់ការពារ និង ទលើកកម្ពស់សាថ នភាពអាហាររូតថម្ភររស់កុមារ 
កែុងអំឡុងទពល១០០០នថ្ៃដំរូងននជីវតិ។ 

 ទលើកកម្ពស់សាថ នភាពអាហារូរតថម្ភររស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាម្រយៈការរទងកើតគទប្មាងរញ្ចូ លមី្ប្កូសារជាតិទៅកែុងអាហារ 
និង កម្មវ ិ្ ីនាល់អាហាររផ្នថម្ជាទដើម្។ 

 

កងវេះអាហាររូតថម្ភ ជាមូ្លទែតុរងករ់ផ្ដលរមួ្ចំផ្ណករែូត
ដល់៤៥% ននការសាា រ់ររស់កុមារេូទំងពិភពទោក1 ទដ្ឋយ
រមួ្ចំផ្ណកទ្វើឱ្យកុមារងាយេេួលរងទប្រេះទៅនឹងការរងក
ទរាគនិងទកើតជម្ៃឺទនសងៗ។ កែុងកំឡុងឆ្ែ ំ១៩៩០ ដល់ ២០១១ 
អប្តាម្រណៈភាពកុមារររស់ប្រទេសកម្ពុជាបានថ្យចុេះ
ប្រមាណជាង៦០%2និង អប្តាម្រណៈភាពមាតាបានថ្យចុេះ
ដល់ទៅ៧០%3។ ទំងទនេះបានរងាា ញឱ្យទ ើញថ្នប្រទេស
កម្ពុជាសថិតទៅទលើផ្ខសររនាទ ត់ផ្ដលអាចទឆាើយតរទៅនឹង
ទរលទៅអភិវឌ្ឍសែសវតសន៍ទំងពីរគឺេី៤ និង ៥4។   
យ ងណាមិ្ញ រែូតដល់ទៅ៤០%ននកុមារទប្កាម្អាយុ៥ឆ្ែ ំ
ទៅផ្តមានរញ្ហា កងវេះអាហារូរតថម្ភ ទែើយនិងរម នការរងាា ញ
ឱ្យទ ើញពីការថ្យចុេះននអប្តាទប្កេះប្កិនទនេះទេទៅប្រទេស  
កម្ពុជាចារ់តំាងពីឆ្ែ ំ២០០៥ម្ក5។ រញ្ហា កងវេះអាហាររូតថម្ភក៏
រងាា ញឱ្យទ ើញនងផ្ដរ ពីគមាា តសម្ភាពននភាពទប្កេះប្កិន
ទកើតទឡើងទៅេីជនរេ (៤២%) ទប្ចើនជាងទៅេីប្កុង(២៧%) 
ទែើយទកើតទឡើងភាគតិចកែុងចំទណាម្កុមារផ្ដលមានមាា យ 
េេួលបានការអរ់រ ំនិងប្គួសារផ្ដលមានប្េពយ្ន6។  

ទតើមូ្លទែតុអវីរណាា លឱ្យមានរញ្ហា កងវេះ     
អាហាររូតថម្ភ? 
ជាទរឿយៗទគគិតថ្នកងវេះអាហាររូតថម្ភប្រន់ផ្តជាលេធនលនន
ការមិ្នមានអាហារេេួលទនប្គរ់ប្រន់ ក៏រ ុផ្នាទពលខាេះ 

