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បញជអីក រកត់ 
 

អក រកត ់ អក រអងេ់គ្លស អក រែខមរ 

AFRIMS 
Armed Forces Research Institute of 

Medical Sciences 

វទិយ ថ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តេវជជ ្រស្តៃនកងទ័ព
សហរដ្ឋ េមរកិ 

AHC  Angkor Hospital for Children  មនទរីេពទយកុមរអងគរ 
AMR  Antimicrobial resistance   ភព ុ នំឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ 
AMU  Antimicrobial use  ករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គ 

ATLASS 

Assessment Tool for Laboratory and 

Antimicrobial Resistance Surveillance 

Systems 

ឧបករណ៍ យតៃម្លមនទីរពិេ ធន៍ និង ្របព័នធ ម ន
ភព ុ នំឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ 

AET  Cambodia Applied Epidemiology Training  វគគបណ្តុ ះប ្ត លអពំីេអពឌីីមី ្រស្តអនុវត្តន៍កមពុជ 

CamLAPF 
Cambodia Laboratory of Agricultural 

Products and Food 

មនទរីពិេ ធន៍ផលិតផលកសិកមម និងចំណី រេន
កមពុជ 

CamLIS  Cambodia Laboratory Information System  ្របព័នធព័តម៌នមនទីរពិេ ធន៍កមពុជ 

CAVET 
Cambodia Applied Veterinary 

Epidemiology Training 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល អំពេីអពីឌមីី ្រស្តបសុពយបល
អនុវត្តន៍េនកមពុជ 

CDC 
Department of Communicable Disease 

Control (MOH) 
នយក ្ឋ ន្របយុទធនឹងជងំឺឆ្លង (្រកសួងសុខភិបល) 

COMRU  Cambodia‐Oxford Medical Research Unit  អងគភព្រ វ្រជវេវជជ ្រស្ត អុកហ្វតកមពុជ  
CPA  Complementary Package of Activities  សំណំុសកមមភពប្រងគប់  
CPG  Clinical Practice Guidelines  េសចក្តីែណនសំ្តីពីករអនុវត្តគ្លីនកិ 
DAI  Department of Agro‐Industry   នយក ្ឋ នកសិ-ឧស ហកមម  

DAL 
Department of Agricultural Legislation 

(MAFF) 

នយក ្ឋ ននីតកិសិកមម (្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ) 

DDF  Department of Drugs and Food 
នយក ្ឋ នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ និងេ្រគឿង
សំ ង 

DHS  Department of Hospital  Services  នយក ្ឋ នមនទរីេពទយ 
DIC  Department of International Cooperation  នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជត ិ 

DMDP 
Diagnostic Microbiology Development 

Program 
កមមវធីិអភវិឌ ន៍េ គវនិិចឆ័យអតិសុខុមជវី ្រស្ត  
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EQA  External Quality Assessment  ករ យតៃម្លគុណភពពីខងេ្រក 
FAO  Food and Agriculture Organization  អងគករេសប ង នងិកសិកមមៃនសហ្របជជតិ 
FiA  Fisheries Administration  រដ្ឋបលជលផល 
GAHP  Good Animal Husbandry Practice  ករអនុវត្តចិញច ឹមល្អ 
GAP  Good Agricultural Practice  ករអនុវត្តកសិកមមល្អ 
GAqP  Good Aquaculture Practice  ករអនុវត្ត រវីបបកមមល្អ 
GDA  General Directorate of Agriculture   អគគនយក ្ឋ នកសិកមម  

GDAHP 
General Directorate of Animal Health and 

Production  
អគគនយក ្ឋ នសុខភពសត្វ និងផលិតកមមសត្វ 

GDP  Gross Domestic Product  ផលទុនជតិសរុប 

GLASS  Global AMR Surveillance System 
្របព័នធអេងកត ម នភព ុ នំឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ 
េនក្រមិតសកល 

HRD  Human Resource Development  ករអភវិឌ ធនធនមនុស  
IHR  International Health Regulations  និយត័កមមសុខភពអន្តរជតិ 

IMCI 
Integrated Management of Childhood 

Illnesses 
សមហរណកមមទទួលបនទុកពនិិតយពយបល ជំងឺកុមរ 

IPC  Infection Prevention and Control  ករបងក រ នងិករ្រតួតពនិិតយករឆ្លងេ គ 
IPC  Institute Pasteur du Cambodge  វទិយ ថ នប៉សទ័រកមពុជ 
ITM  Institute of Tropical Medicine  វទិយ ថ នេវជជ ្រស្ត្រតូពិក 
JEE  Joint External Evaluation  ករ យតៃម្លរមួគន ពីខងេ្រក 
KRA  Key Result Area  លទធផលសំខន់ៗ មែផនក 

MAFF 
Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ 

MDR  Multidrug Resistant  ភព ុ នំឹងឱសថេ្រចីនមុខ  
MIH  Ministry of Industry and Handicraft  ្រកសួងឧស ហកមម នងិសិបបកមម 
MIME  Ministry of Mines and Energy  ្រកសួងែរ ៉នងិថមពល 
MOE  Ministry of Environment  ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
MOEYS  Ministry of Education, Youth and Sports  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
MOH  Ministry of Health  ្រកសួងសុខភិបល 
MPA  Minimum Package of Activities  សំណំុសកមមភពអបបបរម 
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MRD  Ministry of Rural Development  ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
MRL  Maximum Residue Limit  ក្រមិតកកសំណល់អតបិរមែដលទទលួយកបន 

NAHPRI 
National Animal Health and Production 

Research Institute  

វទិយ ថ នជតិ្រ វ្រជវសុខភពសត្វ និងផលិតកមម
សត្វ  

NIPH  National Institute of Public Health  វទិយ ថ នជតិសុខភព ធរណៈ 

NMCHC 
National Maternal and Child Health 

Center 
មជឈមណ្ឌ លជតិគពំរម  នងិទរក 

NPH  National Pediatric Hospital  មនទរីេពទយកុមរជតិ 
OIE  World Organisation for Animal Health  អងគករសុខភពសត្វពិភពេ ក 

PDAFF 
Provincial Department of Agriculture 

Forestry and Fisheries 
មនទរីកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ជធនី េខត្ត 

RUA  Royal University of Agriculture  កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម 
SHCH  Sihanouk Hospital Centre of Hope  មនទរីេពទយ្រពះសីហនុមណ្ឌ លៃនក្តីសងឃមឹ 
UHS  University of Health Sciences  កលវទិយល័យវទិយ ្រស្តសុខភបិល 
URC  University Research Council  ្រកុម្របកឹ ្រ វ្រជវ កលវទិយល័យ 

USAID 
United States Agency for International 

Development 
ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដមីបអីភវិឌ នអ៍ន្តរជតិ 

USCDC 
US Centers for Disease Control and 

Prevention 

មជឈមណ្ឌ ល្រគប់្រគង នងិបងក រជំងរឺបស់សហរដ្ឋ     
េមរកិ 

VAHWs  Village Animal Health Workers  ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ 
VHVs  Village Health Volunteers  អនកសម័្រគចិត្តសុខភពភូមិ 
WHO  World Health Organization  អងគករសុខភពពភិពេ ក 
XDR‐TB  Extra‐drug resistant tuberculosis  ជំងរឺេបងែដល ុ នឹំងឱសថកនុងក្រមិតខពស់ 
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េសចក្តីសេងខប 
ែផនករសកមមភពពហុវសិយ័ ស្តីពីភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំេមេ គេនកមពុជឆន ២ំ០១៩–២០២៣ 

មនចកខុវសិយ័ចងេ់ឃញីកមពុជជ្របេទសែដល្របជពលរដ្ឋមនសុខភពល្អ និងមន្របព័នធអភិបលកិចច 
រងឹម ំ េ យពំុទទួលរងករគំ មកែំហងពីភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំេមេ គ ែដល ចបនទុចបង្អ កដ់ល់
កំេណីនេសដ្ឋកិចច និងបងកឱយមន និភយ័ ែដលមិនចបំចដ់លសុ់ខភព សន្តិសុខ និងកចិចគពំរសងគម។  

មុនេពលេរៀបចំេសចក្តេី្រពៀងែផនករសកមមភពពហុវសិយ័(MSAP)េនះ ្រកមុករងរបេចចកេទស
ទទួលបនទុកេឆ្លីយតបចំេពះភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំេមេ គៃន្រកសងួសុខភិបល  ្រកសួងកសកិមម រកុខ
្របមញ នងិេន ទ និង្រកសួងបរ ិ ថ ន េ យមនករគ្ំរទពីអងគករ FAO OIE និង WHO បនេធ្វីករ
វភិគ ថ នភព ចបពី់ែខ តុ  រហូតដលែ់ខ ធនូ ឆន ២ំ០១៧ េដមីបី យតៃម្លពកិីចចខិត ខ្ំរបឹងែ្របងពក់ពន័ធ
នឹងAMR កនុងវសិយ័ សុខភបិល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន។ អតថបទែដល្រតូវបនេបះពុមពផ យ ឯក របទ
បង្ហ ញ និងរបយករណ៍ដៃទេទៀត ្រតវូបនយកមកេធ្វកីរពនិិតយ។ ករសមភ សន ៍្រតូវបនេធ្វីេឡងី ជមួយ
អនកពកព់ន័ធ េន មអងគភពរដ្ឋ មនទរីេពទយ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងអនកជំនញនន។ លទធផលៃនករវភិគ 
ថ នភពេនះ ្រតូវបនេលកីយកមកបង្ហ ញកនុងអឡុំងេពលកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹងអនកពកព់ន័ធ 

កលពីៃថងទី ២៩ ដលៃ់ថងទី ៣០ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៧ េន ជធនីភនំេពញ។ អនកចូលរមួ (ដូចជ  ម្រន្តី      
រ ្ឋ ភិបល អនកជំនញ ម្រន្តីបេចចកេទស និងតំ ងមកពីអងគករៃដគូអភិវឌ ន)៍ បនេធ្វីករបញជ កេ់ផទ ង
ផទ ត់លទធផល ចំណុចខ្វះខតទងំេនះ និងេផ្ត តេលីយុទធ ្រស្តចំនួន្របពីំរ ែដលនឹង្រតូវអនុវត្តកនុង           
រយៈេពល្របឆំន បំនទ ប៖់  
១. ព្រងឹងអភិបលកិចច និងករស្រមបស្រមួល េដីមបកីត់បនថយភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំេមេ គ (AMR)  
២. ្របមូលភស្តុ ង មរយៈករឃ្ល េំមលី (Surveillance) និងមនទីរពេិ ធន ៍
៣. េ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប 
៤. ទប់ ក តភ់ព ុ នំឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ (AMR) មរយៈករអនុវត្តល្អ 
៥. បេងកីនករយលដឹ់ងរបស់ ធរណជន  
៦. បេងកីនសមតថភពធនធនមនុស  អំពីភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំេមេ គ 
៧. ្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន ៍(Innovation) េដីមប្ីរបឆងំនឹងភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំេមេ គ (AMR)  

លទធផលសខំន់ៗ ែដលបនពកីរវភិគ ថ នភពេនះ ្រតវូបន កប់ញចូ លេទកនុងែផនករសកមមភព 
ដូចជ េគលនេយបយ សមិទធផល គំនិតផ្តួចេផ្តមី ករសិក ែដលេធ្វីេឡងីកលពីេពលថមីៗេនះ 
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សកមមភពេនកនុង្របេទស និងអនកពក់ពន័ធនន។ លទធផលទងំេនះ រមួមន ៖ 
 ត្រមវូករព្រងឹងសមតថភពមនទីរពេិ ធន ៍ ជពិេសសកនុងវសិយ័បរ ិ ថ ន ចំណី រ និង          
កសិកមម។ 

 ត្រមវូករផ្ល សប់្តូរបទពិេ ធន ៍ និងេផទរចេំណះដងឹអំពីករឃ្ល េំមីល AMR កនុងវសិយ័សុខភបិល 
កសិកមម ចំណី រ និងបរ ិ ថ ន។  

 ្រតូវព្រងឹងករអនុវត្តបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងជំរញុឱយមនករេ្របី្របសឱ់សថអងទី់ប៊យី៉ូទិកឱយបន
សម្រសប កនុងវសិយ័កសិកមម និងវសិយ័សុខភិបល។  

 ្រតូវមនករ្រ វ្រជវអំពីែផនកេផ ងៗ ជពិេសសេផ្ត តេលី ្របតិបត្តិ នងិអនុវត្តទក់ទងនឹង AMR។ 
 ចបំច្់រតូវមនករេលកីកមពសក់នុងករអនុវត្ត ែដលរមួចំែណក កត់បនថយបញ្ហ  AMR រមួមនករ
បងក រ និងករ្រតួតពិនិតយករឆ្លងេ គេន្រគឹះ ថ នសុខភិបល ករអនុវត្ត កសិកមមល្អ ករអនុវត្ត
ករចិញច ឹមសត្វល្អ  ករអនុវត្ត រវីបបកមមល្អ ទឹក អនមយ័បរ ិ ថ ន អនម័យផទ លខ់្លួន ករ្រតតួ      
ពិនិតយ និងករវភិគសុវតថិភពចំណី រ និងករ្រគប្់រគងសំណល។់ 

 ចបំច្់រតូវបេងកីនករយលដឹ់ងជ ធរណៈ និងករតស៊ូមតិេលកីរេ្រប្ីរបសឱ់សថអងទី់ប៊យី៉ូ   
ទិក AMR និងករអនុវត្តកសិកមមល្អ  ករករពរជំងឺសត្វ និងមនុស  និងករែថទសុំខភព               
ជមូល ្ឋ ន។ 

 ចបំច្់រតូវក ងសមតថភពម្រន្តី និងអនកជំនញែដលកំពុងបំេពញករងរ ែដលពកព់ន័ធនឹង
ករងរ AMR ដូចជ  មនទរីពិេ ធន៍ ករឃ្ល េំមីល េសចក្តីែណនសំ្តីពីករអនុវត្តគ្លនិីក ករបងក រ 
និងករ្រតួតពិនិតយករឆ្លងេ គ និងករងរដៃទេទៀត ែដល្រតូវករជំនញវជិជ ជីវៈ។ 

 ចបំច្់រតូវព្រងឹងករគ្ំរទដលក់មមវធីិ មរយៈអភិបលកិចច និងករស្រមបស្រមួលរ ង្រកសួង 
និង្រកសួង និងអងគភពកនុង្រកសួង នីមួយៗ ករបេងកីតភពជៃដគូ និងករផ្តលថ់វកិ។  
 

ែផនករសកមមភពពហុវសិយ័េនះ មនេគលបណំងចូលរមួចំែណកជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ  
ៃដគូអភិវឌ ន ៍ និងអនកផ្តលជំ់នួយនន  េដីមបកំីណតចំ់ណុច ទិភពកនុងករអនុវត្តករងរ និងកិចច     
សហ្របតិបត្តិករ។ អនកអនុវត្តែផនករសកមមភពពហុវសិយ័េនះរមួមន អនកេរៀបចេំគលនេយបយ អនក
សេ្រមច ម្រន្តីមកពី្រកសួង ថ បន័នន មិនែមន្រតឹមែត ្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ 
និងេន ទ ឬ្រកសងួបរ ិ ថ នេឡយី អនកសិក ្រ វ្រជវ សិស  និស តិ អនកែស្វងរកមតិគ្ំរទ និង្របពន័ធ
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ផ ព្វផ យ សមគមវជិជ ជីវៈ និងអនកជំនញបេចចកេទស អនកដឹកនសំហគមន ៍ និងអនកេកៀរគរ កដូ៏ចជ    
ៃដគូអន្តរជត ិ ស្រមប់េរៀបចំកមមវធីិ និងសកមមភពននកនុងេគលបំណង្របឆងំ ភព ុ នឹំងឱសថ           
អងទី់ប៊យី៉ូទិក។ 
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ជំពូកទី ១. វ រ 
 

បញ្ហ ្របឈម និងករេឆ្លើយតបជសកល 

ករខកខនមិនេឆ្លយីតបចំេពះ AMR នឹងបងកផលបះ៉ពល់ដលសុ់ខភព ធរណៈ េសដ្ឋកិចច នងិ 
វស័ិយកសកិមមកនុងសកលេ កទងំមូល ែដលនឹងបងកករគំ មកំែហងដលគំ់និតផ្តួចេផ្តីម េដីមបឈីនេទ 
សេ្រមចករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភពែដលកំពុងអនុវត្តនេពលបចចុបបនន។ AMR បងកឱយមនមនុស ្ល ប់
រហូតដល់េទ ១០ នករណី ្រតឹមឆន ២ំ០៥០ ្របសិនេបីមិនមនករទប់ ក តម់ន្របសិទធភព។1 គំនិត
ផ្តួចេផ្តមីសុខភព ធរណៈនន ទទួលរងករគំ មកំែហងេ យ រករ យភយ AMR ជពិេសស
េន ម្របេទសែដលមនធនធនតិចតួច េដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព ុ ឱំសថ្របឆងំេមេ គ។2 កនុង
្របេទសកំពុងអភិវឌ  និង្របេទសែដលមនចំណូលទប ករអេងកត ម ន និងសមតថភពមនទីរពេិ ធន៍
េនជួប្របទះនឹងករខ្វះខតេនេឡយី េហយីទនទឹមគន េនះ វធីិ ្រស្តករែចករែំលកទិនននយ័ និងករស្រមប
ស្រមួលេនមិនទនម់នបទ ្ឋ នចបស់ សេ់នេឡយី។     AMR    មនទំនក់ទំនងជមួយនឹងករ្រពួយ    
បរមភអពីំជំងឺរេបងែដល ុ នំឹងឱសថច្រមុះ (MDR‐TB) ភព ុ នឹំងឱសថ artemisinin ភព ុ នំឹងឱសថ 
្របឆងំេមេ គេអដស៍ និងភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំវរីុស ែដលជឱសថស្រមបក់រពរ និងពយបលជងឺំ 
ផ្ត យ។  េ្រគះថន ក់គឺេន្រតងថ់ ឱសថ្របឆងំេមេ គែដលជួយឱយមនភពេជឿនេលឿនកនុងវសិយ័        
សុខភបិល នឹងែលងមន្របេយជនស៍្រមប់ករពយបលេទៀត េ យ រែតភព ុ នឹំងឱសថទងំ
េនះ។  

 
របយករណ៍របសធ់នគរពិភពេ កឆន  ំ ២០១៤ ស្តីពកីរ ម ន  AMR បនបង្ហ ញថ ករ

ចម្លងេ គបងកេឡងីេ យេមេ គែដល ុ នំឹងឱសថ ចប ្ត លឱយមនករខូចខតដល ់ េសដ្ឋកិចច
សកលេ ក ដូចជវបិត្តិហរិញញវតថុេនកនុងឆន  ំ ២០០៨។3 ្របសិនេបីពំុមនករេធ្វីសកមមភពអ្វីេនះេទ 

                                                            
1 ករពិនិតយេឡងីវញិៃនភព ុ េំទនឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ (២០១៦)។ េឆ្លីយតមេទនឹងករឆ្លងេ គែដល ុ េំទនឹងឱសថ  េនទូទងំ
សកលេ ក៖ របយករណ៍ និងអនុ សន៍ចុងេ្រកយ។ ករពិនិតយេឡងីវញិៃនភព ុ េំទនឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ  ែដលដឹកនេំ យេ ក 
Jim O’Neill។  ចូលេមីល មរយៈេគហទំព័រ https://amr-review.org/   
2 ្រកុមករងររបស់ធនគរពិភពេ ក (២០១៧)។ ករឆ្លងេ គ ែដល ុ នឹំងឱសថ៖ ករគំ មកំែហងចេំពះេសដ្ឋកិចចរបស់េយងីនេពលអ
នគត។      េសចក្តី្រពងស្រមប់ពិភក ។   
3 ្រកុមករងររបស់ធនគរពិភពេ ក (២០១៦)។ ករឆ្លងេ គែដល ុ នំងឹឱសថ៖ ករគំ មកំែហងចំេពះេសដ្ឋកិចចរបស់េយងីនេពលអ
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្របេទសែដលមនចំណូលទប ចបតប់ង់ផលិតផលសរុបកនុង្រសុក ជង ៥% េ យ រករចំ យ 
និងករបត់បងជំុ់វញិករែថទសុំខភព និងករេធ្វីកសិកមម។ បញ្ហ  AMR ែដលពំុបនកតប់នថយ ចរញុ
្រចនមនុស  ២៨ ននក ់ ឱយធ្ល កចូ់លេទកនុងភព្រកី្រក ែដលពួកេគភគេ្រចីនសថិតេនកនុង្របេទស
កំពុងអភិវឌ  េ យ រមនករលបំកកនុងករពយបលកនុងករឆ្លងេ គ និងករបតប់ងផ់លិតភព        
កសិកមម។ ករចំ យេលីករែថទសុំខភព ចេកីនេឡងី ៣០០ពន់ ន ដុ ្ល រ រហូតដល់ជង 
១០០០ ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយឆន ។ំ  

 
ករពុំមនវធិនករ្របយុទធ្របឆងំនឹង AMR ចបងកផលបះ៉ពល់យ៉ងធេំធងដល់វសិយ័កសិកមម 

ដូចជ  ករបតប់ងផ់លិតកមមកសកិមម ករថយចុះនូវក្រមិតជីវតិភពរសេ់ន និងបងក និភយ័ចំេពះ  
សន្តិសុខេសប ង (FAO ២០១៦)។ មករប៉ន្់របមណបនបង្ហ ញថ ផលិតកមមសត្វ េនទូទងំ 
សកលេ ក នឹងថយចុះកនុងចេន្ល ះពី ២,៦% េទ ៧,៥% កនុងមួយឆន ។ំ ្រតមឹឆន  ំ២០៥០ មនករប៉ន់
្របមណថ ផ.ស.ស របសស់កលេ កទងំមូល នឹងថយចុះ ១០០ ពន់ ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ  
(100 Trillion)។ 

 
កិចចសហករ្រតីភគរី ង FAO,  OIE និង WHO បនបនថយករេ្រប្ីរបស ់អភិ្រកមសុខភពែតមួយ 

(One Health)   រមួបញចូ លសុខភពេទកនុង្រគបេ់គលនេយបយទងំអស ់ (Health in All Policies)  និង 
អនុវត្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន  េដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹង AMR។ ែផករសកមមភពឆន ២ំ០១៦ របសF់AO 
បនកំណតពី់ក ្ត ែដលរមួចំែណកនឱំយមន  AMR េកីតេឡងី ដូចជកង្វះបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ចបប ់ និងករ
្រតួតពិនិតយករេ្របី្របសឱ់សថផ ះកនុងវស័ិយកសិកមមជជេដមី។ ឱសថផ ះភគេ្រចីន ្រតវូបនេ្រប្ីរបស់
កនុងវសិយ័កសិកមម ជឱសថជ្រមុញឱយសត្វធំេលឿន និងករពរជំងឺសត្វ។ េលសីពីេនះ កម៏នករេ្របី្របស់
ឱសថ្របឆងំេមេ គមិនសម្រសប កនុងករែថទសុំខភពផងែដរ ឧទហរណ៍ ដូចជ  ករេ្របី្របសឱ់សថ
ផ ះពំុបន្រគប់ក្រមិតកនុងករពយបល និងករេ្របី្របសឱ់សថអងទី់ប៊យី៉ូទិកេ យមិនេគរព េទ មេវជជ
បញជ ជេដមី។ េ យ រលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងេគលនេយបយ្រគប្់រគងករផ ព្វផ យទីផ រេន
មិនទនម់នភពល្អ្របេសរីេនេឡយីេន មប ្ត ្របេទសជេ្រចីន េគ ចទិញឱសថផ ះពីកែន្លងលក់  
ឱសថ ឬ មអិុនធឺណិត។  ឱសថផ ះែដលមនគុណភពេ្រកមស្តង់ រ នងិឱសថផ ះែក្លងក្ល យ ជក ្ត
                                                                                                                                                                                                   

នគត។         េសចក្តី្រពងស្រមប់ពិភក ។  
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រមួចំែណកេធ្វឱីយេកីតមន AMR ផងែដរ។ ករអនុវត្តមិនល្អេលីករចិញច ឹមសត្វ អនម័យផទ លខ់្លួន និងករ
្រគប់្រគងសំណលក់សកិមម ជក ្ត រមួចំែណកបែនថមេទៀត នឱំយមនករ យភយបក់េតរ ី ុ នំងឹ        
ឱសថកនុងសង្វ កច់ណីំ រ និងកនុងបរ ិ ថ ន។  