កុមារ (រមឺ្នុសសទពញវយ័) អាចមានអាហារប្គរ់ប្រន់សប្មារ់ 
េេួលទន ផ្តពួកទគទៅផ្តមានរញ្ហា កងវេះអាហាររូតថម្ភ 
ប្រសិនទរើពួកទគមិ្នបានេេួលរររអាហារប្តឹម្ប្តូវ និង   
អនុទោម្ទៅនឹងទពលទវោសម្ស្សរទេទនាេះ។ ទលើសពីទនេះ
ទៅទេៀត ពូកទគក៏ប្តូវផ្តេេួលបាននូវទសវាផ្ថ្ទំសុខភាព
ផ្ដលចំាបាច់(ឧទាហរណ៍៖ ការចាក់វា ក់សំាង) និងការទប្រើ
ប្បាស់េឹកសាា ត មានអនាម័្យជាទដើម្ ទដើម្បីការពារពួកទគពី
ការឆាង និងមានជម្ៃឺតមាក ត់ទនសងៗទែើយទ្វើឱ្យរាងំសទេះដល់
ការរឺតស្សូរជីវជាតិសំខាន់នានា។ ជម្ៃឺរាគ គឺជាកតាា ចំរង
ផ្ដលនំាឱ្យមានរញ្ហា កងវេះអាហាររូតថម្ភទៅប្រទេសកម្ពុជា
ទនេះរណាា លម្កពីកងវេះអនាម័្យកែុងទគែដ្ឋា ន និង        
សែគម្ន៍ (ឧទាហរណ៍៍ៈ សាោរឋម្សិកា)។ ទៅទពល
ផ្ដលកុមារមានជម្ៃឺរាគរូសញឹកញារ់ រមួ្ទំងការផ្ដលេេួល
បានអាហារផ្ដលមានសារធាតុចិញ្ច ឹម្ទរ ទនាេះពួកទគអាច
ប្រឈម្នឹងការទកើតមានរញ្ហា កងវេះអាហាររូតថម្ភរុានំរ។ 
កងវេះអាហាររូតថម្ភរុានំរនំាឱ្យកុមារទប្កេះប្កិន ផ្ដលទ្វើឱ្យខូច
ខាតដល់ការលូតោស់ និងការអភិវឌ្ឍររស់កុមារ។ ភាព
ទប្កេះប្កិនទនេះ ទ្វើឱ្យរ េះពាល់ដល់ការលូតោស់ទំងផ្នែក    
រាងាកាយ និងរញ្ហា សាម រតីររស់កុមារអស់មួ្យជីវតិ  ទែើយក៏
មិ្នអាចផ្កផ្ប្រទឡើងវញិបានទឡើយ។ វាក៏កាត់រនថយនលិត
ភាពការងារ និងកំទណើ នទសដាកិចចប្រទេសកម្ពុជានាទពល

កម្ពុជា ២០១៤ 



 

 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពុជា-យុទធនាការការល ើកកម្ពស់្សុ្ខភាពកុមារឥឡូវលនេះ លោ នលោបាយស្លង្េរ 
 