េ យយលពី់ភពបនទ នក់នុងករចតវ់ធិនករ និង រៈសខំនៃ់នកិចចសហ្របតិបត្តកិរពហុវសិយ័ 
FAO, OIE និង WHO បនបេងកតីនូវកិចចសហ្របតិបត្តិករ្រតភីគ ី និងអនុម័តឱយមនករេ្របី្របសអ់ភិ្រកម 
សុខភពែតមួយ (One  Health) េដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹង AMR។ យុទធ ្រស្តែដល្រតូវបន កេ់ចញកនុង
ែផនករសកមមភពសកល ស្តពីីភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំេមេ គ ឆន  ំ២០១៥ (WHO ២០១៥) រមួមន៖ 

១. អភិវឌ នែ៍បបែផនេសដ្ឋកិចចគំរ ូ េដីមបឱីយមនករវនិេិយគ្របកបេ យនិរន្តភព េ យេធ្វីករ
ពិចរ ពីត្រមូវកររបស្់រគប្់របេទសទងំអស ់ និងបេងកីនករវនិិេយគេលកីរផលិតឱសថ 
ឧបករណ៍េធ្វីេ គវនិិចឆយ័ ៉ ក់ ងំថមីៗ និងអន្ត គមនដ៍ៃទេទៀត។  

២. បេងកីនករយលដឹ់ងអំពី AMR មរយៈករផ ព្វផ យ ករអបរ់ ំ នងិករបណ្តុ ះប ្ត ល្របកប 
េ យ្របសិទធភព។ 

៣. ជំរញុឱយមនករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គ ឱយបនសម្រសប ស្រមបសុ់ខភពមនុស  និង   
សត្វ។  

៤. កត់បនថយ ងំសីុដងក់រណីឆ្លងេ គ មរយៈវធិនករអនមយ័បរ ិ ថ ន អនមយ័ផទ លខ់្លួន និង
វធិនករបងក រ្របកបេ យ្របសទិធភព។  

៥. ព្រងឹងចំេណះដឹង និងភស្តុ ងជមូល ្ឋ ន មរយៈករ ម ន និងករ្រ វ្រជវ។  
 
ម សននិបតសុខភពពិភពេ កេលីកទី ៦៨ ែដលេធ្វីេឡងីកលពីែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១៥ បន

ក់េចញនូវេសចក្តីសេ្រមចេលខ WHA 68.7 ស្តីពីែផនករសកមមភពសកលស្តពីី AMR ។ េសចក្តីសេ្រមច
ស្តីពី AMR  េនះ បនរលឹំកេឡងីវញិពីេសចក្តីសេ្រមចមុនៗ អំពីករេ្របី្របសឱ់សថឱយបន្រតឹម្រតូវ ជងឺំ
ែដលេលចេចញថមីៗ នងិជំងឺឆ្លងេផ ងេទៀត សន្តិសុខ សុខភពសកល និងករទប់ ក ត ់AMR។ េ យ រ
វធិនករទងំេនះមនវ ិ លភពេលសីពីវសិយ័សុខភិបលេនក្រមិតសកល តំបន់ និងជតិ អភិ្រកម 
សុខភពែតមយួ (One  Health) ្រតូវបនអនុមត័ឱយមនករចូលរមួពីតួអងគននេនកនុងវសិយ័េវជជ ្រស្ត
មនុស  និងបសុពយបល កសិកមម ចំណី រ ហរិញញវតថុ បរ ិ ថ ន និងអនកេ្រប្ីរបសទូ់េទ។ រដ្ឋ           
ជសមជិក ្រតូវបនជំរញុឱយេរៀបចំែផនករសកមមភព និងេកៀរគរធនធនមនុស  និងហរិញញវតថុ េដីមបី
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្របយុទធ្របឆងំនឹង AMR។ 
បនទ បពី់ែផនករសកមមភព្រតីភគី អងគករ FAO បនេរៀបចនូំវែផនករសកមមភពមួយស្តីពី AMR  

ឆន ២ំ០១៦–២០២០ េដមីបគី្ំរទដល់វស័ិយេសប ង និងកសិកមម កនុងករអនុវត្តែផនករសកមមភពសកល
ស្តីពី AMR។ សកមមភពែដល្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក ់ រមួមន ០៤ចំណុច៖ (ទី១) បេងកីនករយល់
ដឹងអំពី AMR  និងករគំ មកំែហងពក់ពន័ធនន (ទី២) អភិវឌ សមតថភពអេងកត ម ន ភព ុ នំឹង  
ឱសថ្របឆងំេមេ គ និងករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គកនុងវស័ិយេសប ង និងកសិកមម (ទី៣) ព្រងឹង
អភិបលកិចចពក់ពន័ធនឹងករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គ និងភព ុ នំងឹ ឱសថអង់ទីប៊យី៉ូទិកកនុងវសិយ័
េសប ង និងកសិកមម និង(ទី៤) ជំរញុឱយមនករអនុវត្តល្អកនុង្របពន័ធេសប ង និងកសិកមម និងករេ្របី្របស ់
ឱសថអង់ទីប៊យី៉ូទិកេ យ្របុង្របយត័ន។ កនុងឆន ២ំ០១៦ យុទធ ្រស្ត របស ់ OIE ស្តីពីភព ុ នឹំងឱសថ
្របឆងំេមេ គ និងករេ្រប្ីរបស ់  ឱសថអង់ទីប៊យី៉ូទិកឱយ្របុង ្របយត័ន ្រតូវបនេបះពុមពផ យ េ យមន
ក់េចញនូវយុទធ ្រស្តស្រមបវ់សិយ័សុខភពសត្វ (OIE ២០១៦)។ 

ករ ម នគឺជករងរមយួដសំ៏ខន់ ែដល្រតូវជំរញុបែនថមេទៀត េនកនុងែផនករសកមមភព
សកលស្តីពីAMR េនះ។  WHO បនបេងកីត្របពន័ធ ម ន AMR េនក្រមតិសកល (GLASS) េដីមបបីេងកីត   
សមតថភពរបស់្របេទសនន កនុងកររមួចំែណកដលក់រពនិិតយ ម នជសកលេនះ។4 ្របព័នធ GLASS 
មនេគលបណំងេធ្វីឱយមនករ្របមូល ករវភិគ និងករែចករែំលកទិនននយ័ AMR ែដលមនលកខណៈ   
ស្តង់ រ ចេ្របៀបេធៀបគន បន នងិមនសុពលភព ជមួយនងឹប ្ត ្របេទសនន េដមីបផី្តលព័់តម៌ន
កន់ែត្របេសរីស្រមបក់រេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ជំរញុឱយមនករអនុវត្តវធិនករ េនថន កមូ់ល ្ឋ ន      
ថន ក់ជតិ និងថន កតំ់បន់ និងផ្តល់ភស្តុ ងជមូល ្ឋ នស្រមបេ់ធ្វីសកមមភព និងតសូ៊មតិ។ ្របព័នធេនះបន
្របមូលផ្តុ ំ ទិននន័យ ម នអនកជំងឹ មនទីរពេិ ធន ៍ និងេអពីឌីមី ្រស្តបញចូ លគន ។ ្របពន័ធ GLASS េធ្វ ី     
សុខុដុមនីយកមម វធិី ្រស្ត ម ន  ដូចជ  ករ ម នជបជ់្របច ំនិងករែស្វងរកករណី ករ្របមូល
វតថុវភិគគ្លីនិកជ្របច ំ កររមួបញចូ លគន រ ងេមេ គ និងឱសថ្របឆងំបកេ់តរជីមួយគន  និង្របេភទវតថុ
វភិគជ ទភិព។ េសៀវេភែណនសំ្តពីី្របព័នធ GLASS មនបង្ហ ញពីបញជ ីេមេ គសខំន់ៗ  និងឱសថ
្របឆងំនឹងបកេ់តរ ី ែដល្រតូវបនេ្របី្របសស់្រមប់ពិនិតយ ម ន និងករេ្របៀបេធៀប្របកបេ យ      
ស្តង់ រ។ បកេ់តរសំីខន់ៗ  រមួមន៖ Escherichia  coli,  Klebsiella  pneumoniae,  Acinetobacter 

baumannii,  Staphylococcus  aureus,  Streptococcus  pneumoniae,  Salmonella  spp.,  Shigella  spp. 
                                                            
4 http://www.who.int/glass/en/   
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និង Neisseria gonorrhoeae។ 
អងគករ FAO បនេបះពុមពផ យឧបករណ៍ យតៃម្លមនទីរពិេ ធន ៍ និងភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំ 

េមេ គ (ATLASS) េដីមបគី្ំរទដលប់ ្ត ្របេទសននកនុងកចិចខិតខំ្របឹងែ្របង កណំតព់តី្រមូវករ នងិ
េរៀបចែំផនករព្រងឹងករអេងកត ម នកនុងវសិយ័កសិកមម។ ឧបករណ៍េនះនឹងជួយផ្តលក់រែណនដំល់
ករ យតៃម្ល កំណតពី់បរមិណ និង្របេភទឱសថអងទី់ប៊យី៉ូទិកែដលកំពុង្រតវូបនេ្របី្របស ់ កំណតពី់
បនទុក AMR កំណតពី់ករេលីកេចញនូវ្របេភទៃនភព ុ ថំមីៗ េផ្ត តករែណនអំំពយុីទធ ្រស្តពយបល 
និងេធ្វកីរ យតៃម្ល្របសិទធភពៃនយុទធ ្រស្តអន្ត គមន។៍ OIE បនេរៀបចំ្របព័នធទិននន័យសកលអំពី រ
ធតុ្របឆងំេមេ គ ស្រមបេ់្របី្របសក់នុងសត្វ និង្របមូលពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងករេ្របី្របសឱ់សថ  
្របឆងំេមេ គ កនុងវសិយ័សុខភពសត្វ ពី មប ្ត ្របេទសជសមជិករបសខ់្លួនជេរៀង លឆ់ន  ំចប់ ងំ
ពឆីន  ំ២០១៥ មក។5  
 

បញ្ហ ្របឈមេនថន ក់តំបន់ 
បញ្ហ ្របឈមមនដូចជ  កង្វះករ ម ន AMR េនកនុង្របេទស ករយលដឹ់ងរបស់ ធរណជន

ទូេទេនមនក្រមិត កង្វះនូវេគលនេយបយជត ិ ស្តីពីករេ្របី្របសឱ់សថអងទី់ប៊យី៉ូទិក កនុងវសិយ័      
សុខភបិល កសិកមម នងិឧស ហកមមចំណី រ ករែចកចយ និងករលក់ឱសថ្របឆងំេមេ គែដល    
ពុំមនករ្រគប់្រគង្រតឹម្រតូវ និងកង្វះខតនូវកមមវធីិបងក រ និងករ្រតួតពិនិតយករឆ្លងេ គ (IPC)។ 

 
កនុងឆន  ំ ២០១៤ រដ្ឋជសមជិកេនតំបន់ សីុប៉សីុហ្វកិខងលិច បនអនុម័តេលីរេបៀប រៈ

សកមមភពស្រមប់ AMR កនុងសម័យ្របជំុេលីកទី ៦៥ ៃនគណៈកមម ធិករថន កតំ់បនរ់បស ់អងគករ WHO។ 
មនករឯកភពេលសីកមមភពជ ទិភពចំនួនប៖ី  

១. េធ្វឱីយល្អ្របេសរីនូវកររ ម ន AMR និងករ្រតួតពិនិតយនូវករេ្របី្របសឱ់សថអង់ទីប៊យី៉ូទិក។ 
២. ព្រងឹងករអភិវឌ  និងករអនុវត្តែផនករជត្ិរគប្់រជុងេ្រជយ េដីមបទីប់ ក ត ់AMR និងបេងកនីករ
យលដឹ់ងកនុងពហុវស័ិយ។ 

៣. ព្រងឹងសមតថភព្របពន័ធសុខភិបល េដមីបទីប់ ក ត ់AMR (WHO, 2015)។ 
្រសេដៀងគន េនះែដរ សហគមន៍ ៊ ន បនទទួល គ លពី់បញ្ហ  AMR និងភពចបំចក់នុងករ       

                                                            
5 សូមេមីល http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/veterinary-products/antimicrobials/   
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អនុវត្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងពហុវសិយ័រមួគន  េដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹង AMR កនុងប ្ត ្របេទសជសមជកិ
របស់ខ្លួន6 និងបនអនុមត័េលីេសចក្ត្ីរបកសរបសថ់ន ក់ដឹកនំ ៊ នស្តីពី AMR  ៖ ្របយុទធ្របឆងំនងឹ 
AMR  មរយៈអភិ្រកមសុខភពែតមួយ (One  Health)។ AMR គឺជ ទិភពទី ១០ កនុងចំេ ម ទិ
ភពទងំ ២០ កនុងរេបៀប រៈអភិវឌ ន៍វសិយ័សុខភិបលេ្រកយឆន  ំ២០១៥ របស់ ៊ ន។ ្របេទសជ
សមជិករបស់ ៊ ន ្រតូវបនជ្រមញុឱយព្រងឹងែផ្អកជេ្រចីន ជែផនកមួយៃនយុទធ ្រស្តជតិ េដមីប្ីរបយុទធ
្របឆងំនឹង AMR៖ សង្វ កត់ៃម្លកសិកមម ករ្រគប្់រគងនូវករេ្របី្របសឱ់សថអង់ទីប៊យី៉ូទិកបនសម្រសប 
ករយលដឹ់ង និងករតស៊ូមតិ ករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន ករបងក រ និងករ្រតតួពិនិតយករឆ្លងេ គ សមតថភព
មនទីរពេិ ធន៍ ករ ម ន  និងករ្រ វ្រជវទកទ់ងនឹង AMR  កនុងវសិយ័សុខភិបល បរ ិ ថ ន និង
កសិកមម ករចូលរមួពហុវសិយ័ ករ្រគប់្រគងសង្វ ក់ផគតផ់គងឱ់សថ និងចំណី រ ឱសថ្របឆងំេមេ គ
្របកបេ យគុណភព ្របព័នធ្រគប់្រគង នងិករបណ្តុ ះប ្ត លអនកជំនញ សិស  និស តិ។ ករសកិ
របស់ ៊ ន ស្តីពីករេ្រប្ីរបសឱ់សថ្រតឹម្រតូវកនុងតំបន់ ៊ ន ទទួល គ ល់ពីបញ្ហ  AMR េនតំបន់ សីុ     
េគនយ ៍ និងផ្តលជ់អនុ សនឱ៍យមនករេរៀបចយុំទធ ្រស្តជតិពហុវសិយ័ េដមីប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងបញ្ហ  

AMR7។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនះ សថិតេនកនុងវ ិ លភពរចនសមពន័ធរបសជ់តិ ែដលមនតនួទីេចញ
េវជជបញជ  និងផ្តលឱ់សថ។ េគលេ សងគមេសដ្ឋកិចចេ្រកយឆន  ំ ២០១៥ របស់ ៊ ន បនបញចូ លកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងេផ្ត តេល ី AMR សុវតថិភពេសប ង ករព្រងឹងមនទរីពិេ ធន ៍ និងករអភិវឌ ឧស ហកមម      
ផលិតឱសថ។  
 

ថ នភពសខុភព និងករអភិវឌ ទូេទរបស្់របេទសកមពជុ និង រៈសខំន់ៃន 
ភព ុ ្ំរបឆងំនឹងេមេ គ 

ជទូេទ ថ នភពសុខភពេន្របេទសកមពុជ មនភពល្អ្របេសរីជងមុន។ រ ្ឋ ភិបលបនបេងកីន
ចំ យទូេទេលីករែថទសុំខភពកនុង្របជជនមន ក់ពី ៤ ដុ ្ល រ កនុងឆន  ំ២០០០ ដល ់៧ ដុ ្ល រ កនុងឆន  ំ
២០០៥ ១១ ដុ ្ល រ កនុងឆន  ំ២០០៩ និង ១៤,៥២ ដុ ្ល រ កនុងឆន  ំ២០១៥8 ។ េ យ រ ថ នភព     
េអពីឌីមី ្រស្ត ្របេទសកមពុជកំពុង្របឈមនឹងបនទុកៃនជំងឺឆ្លង និងជំងឺមិនឆ្លង។ េទះជយ៉ង ក៏

                                                            
6 http://asean.org/asean-leaders-declaration-on-antimicrobial-resistance-amr-combating-amr-through-one-
health-approach/   
7 http://asean.org/storage/2017/04/4.‐March‐2017‐Rational‐Use‐of‐Medicines‐in‐the‐ASEAN‐Region.pdf.   
8 World Bank (2018). https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.GHED.PC.CD?locations=NG‐GH‐KE‐ZA‐1W‐KH 
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េ យ  សូចនករសុខភពជរមួរបសក់មពុជ េនមនក្រមិតទប េបីេធៀបនឹង្របេទសជិតខង េបេីទះបីជ
ករចំ យកនុង្របជជនមន ក់ មនករេកីនេឡងីយ៉ង កេ៏ យ។ ្របព័នធគពំរ សុខភពេនកមពុជ 
េនែតមនចេន្ល ះ្របេ ងកនុងករែកលម្អ េដមីបបំីេពញត្រមូវករេលីែផនកគុណភព។ ករទទួលបនេស  
ែថទសុំខភពជទូេទស្រមប្់របជជន្រកី្រក េនែតមិនទន់មនករេឆ្លយីតប្រគប្់រគន។់ 

 

ករវភិគែដលេធ្វីេឡងីកលពីេពលថមីៗេនះ បនទទួល គ ល់ពីបញ្ហ  AMR េនកមពុជ9  ។ កនុង
ចំេ មមូលេហតុែដលនឱំយមនករ្រពួយបរមភថមីៗ េនះ គកឺររកេឃញីជំងឺ្រគនុចញ់ែដល ុ នំឹងឱសថ
េ្រចីនមុខេន មបេ ្ត យ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ ជពិេសស Plasmodium  falciparum ែដល ុ នឹំងពពកួ    
ឱសថ artemisinin  ករទប់ ក ត ់ នងិករលុបបបំត់ភព ុ នឹំងឱសថ artemisinin  (ARCE) ដូចេលីក
េឡងីពខីងេដីម។ ភព ុ នឹំងឱសថ Artemisinin គឺជករគំ មកំែហងជសកលមួយ េ យ រែត
បចចុបបននេនះពំុមនឱសថេផ ងស្រមបយ់កមកជំនួសេនះេឡយី។ ករេកីនេឡងីនូវករណីជំងឺរេបង ុ នំឹង
ឱសថេ្រចីនមុខ (MDR‐TB) ក៏្រតវូបនរកេឃញីផងែដរថ មនករេកីនេឡងីពី ៣,១% កនុងឆន  ំ២០០១ 
ដល់ ១០.៣% កនុងឆន  ំ២០០៧ និង ១១% កនុងឆន  ំ២០១១។ 

កនុងសិកខ ជតិេលីកទីមួយស្តីពី AMR កនុងឆន  ំ២០១១ (Vlieghe et  al.2012) បកេ់តរ ី ែដល
ុ នឹំងឱសថេ្រចនីមុខ(ឧទហរណ៍ MRSA, ESBL‐producing E coli, MDR Salmonella enterica serovar 

Typhi) ្រតូវបនេគរកេឃញី។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ េនពុំទនម់នទិនននយ័្រគប់្រគនេ់នេឡយី 
េ យ រែតមនទីរពិេ ធនមី៍្រកជីូវ ្រស្តមនតិចតួចេនកមពុជ។  

យុទធ ្រស្តសហ្របតបិត្តិករ ២០១៦–២០២០ រ ង្របេទសកមពុជ និងអងគករ WHO ទទួល
គ លពី់ក ្ត ធំៗ ែដលរមួចំែណកឱយមន AMR េនកមពុជដូចជ ៖  

 i) សមតថភពមនទរីពិេ ធន ៍និងករ ម នេនមនក្រមិត. 
 ii) ករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គមិនបនសម្រសប េនេពលពយបលករបងករេ គេនេល ី
     មនុស ។ 
 iii)ករេ្របី្របសអ់ងទ់បី៊ីយ៉ូទិកេលីសក្រមិត និងមិន្រតឹម្រតូវេលសីត្វែដលចិញច ឹម ស្រមប់េធ្វជី        
     រ។  
iv) វធិនករបងក រ និង្រតួតពិនិតយករចម្លងេ គេនមនក្រមិតេន មមូល ្ឋ នសុខភិបលនន។ 

                                                            
9 WHO (2014). Cambodia Health Systems in Transition. World Health Organization and Asia Pacific Observatory. 
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អនកេ្របី្របស់ ចទិញឱសថអង់ទីប៊យី៉ូទិក េ យពុមំនេវជជបញជ ្រតមឹ្រតូវ េទះបីជមនចបប ់ និង្រកម
សីលធម៌វជិជ ជីវៈកេ៏ យ។  

 
យុទធ ្រស្តដូចគន េនះ កប៏នេលីកេឡងីពីឧបសគគសំខន់ៗ ដលក់រ្របយុទធ្របឆងំនឹង AMR។   

ជឧទហរណ៍ ករយលដ់ឹងអំពី AMR េនកនុងចំេ មៃដគូរពកព័់នធភគេ្រចីនេនមនក្រមិតេនេឡយី។ 
ទិននន័យែដលបនពកីរ ម ន េដមីបគី្ំរទេទដលក់រេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចចតិ្តែផ្អកេលីភស្តុ ងេនមន
ក្រមិតជពិេសសេន មមនទីរេពទយ។ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករអនុវត្តគ្លីនិក ្រតវូបនបេងកីតេឡងីេ យ
ពុបំនែផ្អកេលីភស្តុ ងេនះេទ ប៉ុែន្តេ យែផ្អកេលីេយបលរ់បសអ់នកជនំញករ ជពិេសសេលីករេ្របី
្របសឱ់សថអងទ់ីប៊យី៉ូទកិ។ ករស្រមបស្រមួលកនុងចំេ មវសិយ័ននកេ៏នជបញ្ហ េចទ ជពិេសស    
វស័ិយសុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន េហយីព័តម៌នេនែតមនតិចតួច េ យ រកង្វះខត ់      
េគលនេយបយ នងិយុទធ ្រស្តជតិពហុវសិយ័។  
 
គំនិតផ្តួចេផ្តើមេលើភព ុ នឹំងឱសថ្របឆងំេមេ គេនកមពជុ  

សមិទធផលថមីៗ  ែដលសេ្រមចបនពកព់ន័ធនឹង AMR េនកមពុជ ្រតូវបនេលកីេឡងីកនុងរបយករណ៍ 
ស្តីពីករវភិគ ថ នភព AMR េនឆន  ំ២០១៣  េគលនេយបយជតិ  េដីមបទីប់ ក តនឹ់ងភព ុ េំទនឹង  
ឱសថ្របឆងំនឹងេមេ គ េនកមពុជ (២០១៤) និងយុទធ ្រស្តជតិ េដីមបទីប់ ក ត់នឹងភព ុ េំទនឹង        
ឱសថ្របឆងំេមេ គ ២០១៥–២០១៧។ េគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តជតិ េ្របី្របស្់រកបខ័ណ្ឌ
យុទធ ្រស្តចំនួន្របពំរីចណុំច េ យមន កេ់ចញនូវេគលេ យុទធ ្រស្ត ែដលឆ្លុះបញច ងំពីត្រមូវករ
របស់្របេទសកមពុជពីឆន  ំ២០១៥ ដល ់២០១៧។ េគលនេយបយទងំេនះ ្រតវូបនេរៀបចេំឡងីេ យ
នយក ្ឋ ន កមមវធីិជតិននៗ មនទីរេពទយ និងមនទីរពិេ ធនេ៍នេ្រកមឱ ទៃន្រកសួងសុខភិបល       
មនទីរេពទយឯកជន សមគមវជិជ ជីវៈ និងៃដគូរអភិវឌ  ែដលបំេពញមុខងរសំខនព់កព់ន័ធនឹង AMR។ 
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យុទធ ្រស្តទងំ្របពំីរ រមួមន៖ 
១.េរៀបចែំផនករជតិ្រគប់្រជុងេ្រជយ  
២. ព្រងឹងសមតថភពមនទីរពិេ ធន ៍េដីមបកីំណត់ព ីAMR 
៣. ព្រងឹងករ ម ន AMR  
៤. ធនលទធភពទទួលបនឱសថ្របឆងំេមេ គ ែដលមនករធនគុណភព្រតឹម្រតវូេ យពុមំន
ករ កខ់ន 

៥.  ្រគប់្រគង និងេលីកកមពសក់រេ្របី្របសឱ់សថឱយបនសម្រសប  
៦.  ជំរញុឱយមនករបងក រ និង្រតួតពិនិតយករចម្លងេ គ 
៧. ជំរញុឱយមនន នុវត្តន ៍ករ្រ វ្រជវ នងិករអភិវឌ ឧបករណ៍ថមីៗ 

 
កនុងឆន  ំ២០១៦–២០១៧ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់  និងេន ទ  េ យមនករគ្ំរទពី FAO បន

េរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបលចំ់នួនបួនេលកី  េដមីបពី្រងឹងករចូលរមួរបសវ់សិយ័េសប ង   និងកសកិមម កនុងកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របង AMR។  ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ  និង FAO បនេរៀបចេំសចក្តី្រពងែផនទី
បង្ហ ញផ្លូវ នងិែផនករសកមមភពស្តពីីសុខភពែតមួយ (One Health) េ យមនករបេងកនីករផ្តលក់រយក
ចិត្តទុក ក់េលីវសិយ័េសប ង និងកសកិមម។ ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្តពីសុីខភពែតមួយ (One Health Roadmap) 
េធ្វកីរសំេយគអនុ សនែ៍ដលបនពីកិចចពិេ្រគះេយបលទ់ងំេនះ េ យែបងែចកជ្របពំីរសកមមភព៖ 
ទី១) យន្តករស្រមបស្រមួល ទ២ី) ករែចករែំលកពត័ម៌ន ទី៣) ករ កែ់តងចបប ់ទី៤) ករអេងកត ម
ន ទី៥) ករ្រ វ្រជវ និងករអនុវត្តកនុងមនទរីពេិ ធន ៍ ទី៦) ករេ្រប្ីរបសឱ់យបន្រតមឹ្រតូវ និង ទី៧) 

ករែស្វងរកមតិគ្ំរទ និងករបេងកនីករយលដឹ់ង។ កនុងឆន  ំ២០១៧ សកមមភព ែដល្រតូវបនេលីកេសនីកនុង
ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្តពីីសុខភពែតមួយេនះ បនត្រមូវឱយមនករបញចូ ល ថ ប័ន េទកនុងែផនករសកមមភព   
ពហុវសិយ័ ជពិេសសអគគនយក ្ឋ នសុខភព និងផលតិកមមសត្វ រដ្ឋបលជលផល នយក ្ឋ ន              
កសិឧស ហកមម កលវទិយលយ័ភូមនិទកសិកមម និងអគគនយក ្ឋ នកសកិមមៃន្រកសួងកសិកមម          
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ ករងរេនះ្រតូវបនស្រមបស្រមួលេ យ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR របស់
្រកសួងកសកិមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន ទ ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីជផ្លូវករកលពីែខ តុ  ឆន  ំ២០១៧ 
េ យមនករគ្ំរទបេចចកេទសពី FAO និង OIE។ 
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តួនទី និងភរកិចចសំខន់ៗ របស្់រកសួងសុខភបិល និង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ  
ផ្តល់លទធភពឱយ្រកសួងទងំពីរេនះ ដឹកនកំិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងកនុងករងរជេ្រចីន ែដលរមួចំែណកដល់ករ
្របយុទធ្របឆងំនឹង AMR។ កនុងវសិយ័សុខភិបល សមិទធផលគួរឱយកតស់មគ ល ់ រមួមនេគលនេយបយ 
េគលករណ៍ែណន ំ និងឧបករណ៍ ដូចជ  ពិធី រស្រមបក់រ ម ន AMR  និងទី ងំ កលបង 
េ យមនករផ រភជ បទំ់នកទំ់នងជមួយនឹង្របពន័ធ ម ន AMR េនក្រមិតសកល េសចក្តីែណនសំ្តពីី
ករអនុវត្តគ្លីនកិ     និងឱសថជ រវន្ត     សំណំុសកមមភពអបបបរម   សំណំុសកមមភពប្រងគប់្រពមទងំ 
េគលនេយបយ និងេសចក្តីែណនជំតិស្តពីីករបងក រ និងករ្រតតួពិនិតយករចម្លងេ គ និងករបេងកីត     
គណៈកមម ធិករ IPC មមនទីរេពទយ ករក ងសមតថភពមី្រកជូីវ ្រស្ត ស្រមប់េធ្វេី គវនិិចឆយ័ ករ   
អនុវត្ត្របព័នធ យតៃម្លគុណភពមនទីរពិេ ធន៍ពីខងេ្រក ករសកិ ្រ វ្រជវជេ្រចីន និងករ្របរពធ     
សប្ត ហ៍បេងកនីករយលដឹ់ងអំពីករេ្របី្របស ់ ឱសថអង់ទីប៊យី៉ូទិក រមួនឹងកមមវធីិ និងគំនិតផ្តួចេផ្តីមែផនក 
សុខភពជេ្រចីនេផ ងេទៀត។  

 

េនកនុងវស័ិយកសកិមម សកមមភពែដលកំពុងបន្តអនុវត្ត មនដូចជករបេងកីតមនទរីពិេ ធនក៍សិកមម
ថមីេន មតំបនមួ់យចំនួនេនកនុង្របេទស េបីេទះបីជសមតថភពៃនមនទីរពេិ ធនទ៍ងំេនះ េនមនក្រមតិ
កនុងករកំណតរ់ក AMR ក៏េ យ។ កររកេឃញីពពួកឱសថែដលេ្របី្របសក់នុងវសិយ័កសិកមម ករចុះបញជ ី 
និងករេចញលិខិតបញជ កដ់លក់សិ ្ឋ ន ករផ ព្វផ យពីករអនុវត្តល្អែផនកកសិកមម រវីបបកមម និងករ
ចិញច ឹមសត្វ ករេចញលខិិតបញជ កផ់លិតផល ែដលពំុមនសំណល់ឱសថអង់ទីប៊យី៉ូទិកនិងករ្របរពធ      
សប្ត ហ៍បេងកីនករយលដឹ់ងអំពីករេ្របី្របសឱ់សថអងទី់ប៊យី៉ូទិករមួនឹងកមមវធិ ី និងគំនិតផ្តួចេផ្តីមកនុងវសិយ័
កសិកមមេផ ងេទៀត។  

 
េគលនេយបយ ពិធី រ និងេសចក្តីពិពណ៌នលម្អិតអំពី ថ នភពបចចុបបនន គំនិតផ្តួចេផ្តីមែដល

អនុវត្តកលពេីពលថមីៗេនះ និងសកមមភពសំខន់ៗកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេលីកយកមកេរៀប បក់នុង
ឯក រវភិគ ថ នភពឱសថអងទ់ីប៊យី៉ូទិក និង ុ នឹំងឱសថ្របឆងំេមេ គកនុង្របេទសកមពុជ ២០១៨ 
ែដលជឯក រអមជមួយនឹងែផនករសកមមភពពហុវសិយ័េនះ។ 
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ជំពូកទី ២. េគលបំណងនិងេគលេ ៃនែផនករសកមមភព              
ពហុវិសយ័េនះ 

 
ែផនករសកមមភពពហុវសិយ័ មនេគលេ ចងឱ់យកមពុជ ជ្របេទសែដល្របជពលរដ្ឋមន    

សុខភពល្អ និងមន្របពន័ធអភិបលកិចចរងឹម ំេដមីប្ីរតួតពិនិតយករគំ មកំែហងែដលបងកេឡងីេ យ AMR 
ែដល ចេធ្វឱីយ ងំសទះដលកំ់េណីនេសដ្ឋកិចច និងបងក និភយ័មិនចបំចដ់ល់សុខភព សន្តិសុខ និង   
កិចចគពំរសងគម។  

ែផនករេនះ កេ់ចញនូវេគលេ ចំនួនបី៖ 
១. បេងកីត្រកបខណ័្ឌ រមួ និងយន្តករអភិបលកិចច ែដលផ្តលល់ទធភពឱយ្រកសួង និងអនកពកព់ន័ធដៃទ
េទៀត ចសហករជមួយគន បន។  

២. េរៀប ប់ពីគម្ល ត និងបញ្ហ ្របឈមកនុងវស័ិយែដលមនឥទធិពលផទ លដ់ល ់AMR។ 
៣. ក់េចញនូវយុទធ ្រស្ត េគលេ  និងសកមមភព េដីមបផី្តល់ជករែណនដំលក់រេរៀបចំ
ែផនករ្របចឆំន  ំករអបរ់ផំ ព្វផ យ េកៀរគរធនធនស្រមប់តួអងគនន េដមីបធីនឱយកិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងននអនុវត្តេ យមនករស្រមបស្រមួលបនល្អ។  

 

ែផនករសកមមភពពហុវសិយ័េនះ នងឹផ្តលក់រែណនដំល់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ៃដគូ និងអនកផ្តល់
ជំនួយ ខណៈេពលែដលពួកេគកំណត់ ទិភពករងរ និងេធ្វកីរសហករគន ។ អនកេ្រប្ីរបសេ់គលេ ៃន
ែផនករ រមួមនអនក កែ់តងេគលនេយបយ នងិអនកេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ម្រន្តីៃន្រកសួងសុខភិបល 
្រកសួងកសកិមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន ទ ្រកសួងបរ ិ ថ ន និង្រកសួងេផ ងេទៀត  អនកសិក ្រ វ្រជវ អនក
អបរ់ ំសិស និស តិ អនកតសូ៊មតិ និង្របព័នធផ ព្វផ យ សមគមវជិជ ជីវៈ អនកជំនញបេចចកេទស អនកដឹកនំ
សហគមន ៍ អនកេកៀរគរធនធន និងៃដគូអន្តរជត។ិ  

 
យុទធ ្រស្តសកមមភព និងកិចចករែដល្រតូវបន ក់េចញកនុងែផនករេនះ ពំុ ចេធ្វីេឡងីេ យ   

ថ បន័ែតមួយេនះេទ។ អនកពក់ពន័ធនន ្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឱយកំណតរ់កែផនកករងរ ែដលពួកេគ ច
េធ្វបីនល្អបំផុត េទ មតួនទភីរកិចចៃន ថ បន័របសពួ់កេគ។  
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ជំពូកទី ៣. ករេរៀបចំែផនករេនះ 
 
្រកុមករងរបេចចកេទស AMR របស់្រកសួងសុខភិបល េ យមនករគ្ំរទពី FAO និង WHO 

បនេធ្វកីរវភិគ ថ នភពពីែខ តុ  រហូតដលែ់ខ ធនូ ឆន  ំ២០១៧ េដីមបី យតៃម្លវឌ នភព ែដលពក់ពន័ធ
នឹង AMR កនុងវសិយ័ សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន។ លទធផលែដលបនពីករវភិគ ថ នភពេនះ ្រតូវ
បនេលីកយកមកបង្ហ ញកនុងកិចច្របជំុពេិ្រគះេយបលជ់មយួនឹងអនកពកព់ន័ធ កលពីៃថងទី ២៩-៣០ ែខ 
វចិឆកិ ឆន  ំ ២០១៧ កនុង ជធនីភនេំពញ។ ចណុំចសំខន់ៗ ែដល្រតូវបនេលកីយកមកេធ្វីករពភិក រមួ
មន៖  

 ករ ម ន AMR  កនុងវសិយ័សុខភិបល និងកសិកមម។ 
 អភិបលកិចច ករស្រមបស្រមួល ភពជៃដគូ និងករផ្តលថ់វកិ។ 
 ករអភិវឌ  និងសមតថភពមនទីរពេិ ធន។៍  
 ករអនុវត្តែដលរមួចំែណកនឱំយមនករកត់បនថយ AMR ដូចជ  ករបងក រ និងករ្រតួតពិនិតយ
ករចម្លងេ គេន មមូល ្ឋ នសុខភបិល ករអនុវត្តកសកិមមល្អ (GAP) ករអនុវត្តចិញច ឹមសត្វ
ល្អ (GAHP) ករអនុវត្ត រវីបបកមមល្អ (GAqP) ទឹកអនមយ័បរ ិ ថ ន អនមយ័ផទ លខ់្លួន ករ្រតួត
ពិនិតយសមតថភព រ ករវភិគ និងករ្រគប់្រគងកកសណំល។់ 

 ករបេងកនីករយលដឹ់ងជ ធរណៈ ករតស៊ូមតិ និងករអបរ់។ំ  
 ករ្រគប្់រគង និងករេ្រប្ីរបសឱ់សថឱយបន្រតឹម្រតូវ កនុងវសិយ័កសិកមម និងវស័ិយែថទសុំខ
ភពមនុស ។ 

 ករ្រ វ្រជវអំពីទិដ្ឋភពេផ ងៗៃន AMR។ 
 ករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក និងករក ងសមតថភព។  

 
្រកុមករងរបេចចកេទស AMR មកពី្រកសួងសុខភបិល និង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង

េន ទ បនដឹកនកំរងរវភិគ ថ នភពេនះ កដូ៏ចជ  ករេរៀបចេំសចក្តី្រពង ែផនករសកមមភព       
ពហុវសិយ័។ ្រកុមករងរមកពី្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ និង្រកសួង  
បរ ិ ថ ន បនពិនិតយេលីេសចក្តី្រពងដបូំង។ កលពីៃថងទី១២-១៣ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៨ មនសកិខ
ពិេ្រគះេយបល ់ស្តីពីែផនករសកមមភពពហុវសិយ័ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេនកនុងេខត្តកំពង់ចម េ យមន
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អនកចូលរមួចំននួ ៦០នក់ ែដលភគេ្រចីនជម្រន្តី និងអនកជនំញបេចចកេទស េដីមបពិីនិតយេលពី្រងង
ែផនករេនះ។  
 

អងគករ FAO,  WHO និង OIE បនគ្ំរទដលក់រេរៀបចេំសចក្ត្ីរពង ករស្រមបស្រមួល និងករ
េរៀបចំបញចបែ់ផនករេនះ។
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ជំពូកទី ៤. យទុធ ្រស្ត េគលេ  និងលទធផលសខំន់ៗ  
 
យុទធ ្រស្ត រមួមន ៖ 

១.  ក ងសមតថភពមនុស  ស្រមប ់AMR 
២. ទប់ ក ត់ AMR  មរយៈករអនុវត្តល្អ 
៣. ្របមូលភស្តុ ង មរយៈករ ម ន និងមនទីរពិេ ធន៍ 
៤. អភិបលកិចច និងករស្រមបស្រមួល េដីមបកីត់បនថយ AMR 
៥. បេងកីនករយល់ដឹងដល់ ធរណជន  
៦. ករេ្រប្ីរបសឱ់សថ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប 
៧. ករ្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍ ស្រមប់ AMR 

 

យទុធ ្រស្តទី ១. អភិបលកិចច និងករស្រមបស្រមលួ េដើមបកីត់បនថយ AMR 
 

េគលេ យុទធ ្រស្តទី ១. ធនឱយមនអភិបលកិចច្របកបេ យនិរន្តរភព មរយៈករស្រមប
ស្រមួល និងករបេងកនីភពជៃដគូ្របកបេ យ្របសទិធភព  

េគលនេយបយជតិ (២០១៤) និងយុទធ ្រស្តជតិ (២០១៥–២០១៧) ស្តីព ីAMR បន
ផ្តួចេផ្តមីឱយមនសកមមភពជេ្រចីន ពកព័់នធនឹងករស្រមបស្រមួល ករអបរ់ផំ ព្វផ យ និងករែចក
រែំលកពត័ម៌នអំពី AMR កនុងវសិយ័សុខភិបល និងកសិកមម។ សកមមភពេសទរីែតទងំអស ់ ្រតវូបន
សេ្រមចេ យ ថ បន័រ ្ឋ ភិបល ែដលជ ថ ប័ននមុំខជមួយនឹងករផ្តលក់រគ្ំរទយ៉ងេ្រចីន ពីៃដគូ
អភិវឌ ន ៍ និងមនទីរេពទយ។ ភពជៃដគូភគេ្រចីន េធ្វីេឡងីេនថន កជ់ត ិ និងេន មទី្រកុងធំៗ។ បញ្ហ
្របឈមចមបងមួយរបស់អនកពកព់ន័ធ គឺ្រតវូកំណតពី់្របភពថវកិ ែដល ចមន េដីមបធីនឱយមន
បុគគលិក បរកិខ រ និងេ្រគឿងផគតផ់គង ់ករក ងជំនញ និងករអភិវឌ សមតថភពឱយបន្រគប់្រគន។់  

 
សកមមភពេនកនុងែផនករេនះ គួរបញចូ លេទកនុងែផនករ្របចឆំន រំបស្់រកសួង និងរបស ់           

នយក ្ឋ ន េដីមបធីនឱយថវកិ្រគប្់រគន។់ េនកនុងកិចចពិេ្រគះេយបលក់ន្លងមក អនកពកព់ន័ធជេ្រចីន 
បនេធ្វកីរពភិក គន ពីភពចបំច់ េដីមបបីេងកីតគណៈកមម ធិករមយួ ែដលមនអំ ចេលីសពី
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្រកសួងសុខភិបល និង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េពលគឺជគណៈកមម ធិករែដលមន
អំ ចនេយបយ េដមីបេីធ្វីករស្រមបស្រមួល ខណៈេពលែដល្រកុមករងរបេចចកេទសបចចុបបនន ច
េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីករងរបេចចកេទស។  
 

អនកពកព់ន័ធបចចុបបនន៖ 
 សុខភបិល៖ ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR ពហុវសិយ័ 
 កសិកមម៖ ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR របស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 

 

លទធផលសំខន់ៗ ៖ 
 លទធផលសខំន ់ ១.១: ព្រងឹងករស្រមបស្រមួលក្រមិតបេចចកេទស និងនេយបយេនថន ក់
មូល ្ឋ ន ថន ក់ជត ិនិងអន្តរជតិ 

 លទធផលសខំន ់១.២: ព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ និងចបប ់ េដីមបគី្ំរទគំនិតផ្តួចេផ្តីម 
AMR  

 លទធផលសខំន ់១.៣: េកៀរគរធនធន េដីមបគី្ំរទដលក់រអនុវត្តែផនករសកមមភពពហុ       
វស័ិយ 

 លទធផលសខំន ់ ១.៤: ែផនករពិនិតយ ម ន នងិ យតៃម្ល សូចនករ និងករ យតៃម្ល
ឱយបនជប់ជ្របច ំ

 

េសចក្តីលម្អិតអំពីលទធផលសខំន់ៗ  ពី ១-៧ មនបង្ហ ញជូនកនុងឧបសមពន័ធ ក។  

 
យទុធ ្រស្តទី ២. ្របមូលភស្តុ ង មរយៈករ ម ន នងិមនទីរពិេ ធន៍ 
 

េគលេ យុទធ ្រស្តទី ២. េដមីបពី្រងឹងករ្របមូលភស្តុ ង មរយៈមនទរីពេិ ធនវ៍សិយ័សុខភិបល 
កសិកមម បរ ិ ថ ន ែដលដំេណីរករេទបនល្អ នងិយន្តករ ម នែដលមន្របសទិធភព 

្របព័នធ ម ន AMR េផ្ត តេលីមនុស  ្រតវូបនបេងកីតេឡងីកលពីឆន  ំ ២០១៧ េ យមនទី
ងំស្រមប់ យករណ៍ចំនួន ៨ េនទូទងំ្របេទស េ យចប់េផ្តីមដំេណីរករកនុងែខមក  ឆន  ំ

២០១៨។ ្រកបខ័ណ្ឌ ម នAMR ែដលេផ្ត តេលសីត្វ ្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងឆន  ំ ២០១៧ េ យ
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ដំបូងេឡយីេផ្ត តេលីបកេ់តរឆី្លង ម រ និងែដលបនពវីតថុវភិគ ែដល្របមូលពីសត្វ ែដលចិញច ឹម
ស្រមបផ់្តល់ជ រ ដូចជ  ្រជកូ បក  ី និងេគ។ ករ្របមូលវតថុវភិគ ចប់េផ្តីមេធ្វេីឡងីកនុងឆន  ំ
២០១៧។ មនទិនននយ័ជេ្រចីនកនុងវសិយ័កសិកមម និងបរ ិ ថ ន។ ចបំច្់រតវូបែនថមអតិសុខុម្របណ 
េទ ម្របេភទ េដមីបឱីយ្រសប មេសចក្តីែណនរំបស ់ GLASS។ ករព្រងីក្របព័នធ ម ន េដីមប្ីរគប  
ដណ្ត បព់ពួកសត្វរសេ់នកនុងទឹក និងសត្វេលីដ ី ទឹក ចំណី រ និងបរ ិ ថ ន គួរចបេ់ផ្តីមេធ្វេីឡងី 
េហយីវស័ិយេផ ងេទៀត ក៏ ចសិក ែស្វងយលពី់បទពិេ ធន ៍ ែដលបនពីករ ម នេលីសុខភព
មនុស ផងែដរ។ េលីសពីេនះ គួរមនករបេងកីតយន្តករ ស្រមប់ែចករែំលកពត័៌មនផងែដរ។  

 
មនទីរពេិ ធន៍ ែដលដំេណីរករេទបនល្អ ចជួយឱយករេចញេវជជបញជ  និងករ ម ន 

AMR  កនែ់តមនភពល្អ្របេសីរ។ ករអភិវឌ សមតថភពមនទរីពិេ ធន ៍ បនទទួលករគ្ំរទយ៉ង
េ្រចីន ពីៃដគូអភិវឌ នន៍ន។ កន្លងមក មនមនទីរពិេ ធនសុ៍ខភិបល និងមនទីរពិេ ធនក៍សិកមម
កន់ែតេ្រចីន ែដលទទួលបនករបពំកប់រកិខ រ និងធនធនមនុស កនែ់តល្អ្របេសីរជងមុន។ មន
សមតថភពេធ្វេីតស្ត្របសិទធភពឱសថអង់ទីប៊យី៉ូទិក(AST) និងមនមនទីរពិេ ធនស៍្រមប់េធ្វីេតស្តមី្រកូជី
វ ្រស្ត។ មនទីរពិេ ធនសុ៍ខភពមនុស  មន្របពន័ធព័តម៌នមនទីរពិេ ធនរ៍ចួេទេហយី មនទរី
ពិេ ធនជ៍េ្រចីនបនចូលរមួកនុងកមមវធីិធនគុណភពពីខងេ្រក។ ធនធនមនុស ែដលេនមន
ក្រមិត ជក ្ត ែដលនឱំយេគមនករលបំកកនុងករព្រងឹងមនទីរពេិ ធន៍ ខ្វះ្របពន័ធបញជូ នវតថុវភិគ ករ 
បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក ករធនគុណភព និងករបំពកស់មភ រនន។ មនទីរពេិ ធន៍សុខភិបល 
បចចុបបនន ែដលមនសមតថភពេធ្វីេតស្តមី្រកូជីវ ្រស្ត ្រតូវករព្រងឹងបែនថមេទៀត និង្រតវូមនយន្តករ
ស្រមបធ់ននូវនិរន្តភព។ ទំនក់ទំនងរ ងមនទរីពិេ ធនសុ៍ខភិបល និងមនទីរពេិ ធនក៍សិកមមេន
មនក្រមិតេនេឡយី។ 

 
អនកពកព់ន័ធបចចុបបនន៖ 
 សុខភិបល៖ CDC កមពុជ វទិយ ថ នជតិសុខភព ធរណៈ មនទរីេពទយ CDC  សហរដ្ឋ

េមរកិ DMDP, ITM,  WHO មនទីរេពទយកុមរ/ កលវទិយលយ័ Oxford (COMRU) 
 កសិកមម & បរ ិ ថ ន៖ អគគនយក ្ឋ នសុខភព និងផលិតកមមសត្វ រដ្ឋបលជលផល     
អគគនយក ្ឋ នកសិកមម នយក ្ឋ នកសិឧស ហកមម CamLAPF, កលវទិយលយ័  
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ភូមិនទកសិកមម មនទរីពិេ ធន៍េអពីឌីមី ្រស្តរបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន FAO, OIE 
 

លទធផលសំខន់ៗ ៖ 
 លទធផលសំខន ់២.១: បេងកីនក្រមិតអេងកត ម ននេពលបចចុបបនន និងសកមមភព និង
្របព័នធមនទីរពិេ ធន៍ េដីមបគី្ំរទដល ់AMR 