អនាគត ផ្ថ្ម្ទំងរផ្នថម្ការចំណាយថ្វកិារររស់ជាតិយ ង
ខពស់ទៅទលើទសវាផ្ថ្ទំសុខភាព7។  ទៅទពលថ្មីៗទនេះ ប្កុម្
ប្រឹកាសាា រអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិកម្ម និងជនរេ រមួ្ជាមួ្យកម្ម
វ ិ្ ីទសបៀងអាហារពិភពទោក និងអងាការយូនីទសែវបានទ្វើ
ការបា ន់សាម នថ្ន ប្តឹម្ផ្តរញ្ហា កងវេះអាហាររូតថម្ភផ្តមួ្យ បាន
ទ្វើឱ្យកម្ពុជាខាតរង់ថ្វកិារជាតិរែូតដល់ទៅប្រមាណ៤០០
ោនដុោា សែរដាអាទម្រកិកែុងមួ្យឆ្ែ ំ  ឬ ២.៥%នននលិត 
នលកែុងស្សុកសររុររស់ប្រទេស8។ រញ្ហា កងវេះអាហាររូតថម្ភ
ទ្វើឱ្យកុមារកាន់ផ្តងាយរងទប្រេះកែុងការឆាងនិងទកើតជម្ៃឺនានា
ផ្ដលជាឧរសគាកែុងការកាត់រនថយអប្តាម្រណៈកុមារ។ ជាង
ទនេះទៅទេៀត ទលើសពាក់កណាា លននចំនួនស្តសាីមានគក៌រង
ទប្រេះពីភាពទសាកសាា ំងផ្ដលមានអប្តា(៥២%)9 ផ្ដលទនេះ   
រណាា លឱ្យពួករត់អាចសប្មាលកូនមុ្នទពលកំណត់ 
ទែើយទ្វើឱ្យទរកមានេម្ៃន់ទរនងផ្ដរ10 ការរ េះពាល់ទនេះ
អាចរនាដល់កូនទៅជំនាន់ទប្កាយ -- ៥៥% ននកុមារអាយុពី៦
ទៅ៥៩ផ្ខមានរញ្ហា ទសាកសាា ំងនងផ្ដរ។11ម្ទ្ោយដ៏ប្រទសើរ
រំនុតមួ្យទដើម្បីធានាបាននូវអាហាររូតថម្ភដ៏សម្ស្សរ 
សប្មារ់ទរកនិងកុមារតូចទនាេះ គឺអនុវតាការរំទៅកូនទដ្ឋយ
េឹកទដ្ឋេះមាា យឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ ទែើយកម្ពុជាបានរងាា ញពី
ភាពរកីចទប្ម្ើនទលើការអនុវតាទនេះបានយ ងលា12។ ការចារ់ 
ទនាើម្រំទៅកូនទដ្ឋយេឹកទដ្ឋេះមាា យភាា ម្ៗទប្កាយសប្មាល 
និងការនាល់េឹកទដ្ឋេះមាា យផ្តមួ្យមុ្ខគត់កែុងរយៈទពល៦ផ្ខ
ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សប្មារ់អាហាររូតថម្ភររស់
កុមារកែុងរយៈទពល១០០០នថ្ៃដំរូងននជីវតិររស់ពួកទគ។ 
រ ុផ្នា ទៅផ្តមានការទម្ទរឱ្យរនាជាចំាបាច់និងរនាទ ន់       
កែុងការការនសពវនាយអំពីអតថប្រទយជន៍ននការរំទៅកូន
ទដ្ឋយេឹកទដ្ឋេះមាា យផ្ដលមានគុណប្រទយជន៍ប្រទសើរជាង
ការទប្រើប្បាស់នលិតនលជំនួសេឹកទដ្ឋេះមាា យដូចជាេឹកទដ្ឋេះ
ទរទម្ៅ13។ ដូចទនេះកម្មវ ិ្ ីអរ់រេូំទៅ និងកម្មវ ិ្ ីអរ់រនំានា
ពាក់ព័នធនឹងអាហារចប្ម្ុេះគឺប្តូវការជាចំាបាច់ទដើម្បីទ្វើឱ្យមាន
ភាពរកីចទប្ម្ើនសប្មារ់រយេះទពលយូរអផ្ងវង។ 
 

ឳកាសទដើម្បីភាពរកីចទប្ម្ើន   
អាហាររូតថម្ភកែុងលកខណៈ ពែុវស័ិយ៖ 

ទដើម្បីទដ្ឋេះស្សាយនូវមូ្លទែតុនិងនលរ េះពាល់ននរញ្ហា កងវេះ  
អាហាររូតថម្ភទំងស្សុងបាន ទម្ទរឱ្យមានការប្រឹងផ្ប្រងរមួ្
រែ ទលើវស័ិយសំខាន់ៗជាទប្ចើនរមួ្មាន  វស័ិយកសិកម្ម អរ់រ ំ
អនាម័្យ េឹកសាា ត និង ទសវាផ្ថ្ទំសុខភាពជាទដើម្។ កម្ពុជា
អាចរនាពប្ងឹងនូវយុេធសាស្តសាពែុវស័ិយ ទដ្ឋយទ្វើការរមូ្
រញ្ចូ លនូវទរលនទយបាយជាតិនានា និងកម្មវ ិ្ ីទនសងៗ
ផ្ដលពាក់ព័នធកែុងការជួយទលើកកម្ពស់អាហាររូតថម្ភ។     
ឧទែរណ៍ កម្មវ ិ្ ីកសិកម្ម និង សនាិសុខទសបៀងអាចរទងកើន    
លេធភាពេេួលបានអាហារផ្ដលមានសារធាតុចិញ្ច ឹម្ខពស់ 
ប្ពម្ទំងរញ្ចូ លការអរ់រសំាីពីអាហាររូតថម្ភទៅកែុងកម្មវ ិ្ ី
សិការរស់សាោ អាចជំរុញការអនុវតាអាហាររូតថម្ភលាទៅ
កែុងប្គួសារនងផ្ដរ។ យុេធសាស្តសាពែុវស័ិយទម្ទរឱ្យមាន
ការសប្ម្រសប្ម្ួល និង ការេេួលខុសប្តូវខពស់ររស់ប្កសួង
នានាផ្ដលពាក់ព័នធ និង េេួលរនទុក  ទនាេះនឹងនំាឱ្យមាន 
លេធនលលាប្រទសើរ ទែើយអាចឈានទៅដល់ទរលទៅ
ប្រករទដ្ឋយនិរនាភាព14។ 