 លទធផលសំខន ់ ២.២: ព្រងឹងសមតថភពធនធនមនុស  ែដលេធ្វកីរងរេនកនុងមនទរី
ពិេ ធន ៍ករែចករែំលកពត័ម៌ន, ករអេងកត ម ននិងករេឆ្លីយតបចំេពះករផទុះជំងឺ 

 លទធផលសំខន ់២.៣: ព្រងឹងបរកិខ រ និង្របព័នធផគតផ់គងេ់ន មមនទីរេពទយ ស្រមប់េធ្វេីតស្ត
មី្រកជីូវ ្រស្ត និងពិនិតយ ម ន។ 

 

យទុធ ្រស្តទី ៣. ករេ្របើ្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប 
 
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៣. េរៀបច ំ និងព្រងឹងករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងយុទធ ្រស្ត េដមីបី
ធនលទធភពទទួលបនឱសថអងទី់ប៊យី៉ូទិកនងិករេ្រប្ីរបសឱ់សថឱយបន្រតឹម្រតូវ ស្រមប់សុខភិប
ល សុខភពសត្វ និងកសិកមម 

វសិយ័សុខភិបលរបសក់មពុជ បនេបះពុមពផ យេសចក្តីែណនសំ្តីពីករអនុវត្តគ្លីនិក បញជ ី     
ឱសថជ រវន្ត និងសំណំុសកមមភពអបបបរម (MPA) ស្រមប់មណ្ឌ លសុខភព និងសំណំុសកមមភព
ប្រងគប ់ (CPA) ស្រមបម់នទីរេពទយ។ មនទីរេពទយមយួចំនួន បនបេងកីតគណៈកមម ធិករទទលួបនទុកករ
ពយបល និងេវជជ ្រស្ត (MTC)។ 

ករេ្របី្របសឱ់សថអងទី់ប៊យី៉ូទិកេកីតមនជទូេទេន មកសិ ្ឋ នចិញច ឹម្រតី បក  ី និង្រជូក។ 
គួរមនករព្រងឹងបែនថមករចុះបញជ ី និងករផ្តលលិ់ខិតបញជ កដ់លក់សិ ្ឋ ន។ ករ្រគប្់រគងករេ្របី
្របសឱ់សថផ ះកនុងវសិយ័កសិកមម គរួបន្តេធ្វីេទៀត េ យ្រតូវមនករផ ព្វផ យពីករអនុវត្តកសកិមមល្អ 
(GAP) ករអនុវត្តករចញិច ឹមសត្វល្អ  (GAHP) ករអនុវត្ត រវីបបកមមល្អ (GAqP)  និងករេលីកទឹកចិត្តឱយ
មនករអនុវត្តែបបថមី ែផ្អក មភស្តុ ង ែដលមន េដីមបកីត់បនថយករេ្របី្របសឱ់សថផ ះស្រមប់
ករពរជំងឺ និងស្រមបជួ់យឱយសត្វធំេលឿន។ ចំេណះដឹងរបសេ់វជជបណ្ឌិ ត គិ នុប ្ឋ យកិ អនក
ជំនញខងបសុពយបល មន រៈសខំន ់ េដមីបឱីយមនករេ្របី្របសឱ់សថផ ះេលីមនុស េនកនុង
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កសិកមម ឱយបនសម្រសប ្របកបេ យ្របសិទធភព។ គួរមនករបន្ត្របមូលទិនននយ័ៃនករេ្របី្របស់
រធតុ្របឆងំេមេ គ ស្រមប់សុខភពមនុស  សុខភពសត្វ និងកសិកមម េដីមបឱីយេគ ចពិនិតយ 
ម ននិនន ករ និង ច យតៃម្លេលីលទធផល ែដលេកីតេចញពីែផនករសកមមភពេនះ។  

 
អនកពកព់ន័ធបចចុបបនន៖ 
 សុខភិបល៖ នយក ្ឋ នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ និងេ្រគឿងសំ ង នយក ្ឋ នមនទីរ
េពទយ កលវទិយលយ័វទិយ ្រស្តសុខភិបល មនទីរេពទយ សមគមវជិជ ជីវៈ WHO និងៃដគូ
ដៃទេទៀត 

 កសិកមម៖ អគគនយក ្ឋ នសុខភព និងផលិតកមមសត្វ អគគនយក ្ឋ នកសិកមម នយក ្ឋ ន
នីតិកមមកសិកមម រដ្ឋបលជលផល នយក ្ឋ នកសិឧស ហកមម FAO, OIE, សមគមវជិជ ជវីៈ។ 

 
លទធផលសំខន់ៗ ៖ 
 លទធផលសខំន ់ ៣.១: ករែណន ំ និងករអនុវត្តករេ្រប្ីរបសឱ់សថ្របឆងំេមេ គឱយបន
សម្រសប 

 លទធផលសខំន ់ ៣.២: ករេធ្វីនិយត័កមមេនក្រមតិេផ ងៗ េដីមបគី្ំរទឱយមនករេ្របី្របស ់   
ឱសថ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប 

 លទធផលសខំន ់៣.៣: ព្រងឹងករ្រគប្់រគងសង្វ កផ់គតផ់គងឱ់សថ្របឆងំេមេ គ េដីមបធីនឱយ
្របជពលរដ្ឋទងំអស់ ចទទួលបននូវឱសថជសកល ្របកបេ យសមធម។៌  

 

យទុធ ្រស្តទី ៤. ទប់ ក ត់ AMR មរយៈករអនុវត្តល្អ 
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៤. េដមីបកីតប់នថយករណីឆ្លងេ គ មរយៈករអនុវត្តវធិនករអនមយ័បរ ិ ថ ន 
អនមយ័ផទ ល់ខ្លួន សុវតថភិពចំណី រ ករ្រគប្់រគងកកសំណល ់ និងករបងក រករចម្លងេ គ្របកប
េ យ្របសទិធភព។  

ករអនុវត្តែដលរមួចំែណកនឱំយមនករកត់បនថយ AMR រមួមនករបងក រនងិករ្រតួតពិនតិយ     
ករចម្លងេ គ េន្រគឹះ ថ នសុខភិបល ករអនុវត្តល្អ (GAP,  GAHP,  GAqP) ទឹក ្អ ត អនមយ័        
បរ ិ ថ ន  អនមយ័ផទ លខ់្លួន សុវតថភិពចំណី រ និងករ្រគប្់រគងសំណល។់ េសចក្តីែណនសំ្តពីី 



20 

IPC េន មមនទីរេពទយ ្រតូវបនផ ព្វផ យ នងិបញចូ លេទកនុងកមមវធីិេផ ងេទៀត េន ម្រគឹះ ថ ន     
សុខភិបលឯកជន។ ដំបូនម នសុខភព និងេសចក្តីែណនជំមូល ្ឋ នដៃទេទៀត គួរបញចូ លេទកនុង      
កមមវធីិសុខភព ែដលកំពុងអនុវត្ត ដូចជ  កមមវធិីសុខភពម ទរក និងកុមរ កមមវធីិ IMCI និងកមមវធីិ
្របយុទធនឹងជំងឺនន។ គួរមនករព្រងឹង និងពិនិតយ ម នករអនុវត្ត។ គួរមនករេរៀបចំ និង
ផ ព្វផ យេសចក្តីែណន ំ ស្រមប់វសិយ័កសិកមម ែផ្អក មចំែណះដឹងអន្តរជតិ ែដលេទីបេលចេចញ
កលពីេពលថមីៗេនះ។ កសិករ គួរអនុវត្ត មករអនុវត្តល្អកនុងវសិយ័កសិកមម ដូចជ  GAP,  GAHP    
និង GAqP។ 

 

អនកពកព់ន័ធបចចុបបនន៖ 

 សុខភបិល៖ នយក ្ឋ នមនទីរេពទយ នយក ្ឋ នករពរសុខភព មនទីរេពទយ អគគនយក ្ឋ ន
សុខភព និងផលិតកមមសត្វ មនទីរសុខភិបល ជធនី េខត្ត, URC, WHO និងៃដគូដៃទេទៀត 

 កសិកមម និង បរ ិ ថ ន៖ រដ្ឋបលជលផល អគគនយក ្ឋ នកសិកមម មនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ ករយិលយ័េពទយសត្វេខត្ត នយក ្ឋ នកសិឧស ហកមម អគគនយក ្ឋ នគពំរ 
បរ ិ ថ នៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងអភវិឌ ន៍ជនបទ, FAO, OIE។ 

 

លទធផលសំខន់ៗ ៖ 
 លទធផលសខំន ់៤.១: ករែណនអំំពីករអនុវត្តល្អ និងករេគរពេទ មករអនុវត្តល្អ 
 លទធផលសខំន ់ ៤.២: ធនឱយមនបេចចកវទិយ និងសមភ រផគតផ់គង់ស្រមបអ់នុវត្តពិធី រ និង
េសចក្តីែណននំន 

 លទធផលសខំន ់៤.៣: ពិនិតយ ម នទឹក សុវតថភិពចំណី រ និងករ្រគប្់រគងសំណល។់ 
 

យទុធ ្រស្តទី ៥. បេងកើនករយលដ់ឹងដល់ ធរណជន 
 

េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៥. ព្រងឹងករព្វផ យេដីមបអីបរ់ ំនិងករយល់ដងឹដល់ ធរណជន 
្របេទសកមពុជ បនចូលសប្ត ហ៍យលដឹ់ងពិភពេ កអំពីឱសថអង់ទីប៊យី៉ូទិកកនុងឆន  ំ ២០១៥ 

២០១៦ និង២០១៧។ សកមមភពភគេ្រចនី រមួមនករេរៀបចំេវទកិបេងកីនករយលដ់ឹងដលអ់នក
ជំនញខងសុខភព កសិកមម និងសិស និស តិ។ មនករែចកឯក រអបរ់ផំ ព្វផ យផងែដរ។ កនុងឆន  ំ
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២០១៧ ្រកមុករងរ AMR របស់្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ WHO, 
FAO បនេរៀបចំ និងេធ្វីេតស្ត កលបង រអបរ់ផំ ព្វផ យស្រមប់សហគមន។៍ រទងំេនះ ្រតវូបន
េរៀបចេំឡងីស្រមប់ឆមប គិ នុប ្ឋ ក/យកិ ម្រន្តីកសិកមម ្រកមុ្រទ្រទង់សុខភពភូមិ និងភន កង់រ    
សុខភពសត្វភូមិ  ស្រមបេ់្រប្ីរបសក់នុងករអបរ់អំតិថិជន និង្របជជនេន មមូល ្ឋ នរបសពួ់កេគ។ 
ករអបរ់ផំ ព្វផ យេន មសហគមន៍ គួរបន្តេធ្វេីទៀត។ េលីសពីេនះ ករផ ព្វផ យ និងកិចចពិេ្រគះ
េយបលជ់មួយអនកេធ្វេីសចក្តីសេ្រមចចិត្ត អនក្រគប្់រគង នងិអនកដឹកននំេយបយ គួរព្រងឹងបែនថម
េទៀត េដីមបធីនឱយមនករគ្ំរទនេយបយ និងហរិញញវតថុដល់ក្រមិតផ្តួចេផ្តមី AMR ។ 

 
អនកពកព់ន័ធបចចុបបនន៖ 

 សុខភបិល៖ ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR  ពហុវស័ិយ ្រកសួងអភិវឌ នជ៍នបទ              
មនទីរសុខភិបល ជធនីេខត្ត សមគមវជិជ ជីវៈ WHO និងៃដគូដៃទេទៀត 

 កសិកមម និង បរ ិ ថ ន៖ ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR  របស់្រកសួងកសកិមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទ ្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងអភិវឌ នជ៍នបទ មនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ FAO, 
OIE។ 

 
លទធផលសំខន់ៗ ៖ 

 លទធផលសខំន ់៥.១: បេងកីនករយលដឹ់ងជ ធរណៈ មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យទូេទ និង
្របព័នធផ ព្វផ យសងគម 

 លទធផលសខំន ់៥.២: បញចូ លករអប់រផំ ព្វផ យអំពី AMR េទកនុងកមមវធីិ និងសកមមភព     
នន។ 
 

យទុធ ្រស្តទី ៦. បេងកើនសមតថភពធនធនមនុស  ស្រមប់ AMR 
 
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៦. ព្រងឹងសមតថភពអនកជំនញ និងបុគគលិក េដមីបែីស្វងរកករគ្ំរទដល ់ AMR 

និងផ្តលក់រគ្ំរទដល្់រគបក់រងរទងំអស់ 
អនកជំនញខងសុខភព ្រតូវដឹងពី រៈសខំនៃ់នមនទីរពេិ ធនេ៍ធ្វីេ គវនិិចឆយ័ និងបេងកនីករ
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េ្របី្របសម់នទរីពិេ ធនទ៍ងំេនះ។ បចចុបបននេនះ មនែផនករែកស្រមួលកមមវធីិសកិ ែផនកេវជជ ្រស្ត  
គិ នុប ្ឋ យកិ ឱសថ ្រស្ត េវជជ ្រស្ត បសុពយបល នងិវទិយ ្រស្តសត្វេន ទ និងដំ  ំេដមីបី
ធនឱយមនករបញចូ លមុខវជិជ មី្រកូជវី ្រស្ត AMR និងករ្រតតួពិនិតយករឆ្លងេ គ។ េលសីពីេនះ ក៏
មនករអំពវនវឱយមនករបណ្តុ ះប ្ត លអនកជំនញកនុង្រសុកបែនថមេទៀត ខងវសិយ័ែថទសុំខភព 
និងកសិកមមផងែដរ។  

 
រ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន ៍ គួរែស្វងយល ់ េលកីទឹកចិត្ត និងែកលម្អយន្តករ ស្រមបប់ណ្តុ ះ   

ប ្ត លម្រន្តី និងបុគគលិកកនុង្រសុកបែនថមេទៀត កដូ៏ចជ  ផ្តល់ឱកសឱយពួកេគទទួលបនករសិក
េនេ្រក្របេទស។ ករចូលរមួកនុងសននិសទិេនថន កតំ់បន់ និងសននិសិទអន្តរជតិ ចជយួឱយមនករ
ែចករែំលកចំេណះដឹង និងជកែន្លងស្រមបឱ់យេធ្វកីរែចករែំលកករអនុវត្តល្អ និងបទពិេ ធនរ៍បស់
ខ្លួនផងែដរ។ ចបំច់្រតូវមនករព្រងងឹករ្រគប្់រគងផលិតផលឱសថ ផលតិផលកសកិមម និងចំណី
សត្វ ដូចជ  េធ្វនីយិត័កមម ករផលតិ ករនចូំល ករនេំចញ ករផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណ ករែចកចយ និង
ករទិញជេដមី។  

 
អនកពកព់ន័ធបចចុបបនន៖ 

 សុខភបិល៖ ្រកសួងសុខភិបល កលវទិយលយ័វទិយ ្រស្តសុខភិបល សមគមវជិជ ជវីៈ 
WHO និងៃដគូដៃទេទៀត 

 កសិកមម & បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងកសកិមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ កលវទិយលយ័ភូមិនទកសិកមម 
្រកសួងបរ ិ ថ ន សមគមវជិជ ជីវៈ FAO, OIE។ 

 

លទធផលសំខន់ៗ ៖ 
 លទធផលសខំន ់៦.១ បញចូ ល AMR មី្រកូជីវ ្រស្ត ករេ្របី្របសឱ់សថសម្រសប នងិមុខវជិជ
ែដលពក់ពន័ធេទកនុងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល និងធនធនែដលេ្របី្របស ់ មុនេពលេចញបេ្រមី
ករងរ 

 លទធផលសខំន ់ ៦.២ េរៀបចំធនធនបណ្តុ ះប ្ត ល និងក ងសមតថភព AMR មី្រកជីូវ
្រស្ត ករេ្របី្របសឱ់សថឱយបនសម្រសប  និងែផនកែដលពកព់ន័ធ កនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល
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មុនេចញបេ្រមីករងរ និងករ ងសមតថភព 
 លទធផលសខំន ់ ៦.៣ សហករជមួយសមគមវជិជ ជីវៈ េដីមបបីញចូ ល AMR  និងបញ្ហ ែដល
ពក់ពន័ធេទកនុងករក ងសមតថភព ករតស៊ូមតិ ករ្រ វ្រជវ និងករអបរ់។ំ 

 

 

យទុធ ្រស្តទី ៧. ្រ វ្រជវ និងន នវុត្តន៍ (Innovation) េដើមប្ីរបឆងំនឹងភព ុ  ំ
                           នឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ (AMR) 
 

េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៧. ក ងសមតថភព្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍ េដីមបគី្ំរទដល់ករេរៀបចេំគល
នេយបយ ករ្របតិបត្តបិនសម្រសប ករអនុវត្ត ករពនិិតយ ម ន និង យតៃម្លសកមមភព AMR។ 

កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ មនករេបះពុមពផ យគេំហញីនន ែដលបនពីករ
្រ វ្រជវកំណតរ់ក AMR និងលកខណៈៃនពូជបក់េតរ ី ែដល ុ នឹំងឱសថ។ ករសិក មួយចំនួនអំពី
ករអនុវត្ត និងចំេណះដឹងរបស់អនកផ្តលេ់ស ែថទសុំខភព កសកិរ និង ធរណៈជនទូេទ ជំុវញិករ
េ្របី្របសឱ់សថអង់ទីប៊យី៉ូទិកក្៏រតវូបនេធ្វីេឡងីផងែដរ។ ករវភិគ ថ នភព AMR  រមួមនពត៌័មន
សេងខបអំពីែផនកេផ ងៗ ចំណុចខ្វះខត និងសំណួរែដល្រតវូបនេលកីេឡងីកនុងកិចចពិេ្រគះេយបល់
ននទក់ទងករ្រ វ្រជវ AMR។ ទនទឹមនឹងមនករ្រ វ្រជវជេ្រចីន្រតូវបនេធ្វីេនមនកង្វះខត
យ៉ងេ្រចីនទក់ទងនឹងចំេណះដឹង ស្តអំីពីករអនុវត្ត រេបៀប្របតិបត្តិករ និងបទពិេ ធនៃ៍នករ្របតបិត្តិ
ល្អបំផុត។ បទពិេ ធនែ៍ដលទទួលបនពីកមមវធីិដៃទេទៀត (ឧទហរណ៍ កមមវធីិរេបង េអដស ៍ ្រគុន
ចញ់ និង MDR  salmonella កនុង ចប់ក )ី ក៏ ចផ្តល់ជឧទហរណ៍ល្ៗអ  ស្រមប់ករងរ្របយុទធ
្របឆងំនឹង AMR ផងែដរ។ 
 

អនកពកព់ន័ធបចចុបបនន៖ 
 សុខភបិល៖ ្រកសួងសុខភិបល កលវទិយលយ័វទិយ ្រស្តសុខភិបល មនទីរេពទយ 
កុមរអងគរ (AHC) មនទីរេពទយកុមរជតិ (NPH) មនទីរេពទយ្រពះសហីនុមណ្ឌ លៃនក្តីសងឃមឹ
(SHCH) វទិយ ថ នប៉សទរ័កមពុជ(IPC) កលវទិយលយ័ Oxford  Group  (COMRU),  LSTMH, 

AFRIMS, NAHPRI, ITM, Malaria Consortium, WHO, US CDC និងៃដគូដៃទេទៀត។ 
 កសិកមម និង បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងកសកិមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រកសួងបរ ិ ថ ន FAO, OIE។ 
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លទធផលសំខន់ៗ មែផនក៖ 

 លទធផលសខំនែ់ផនក ៧.១ កំណតពី់ចំណុចខ្វះខត និង ទិភព្រ វ្រជវអំពី AMR កនុង      
វស័ិយេផ ងៗ ដូចជ  វទិយ ្រស្តធមមជតិ វទិយ ្រស្តអនុវត្តន ៍ វទិយ ្រស្តសងគម េសដ្ឋកិចច 
និងករ្រគប្់រគង 

 លទធផលសខំនែ់ផនក ៧.២ ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករក ងសមតថភពបុគគលកិជតិ អំពី 
AMR និងករ្រ វ្រជវែដលពកព់ន័ធ 

 លទធផលសខំនែ់ផនក ៧.៣ ករអនុវត្ត និងករផ ព្វផ យករ្រ វ្រជវ AMR។ 

   



25 

ជំពូកទី ៥.ករអនុវត្ត 
 
ករងរចបេ់ផ្តីមេធ្វេីឡងី េនេពលសកមមភព ទិភពនន្រតូវបនបញចូ លេទកនុងែផនករ និង

ថវកិ្របចឆំន ។ំ េនះ គឺជអ្វីែដលអនក្រគប់្រគង អនកតស៊ូមតិ ម្រន្តី និងៃដគូ ចេធ្វីករពិនិតយ ម ន។ 
ថវកិ្របចឆំន  ំេកៀរគរមូលនិធិេនថន កជ់តិ និងថន កេ់ខត្ត។ គេ្រមងសហករគន រ ងរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូ
អភិវឌ ន ៍ធនថ  មនធនធន្រគប់្រគនស់្រមប់អនុវត្តនស៍កមមភពទងំេនះ។ ករមនបុគគលិកែដល
មនសមតថភព គឺជែផនកមួយែដលទមទរឱយមនយន្តករ្របកបេ យភពៃចន្របឌិត េនកនុងករ
េ្រជីសេរសី និងជួលបុគគលកិ។ ករស្រមបស្រមលួ រ ងរ ្ឋ ភិបលនិង ៃដគូេលបីញ្ហ បេចចកេទស និង
្របតិបត្តិករ គួរេធ្វីឱយបនជបជ់្របច។ំ ករពិនិតយេឡងីវញិរមួគន ្របចឆំន េំលកីរអនុវត្ត គឺជសកមមភព
មួយែដលមនផល្របេយជន។៍ សកមមភពទងំអសេ់នះ ចបំច្់រតូវមនករ្រគប្់រគង និងករ្របតបិត្ត ិ
គេ្រមង្របកបេ យសមតថភព ទងំេនកនុង្រកបខណ័្ឌ រ ្ឋ ភបិល និងៃដគូ។  
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ជំពូកទី ៦. ករពិនិតយ ម ន និងករ យតៃម្ល 
 
ករពិនិតយ ម ន និងករ យតៃម្ល នឹង្រតវូេធ្វេីឡងីេ្រកមករែណនរំបស្់រកុមករងរ

បេចចកេទស AMR។ គួរមនករ្របមូលទិននន័យេដីម្រគ ស្រមប់សូចនករេនកនុងឆន  ំ២០២០។  

 
ងទី ១. សូចនករទូេទស្រមបពិ់នតិយ ម ន និង យតៃម្ល 

សូចនករ ទិនននយ័េដមី្រគ 
(២០២០) 

េគលេ ្របចឆំន  ំ

១. ករកតប់នថយអ្រ ឈ ឺែដលបងក
េឡងីេ យ រ AMR 

នឹង្រតូវកណំត ់ ថយចុះ ១០ - ២០ %  

២. ករកតប់នថយករេ្របី្របស ់ឱសថ
្របឆងំេមេ គមិនសម្រសបេលីមនុស  

នឹង្រតូវកណំត ់ ថយចុះ ១០ - ២០ %  

៣. ករកតប់នថយករេ្រប្ីរបសឱ់សថ
្របឆងំេមេ គេលីសត្វ 

នឹង្រតូវកណំត ់ ថយចុះ ១០ - ២០ %  

៤. ករកតប់នថយករឆ្លងេ គេន ម
មនទីរេពទយ 

នឹង្រតូវកណំត ់ ថយចុះ ១០ - ២០ %  

៥. បេងកីនចំេណះដឹងដល់ ធរណ
ជនអំព ីAMR រមួទងំករេ្របី្របសឱ់
សថ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប 

នឹង្រតូវកណំត ់ ចំេណះដឹងរបស់ ធរណជន
ទូេទេកនីេឡងីពី ១០ - ៣០ % 

 
ករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លមនពីរ្របេភទ៖ i) ករ្របមូលទិនននយ័ជ្របច ំ ែដលេធ្វីេឡងី

ជេរៀង លឆ់ន  ំនិង ii) ករ យតៃម្លេនពកក់ ្ត ល ណត្តិ (២០២១) និងចុង ណត្ត ិ(២០២៣)
និងករអេងកតពិេសស។ ករ្របមូល និងករ យករណ៍ទិនននយ័ជ្របច ំ ្រតូវេ្របី្របសសូ់ចនករ និង
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យន្តករ យករណ៍ ែដល្រតូវបនបញចូ លេទកនុងកមមវធិី និងនយក ្ឋ នពកព់ន័ធ (ឧទហរណ៍ករ
អេងកត ម ន AMR មនទីរពិេ ធន៍ IPC, AMS) េ យ្រតូវេគរពេទ មពិធី រជក់ ក។់ ករ យ
តៃម្លពក់ក ្ត ល ណត្តិ និងចុង ណត្តិ ្រតវូេ្របី្របសសូ់ចនករបែនថមេទៀត និង្រតូវពិនិតយេមលី
គំនតិផ្តួចេផ្តីមននែផ្អកេទ មេគលេ ជយុទធ ្រស្ត និងលទធផលសំខន់ៗ មែផនក។ ជករ
សំខន់ ស ់ែដលសូចនករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល េធ្វីករពិនិតយ ម នធតុចូល ដំេណីរករ 
លទធផលរយៈេពលខ្លី និងលទធផលរយៈេពលមធយម។  

ឧបសមពន័ធ ខ បង្ហ ញពីសូចនករែដល្រតូវបនេលកីេសនេីឡងី។ សូចនករែដល្រតូវបនេលីកេសនី
េឡងីជេ្រចីន ត្រមូវឱយមនករអេងកត និងករសិក ពិេសស (ឧទហរណ៍ កត់បនថយករេ្របី្របសឱ់
សថ្របឆងំេមេ គេលីសត្វជេដីម)។ 
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ឧបសមព័នធ ក. លទធផល មែផនក និងសកមមភពសខំន់ៗ 
 
យុទធ ្រស្តទី ១. ធនឱយមនអភបិលកិចច្របកបេ យនិរន្តរភព មរយៈករស្រមបស្រមួល នងិករបេងកនីភពជៃដគូ្របកបេ យ្របសិទធភព 
 

 

លទធផលសំខន់ៗ មែផនក៖ 
 លទធផលសំខនែ់ផនក ១.១: ព្រងឹងករស្រមបស្រមួលក្រមិតបេចចកេទស នងិនេយបយេនថន ក់មូល ្ឋ ន ថន ក់ជតិ នងិអន្តរជតិ 
 លទធផលសំខនែ់ផនក ១.២: ព្រងឹង្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ និងចបប ់េដីមបគី្រទគំនិតផ្តួចេផ្តីម AMR  
 លទធផលសំខនែ់ផនក ១.៣: េកៀរគរធនធន េដីមបគី្រទដល់ករអនុវត្ត ែផនករសកមមភពពហុវសិ័យ (MSAP) 
 លទធផលសំខនែ់ផនក ១.៤: ែផនករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល សូចនករ និងករ យតៃម្លឱយបន ជ្របច ំ

 

លទធផលសំខន់ៗ ម
ែផនក 

សកមមភព អនកពកព់ន័ធ  ថ បន័ស្រមប
ស្រមួល 

លទធផលសំខន់ែផនក 
១.១ ព្រងឹងករស្រមប
ស្រមួលក្រមិតបេចចកេទស
និងនេយបយេនថន ក់ 
មូល ្ឋ ន ថន ក់ជតិ និង
អន្តរជតិ 

២០១៩–២០២០  
សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. បញចប់ នងិអនុមត័ែផនករសកមមភពពហុវសិ័យ (MSAP) ស្តីពី  
    AMR ២០១៩–២០២៣  
ខ. ផ ព្វផ យ និងែផនករសកមមភពពហុវសិ័យស្តីពី AMR   

     ២០១៩–២០២៣ មរយៈករេចញេសចក្តី្របកស 
គ. េរៀបចំេគលនេយបយ និងបេងកីតយន្តករ ស្រមប់ស្រមប  
    ស្រមួលអន្តរ្រកសួង  

សុខភិបល៖ ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR 
ពហុវសិ័យ និង WHO  
កសិកមម៖ MAFF AMR‐TWG FAO, OIE  
បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងបរ ិ ថ ននិងៃដគូ 

្រកសួងនមីយួៗ 
នឹងប្តូរេវនគន ១ឆន ំ
ម្តង េដើមបដីឹកនំ
្រកុមករងរ 
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ឃ. បេងកីត ថ ប័នស្រមបស្រមួល សុខភពមួយ (One Health) េន   
     ក្រមិតខពស់ េ យមន្របធនប្តូរេវនវលិជុ ំ
ង.  ែកស្រមួល នងិេធ្វីបចចុបបននភពតរួនទី នងិភរៈកិចច របស់្រកុម 
     ករងរបេចចកេទស AMR (្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងកសិកមម   
     រុកខ ្របមញ នងិេន ទ និង្រកសួងបរ ិ ថ ន) េ យបញចូ ល 
     ចំណុចជ ទិ៍៖ 

• ង.១ េរៀបចកំិចច្របជុំ្រកុមបេចចកេទសជ្របច ំ េដីមបេីធ្វីករ
ស្រមបស្រមលួ និងែចករែំលកព័ត៌មន  

• ង.២ ធនឱយមនករត្រមមឹែផនករសកមមភពហុវសិ័យស្តីពី 
AMR ឱយ្រសប មែផនករសកមមភព និងយុទធ ្រស្តរបស់
នយក ្ឋ ន ករយិល័យ និងកមមវធិីរបស់្រកសួងសុខភបិល 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ នងិ្រកសួងបរ ិ ថ ន  

• ង.៣ ករែចករែំលកព័តម៌នព ីAMR ជមួយនឹងកមមវធិសីុខ
ភព (ដូចជ រេបង ្រគុនចញ់ េអដស៍ កមេ គ ករេ្រប្របស់
ឱសថឱយបនសម្រសប ករេធ្វបីញញត្តិកមមេលីឱសថ  IPC ករ
េលីកកមពស់សុខភពសុវតថិភពចំណី រ)  

• ង.៤ ករែចករែំលកព័តម៌ន AMR ជមួយនឹងកមមវធិកីនុង        
វសិ័យកសិកមម (ឧទហរណ៍ៈ ដំ  ំផលិតកមមសត្វ ជលផល 
ករអនុវត្តល្អ ករ្រតួតពនិិតយ និងករវភិគសុវតថភិពចំណី

រ  
• ង.៥ ករែចករែំលកព័តម៌ន AMR ជមួយនឹងកមមវធិកីនុងវសិ័យ
បរ ិ ថ ន (ឧទហរណ៍ ទកឹ សុខភពបរ ិ ថ ន ករ្រគប់្រគង
សំណល់ ជវីសុវតថិភព)  
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ច. ព្រងឹងភពជៃដគូ េដីមបផី្តល់ករគ្រទបេចចកេទស និងករអនុវត្ត  
    ដូចជ  ភពជៃដគូ  ជមួយនងឹសមគមវជិជ ជីវៈ   និង 
    វសិ័យពណិជជកមម (ឧទហរណ៍ ្រកុមហ៊ុនផលិតឱសថ និង   
    ភពជៃដគូរ ងរដ្ឋ និងឯកជនដៃទេទៀត)  
 

លទធផលសំខន់ែផនក 
១.២ ព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ
េគលនេយបយ និង
ចបប់ េដមីបគី្រទគំនតិ
ផ្តួចេផ្តមី AMR  
 

២០២១–២០២៣ ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម បរ ិ ថ ន៖  
ក. ពិនតិយេឡងីវញិ នងិព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ បទបញញត្តិ ែដលពក់ពន័ធនងឹ  
    ករេ្របី្របស់ឱសថ្របឆងំេមេ គ ករអេងកត ម ន រមួទងំករ  
    េឆ្លីយតបចំេពះ   AMR   បញ្ហឱសថែក្លងក្ល យ   និងខុសបទ ្ឋ ន   
    គុណភព ករ្រគប់្រគងកកសំណល់ ករចុះបញជ ីមូល ្ឋ ន ផ្តល់ 
    េស  ករចុះបញជ ីគ្លីនិកសត្វ និងកសិ ្ឋ នចញិច ឹមសត្វ ករផ្តល់ 
    ជញ បណ័្ណ បសុេពទយ ករេ្របី្របស់ឱសថ្របឆងំេមេ គ ករពរ 
    ជំងឆឺ្លងសត្វ ករេ្រប្របស់ឱសថ្របឆងំេមេ គស្រមប់ពេន្ល ន 
    ករលូត ស់ (growth promoator)  និងចំណីសត្វជលកខណៈ 
    ពណិជជកមម និងក្រមិតកំណតអ់តបិរមៃនសំណល់  
ខ. េរៀបចេំគលនេយបយគ្រទ 
គ. ករអនុវត្តបទ ្ឋ នគតិយុទធស្រមប ់ ចុះបញជ ីកសិ ្ឋ ន និងសត្វ  
    ឃត ្ឋ ន ករចុះបញជ ីកែន្លងែកៃចន រ និងករផ្តល់លិខតិ 
    ទទលួ គ ល់គុណភព េដីមបជីួយស្រមួលដល់ករ្រគប់្រគង ែចក 
    រែំលកព័ត៌មន ករអនុវត្តចបប់ ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករែស្វង  
    រកមតគិ្រទ 

សុខភិបល៖ ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR 
ពហុវសិ័យ និង WHO  
កសិកមម៖ MAFF AMR‐TWG FAO OIE  
បរ ិ ថ ន៖ អគគនយក ្ឋ នគពំរបរ ិ ថ ន ៃន
្រកសួងបរ ិ ថ ន 

 

លទធផលសំខន់ែផនក១.៣ 
េកៀរគរធនធន េដីមប ី  

២០១៩–២០២៣  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម បរ ិ ថ ន៖  

សុខភិបល៖ ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR 
ពហុវសិ័យ និង WHO  
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គ្រទដល់ករអនុវត្ត
ែផនករសកមមភព       
ពហុវសិ័យ 
 

ក. ត្រមឹមែផនករសកមមភពពហុវសិ័យឱយ្រសប មែផនករ្របតិបត្តិ  
    ្របចឆំន  ំែផនករយុទធ ្រស្ត និងសកមមភពរបស់្រកសួងនមីួយៗ   
    និងៃដគូនន 
ខ. េធ្វីករ យតៃម្ល និងប៉ន់្របមណករចំ យ េដីមបផី្តល់ករ     
    គ្រទដល់ករេរៀបចែំផនករ នងិេរៀបចំកញចប់ថវកិ  
គ. កំណតព់ីយន្តករផ្តល់ថវកិ ្របកបេ យនិរន្តភពស្រមប់អនុវត្ត  
    ែផនករសកមមភពពហុវសិ័យ ដូចជ  ករផ្តល់ថវកិ ស្រមបក់រ 
    ្រគប់្រគងមនទរីពេិ ធន៍ េស កមមនន និងករក ងសមតថភព  
ឃ. អនុវត្តសកមមភព និង ផ្តួចេផ្តមីគនំិត (ឧទហរណ៍ កចិច្របជុ្រកុម 
    ករងរបចចកេទស) េដីមបសីំេយគ និង បក្រ យភស្តុ ង       
    វទិយ ្រស្តស្រមប់ ជ រ ទក់ទញករគ្រទក្រមតិ             
    េគលនេយបយ  
ង. ព្រងឹងសមតថភពរបស់សមជកិ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR  
    និងអនកពក់ពន័ធ េលែីផនក អបរ់ផំ ព្វផ យេនក្រមិតេផ ងៗ េ យ 
    េធ្វីេឡងី មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត លអពំីវធិី ្រស្តអប់រផំ ព្វផ យ 
    ែផនករចង្អុរទិសស្រមប់អនកពក់ពន័ធ និងករភជ បទ់ំនកទ់ំនងជ  
    ្របច ំ 
ច. េរៀបចំកចិចពេិ្រគះេយបល់ជមួយនងឹអនកពក់ពន័ធននកនុងវសិ័យ 
    សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ នេន្រគប់ក្រមតិទងំអស់ 
ឆ. ពិនិតយេឡងីវញិជ្របចេំលីធនធនថវកិ  
ជ. េរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមួយនងឹៃដគូអន្តរជតិ នងិអងគករ 
    មិនែមនរ ្ឋ ភិបល អំពីសកមមភព និងគំនិតផ្តួចេផ្តមីនន េដមីប ី   
    គ្រទដល់ AMR 

កសិកមម៖ ្រកមុករងរបេចចកេទស AMR 
របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ FAO, OIE  
បរ ិ ថ ន៖ អគគនយក ្ឋ នគពំរបរ ិ ថ ន ៃន
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
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ឈ. បេងកនីវត្តមនបុគគលិក មរយៈយន្តកររ ្ឋ ភិបល និងភពជ 
    ៃដគូដៃទេទៀត 
 

លទធផលសំខន់ែផនក 
១.៤ ែផនករពិនិតយ ម
ន & យតៃម្ល សូច

នករ និងករ យតៃម្ល
ឱយបនជប់ជ្របច ំ
 

ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម បរ ិ ថ ន៖  
ក. ករពិនិតយេលី ថ នភព និងសូចនករេដីម្រគ 
ខ. េរៀបចំបញចប ់និងអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ ពិនតិយ ម ន នងិែផនករ 
    ពិនតិយ ម ន នងិ យតៃម្ល ជមួយនឹងែផនករសកមមភព          
    ពហុវសិ័យេនះ។ េរៀបចំករ យតៃម្លពក់ក ្ត ល ណត្តិ កនុងឆន  ំ 
    ២០២០  
គ. េធ្វីករ យតៃម្លលម្អតិចុង្រគឆន  ំ២០២៣  

សុខភិបល៖ ្រកុមករងរបេចចកេទស AMR 
ពហុវសិ័យ និង WHO  
កសិកមម៖ ្រកមុករងរបេចចកេទស AMR 
របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ FAO, OIE  
បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងបរ ិ ថ ន នងិៃដគូ 

 

 

យុទធ ្រស្តទី ២. ្របមូលភស្តុ ង មរយៈករឃ្ល េំមលី (Surveillance) និងមនទរីពេិ ធន ៍
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ២. េដមីបពី្រងឹងករ្របមូលភស្តុ ង មរយៈមនទរីពេិ ធនវ៍សិយ័សុខភិបល កសិកមម បរ ិ ថ ន ែដលដំេណីរករេទបនល្អ 
និងយន្តករអេងកត ម នែដលមន្របសិទធភព 
លទធផលសំខន់ៗ  សកមមភព អនកពកព់ន័ធ ថ បន័ស្រមប

ស្រមួល 
លទធផលសំខន់ ែផនក
២.១ បេងកីនក្រមិត
អេងកត ម នន
េពលបចចុបបនន និង
សកមមភព និង្របព័នធ

២០១៩–២០២០ 
សុខភិបល 
ក. េរៀបចំ និងអនុវត្តេសចក្តីែណន ំនិងវធិី ្រស្ត ស្រមបអ់េងកត 
    ម ន និងេឆ្លីយតប ចេំពះករណីឆ្លងេ គេន ម 
    មនទរីេពទយ និងករេ្រប្របស់ឱសថ 

សុខភិបល៖ CCDC, DHS, US CDC, NIPH, 
Hospitals, DMDP, HOPE Center/ITM, 

WHO, AHC/COMRU 
កសិកមម៖ GDAHP, FiA, GDA, RUA, PNCA, 
KNCA, DAI, FAO, OIE 
បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងបរ ិ ថ ន នងិៃដគូ 
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មនទរីពិេ ធន៍ េដីមបី
គ្រទដល់ AMR 

ខ. េរៀបចំករអនុវត្តន៍ជ្របច ំករឃ្ល េំមីល(point prevalence   

     survey) ឱយបនជ្របច ំេផ្ត តេលីករឆ្លងេ គេន មមនទីរេពទយ  
    ករអេងកត ម នែបបករណី (case) និងសិក សំខន់ៗ ដៃទ  
    េទៀត 
គ. េរៀបចំ នងិអនុវត្តេសចក្តែីណន ំនិងពិធី រ ស្រមប់ករេឆ្លយី 
    តបចំេពះករផទុះជំងបឺក់េតរែីដលមនភព ុ  ំនឹងឱសថ 
ឃ. បេងកីនករេ្របី្របស់មនទរីពេិ ធនម៍ី្រកជូីវ ្រស្តស្រមប់េ គ 
    វនិិចឆ័យ មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិករអបរ់ ំ
 
ស្រមប់កសិកមម និង បរ ិ ថ ន៖ 
ក. ព្រងងឹសមតថភពមនទីរពិេ ធន៍ មរយៈករចូលរមួកនុង្របព័នធ 
    ឧបករណ៍ យតៃម្ល មនទរីពិេ ធន៍ និងភព ុ ឱំសថ្របឆងំ 
    េមេ គ (ATLASS) និងករបណ្តុ ះប ្ត លអំពពីិធី រជ ទិភព   
    (ឧទហរណ៍ េសចក្តីែណនសំ្តីពីករអេងកត ម ន AMR របស់  
    FAO និង OIE និងវធិី ្រស្តែដលេ្រប្របស់កនុងមនទរីពិេ ធន៍ និង 
    ពិធី រ ESBL របស់ WHO) 
ខ. ចូលរមួកនុងករេធ្វេីតស្តេ្របៀបេធៀប ែដលេធ្វីេឡងីេ យ ថ បន័   
    ខងេ្រក េដីមបផី្តល់ករធនគុណភពដល់មនទីរពិេ ធន៍  
    ែដលចូលរមួកនុងករអេងកត ម ន AMR  
គ. ក ងសមតថភពពិនតិយ ម ន សំណល់ ឱសថេន មមនទរី 
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    ពិេ ធន៍ចំណី រ កសិកមម នងិបរ ិ ថ ន 
ឃ. បន្ត នងិបេងកនីករកំណត់រកករណីេមេ គ ុ នំឹងឱសថ្របឆងំ 
    េមេ គកនុងផលិតផលចំណី រ ផលិតផលកសិកមម និង 
    បរ ិ ថ ន 
ង .អនុវត្តករពិនិតយ ម នសំណល់ឱសថ្របឆងំេមេ គកនុង 
    ផលិតផលចំណី រ ផលិតផលកសិកមម និងបរ ិ ថ ន 
ច .បេងកីត្របព័នធឃ្ល េំមលី និងេឆ្លយីតបចំេពះបញ្ហ  AMR េន ម 
    មនទរីពិេ ធន៍វសិ័យកសិកមម នងិបរ ិ ថ ន 
 
ស្រមប់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន ៖ 
ក. កដ់ំេណីករ្រសបគន  េលី្របពន័ធៃនករឃ្ល េំមលី អេងកត ម ន  
    ករ យករណ៍ និងករែចករែំលកព័តម៌នរ ងមនទរីពិេ ធន៍        
    សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន េនថន ក់ជត។ិ បេងកតី្របពន័ធ 
    ទិននន័យមនទីរពិេ ធន៍េនថន ក់ក ្ត ល ស្រមប់ផទុកទិននន័យ      
    ៃនអេងកត ម ន AMR 
ខ. គ្រទដល់ករកចិចសហ្របតបិត្តករណ៍ េលីែផនកបេចចកេទសមនទរី 
    ពិេ ធន៍ សកមមភពៃនករឃ្ល េំមលី នងិរេបៀបដំេណីករ ្រសប 
    មប ្ត ញេនថន ក់ជតិ និងថន ក់តំបន់ 
គ. េធ្វីករអេងកត ម នរមួគន េលី AMR រ ង្រកសួងសុខភបិល  
    ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ ្រកសួងបរ ិ ថ ន និងៃដគូ 
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    ដៃទេទៀត េដីមបពី្រងងឹករយល់ដឹងអំពីករចម្លងេទ ឬមក។ 
 
២០២១–២០២៣ 
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន៖  
ក. យតៃម្ល ពិនតិយេឡងីវញិ នងិេធ្វីបចចុបបននភពពិធី រ នងិេសចក្ត ី
    ែណនពំក់ព័នធនន ករឃ្ល េំមីល AMR  
ខ. ព្រងឹងយន្តករែចករែំលកពត័៌មនស្រមប់មនទរីពេិ ធន៍ នងិករ 
    អេងកត ម ន AMR  
 

លទធផលសំខន់ែផនក 
២.២ ព្រងឹងសមតថភព
ធនធនមនុស  ែដល
េធ្វីករងរេនកនុងមនទរី
ពិេ ធន៍ ករែចក
រែំលកព័ត៌មន  ករ
អេងកត ម ននិងករ
េឆ្លីយតបចំេពះករផទុះ
ជំងឺ 

២០១៩–២០២០ 
ស្រមប់សុខភិបល៖ 
ក. ក ងជំនញមី្រកូជវី ្រស្ត និងេ គសញញ ជំងឺ ករឃ្ល េំមីល    
    េអពីឌមីី ្រស្ត និងជំនញសំខន់ៗ ដៃទេទៀត េន មមនទរីេពទយ  
    មូល ្ឋ នសុខភិបល និងមនទរីពិេ ធន៍ 
ខ. េរៀបចែំផនករ នងិេធ្វីករប៉ន់្របមណចំ យស្រមប់ផ្តល់ករ 
    បណ្តុ ះ ្ត លជំនញច្រមះុដល់បុគគលិក េដីមបកីំណតព់ីត្រមូវករ 
    សមតថភព 
 
ស្រមប់កសិកមម និង បរ ិ ថ ន 
ក. ក ងជំនញេអពីឌមីី ្រស្ត ករឃ្ល េំមីល មី្រកូជីវ ្រស្ត និង 
    ជំនញសំខន់ៗ  ដៃទេទៀត ដល់អនកជំនញខងសុខភពសត្វ   

សុខភិបល៖ CCDC, DHS, US CDC, NIPH, 
Hospitals, DMDP, HOPE Center/ITM, 

WHO, AHC/COMRU 

កសិកមម៖ GDAHP, FiA, GDA, RUA, 
PNCA, KNCA, DAI, FAO, OIE 

បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងបរ ិ ថ ន CamLAPF 

MOE‐EP Lab និងៃដគូ 
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    េនកមពុជ និងបែនថម ជំនញេនះេទកនុងវគគ ករបណ្តុ ះប ្ត ល     
    េអពីឌមីី ្រស្តបសុពយបលអនុវត្តន៍ (CAVET)  និងកមមវធិី           
    បណ្តុ ះប ្ត លដៃទេទៀត 
ខ. េរៀបចែំផនករ នងិេធ្វីករប៉ន់្របមណចំ យស្រមប់ផ្តល់ករ 
    បណ្តុ ះប ្ត លជំនញច្រមុះដល់បុគគលិក េដីមបកីំណតព់ី 
    ត្រមូវករសមតថភព 
 
ស្រមប់សកមមភពែដល្រតូវេធ្វីរមួគន ៖  
ក. ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លរមួគន  ដល់វសិ័យសុខភពមនុស    
    កសិកមម និងបរ ិ ថ ន 
ខ.. េរៀបចំករ យតៃម្លរមួគន េលសីមតថភពធនធនមនុស   
 
២០២១–២០២៣ 
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន៖ 
ក. យតៃម្ល និងព្រងឹងយន្តករេ្រជីសេរសី និងបណ្តុ ះប ្ត ល 
    ស្រមប់មនទីរពិេ ធន៍ និងករងរអេងកត មន 
ខ. បន្តផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញអំពីេអឌីពីមី ្រស្ត  ម្រកូ  
    ជីវ ្រស្ត និងជនំញេផ ងេទៀត េនកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល   
    CAVET‐MAFF/FETP‐MOH និងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លេផ ងេទៀត 
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ព្រងឹងបរកិខ រ នងិ្របព័នធ
ផគតផ់គង់ េន មមនទីរ
េពទយស្រមប់េធ្វីេតស្តមី
្រកូជី ្រស្ត នងិ      
ពិនតិយ ម ន 

២០១៩–២០២០ 
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន៖ 
ក. យតៃម្ល ករេរៀបចែំផនករ នងិករប៉ន់្របមណចំ យ េដីមប ី
    បំេពញត្រមូវករធនធន និងមនទរីពេិ ធន៍ 
ខ .ព្រងឹងសមតថភពមនទីរពិេ ធន៍ ែដលមន្រ ប ់ មរយៈករ   
    ផ្តល់បរកិខ រ និងេ្រគឿងផគតផ់គងន់ន 
    ខ.១ បេងកីតមនទរីពេិ ធន៍សុវតថភិពចំណី រ (ឧទហរណ៍   
           មជឈមណ្ឌ លឧត្តមភពសុវតថិភពចណំី រជេដីម)  
គ .បេងកីនគុណភពមនទរីពេិ ធន៍េន មមនទីរេពទយេគលេ  
    គ.១ ែកលម្អករ្រតួតពិនិតយគុណភពមនទរីពិេ ធន៍ និងករ         
ធ       ធនគុណភពេន មមនទរីពិេ ធន៍ម្រកូជីវ ្រស្ត       
េគល   េគលេ  