រទងកើនការេេួលទនអាហារមានសារធាតុចិញ្ច ឹម្ខពស់ និង 
អាហាររញ្ចូ លមី្ប្កសូារជាតិ៖ 

កម្មវ ិ្ ីអាហារចប្ម្ុេះ និង អាហាររញ្ចូ លមី្ប្កូសារជាតិជួយ
រទងកើនការរឺតស្សូរយកមី្ប្កូសារជាតិតាម្រយៈការទលើកេឹក
ចិតាឲ្យេេួលទនអាហារផ្ដលមានសារធាតុចិញ្ច ឹម្ខពស់ ប្ពម្
ទំងការរញ្ចូ លវតីាមី្នទនសងៗ និងសារធាតុផ្រ  ចូលទៅ
អាហារប្រចំានថ្ៃទៅទពលនលិត។ ជាពិទសស អាហាររញ្ចូ ល
មី្ប្កូសារជាតិប្តូវបានរញ្ហា ក់ថ្នជាជទប្ម្ើសដ៏លា និងជាវ ិ្ ី
សាស្តសាផ្ដលរែ័ស ទែើយចំណាយថ្វកិារតិច កែុងការរទងកើន
អាហាររូតថម្ភទដ្ឋយមិ្នមានការផ្លា ស់រាូរខាា ំងទៅទលើរររ
អាហារប្រចំានថ្ៃ (ដូចជា ភាពទជាគជ័យននការកំណត់ឱ្យទប្រើ
ប្បាស់អំរិលអីុយ ូត)15។ វ ិ្ ីដ៏មានសកាា នុពលនងផ្ដរកែុងការ
កាត់រនថយអប្តាទប្រវា ឡង់ននភាពទសាកសាា ំងទនាេះគឺការ
រញ្ចូ លជាតិផ្ដកទៅកែុងេឹកប្តី និងេឹកសីុអីុវ16។ 



 

 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពុជា-យុទធនាការការល ើកកម្ពស់្សុ្ខភាពកុមារឥឡូវលនេះ លោ នលោបាយស្លង្េរ 
 

ទលើកកម្ពស់អាហាររូតថម្ភកែុងរយៈទពល១០០០នថ្ៃដំរូងននជីវតិ 
រយៈទពល១០០០នថ្ៃដំរូងននជីវតិកុមារផ្ដលចារ់ទនាើម្ពីទពល
ស្តសាីមានននទទពាេះរែូតកូនមានអាយុដល់២ឆ្ែ ំគឺជាឳកាសដ៏
សំខាន់សប្មារ់ការលូតោស់ររស់កុមារ។ កែុងកំឡុងទពល
ទនេះ កុមារប្តូវការទៅេឹកទដ្ឋេះមាា យផ្តមួ្យមុ្ខគត់រែូតដល់
អាយុ៦ផ្ខ រនាទ រ់ម្កទគប្តូវផ្តេេួលបានអាហាររផ្នថម្ ប្ពម្
ទំងជាតិផ្ដកនិងវតីាមី្នទនសងៗឱ្យបានប្គរ់ប្រន់។     សាថ ន
ភាពអាហាររូតថម្ភសប្មារ់មាា យកែុងរយៈទពលរងកកំទនើត និង 
កំឡុងទពលមានននទទពាេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សប្មារ់
សុខភាពមាា យ និង ធានាឱ្យបាននូវការលូតោស់និងការ  
អភិវឌ្ឍររស់ទរក17។ រ ុផ្នា មាា យ និង កុមារជួរប្រេេះរញ្ហា
ប្រឈម្ជាទប្ចើនកែុងអំឡុងទពលដ៏សំខាន់ននការរកីលូត
ោស់ទនេះ រមួ្មានទំងគំនារពីសងាម្ និងទសដាកិចចផ្ដលទ ើ្វ
ឱ្យរ េះពាល់យ ង្ៃន់្ៃរទលើការអនុវតាទដើម្បីេេួលបាន       
អាហាររូតថម្ភលា។  ឧទែរណ៍៖ ការសទង់ម្តិថ្មីៗមួ្យទៅទលើ
មា កនលិតនលជំនួសេឹកទដ្ឋេះមាា យជិត២០នលិតនលទៅេី
ប្កុងភែំទពញ រងាា ញឱ្យទ ើញថ្នរម នប្កុម្ែ ុនណាមួ្យបាន
អនុវតាតាម្ទរលនទយបាយជាតិផ្ដលហា ម្មិ្នឱ្យមានការ
នសពវនាយនលិតនលេឹកទដ្ឋេះទរទម្ៅសប្មារ់ទរកបាន
ទំងស្សុងទនាេះទេ18។ េទងវើផ្ររទនេះរទងកើនឱ្យមានការយល់ 
ប្ចលំ និង ព័ត៌មានមិ្នប្តឹម្ប្តូវអំពីការអនុវតាការចិញ្ច ឹម្ទរក
ឱ្យមានសុខភាពលាមំាមួ្ន19។ 

ការទឆាើយតរពីរាជរដ្ឋា ភិបាល 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានទផ្លា តសំខាន់ទៅទលើវ ិ្ ីសាស្តសាពែុវស័ិយ 
និង ការរមូ្រញ្ចូ លរែ តាម្រយៈយុេធសាស្តសាពែុវស័ិយថ្នែ ក់
ជាតិថ្មី សាីពីសនាិសុខទសបៀង និងអាហាររូតថម្ភ (NSFNS ឆ្ែ ំ
២០១៤-២០១៨)។  ជាមួ្យការសទប្ម្ចចូលជាសមាជិក
ចលនាននការពប្ងីកកិចចអនារាគម្ន៍ទលើអាហាររូតថម្ភ (SUN) 
ប្ពម្ទំង ការទលើកកម្ពស់អាហាររូតថម្ភជារញ្ហា អាេិភាពទៅ
កែុងផ្ននការយុេធសាស្តសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្ែ ំ២០១៤-២០១៨
(NSDP) គឺជាការទលើកេឹកចិតាដ៏ខាា ំងមួ្យកែុងការទឆាើយតរ
ការប្រយុេធប្រឆំ្ងទៅនឹងរញ្ហា កងវេះអាហាររូតថម្ភផ្ដលកំពុង
ផ្តប្រឈម្សពវនថ្ៃ ។   រចចុរបនែកិចចការផ្ដលប្តូវទផ្លា តសំខាន់

ទនាេះគឺ ការអនុវតាទរលនទយបាយលាៗ ទំងទនេះ និងធានា
នូវការសប្ម្រសប្ម្ួលដ៏លាពីប្គរ់ភាគីផ្ដលពាក់ព័នធ។ 

អងាការេសសនៈពិភពទោកទសែើឱ្យរាជ              
រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា៖ 
ពប្ងឹងយុេធសាស្តសាពែុវស័ិយទដើម្បទីលើកកម្ពស់សាថ នភាព    
អាហាររូតថម្ភ៖ 

 នាល់អាេិភាពទលើការអនុវតា និងការផ្រងផ្ចក 
ថ្វកិាសប្មារ់យុេធសាស្តសាជាតិសាីពីសនាិសុខទសបៀង
និងអាហារូរតថម្ភឆ្ែ ំ២០១៤-២០១៨ ទែើយធានាថ្ន
ប្កសួងនីមួ្យៗមានការេេួលខុសប្តូវអនុវតាទលើការ
ទរាជាា ចិតាទនេះ។ 

 រទងកើនរផ្នថម្ទលើការទរាជាា ចិតាចំទពាេះចលនាននការ
ពប្ងីកកិចចអនារាគម្ន៍ទលើអាហាររូតថម្ភនាទពលថ្មីៗ
ទនេះ ទដ្ឋយពប្ងឹងទលើការអនុវតាអាហាររូតថម្ភលា ការ
ផ្ចកចាយសារធាតុរផ្នថម្ កម្មវ ិ្ ីអាហាររញ្ចូ ល 
មី្ប្កូសារជាតិ និង អាហារចប្ម្ុេះ។ 