សុខភិបល៖ CCDC, DHS, US CDC, NIPH, 
Hospitals, DMDP, HOPE Center/ITM, 

WHO, AHC/COMRU 

កសិកមម៖ GDAHP, FiA, GDA, RUA, PNCA, 
KNCA, DAI, FAO, OIE 

បរ ិ ថ ន៖ MoE CamLAPF 

MOE‐EP Lab 
 and partner 

 

 

 

យុទធ ្រស្តទី ៣. ករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប 
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៣. េរៀបច ំនងិព្រងឹងករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតយិុត្ត និងយុទធ ្រស្ត េដមីបធីនលទធភពទទួលបនឱសថអងទ់ីប៊យី៉ូទិក និង
ករេ្របី្របសឱ់សថឱយបន្រតឹម្រតូវ ស្រមប់សុខភបិល សុខភពសត្វ និងកសិកមម 
 

លទធផលសំខន់ៗ ម
ែផនក 

សកមមភព អនកពក់ពន័ធ ថ បន័ស្រមប
ស្រមួល 

លទធផលសំខន់ែផនក ២០១៩–២០២៣ សុខភិបល៖ DDF, DHS, UHS, Hospitals,  
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៣.១ ករែណន ំនិងករ
អនុវត្តករេ្របី្របស់     
ឱសថ្របឆងំេមេ គ  
ឱយបនសម្រសប 
 

វសិ័យសុខភិបល 
ក .េរៀបច ំនងិអនុវត្តេគលករណ៍ែណនពំកីរេ្រប្របស់ឱសថ 
    ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប េន ម្រគឹះ ថ នសុខភបិល  
    េគលេ  មរយៈករផ្តល់ករគ្រទដូចជ ករ ក់េចញនូវ    
    េគលករណ៍ែណន ំករផ្តល់បុគគលិក ្រកុមេឆ្លយីតបបនទ ន់ និង  
    ករផ្តល់ថវកិ 
១.១ ព្រងឹងករពិនិតយ ម នករេ្រប្របស់ឱសថ្របឆងំេមេ គ 

(ឧទហរណ៍ ករពិនិតយ ម ន នងិករេ្រប្របស់ឱសថ
្របឆងំេមេ គ នងិករអេងកតេ្រប ៉ឡង់េន មេពលេវ
មួយជក់ ក់‐PPS ) 

១.២ េលីកកមពស់ករេ្របី្របស់ឱសថ្របឆងំេមេ គឱយបន   
សម្រសប   
(ឧទហរណ៍ ្រតួតពិនិតយ ម ន និងករផ្តល់ព័ត៌មន 
្រតឡប)់ 

ខ. បញចូ ល AMR េទកនុងករែកស្រមួលឯក រមួយចនំួនែដលនឹង 
     េធ្វេីនេពលខងមុខ ដូចជ េសចក្តីែណនសំ្តីពីករអនុវត្តគ្លីនកិ  
     បញជ ីឱសថជ រវន្ត និងេសចក្តីែណនដំៃទេទៀត អពំីករ 
     េ្រប្របស់ឱសថ្របឆងំេមេ គ  
គ. ព្រងឹងករអនុវត្តន៍េគលនេយបយ េដមីបរីតឹបន្តងឹ ករលក ់ 

    ឱសថអងទ់ីប៊យី៉ូទិកែដលពុំមនេវជជបញជ  

គណៈវជិជ ជីវៈសុខភិបល និងៃដគូអភិវឌ  
 
កសិកមម៖ GDAHP, FiA, GDA, FAO, OIE  
បរ ិ ថ ន៖ 
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ឃ. ព្រងឹងតួនទី នងិករទទលួខុស្រតូវ េលីករករពរ នងិ្រតួត       
    ពិនតិយករឆ្លងេ គ និងគណៈកមម ធិករពយបលេន មនទរីេពទយ  
    ស្រមប់កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. បញចូ ល AMU/AMR េទកនុងេសចក្តែីណនសំ្តីពី GAP, GAHP និង   
    GAqP 
ខ. ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករអនុវត្តេសចក្តីែណន ំ 

គ. ករចុះបញជ ីកសិ ្ឋ ន  
ឃ. ជំរុញឱយមនករេ្រប្របស់គំរូ ែផ្អក មភស្តុ ងេផ ងេទៀត  
    ស្រមប់ករអនុវត្តល្អ (អភិ្រកមែបប្របៃពណី probiotics ។ល។) 
ង. ជំរុញឱយមនកររក កំណត់្រ  អំពីករេ្រប្របសឱ់សថ         
    អងទ់ីប៊ីយ៉ូទិក នងិរយៈេពលែលងមនករេ្រប្របសឱ់សថ           
    អងទ់ីប៊ីយ៉ូទិក េនកនុងកសិ ្ឋ ន នងិករេ្របី្របស់របស់អនកផ្តល់ 
    េស សុខភពសត្វ និងករលកឱ់សថអង់ទបី៊ីយ៉ូទកិ។ 
 

២០២១–២០២៣ 
ស្រមប់សុខភិបល 
ក. ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិេធ្វីករផ ព្វផ យជ្របច ំអំពីេសចក្តី 
    ែណននំន េន មសុខភបិល និងដល់អនកផ្តល់េស  
    សុខភព។  
ខ. អភិវឌ មនទរីេពទយ និងទីកែន្លងសុខភបិលគំរូ AMS, IPC នងិ  
    គំនតិផ្តួចេផ្តីមដៃទេទៀតអពំីករេ្រប្របស់ឱសថ្រតឹម្រតូវ 
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គ. ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករទទលួយក ករេ្រប្របស់ និង  
    ករអនុវត្តេសចក្តីែណន ំ
  

លទធផលសំខន់ែផនក 
៣.២ ករេធ្វនីិយត័កមម
េន ក្រមិតេផ ងៗ េដីមបី
គ្រទ ឱយមនករេ្របី
្របស់ឱយបន្រតឹម្រតូវ 
 

២០១៩–២០២៣  
ស្រមប់កសិកមម និងបរ ិ ថ ន 
ក. យតៃម្ល ែកស្រមួល និងេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ គតយិុត្ត ស្រមបវ់សិ័យ 
    សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន 
ខ. ្រគប់្រគងករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គស្រមប់ករពរជងំឺ 
    សត្វ ពេន្ល នករលូត ស់ នងិកនុងចំណីសត្វ 
គ. ផ ព្វផ យជ ធរណៈ និងអនុវត្តេគលនេយបយ 
ឃ. េរៀបច ំនងិផ ព្វផ យេសចក្តែីណនសំ្តីពីក្រមិតអបបបរមៃន 
    សំណល់ ្រសប មបទ ្ឋ នអនុសញញ អន្តរជតិ 
ង. ព្រងងឹ្របព័នធនយិត័កមម មរយៈករបេងកនីបុគគលិក និងថវកិកនុង 
    វសិ័យសុខភិបល នងិកសិកមម  
 
២០២០–២០២៣  
ក. ព្រងឹងករងរនយិត័កមមឱសថ ករធនគុណភព ពិនតិយ 
    ម ន និង យតៃម្ល 
ខ. េលីកកមពស់ករពិនតិយ ម ន ករ្រគប្រគងករេ្រប្របស់       
    អងទ់ីប៊ីយ៉ូទិកកនុងផលិតកមមសត្វ និងកសិកមម 
គ. ព្រងឹងេស បសុឱសថ ថ ន និងមនទីរេពទយសត្វ មនទីរពហុ 
    ពយបលសត្វ គ្លនីិកពយបលសត្វ  មរយៈករចុះបណជី  និងករ 
    ផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណជំនញបសុេពទយ 

សុខភិបល៖ DDF, DHS, Department of 

Legislation, UHS, Hospitals, គណៈវជិជ    
ជីវៈសុខភិបល និងៃដគូអភិវឌឃ 
 
កសិកមម៖ GDAHP, FiA, GDA, FAO, OIE  
បរ ិ ថ ន៖ 
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លទធផលសំខន់ែផនក
ែផនក ៣.៣ ព្រងឹង នងិ
េរៀបច្របព័នធ ផគតផ់គង់   
ឱសថអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក 
េដីមបធីនឱយ្របជពល
រដ្ឋទងំអស់ ចទទួល
បនឱសថេនះ។ 

២០១៩–២០២៣  
ស្រមប់សុខភិបល  
ក. ធនឱយមនករផគត់ផគង់ឱសថ រវន្ត នងិផលិតផលសុខភិបល 
    ្រគប់្រគន្របកបេ យគុណភព 
ខ. ព្រងឹង្របព័នធលទធកមម និងសង្វ កផ់គត់ផគង់របស់ ថ ប័ន េដមីបធីន 
    ឱយមនករផ្តល់ឱសថអង់ទបី៊ីយ៉ូទិក្របកបេ យគុណភព  
គ. ព្រងឹងករ្រគប់្រគង េដីមបឱីយមនករេបីកផ្តល់ឱសថអង់ទីប៊យី៉ូទិក 
     ែតេនេពលែដលមនេវជជបញជ ែតប៉ុេ ្ណ ះ 
ឃ. េរៀបចំ រ នងិអប់រផំ ព្វផ យអំពីគុណភពឱសថដល់អនក 
     ជំនញសុខភព និង ធរណជន 
ង. ព្រងឹងេស ឱសថ ថ ន និងមូល ្ឋ នសុខភិបល មរយៈករ 
    ចុះបញជ ី និងករផ្តល់ ជញ បណ័្ណ 
  
ស្រមប់កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. ផ ព្វផ យ រអពំីគុណភព នងិឱសថែក្លងក្ល យ ឱសថែដល  
    ហួសកលកំណត់ និងកររក ទុកឱសថ ដល់អនកជំនញខង 
    សុខភពសត្វ និងបុគគលិកកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ  
 

សុខភិបល៖ DDF, DHS, UHS, Hospitals, 
គណៈវជិជ ជីវៈសុខភិបលនិងៃដគូអភិវឌឃ 
 
កសិកមម៖ GDAHP, FiA, GDA, DIA, FAO, 
OIE  

បរ ិ ថ ន៖ MoE និង ៃដគូអភវិឌ ន ៍
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យុទធ ្រស្តទី ៤. ទប់ ក ត់ភព ុ នំឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ មរយៈករអនុវត្តល្អ 
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៤. េដមីបកីតប់នថយករណីឆ្លងេ គ មរយៈករអនុវត្តវធិនករអនមយ័បរ ិ ថ ន អនមយ័ផទ លខ់្លួន សុវតថភិពចំណី រ ករ
្រគប់្រគងសណំល់ និងករបងក រករឆ្លងេ គ ្របកបេ យ្របសិទធភព 
លទធផលសំខន់ ម   
ែផនកៗ 

សកមមភព អនកពក់ពន័ធ ថ បន័ស្រមប
ស្រមួល 

លទធផលសំខន់ ៤.១ 
ករែណនអំំពីករអនុវត្ត
ល្អ នងិករេគរពេទ
មករអនុវត្តល្អ 

  

២០១៩–២០២០  
ស្រមប់សុខភិបល  
ក. ករ យតៃម្លេលីករអនុវត្តករងរបងក រ និង្រតួតពិនិតយករឆ្លង 
    េ គេន មមនទីរេពទយ ធរណៈ េគលេ  និងមនទរីេពទយ         
    ធរណៈ ែដលអនុវត្ត កលបង  
ខ. បងក រករអនុវត្ត IPC េន មមនទីរេពទយ មរយៈករផ្តល់ករ      
    បណ្តុ ះប ្ត ល អំពីឧបករណ៍បងក រ នងិ្រតួតពិនិតយករឆ្លងេ គ     
    េសចក្តីែណននំន ែផនករបេងកីនគុណភព និងករេរៀបចេំសច 
    ក្តីែណន ំនិងពធិី រដៃទេទៀត 
គ. ករ យតៃម្ល និងករព្រងឹងកិចចខិតខ្របងឹែ្របងរបស់គណៈ        
    កមម ធកិរពយបលេវជជ ្រស្តេន មមនទីរេពទយ ធរណៈ  
ឃ. ព្រងឹងតួនទី នងិករទទលួខុស្រតូវរបស់គណៈកមម ធិករបងក រ  
    និង្រតួតពិនិតយករឆ្លងេ គ  
ង. បញចូ លចេំណះដឹង និងជំនញ AMR កនុងកមមវធិីែដលមន្រ ប់  
    ដូចជ កមមវធិី WASH, IMCI, សំណុំសកមមភពអបបបរម និងកមម  
    វធិីេន មសហគមន៍ដៃទេទៀត  
ច. ផ ព្វផ យ បណ្តុ ះប ្ត ល និងពិនតិយ ម នករអនុវត្ត ករ 
    បងក រ និងករ្រតួតពិនិតយករឆ្លងេ គ និងទកឹ ្អ ត និងអនម័យ  

សុខភិបល៖ DHS, DPM, CCDC, មនទរី
េពទយ និងផលិតកមមសត្វ ករយិល័យ     
សុខភិបល ជធនី េខត្ត និងៃដគូអភិវឌ  
 
 
កសិកមម៖ GDAHP, GDA, FiA, DIA, FAO, 
OIE ្រកសួងអភវិឌ ន៍ជនបទ ករយិល័យ
កសិកមមេខត្ត ជធនី 
បរ ិ ថ ន៖ អគគនយក ្ឋ នគពំរ   បរ ិ ថ ន
ៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន និងៃដគូអភិវឌ ន៍ 
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    និង អនម័យផទ ល់ខ្លួន េន មកសិ ្ឋ នជលកខណៈពណិជជកមម   
    និងកសិ ្ឋ នជលកខណៈ្រគួ រ កែន្លងផលិតៃកៃចន រ គ្លនីិក 
    សត្វ កែន្លងផ្តល់េស សុខភពសត្វ សត្តឃត ្ឋ ន នងិទីផ រលក់ 
    សត្វរស ់ 
ឆ. កឱ់យអនុវត្តនូវកររក ទុកឯក រកនុងកសិ ្ឋ នែដលេ្របី្របស ់
    ឱសថអងទ់ីប៊យី៉ូទិក និងជំរុញឱយមនករកត់្រ អំពីរយៈេពល 
    ែដល បំែលងអស់ៃនឱសថអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក (Widrawal period)   
ជ. េលីកកមពស់សុខភព និងសុខុមលភពសត្វ  
ឈ. េរៀបចំករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល អំពីករអនុវត្តល្ៗអ  ដូចជ   
    GAP, GAqP, GAHP, GMP, GHP និងជីវសុវតថភិពកនុងកសិ ្ឋ ន  
ញ. ជំរុញឱយមននុ នុវត្តន៍ និងផ ព្វផ យពីករអនុវត្តល្អ នងិ         
    ជេ្រមីសៗកនុងករេធ្វីកសិកមម 
 
ស្រមប់សកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តរមួគន  
ក. េធ្វីករ យតៃម្លេលីកដំបូង េន មទកីែន្លងសុខភបិល នងិ      
    កសិ ្ឋ ន និងអពំីករសម្អ ត ករ្រគប្រគងកកសំណល់ 
ខ. បេងកីតភូម ិនងិសហគមន៍គរំូ ែដលេ្រប្របស់វធីី ្រស្តសុខភព 
    ែតមួយ (One Health) េដមីប្របយុទធ្របឆងំនឹង AMR 
  
២០២១–២០២៣  
ស្រមប់សុខភពសត្វ កសិកមម នងិបរ ិ ថ ន 
ក. ពិនតិយ ម នករបងក រ នងិករ្រតួតពិនតិយចម្លងេ គ គណៈ     
    កមម ធកិរពយបលេវជជ ្រស្ត និងករអនុវត្តករែកលម្អគុណភព 
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    េន មមនទីរេពទយ និងមូល ្ឋ នសុខភិបល  
ខ. ពិនតិយ ម ន ករបងក រ និងករ្រតួតពិនតិយករឆ្លងេ គ កមមវធិ ី    
    ផ្តល់ថន បំងក រ ទឹក ្អ តអនមយ័ និងករ្រគប់្រគងសំណល់េន  
    មកសិ ្ឋ ន ទី ងំផលិត ែកៃចនចំណី រ គ្លីនកិសត្វ កែន្លង  
    ផ្តល់េស បសុពយបល សត្តឃត ្ឋ ន និងទីផ រលក់សត្វរស់។  
គ. ព្រងងឹករអនុវត្តបទបញជ អនមយ័ នងិបរ ិ ថ ន ស្រមប់ករ 
    ចិញច ឹមសត្វ្រសុក និង រសីត្វ   
ឃ. រេបៀបចំករែណនបំែនថមអំពីករអនុវត្តល្អ  ដូចជ  ស្រមប់ករ 
    ផ្តល់ថន បំងក រ ករេចលឱសថ្របឆងំេមេ គែដលមិនេ្របី្របស់  
    និងែដលបរេិចឆទេ្របី្របស ់្របកបេ យសុវតថភិព និងចណំីសត្វ  
    និងករេ្របី្របស់ជេ្រមសីេផ ងេទៀត ជំនួសឱយករេ្រប្របស់        
    ឱសថ្របឆងំ េមេ គកនុងេគលេ ពេន្ល នករលូត ស់ និងករ 
    ្រគប់្រគងសំណល់ជីវៈ ្រស្តឱយបន្រតមឹ្រតូវ 

លទធផលសំខន់ែផនក 
៤.២ ធនឱយមន      
បេចចកវទិយ និងសមភ រ
ផគតផ់គង់ ស្រមប់អនុវត្ត
ពិធី រ នងិេសចក្តី
ែណននំន 
 

២០១៩–២០២០  
សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. ធនឱយមនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធស្រមប់បងក រ និង្រតួតពិនតិយ  
    ចម្លងេ គ ្រពមទងំផលិតផលេធ្វីអនម័យ (ដូចជ  េ្រ មេ      
    សុឺ ងំ កុល ទឹក ្អ តេន មមនទរីេពទយ  និងមូល ្ឋ ន 
    សុខភិបល) 
ខ. ពិនតិយ ម ន នងិ យករណ៍អំពសីកមមភពបងក រ និង្រតួត     
    ពិនតិយចម្លងេ គ និងសកមមភពដៃទេទៀត  
គ. ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ស្រមបប់ងក រ និង្រតួតពិនតិយករចម្លង 
    េ គ និងសមភ រៈផគត់ផគង ់និងេ្រគឿងបរកិខ រស្រមបរ់ក អនមយ័ 

សុខភិបល៖ 
DHS, DPM, DDF, មនទរីេពទយ 
មនទរីសុខភិបល ជធនីេខត្ត  
កសិកមម៖ GDAHP 
បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
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    េន មគ្លនីិកសត្វ កែន្លងផ្តល់េស បសុពយបល សត្តឃត ្ឋ ន  
    និងទីផ រលក់សត្វរស់ 
ឃ. ែកលម្អឱយមនករផគត់ផគង់ សមភ រៈ និងបរកិខ រអនម័យេនទី ងំ 
    ផលិតកមម ៃកៃចន និងកែន្លងផគត់ផគង់ផលិតផលកសិកមម 
 
២០២១–២០២៣  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. ព្រងីកករអនុវត្តកមមវធិីបងក រ និង្រតួតពិនតិយករចម្លងេ គេទ 
    កន់មនទីរេពទយរដ្ឋដៃទេទៀត  
ខ. ធនឱយមនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ និងផលិតផលែដលចបំច់  
    ស្រមប់គ្រទដល់ករពិនិតយ ម នសុវតថភិពទកឹ ករ្រតួត 
    ពិនតិយ នងិករវភិគសុវតថភិពចណំី រ និងករ្រគប់្រគង    
    កកសំណល់  

លទធផលសំខន់ែផនក 
៤.៣ ពិនតិយ ម ន
ទឹក សុវតថិភពចណំី

រ និងករ្រគប្រគង
សំណល់ 

២០១៩–២០២០  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. គ្រទដល់ករពនិិតយ ម ន នងិករ យតៃម្ល្របមូលទនិនន័យ 
    េដីម្រគ អំពី ថ នភពទឹក ករ្រតួតពិនិតយ និងករវភិគសុវតថិភព 
    ចំណី រ  នងិករ្រគប់្រគងសំណល់ េ យបញចូ លករ         
    ្រពួយបរមភអពំី AMR 
ខ. េ្រជសីេរសីបុគគលិកបែនថម េដីមបគី្រទដល់ករពិនតិយ ម នទឹក  
    ករ្រតួតពនិិតយ និងករវភិគសុវតថិភពចំណី រ និងករ 
    ្រគប់្រគងសំណល់  
គ. េរៀបច ំនងិអនុវត្តសកមមភពក ងសមតថភពស្រមប់ពិនតិយ   

សុខភពមនុស ៖ DDF, CCDC, មនទរី 
សុខភិបល ជធនី េខត្ត និងៃដគូអភិវឌ  
 
កសិកមម៖ GDAHP GDA FiA DIA FAO OIE 
្រកសួងអភវិឌ ន៍ជនបទ ករយិល័យ
កសិកមមេខត្ត ជធនី FAO OIE 
 
បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងបរ ិ ថ ន និងៃដគូ 
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    ម នទឹក ករ្រតួតពិនិតយ និងវភិគសុវតថភិពចំណី រ និង  
    ករ្រគប់្រគងស់ំណល់ 
 ឃ. ពិនតិយ ម ន MRL ៃនសំណល់ រធតុគីម ី(VPH)  
    កនុងបរ ិ ថ ន  
ង. េរៀបច ំនងិអនុវត្តភពជៃដគូកនុងករ្រគប្រគងសំណល់កនុងវសិ័យ 
    សុខភិបលកសិកមម និងបរ ិ ថ ន  

 

យុទធ ្រស្តទី ៥. បេងកនីករយល់ដឹងជ ធរណៈ 
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៥. ព្រងឹងករអបរ់ផំ ព្វផ យដល់ ធរណជន 
លទធផលសំខន់ៗ ម
ែផនក 

សកមមភព អនកពក់ពន័ធ ថ បន័ស្រមប
ស្រមួល 

លទធផលសំខន់ែផនក 
៥.១ បេងកីនករយល់ដឹង
ជ ធរណៈ មរយៈ
្របព័នធផ ព្វផ យទូេទ 
និង្របព័នធផ ព្វផ យ
សងគម 
 

២០១៩–២០២០  
ស្រមបស់ុខភិបល 
ក. េរៀបចឯំក រអបរ់ផំ ព្វផ យែដលមន្រ ប ់ស្រមប់           
    ប ្ត ញផ ព្វផ យ  (ឧទហរណ៍ ករផ ព្វផ យ មរយៈ 
    ទូរទស ន៍ វទិយុ នងិ រព័ត៌មន) 
ខ. េរៀបច ំនងិផ ព្វផ យ រអប់រេំន មប ្ត ញទំនកទ់ំនង 
    សងគម (ឧទហរណ៍ Facebook Instagram)  
 
ស្រមបក់សិកមម និងបរ ិ ថ ន 
ក. េរៀបចំឯក រអបរ់ផំ ព្វផ យ ែដលមន្រ ប ់ស្រមប់          
    ប ្ត ញផ ព្វផ យ  (ឧទហរណ៍ ករផ ព្វផ យ មរយៈ 
    ទូរទស ន៍ វទិយុ នងិ រព័ត៌មន) 

សុខភិបល៖ ្រកុមករងរបេចចកេទស 
AMR ពហុវសិ័យ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
មនទរីសុខភិបល ជធនីេខត្ត 
សមគមវជិជ ជីវៈ, WHO 
 
 
កសិកមម ៖ ្រកុមករងរ AMR របស់ 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ 
្រកសួងអភវិឌ ន៍ជនបទ 
PDAFF, ករយិល័យកសិកមម្រសុក FAO, 
OIE 
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ខ. េរៀបចឯំក របេងកីនករយល់ដឹងេផ ងេទៀត ែផ្អក ម     
    ចំេណះដងឹបចចុបបននអពំី AMR និង AMU េលីមនុស  ផលិតកមម 
    ដំ  ំេន ទ ករចញិច ឹមសត្វ នងិេសប ង រ។  
គ. េ្របី្របស់ប ្ត ញទនំក់ទនំងសងគម (ឧទហរណ៍. Facebook,  
     Instagram) 
  
ស្រមបស់កមមភពអនុវត្តរមួគន   
ក. េរៀបចឯំក រអបរ់ផំ ព្វផ យ និងឯក របណ្តុ ះប ្ត លរមួគន  
    ែផនកសុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន 
ខ. េរៀបច ំនងិផ ព្វផ យសមភ រអបរ់ផំ ព្វផ យ និងកញចបឧ់បករណ៍ 
    បណ្តុ ះប ្ត លអពំី AMR និង AMU ែដលេ្រប្របស់ភ ជតិ 
  
២០២១–២០២៣  
ស្រមបស់ុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. ពិនតិយ ម ន នងិ យតៃម្ល្របសិទធភពៃនសកមមភពអប់រ ំ
    ផ ព្វផ យេន មប ្ត ញ រពត័៌មនេផ ងៗគន   

បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងបរ ិ ថ ននិងៃដគូអភវិឌ ន ៍

លទធផលសំខន់ែផនក 
៥.២ បញចូ លករអបរ់ ំ
ផ ព្វផ យអំព ីAMR េទ
កនុងកមមវធិ ីនងិសកមមភព
នន 

២០១៩–២០២០  
ស្រមបស់ុខភិបល 
ក. បញចូ ល AMR និងករេ្រប្របស់ឱសថ្របឆងំេមេ គេទកនុង 
    សកមមភពែស្វងរកករគ្រទ និងសកមមភពកមមវធិសីុខភពែដល 
    កំពុងមន (ឧទហរណ៍ កមមវធិីសុខភពម  និងកុមរ កមមវធិី  
    IMCI កមមវធិីអនម័យរេបង ្រគុនចញ់ េអដស៍)  
ខ. ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លអពំី AMR និងករេ្របី្របស់ឱសថ 
    ្របឆងំេមេ គដល់អនកផ្តល់េស សុខភព 

សុខភិបល៖ 
្រកុមករងរបេចចកេទស AMR ពហុវសិ័យ 
្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ មនទរីសុខភបិល
ជធនីេខត្ត សមគមវជិជ ជីវៈ WHO 

 
កសិកមម៖ ្រកុមករងរ AMR របស់្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រកសួង
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ស្រមបក់សិកមម និងបរ ិ ថ ន 
ក. បញចូ ល AMR និងករេ្របី្របស់ឱសថអង់ទបី៊ីយ៉ូទកិេទកនុង 
    សកមមភពែស្វងរកមតិគ្រទ និងផ ព្វផ យពកីសិកមម សុខភព 
    សត្វៃនកមមវធីី ែដលមនស្រមប់កមមវធិីផ្លល់ថន បំងក រ កររក  
    ធនធនែហ េនទិច ករបងក តព់ូជ ចំណីសត្វជេដមី 
ខ. េធ្វីសកមមភពបេងកនីករយល់ដឹងេនមូល ្ឋ ន 
គ. េរៀបចំករបណ្តុ ះប ្ត លអំព ីAMR និងករេ្រប្របសឱ់សថ 
    ្របឆងំេមេ គស្រមប់អនកេ្របេីស ទូេទ ដូចជ  បសុេពទយ  
    កសិករ អនកែថទសំុខភពសត្វភូមិ។  
 
ស្រមបស់កមមភពអនុវត្តនរ៍មួគន  
ក. ្របរពធទិ សប្ត ហ៍បេងកនីករយល់ដឹងអំពីឱសថអងទ់ីប៊យី៉ូទិក   
    ជេរៀង ល់ឆន  ំែដលមនករចូលរមួពីអនកពកព់័នធកនុងវសិ័យ         
    សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន ទងំមកពវីសិ័យ រធរណៈ  
    និងឯកជន 
ខ. បញចូ លយុទធ ្រស្តអប់រផំ ព្វផ យ េទកនុងកមមវធិបីេងកីនករយល់ 
    ដឹង មសហគមន៍ កមមវធិីេលីកកមពស់សុខភព នងិកមមវធិជីំរុញ 
    ឱយមនករអនុវត្តល្អែផនកកសិកមម 
គ. េរៀបចកំិចចពិេ្រគះេយបល់េន មសហគមន៍ េដមីបបីេងកីនករ 
    យល់ដឹង  និងបញចូ ល AMR េទកនុងេវទកិសហគមន៍  
 
 

អភវិឌ ន៍ជនបទ មនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ FAO  
បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងបរ ិ ថ ន នងិ 
ៃដគូអភិវឌ ន ៍
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២០២១–២០២៣  
ស្រមបស់ុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. ពិនតិយ ម ន នងិ យតៃម្លឧបករណ៍ នងិសកមមភពអប់រ ំ
    ផ ព្វផ យ អំពី AMR នងិករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គកនុង 
    សកមមភពែស្វងរកករគ្រទ និងេលីកកមពស់សុខភព ែដល 
    អនុវត្តេ យកមមវធិសីុខភព និងកសិកមម ែដលមន្រ ប់  
ខ. ពិនតិយ ម នលទធផលៃនកមមវធិអីបរ់ផំ ព្វផ យ និងផ្ល ស់ប្តូរ  
    ឥរយិបថ េន មទី ងំ កលបង និងទី ងំេគលេ   
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យុទធ ្រស្តទី ៦. ករក ងសមតថភពធនធនមនុស  េលីភព ុ នំឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ 
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៦. ព្រងឹងសមតថភពអនកជំនញ និងបុគគលិក េដមីបែីស្វងរកករគ្រទដល់ AMR និងផ្តល់ករគ្រទដល់្រគបក់រងរទងំអស ់
 
លទធផលសំខន់ៗ ម
ែផនក 

សកមមភព អនកពក់ពន័ធ ថ បន័ស្រមប
ស្រមួល 

លទធផលសំខន់ែផនក 
៦.១ បញចូ ល AMR មី្រកូ
ជីវ ្រស្ត ករេ្របី្របស់
ឱសថ្រតមឹ្រតូវ នងិមុខ
វជិជ ែដលពក់ពន័ធេទកនុង
កមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត ល 
និងធនធនែដលេ្របី
្របស់ស្រមប ់
បណ្តុ ះប ្ត  មុនេពល
េចញបេំរកីរងរ 
 

២០១៩–២០២០  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. ពិនិតយេឡងីវញិ និងបញចូ ល AMR និងចំេណះដឹងែដលពក់ពន័ធ  
    េទកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល ដល់្រគូេពទយ គិ នុប ្ឋ យកិ  
    ឱសថករអីនកបេចចកេទស មនទីរពិេ ធន៍ និងកមមវធិកី្រមិត 
    សញញ ប្រតដៃទេទៀត  

 កមមវធិែីណនពំកីរេ្របី្របស់ឱសថអង់ទីប៊ីយ៉ូទកិ ករេធ្វ ី 
េតស្តមី្រកូជវី ្រស្តេន មេន មមនទរីពេិ ធន ៍ករចង
្រកងប ្ត ញ នងិករែចករែំលកព័តម៌នជីវសុវតថិភព និង
ករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំនឹងេមេ គ IPC មី្រកូជី ្រស្ត នងិ
ករេ្របី្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប និងករ
ឃ្ល េំមលីករេ្របី្របស់ឱសថ 

 វគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលពកព់័នធ  
ខ. ពិនតិយេឡងីវញិេលីកមមវធិីសិក  នងិបញចូ ល AMR ្រពមទងំ 
    ចំេណះដងឹពកព់័នធ េទកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល ជំនញ 
    វទិយ ្រស្តសត្វ េវជជ ្រស្តសត្វ ជលផល ចណំី រកសិកមម 
    បរ ិ ថ ន និងកមមវធិីសញញ ប្រតដៃទេទៀត  

 ដំេណីករៃនេស សុខភពសត្វ (PVS) OIE  

សុខភិបល៖ HRD, UHS, NIPH, 
សមគមវជិជ ជីវៈ និងៃដគូអភិវឌ  

 
 
កសិកមម៖ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ អគគនយក ្ឋ នសុខភព នងិ
ផលិតកមមសត្វ, រដ្ឋបលជលផល 
អគគនយក ្ឋ នកសិកមម  
កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម   
កសិកមមជតិែ្រពកេលៀប 

  ជតិកសិកមមកំពង់ចម FAO, OIE  
បរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងបរ ិ ថ ន នងិៃដគូ 
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 កមមវធិចីិញច ឹមសត្វ ជលផល និងកសិឧស ហកមម  
 វគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលពកព់័នធ 

គ. េលីកកមពស់ទំនកទ់ំនង និងភពជៃដគូជមួយនងឹ ថ ប័នសិក   
    ្រ វ្រជវ និង អន្តរជតិ េ យេផ្ត តេលីករក ង 
    សមតថភព ករ្រ វ្រជវ និងគំនិតផ្តួចេផ្តីមដៃទេទៀត  
 
២០២១–២០២៣  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. េរៀបច ំនងិពនិិតយេឡងីវញិេលីធនធនអប់រ ំ(ឧទហរណ៍ េធ្វ ី
    បចចុបបននភពេសៀវេភ និងឯក រេយង) េផ្ត តេលីករសិក  
    ជំនញឱសថ ឱសថ ្រស្ត គ្លីនិក ករឃ្ល េំមីលករេ្របី្របស់ 
    ឱសថបសុពយបល និងវគគសិក ដៃទេទៀត  
ខ. យតៃម្ល ពិនិតយេឡងីវញិ នងិែ្របក្ល យករអនុវត្តល្អ ែដលមន 
    ្រ ប ់េទជកមមវធិថីមីៗ អពំី AMR េ យេផ្ត តេលីអនកជំនញ 
    ខងផលិតកមមសត្វ បសុពយបល និងកសិកមម 

លទធផលសំខន់ែផនក 
៦.២ េរៀបចធំនធន 
បណ្តុ ះប ្ត  នងិ
ក ងសមតថភព AMR 
មី្រកជូីវ ្រស្ត ករេ្របី
្របស់ឱសថឱយបន 
្រតឹម្រតូវ និងែផនកែដល
ពក់ពន័ធកនុងករ 

២០១៩–២០២០  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. េរៀបចមំ៉ូឌុល និងេធ្វកីរបណ្តុ ះប ្ត លអនកជំនញខងសុខភព  
    ជែផនកមួយៃនករអបរ់េំវជជ ្រស្តជបន្ត េ យេផ្ត តេទេល ី
    ្របធនបទ ដូចខងេ្រកម៖ 

 ករបណ្តុ ះប ្ត លេអពេីឌមី ្រស្ត 
 មនទរីពេិ ធន៍៖ ករេ្រប្របស់មនទីរពិេ ធន៍មី្រកូជវី ្រស្ត 

ជីវៈសមតថភព ជីវសន្តិសុខ (មនទរីពិេ ធន៍េអពីឌីមី

សុខភិបល៖ ្រកសួងសុខភិបល, UHS, 
NIPH, សហគមន៍វជិជ ជីវៈ និងៃដគូអភិវឌ  
កសិកមម និងបរ ិ ថ ន៖ ្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ អគគនយក ្ឋ នសុខ
ភព និងផលិតកមមសត្វ រដ្ឋបលជលផល 
អគគនយក ្ឋ នកសិកមម, កលវទិយល័យ
ភូមនិទកសិកមម ជតិកសិកមមែ្រពក
េលៀប កសិកមមជតកិំពង់ចម 
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បណ្តុ ះប ្ត លមុន
េចញបេ្រមីករងរ និង
ករ ងសមតថភព 
 

្រស្ត) កររក ទុក ករេវចខចប់ នងិករដឹកជញជូ ន ករ
្រគប់្រគងេមេ គ  

 ករ្រគប់្រគងឱសថ្របឆងំេមេ គ 
 ករេ្របី្របសឱ់សថឱយបន្រតឹម្រតូវ  
 ្របធនបទែដលពកព់័នធ 

ខ. េរៀបចំ នងិពិនិតយេឡងីវញិនូវម៉ូឌុល និងេរៀបចវំគគបណ្តុ ះប ្ត ល  
    ស្រមប់អនកជំនញកសិកមម បសុពយបល នងិសុវតថិភពចំណី 
    រ ែដលេផ្ត តេលែីផនកខងេ្រកម៖  

 ករបណ្តុ ះប ្ត លេអពឌីីមី ្រស្តបសុពយបលែដលបន
អនុវត្តន៍េនកមពុជ 

 ករបណ្តុ ះប ្ត លអំពី AMU និង AMR  
 មនទរីពេិ ធន៍មី្រកូជវី ្រស្ត  
 ករអនុវត្តល្អ 
 េសចក្តីែណនសំ្តីពីករេ្រប្របស់ឱសថអងទ់ីប៊យី៉ូទិក 
 GAP, GAHP, GAqP, ជីវសុវតថិភព 
 ្របធនបទែដលពកព់័នធ 

គ. េរៀបចំឯក របណ្តុ ះប ្ត លអពំី AMR  ដល់ម្រន្តី និងបុគគលិក 
    េនថន ក់េខត្ត ្រសុក និងភូម ិ
ឃ. បន្ត នងិព្រងងឹភពជៃដគូ រ ង ថ ប័នកនុង្រសុក ជមួយនឹង   
    ថ ប័នអន្តរជតិ េផ្ត តេលី AMR េដមីបឱីយមនករែចករែំលក 
    ជំនញ និងេមេរៀនរ ងប ្ត ្របេទសនន 
ង. ព្រងងឹករចូលរមួកនុងសននសិីទអន្តរជត ិនិងករែចករែំលក 
    ព័តម៌នអំពី AMR 

្រកសួងបរ ិ ថ ន សមគមវជិជ ជីវៈ 
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ច. ចូលរមួកនុងប ្ត ញ និងគំនតិផ្តួចេផ្តីមអន្តរជតិ (ឧទហរណ៍    
    ប ្ត ញគណៈកមម ធកិរជតិជវីសុវតថិភព ប ្ត ញមនទីរ 
    ពិេ ធន៍មី្រកូជី ្រស្តេវជជ ្រស្តេនថន ក់ជតិ បញជ ី CALM,  

     CamLQMS, បញជ ី្រតួតពិនិតយស្រមប់ករបញជ ក់គុណភព 
    ស្តង់ រគុណភពជតិ 
 
២០២១–២០២៣  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. េរៀបចកំរបណ្តុ ះប ្ត លរមួគន ដល់អនកជំនញ និងអនក  
    បេចចកេទស កនុងវសិ័យសុខភពមនុស  កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  

លទធផលសំខន់ែផនក 
៦.៣ សហករជមួយ
សមគមវជិជ ជីវៈ េដីមបី
បញចូ ល AMR និងបញ្ហ
ែដលពក់ពន័ធេទកនុងករ
ក ងសមតថភព    
ករែស្វងរកមតគិ្រទ 
ករ្រ វ្រជវ និង     
ករអបរ់ ំ

២០១៩–២០២៣  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និងបរ ិ ថ ន  
ក. បញចូ លសកមមភពៃនយុទធ ្រស្តេនះ (ឧទហរណ៍ ជីវសុវតថិភព  
    ជីវសន្តិសុខ នងិករ្រគប់្រគងសំណល់)េទកនុងកមមវធិែីដលមន 
    ្រ បរ់បសស់មគមវជិជ ជីវៈ ខងសុខភពមនុស  កសិកមម និង     
    បរ ិ ថ ន 
ខ. េរៀបចសំកមមភពអនុវត្តរមួគន  (ឧទហរណ៍ កិចច្របជុំេវទកិ  
    សននិសីទ ករ្រ វ្រជវ គេ្រមង)  
គ. ព្រងឹងភពជៃដគូរ ងរដ្ឋ នងិឯកជន េដីមបបីេងកីនករអនុវត្ត 
    សកមមភព AMR  
ឃ. ែចករែំលកចំេណះដងឹ និងជនំញ AMR េនមូល ្ឋ ន នងិេន 
    ថន ក់ជតិ ជមយួនឹងសហករអីន្តរជត ិ

សុខភិបល៖ ្រកសួងសុខភិបល, UHS, 
NIPH សងគមវជិជ ជីវៈ និងៃដគូអភិវឌ  
 
កសិកមម និង បរ ិ ថ ន៖ 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 
អគគនយក ្ឋ នសុខភព និងផលិតកមម
សត្វ រដ្ឋបលជលផល អគគនយក ្ឋ ន
កសិកមម កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម 

ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប 
កសិកមមជតកិំពង់ចម ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
សមគមវជិជ ជីវៈ 
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យុទធ ្រស្តទ ី៧.  ្រ វ្រជវ នងិន នុវត្តន ៍(Innovation) េដមីប្របឆងំនងឹភព ុ នំងឹឱសថ្របឆងំេមេ គ (AMR) 
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៧. ក ងសមតថភព្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍ េដីមបគី្រទដល់ករេរៀបចេំគលនេយបយ ករអនុវត្តល្អ ករអនុវត្ត ករពនិិតយ
ម ន និង យតៃម្លសកមមភពភព ុ នំឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ 

លទធផលសំខន់ៗ ម
ែផនក 

សកមមភព អនកពក់ពន័ធ ថ បន័ស្រមប
ស្រមួល 

លទធផលសំខន់ែផនក 
៧.១ កំណត់ពីចំណុច
ខ្វះខត និង ទិភព
ស្រមប់្រ វ្រជវអំព ី
AMR កនុងវសិ័យេផ ងៗ 
ដូចជ វទិយ ្រស្ត 

ធមមជតិ វទិយ ្រស្ត      
អនុវត្តន៍ វទិយ ្រស្ត
សងគម េសដ្ឋកិចច និង 
ករ្រគប់្រគង 

 

២០១៩–២០២០  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និង បរ ិ ថ ន  
ក. បញចូ លបញ្ហ  AMR នងិបញ្ហ ែដលពកព់័នធេទកនុងយុទធ ្រស្តេនះ  
    (ឧទហរណ៍ ករអេងកត ម ន មនទីរពិេ ធន៍  IPC ករ 
    េ្រប្របស់ឱសថឱយបន្រតឹម្រតូវ ករ្រគប្រគងអនមយ័បរ ិ ថ ន  
    និងអនម័យផទ ល់ខ្លួន) េធ្វីជធតុផ មំួយដ៏សំខនៃ់នរេបៀប រៈ 
    ្រ វ្រជវ កនុងវសិ័យសុខភបិល កសិកមម និងបរ ិ ថ នរបស ់
    ្របេទស 
ខ. ខិតខេំរៀបចំកចិច្រពមេ្រពៀងរមួស្តីពកីរ្រ វ្រជវ្រគបដណ្ត ប់្រគប់   
    វសិ័យទងំអស់ និង្រកសួងពក់ព័នធ េដីមបធីន្របសិទធភព 
    តម្ល ភព និងករែចករែំលកទិននន័យឱយបនល្អបំផុត 
  
២០២០–២០២៣  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និង បរ ិ ថ ន  
ក. េរៀបចកំរសិក ថន ក់ជត ិអំពីេ្រប ៉ឡង ់AMR  
ខ. េលីកកមពស់ភពជៃដគូជមួយនងឹ ថ ប័ននន េដមីបពី្រងឹងករ 
    ្រ វ្រជវអំព្របតិបត្តិករ នងិករអនុវត្ត នងិចូលរមួឱយបនសកមម  
    និងជំរុញឱយមនករចូលរមួឱយបនសកមមពីវសិ័យឯកជន  

សុខភិបល៖ ្រកសួងសុខភិបល UHS, 
NIPH, និងៃដគូអភិវឌ  
 
កសិកមម និង បរ ិ ថ ន៖ 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន កលវទិយល័យ      
ភូមនិទកសិកមម 
FAO, OIE 
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លទធផលសំខន់ែផនក 
៧.២ ករបណ្តុ ះ         
ប ្ត ល និងករក ង
សមតថភពបុគគលិកជតិ 
អំពី AMR និងករ
្រ វ្រជវ ែដលពក់ពន័ធ 
 

២០១៩–២០២០ 
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និង បរ ិ ថ ន  
ក. េលីកកមពស់ នងិគ្រទដល់ករ្រ វ្រជវអពំិ AMR េ យបញចូ ល 
    េទកនុងសកមមភព ែដលមន្រ ប់ និងសកមមភពថមីៗរបស ់
    េរៀន និងេរៀបចំកមមវធិី្រ វ្រជវពេិសស ស្រមប់និស តិ 
    ែដលបន្តករសិក ក្រមតិបរញិញ ប្រតេ្រកយឧត្តមសិក   
ខ. បេងកីនករយល់ដឹងអំពីឱកសបណ្តុ ះប ្ត លេនមូល ្ឋ ន      
    ថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ  
គ. េលីកកមពស់ករ្រ វ្រជវេនកនុងចំេ មវសិ័យនន 
  
២០២១–២០២៣  
ក. ករក ងសមតថភពេផ្ត តេលីករ្រ វ្រជវែបបគុណវសិ័យ និង 
    ករ្រ វ្រជវក្រមិត្របតបិត្តិករ 
ខ. ស្រមបស្រមួលករេផ្ត ះប្តូរជំនញ និងេមេរៀនែដលទទលួបនពី 
    ្របេទសដៃទេទៀត នងិៃដគូនន មរយៈកិចច្របជុំ 
    ស្រមបស្រមួល ជេទៀងទត់ 

សុខភិបល៖ MOH, UHS, NIPH និង   
ៃដគូអភិវឌ  
 
កសិកមម និង បរ ិ ថ ន៖ 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន កលវទិយល័យ     
ភូមនិទកសិកមម FAO, OIE 

 

លទធផលសំខន់ែផនក 
៧.៣ ករអនុវត្ត និងករ
ផ ព្វផ យករ្រ វ្រជវ 
AMR 
 

២០១៩–២០២០  
ស្រមប់សុខភិបល កសិកមម និង បរ ិ ថ ន  
ក. េធ្វីករ្រ វ្រជវ េដីមបបីេំពញកង្វះចេំណះដឹង អពំីបញ្ហ  AMR  

    កនុង្រគប់ែផនកទងំអស់ និងគ្រទដល់ករេរៀបច្រកបខណ័្ឌ  
   េគលនេយបយ នងិែផនករអភិវឌ ន៍ ដូចជ  ករ្រ វ្រជវអំព ី
   ចំេណះដងឹ កបបកិរយិ នងិករអនុវត្តជុំវញិឱសថសផ ះ AMR  

    និង AMU កនុងចំេ មបុគគលិកសុខភិបល ភន ក់ងរសុខភពភូម ិ 

សុខភិបល៖ 
្រកសួងសុខភិបល, UHS, NIPH, និង    
ៃដគូអភិវឌ  

 
កសិកមម៖  
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន កលវទិយល័យ       
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    ភន ក់ងរកសិកមម ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ កសិករ និងសមជិក 
    សហគមន៍ (រដ្ឋ និងឯកជន)  
ខ. ចូលរមួកនុងករសិក េ្រប ៉ឡងអ់ំពីករេ្រប្របស់ឱសថផ ះ     
    សម្រសបេលីមនុស កនុងសកលេ កទងំមូល 
គ. ចូលរមួកនុងករពិនតិយ ម នរបស់ OIE េលីបរមិណ និង 
    និនន ករៃនករេ្រប្របស់ រធតុ្របឆងំេមេ គេលសីត្វែដលរស ់
    េនកនុងទឹក និងសត្វែដលេ្រប្របសស់្រមប់ផលិតជ រ 
ឃ. េធ្វីករសនយ េដមីបកីំណត់ពទីំនកទ់ំនងេទវញិេទមករ ង  
    AMR កនុងសត្វ បរ ិ ថ ន និងមនុស   
ង. ែស្វងយល់ពអីភ្រកមែដលមនលកខណៈន នុវត្តន៍ (ឧទហរណ៍  
    ករេ្របី្របស់  IT កមមវធិី មទូរសពទ bioinformatics, probiotics  
    និងអភ្រកមដៃទេទៀត េដីមបកីត់បនថយភពចបំច់កនុងករ 
    េ្រប្របស់ឱសថ្របឆងំនឹងេមេ គ) 
ច. ែចករែំលកលទធផលរកេឃញីពីករ្រ វ្រជវឱយបនជប់ជ្របច ំ 
    មរយៈកិចច្របជុំរបស់្រកមុករងរ នងិសននិសិទ  
ឆ. េរៀបចេំវទកិរ្រ វ្រជវអពំី AMR 