 កាត់រនថយរញ្ហា កងវេះជាតិផ្ដកទដ្ឋយអនុម័្ត 
សមាសភាពសាង់ដ្ឋថ្មី និង អនុប្កឹតសាីពីការរញ្ចូ ល
ជាតិផ្ដកទៅកែុងេឹកប្តី និង េឹកសីុអីុវ។ 

 ទ្វើការសទង់ម្តិថ្នែ ក់ជាតិសាីពីការេេួលទនទដើម្បី
កំណត់អំពីយនាការននកម្មវ ិ្ ីរញ្ចូ លមី្ប្កូសារជាតិ
ទៅកែុងអាហារផ្ដលប្រករទដ្ឋយប្រសិេធិភាព។   

ពប្ងីកអនារាគម្ន៍សំខាន់ៗទដើម្បទីលើកកម្ពស់សាថ នភាព        
អាហាររូតថម្ភកុមារកែុងរយៈទពល១០០០នថ្ៃដំរូងននជីវតិ៖ 

 ពប្ងឹងទលើការអនុវតាអនុប្កឹតទលខ១៣៣សាីពីការ
នសពវនាយលក់នលិតនលសប្មារ់ចិញ្ច ឹម្ទរកនិង
កុមារទដ្ឋយរទងកើតអាជាា ្រផ្ដលមានតួនាេីយ ង
មានប្រសិេធភាពសប្មារ់ប្តួតពិនិតយទលើការ
នសពវនាយពាណិជាកម្ម ការលក់រាយនិងនសពវនាយ
រាល់ការលក់នលិតនលជំនួសេឹកទដ្ឋេះមាា យ។ 

 ទដ្ឋេះស្សាយនូវរញ្ហា រាគររស់កុមារឱ្យមានប្រសិេធ
ភាពតាម្រយៈការវនិិទយគទៅទលើផ្នែកអនាម័្យ



 

 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអនតរជាតិប្រចាំប្រលទស្កម្ពុជា-យុទធនាការការល ើកកម្ពស់្សុ្ខភាពកុមារឥឡូវលនេះ លោ នលោបាយស្លង្េរ 
 

សប្មារ់សែគម្ន៍ជនរេ និង លំទៅដ្ឋា ន
អនា្ិរទតយយទៅេីប្កុង ប្ពម្ទំងអនុវតាទរល
នទយបាយផ្ដលការពារនិងពោបាលជម្ៃឺរាគ (រូក
រមួ្ទំងការពប្ងីកការទប្រើប្បាស់ប្ររ់ថ្នែ ំសងក័សីនិង
សូលុយសយុងេឹកអូរា លីតទៅកប្មិ្តសែគម្ន៍។ 

ទលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងររស់ប្រជាជនកម្ពុជាសាីពីរញ្ហា កងវេះ
អាហាររូតថម្ភ៖ 

 រទងកើនរផ្នថម្ទលើភាពរកីចទប្ម្ើនផ្ដលមានស្សារ់នន
ការរំទៅទដ្ឋេះកូនផ្តមួ្យមុ្ខគត់តាម្រយេះកម្មវ ិ្ ី
អរ់រនំានាសាីពីការអនុវតាការនាល់អាហាររផ្នថម្ផ្ដល
ប្តឹម្ប្តូវ។ 

 ឧរតថម្ភដល់ការរញ្ចូ លកម្មវ ិ្ ីអរ់រតំាម្េូរេសសន៍ 
ជាតិទដើម្បីទលើកកម្ពស់ការនសពវនាយពីអាហាររូតថម្ភ 
ទដ្ឋយសែការជាមួ្យអងាការមិ្នផ្ម្នរដ្ឋា ភិបាល។ 

 ធានាឱ្យបាននូវការអរ់រជំាទេៀងទត់ និងការចុេះទៅ
តាម្មូ្លដ្ឋា នទដ្ឋយរុគាលិកម្ណឌ លសុខភាពតាម្  
សែគម្ន៍ ប្ពម្ទំងធានាថ្នសាោទរៀននឹងរញ្ចូ ល
ការអរ់រ ំនសពវនាយពីអាហារូរតថម្ភនងផ្ដរ។ 
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