ភូមនិទ  កសិកមម FAO, OIE 
បរ ិ ថ ន៖  
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ឧបសមពន័ធ ខ សចូនករព្រងងសំ បក់រ ម ន និង យតំៃល 
សូចនករទូេទ  AMR ្រតូវបនបង្ហ ញ េនកនុងែផនកស្តីពីករ ម ន និងករ យតំៃល។ រមួមន ធតុចូល ដំេណីករ នងិធតុេចញ  (input, process 

and output indicators)  ែដលជួយកណំត់បននូវកររកីចេំរនីៃនសកមមភពទក់ទងនឹង AMR េនកនុង្រគប់វសិ័យទងំអស់។   មនសកមមភព ម ននិង យ 
តៃម្លចំនួពរី្របេភទ  ្រតូវបនេសនីេឡងី  i)  ករ ម នជ្របច ំជឧទហរណ៍  េនកនុងរបយករ្របចឆំន  ំនិង ii)  ករ យតំៃល  និងករអេងកតេ យែឡក ជ
ឧទហរណ៍ ករពិនតិយេឡងីវញិ ករអេងកតេ្រប ៉ឡង់ថន កជ់តិ នងិករសិក េ យែឡកេផ ងៗេទៀត  េនពក់ក ្ត ល នងិចុងអណត្តិ។ ករ យតៃំលសូចនករ
េដីម្រគ ្រតូវបនេសនីេឡងី េនកនុងឆន  ំ២០១៩ េដីមបកីណំតរ់ក ថ នភពនេពលបចចុបបនន។ 
 

យទុធ ្រស្ត និង លទធផលសំខនែ់ផនក 
(KRA)  

សចូនករ ធតចុលូ និងដំេណីករ 
 input and process indicators 

សចូនករធតេុចញ output indicators 
 

យទុធ ្រស្តទី ១. អភិបលកិចច និងករស្រមបស្រមួល េដើមប ី ត់បនថយAMR 
 
េគលេ យុទធ ្រស្តទ ី១. ធនឱយមនអភិបលកិចច្របកបេ យនរិន្តរភព មរយៈករស្រមបស្រមួល នងិករបេងកនីភពជៃដគូ្របកបេ យ្របសទិធភព  
លទធផលសំខនែ់ផនក  
លទធផលសំខន់ ១.១: ព្រងឹងករស្រមបស្រមួលក្រមិត
បេចចកេទស និងនេយបយេនថន ក់មូល ្ឋ ន ថន ក់ជតិ 
និងអន្តរជតិ 
 
លទធផលសំខន់ ១.២: ព្រងឹង្រកបខ័ណ្ឌ េគល
នេយបយ និងចបប់ េដីមបគី្រទគំនិតផ្តួចេផ្តីម AMR  
លទធផលសំខន់ ១.៣: េកៀរគរធនធន េដីមបគី្រទដល់
ករអនុវត្តែផនករសកមមភពពហុវសិ័យ 

 
 ែផនករ បនបញច ប់ ទទួលករយល់្រពម អនុមតិ 

និងផ ព្វផ យ 
 មនតំ ងភគីពក់ព័នធជសមជិកភពេន្រកុម

ករងរបេចចកេទស 
 េគលនេយបយ និងនិយត័កមម ្រតូវបនបេងកីត

េឡងី នងិអនុមតិេ យភគី និងៃដគូអភិវឌ ន៍
ពក់ព័នធ 

 ចំនួនសមគមវជិជ ជីវៈ នងិមនទរីេពទយ ែដលបេងកីត
កមមវធិីស្តីពី AMR េ យេ្របី្របស់ថវកិផទ ល់ខ្លួន 
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លទធផលសំខន់ ១.៤: ែផនករពិនិតយ ម ន និង 
យតៃម្ល សូចនករ និងករ យតៃម្លឱយបនជប់ជ
្របច ំ
 

 ករពិនិតយេឡងីវញិេនពក់ក ្ត លអណត្ត ិ្រតូវ
បនេរៀបចំេឡងី 

 ករ្របជុំរបស់្រកុមករងរបេចចកេទស AMR  

េ យេទៀងទត់ 
 ករពិនិតយេឡងីវញិនូវ MSAP េនចុងអណត្តិ ្រតូវ

បនេរៀបចំេឡងី  
 

យទុធ ្រស្តទី ២. ្របមូលភស្តុ ង មរយៈករ ម ន នងិមនទីរពិេ ធន៍ 
 

េគលេ យុទធ ្រស្តទ ី ២. េដមីបពី្រងងឹករ្របមូលភស្តុ ង មរយៈមនទរីពេិ ធនវ៍សិយ័សុខភិបល កសកិមម បរ ិ ថ ន ែដលដេំណីរករេទបនល្អ នងិ 			
យន្តករ ម នែដលមន្របសទិធភព 
 

លទធផលសំខនែ់ផនក  
 

លទធផលសំខន់ ២.១: បេងកីនក្រមតិអេងកត ម នន
េពលបចចុបបនន និងសកមមភព និង្របព័នធមនទីរពិេ ធន៍ 
េដមីបគី្រទដល់ AMR 

 
លទធផលសំខន់ ២.២: ព្រងឹងសមតថភពធនធន
មនុស  ែដលេធ្វីករងរេនកនុងមនទីរពិេ ធន៍ ករែចក
រែំលកព័ត៌មន, ករអេងកត ម ននិងករេឆ្លីយតប
ចំេពះករផទុះជំងឺ 
 

 
 ចំនួនបុគគលិកថមីៗ បនទទួលករបណ្តុ ះ      

ប ្ត លេនកនុងវគគ CAVET‐MAFF និង  
FETP‐MOH 

 ចំនួបុគគលិកថមីបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល
អំពីអតសិុខុម្របណ ្រស្ត microbiology 

 
 

 ចំនួនមនទីរពិេ ធន៍សុខភិបល ែដល យ
ករណ៍េទ្របព័នធ ម ន AMR 

 ចំនួនមនទីរពិេ ធន៍សុខភិបល ែដលវវិឌ ន៍
ដល់ជំ នទី ____ េនកនុងករ្រគប់្រគង
គុណភពមនទីរពិេ ធន៍ 

 ចំនួនមនទីរពិេ ធន៍ែផនកកសិកមម និងបរ ិ ថ ន 
មនសមតថភពនឹងេធ្វីេតស្ត AST 

 ទិននន័យ AMR េដមី្រគ 
 ចំនួនអនកជំងឺ ែដល្រតូវបនយកសំ ក េទ

ម្របេភទសំ ក កនុងចំេ មចំននួ  
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លទធផលសំខន់ ២.៣: ព្រងឹងបរកិខ រ និង្របព័នធផគត់ផគង់
េន មមនទីរេពទយ ស្រមប់េធ្វីេតស្តមី្រកូជីវ ្រស្ត និង
ពិនិតយ ម ន។ 
 

្របជជនមយួ 
 ចំនួនអនកជំងឺ ែដលដុះបក់េតរ ី ុ នំឹងឱសថ 

ម្របេភទសំ ក ្របេភទេមេ គ 
‘species’ និងអង់ទីប៊ីេយទិក 

 ភគរយអនកជំងឺ ែដល្រតូវបនយកសំ ក 
បនបណ្តុ ះេមេ គវជិជមន ជបក់េតរ ីែដល
កប កំរតិក ្ត ល “intermediate’ ឬ ុ នំងឹ
ឱសថ ម្របេភទសំ ក 

 ភគរយៃនសំ ក ែដលដុះបក់េតរ ី ុ  ំ 
នឹងអង់ទីប៊ីេយទិក នូវ្របេភទ និង               
អង់ទីប៊ីេយទិកេនេ្រកមករ ម ន    
ម្របេភទសំ ក  

យទុធ ្រស្តទី ៣. ករេ្របើ្របសឱ់សថ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប 
 
េគលេ យុទធ ្រស្តទី ៣. េរៀបច ំនិងព្រងងឹករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតយិុត្ត និងយុទធ ្រស្ត េដមីបធីនលទធភពទទលួបនឱសថអងទ់ីប៊យី៉ូទិក
និងករេ្រប្របសឱ់សថឱយបន្រតឹម្រតូវ ស្រមប់សុខភបិល សុខភពសត្វ និងកសិកមម 
 

លទធផលសំខនែ់ផនក  
 

លទធផលសំខន់ ៣.១: ករែណន ំនិងករអនុវត្តករ
េ្របី្របស់ឱសថ្របឆងំេមេ គឱយបនសម្រសប 
 

   
 

 ចំេណះដឹងរបស់បុគគលកិអំពីមគគុេទសន៌នន 
ទក់ទងនឹង AMR, AMS, IPC, GAP, GAHP, 

GAqP 

 ចំនួនកសិ ្ឋ នគំរូ ែដលអនុវត្តន៍ មមគគុេទស
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លទធផលសំខន់ ៣.២: ករេធ្វីនិយត័កមមេនក្រមិត   
េផ ងៗ េដីមបគី្រទឱយមនករេ្របី្របស់ឱសថ្របឆងំ
េមេ គឱយបនសម្រសប 
 
លទធផលសំខន់ ៣.៣: ព្រងឹងករ្រគប់្រគងសង្វ ក់  
ផគត់ផគង់ឱសថ្របឆងំេមេ គ េដីមបធីនឱយ្របជពលរដ្ឋ
ទងំអស់ ចទទួលបននូវឱសថជសកល 
្របកបេ យសមធម៌។  
 

ក៏ករអនុវត្តល្អ good practice guidelines 
 សូចនករ ម ន AMS 
 អ្រ ច់ស្តុក ៃនអង់ទីប៊ីេយទកិ 
 អ្រ េចញេវជជបញជ អង់ទីប៊ីេយទិក 
 ករេ្របី្របស់អង់ទីប៊ីេយទិក 

 

 

យទុធ ្រស្តទី ៤. ទប់ ក ត់ AMR មរយៈករអនុវត្តល្អ
 
េគលេ យុទធ ្រស្តទ ី ៤. េដមីបកីតប់នថយករណីឆ្លងេ គ មរយៈករអនុវត្តវធិនករអនម័យបរ ិ ថ ន អនម័យផទ លខ់្លួន សុវតថភិពចំណី រ ករ
្រគប្រគងកកសំណល ់នងិករបងក រករចម្លងេ គ្របកបេ យ្របសិទធភព។  
 

លទធផលសំខនែ់ផនក  
 

លទធផលសំខន់ ៤.១: ករែណនអំំពីករអនុវត្តល្អ និង
ករេគរពេទ មករអនុវត្តល្អ 
 
លទធផលសំខន់ ៤.២: ធនឱយមនបេចចកវទិយ និង
សមភ រផគត់ផគង់ស្រមប់អនុវត្តពិធី រ និងេសចក្តីែណនំ
នន 

 
 

 ចំនួនមនទីរេពទយ និងបុគគលកិ្រគឹះ ថ ន        
សុខភិបល ែដលទទួលបននូវករបណ្តុ ះ  
ប ្ត ល និងបណ្តុ ះប ្ត លរលំឹក អំពី IPC 

 ចំនួនបុគគលិកកសកិមម ជធនី េខត្ត ែដល
ទទួលបននូវករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីករ   
អនុវត្តកសិកមមបនល្អ good practices 

 
 

 ចំនួនបុគគលិក ែដលអនុវត្តន៍មគគុេទសន៍ IPC 

 ចំនួនកសិ ្ឋ នគំរ ួែដល្រប្រពឹត្ត មមគគុេទស
ក៏ៃនករអនុវត្តបនល្អ  ‘good practice 
guidelines’ 
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លទធផលសំខន់ ៤.៣: ពិនិតយ ម នទឹក  សុវតថិភព
ចំណី រ និងករ្រគប់្រគងសំណល់។ 
 

 ចំនួនសហគមណ៍ ែដលបនចុះបញជ ីករ ជ
ភូមិគំរ ូ

 

យទុធ ្រស្តទី ៥. បេងកើនករយលដ់ឹងដល់ ធរណជន 
 

េគលេ យុទធ ្រស្តទ ី៥. ព្រងឹងករព្វផ យេដមីបអីបរ់ ំនងិករយលដ់ឹងដល់ ធរណជន 
លទធផលសំខនែ់ផនក  
 

លទធផលសំខន់ ៥.១: បេងកីនករយលដ់ឹងជ         
ធរណៈ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យទូេទ និង្របព័នធ

ផ ព្វផ យសងគម 
 
លទធផលសំខន់ ៥.២: បញចូ លករអប់រផំ ព្វផ យអំព ី
AMR េទកនុងកមមវធិី និងសកមមភពនន។ 
 

 
 

 ករេរៀបចំសប្ត ហ៍យល់ដឹង 
 សមភ រៈអប់រសំុខភព ្រតូវបនែបងែចក 
 ចំនួនករសនទនជមួយសហគមន៏ 

‘community dialogues’ 
 ចំនួនករសនទននន ជមួយៃដគូ នងិ      

ភគីនន 

 
 

 ករផ្ល ស់ប្តូរជវជិជមន ទក់ទងនឹចំេណះដឹង 
កបបកិរយិ និងករអនុវត្ត បនទ ប់ពី          

រយៈេពល ៣ឆន  ំ

 

យទុធ ្រស្តទី ៦. បេងកើនសមតថភពធនធនមនុស  ស្រមប់ AMR 
 
េគលេ យុទធ ្រស្តទ ី៦. ព្រងឹងសមតថភពអនកជនំញ នងិបុគគលកិ េដីមបែីស្វងរកករគ្រទដល ់AMR នងិផ្តលក់រគ្រទដល្រគប់ករងរទងំអស ់
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លទធផលសំខនែ់ផនក  
 

លទធផលសំខន់ ៦.១ បញចូ ល AMR មី្រកូជីវ ្រស្ត 
ករេ្របី្របស់ឱសថសម្រសប និងមុខវជិជ ែដលពក់
ព័នធេទកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល និងធនធនែដល
េ្របី្របស់ មុនេពលេចញបេ្រមីករងរ 

 
លទធផលសំខន់ ៦.២ េរៀបចធំនធនបណ្តុ ះប ្ត ល 
និងក ងសមតថភព AMR មី្រកូជីវ ្រស្ត ករេ្របី
្របស់ឱសថឱយបនសម្រសប  និងែផនកែដលពក់ព័នធ 
កនុងករបណ្តុ ះប ្ត លមុនេចញបេ្រមីករងរ និងករ
ងសមតថភព 

 
លទធផលសំខន់ ៦.៣ សហករជមួយសមគម    
វជិជ ជីវៈ េដមីបបីញចូ ល AMR និងបញ្ហ ែដលពក់ព័នធេទ
កនុងករក ងសមតថភព ករតស៊ូមតិ ករ្រ វ្រជវ 
និងករអប់រ។ំ 

 
 

 ចំនួនកមមវធិីសកិ  ទក់ទងនឹង AMR         

អតិសុខុម្របណ ្រស្ត និងករេ្រប្របស់
អង់ទីប៊ិេយទិក ែដល្រតូវបនេធ្វី              
សមហរណកមម 

 ចំនួនសមភ រៈបេចចកេទស ‘technical 
materials’ ែដល្រតូវបនេបះពុមភផ យ 

 ចំនួនសកមមភពនន ែដល្រតូវេធ្វី និង
ជមួយសមគមវជិជ ជីវៈ 

 ចំនួនកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លអំពី AMR ែដល
្រតូវបនេធ្វី 

 ចំនួនសមគមវជិជ ជីវៈ នងិមនទីរេពទយ ែដល
បនបេងកីតកមមវធិី AMR េ យេ្របថីវកិ   
របស់ខ្លួន  

 
 

 ចំនួនបុគគលិកេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកម
ជតិ ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់
ជន់ខពស់ ‘advanced training’ េទ មឯក
េទសេផ ងៗទក់ទងនងឹ AMR (ឧ.         
អតិសុខម្របណ ្រស្ត  clinical pharmacy, 

AMR, ករ ម ន និងករេឆ្លីយតបេទ   
នឹង AMR) 
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យទុធ ្រស្តទី ៧. ្រ វ្រជវ និងន នវុត្តន៍ (Innovation) េដើមប្របឆងំនឹងភព ុ នំឹងឱសថ្របឆងំេមេ គ (AMR) 
                            
េគលេ យុទធ ្រស្តទ ី៧. ក ងសមតថភព្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន ៍ េដមីបគី្រទដលក់រេរៀបចេំគលនេយបយ ករ្របតបិត្តបិនសម្រសប ករអនុវត្ត ករ
ពនិតិយ ម ន នងិ យតៃម្លសកមមភព AMR។ 
លទធផលសំខនែ់ផនក  
 

លទធផលសំខន់ែផនក ៧.១ កំណត់ពចីំណុចខ្វះខត 
និង ទិភព្រ វ្រជវអំពី AMR កនុងវសិយ័េផ ងៗ 
ដូចជ  វទិយ ្រស្តធមមជតិ វទិយ ្រស្តអនុវត្តន៍   
វទិយ ្រស្តសងគម េសដ្ឋកិចច និងករ្រគប់្រគង 
 
លទធផលសំខន់ែផនក ៧.២ ករបណ្តុ ះប ្ត ល និង 
ករក ងសមតថភពបុគគលិកជតិ អំពី AMR និង   
ករ្រ វ្រជវែដលពក់ព័នធ 
 
លទធផលសំខន់ែផនក ៧.៣ ករអនុវត្ត និង             
ករផ ព្វផ យករ្រ វ្រជវ AMR។ 

 

 
 

 ចំនួនករសកិ ្រ វ្រជវ ែដលបនេធ្វី ស្តពីី
្របធនបទនន ទក់ទងនឹង AMR 

 ចំនួនៃដគូ្រ វ្រជវកនុង្រសុក និងអន្តរជតិ 

 
 

 អ្រ េ្រប ៉ឡង់ថន ក់ជតិ ែដលបនរកេឃញី 
មរយៈករអេងកត និង្របព័នធ ម ន    

េផ ងៗ 
 ចំនួនបទបង្ហ ញកនុង្រសុក និងអន្តរជតិ ស្តីពី

្របធនបទទក់ទងនឹង AMR 
 ចំនួនករសកិ ្រ វ្រជវ ស្តីពី្របធនបទ

ននទក់ទងនឹង AMR ្រតូវបនពិនិតយេ យ
អនកវទិយ ្រស្តឬអនកជំនញករ ែដលមន
ជំនញ AMR ‘peer‐reviewed’ និង្រតូវបន
េបះពុមភផ យ  
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ឧបសមព័នធ គ. ៃដគូ េនកនងុដំេណើករ និងករផ្តួចេផ្តើម ែដលពក់ព័នធនឹង AMR េនកនងុ្របេទសកមពុជ 
 

្រកសងួកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ (MAFF) 

ថ នបន័ េឈម ះ តនួទី អុីែមល៉ 
អគគនយក ្ឋ នសុខភពសត្វ និងផលិតកមមសត្វ ឯកឧត្តម ន់ ផន់ ៉  អគគនយក និង្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបល tan.phannara@gmail.com

្រកសួងកសកិមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន ទ បណ្ឌិ ត សរ ចិ្រ  អគគេលខធិកររង chetrass@gmail.com

នយក ្ឋ នកសឧិស ហកមម េ ក គង់ ភជ នយក peachkong@gmail.com

វទិយ ថ នជតិ្រ វ្រជវសុខភពសត្វ និងផលិតកមមសត្វ 
ៃនអគគនយក ្ឋ នសុខភពសត្វ និងផលិតកមមសត្វ 

បណ្ឌិ ត ទុំ សុធធី ៉   នយក  sothyratum@gmail.com

វទិយ ថ នជតិ្រ វ្រជវសុខភពសត្វ និងផលិតកមមសត្វ 
ៃនអគគនយក ្ឋ នសុខភពសត្វ និងផលិតកមមសត្វ 

េ ក ជ រតន ម្រន្តីបេចចកេទស rortanachea@gmail.com

នយក ្ឋ នសុខភព រធរណៈ និងសុខភព រធរណៈ
បសុពយបល ៃនអគគនយក ្ឋ នសុខភពសត្វ និង
ផលតិកមមសត្វ

េ ក េទព េបងៃថ អនុ្របធន bengthay@gmail.com

នយក ្ឋ នករពរដំ  ំអនម័យ និងភូតគមអនម័យៃន
អគគនយ ្ឋ នកសកិមម  

បណ្ឌិ ត នី វទុធី អនុ្របធន n.vuthy@yahoo.com

នយក ្ឋ ននិតិកមមកសិកមម ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ 

បណ្ឌិ ត ម៉ុច ចនថ   អនុ្របធន chanthamoch@gmail.com

នយក ្ឋ នកសឧិស ហកមម េ ក្រសី ជួន មុននី ្របធន chuonmony@yahoo.com

នយក ្ឋ នកសឧិស ហកមម េ ក ផុន រណិុ ្របធន ai_reno@yahoo.com

នយក ្ឋ នកសឧិស ហកមម េ ក្រសី គង់ វ ៉ចួសុីម ម្រន្តីបេចចកេទស kongvouchsim@gmail.com

នយក ្ឋ នបេចចកេទសែកៃចន និងគុណភព ៃនរដ្ឋបល 
ជលផល 

េ ក ចប ពិសិដ្ឋ អនុ្របធន pisethchap@gmail.com

ករយិលយ័ រវីបបកមមទឹក ប  ៃននយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍  
រវីបបកមម រដ្ឋបលជលផល 

នង វឌុ  ី អនុ្របធន  vuthdynady@yahoo.com
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នក ្ឋ នអភិវឌ ន៍ រវីបបកមម ៃនរដ្ឋបលជលផល េ ក្រសី េពឿង េសង ៊ ង  
 

ម្រន្តីបេចចកេទស  heangfia@gmail.com

នយក ្ឋ នែផនករ និងសថតិិ  េ ក្រសី សូ ្រសីមុំ អនុ្របធននយក ្ឋ ន sreymomso88@gmail.com

 

្រកសងួសខុ បល (MOH) 

ថ បណ័ េឈម ះ តនួទី ទំនកទ់ំនង 
្រកសួងសុខភបិល ្រ ្ត ចរយ េអង ហតួ រដ្ឋេលខធិករ 
នយក ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺឆ្លង ្រកសួងសុខភិបល េវជជ. លី សូ ៉ ន់ ្របធននយក ្ឋ ន sovann_ly@yahoo.com

នយក ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺឆ្លង ្រកសួងសុខភិបល េវជជ. ្រកង សុីដន អនុ្របធននយក ្ឋ ន sidonnkrang@yahoo.com

នយក ្ឋ នមនទីរេពទយ ៃន្រកសងួសុខភិបល េវជជ. សុខ ្រស៊ុន ្របធននយក ្ឋ ន soksrun@online.com.kh
soksrun@gmail.com 

នយក ្ឋ នមនទីរេពទយ ៃន្រកសងួសុខភិបល ្រ ្ត ចរយ គឹម វនួ អនុ្របធននយក ្ឋ ន 
នយក ្ឋ នមនទីរេពទយ ៃន្រកសងួសុខភិបល េវជជ. េ  សុគនធ អនុ្របធននយក ្ឋ ន sintouch358@gmail.com

នយក ្ឋ នមនទីរេពទយ ៃន្រកសងួសុខភិបល េវជជ. ជឺ សុីវទុធី ្របធនករយិល័យ 
វទិយ ថ នជតិសុខភព ធរណៈ ៃន្រកសងួសុខភិបល ្រ ្ត ចរយ ឈ ឆវណ្ណ ្របធនវទិយ ថ ន cchhorvann@niph.org.kh

វទិយ ថ នជតិសុខភព ធរណៈ ៃន្រកសងួសុខភិបល េ ក េន វណ្ណ រទិធ ម្រន្តី nvandasrith@niph.org.kh

មជឈមណ្ឌ លជតិេលីកកមពស់សុខភព ៃន្រកសួងសុខភិបល េ ក្រសីបណ្ឌិ ត ឈ ឆ ភ ្របធនមជឈមណ្ឌ ល 
នយក ខ នអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ៃន្រកសងួសុខភិបល េ ក្រសី ទូច សុខនង ្របធនមជឈមណ្ឌ ល touchsokneang@yahoo.com

នយក ្ឋ នទំនក់ទំនងអន្តរជតិ ៃន្រកសងួសុខភិបល េវជជ. ស៊ុង វនិតៈ ្របធននយក ្ឋ ន sungvinntak@yahoo.com

មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនងឹជំងឺេអដស៏ េសីែសបក និង    
កមេ គ (NCHADS) ៃន្រកសងួសុខភិបល 

េវជជ. លុន យេហង ្របធនែផនកជំងឺកមេ គ 

នយក ្ឋ នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ និងេ្រគឿង
សម្អ ង (DDF) ៃន្រកសងួសុខភិបល 

្រ ្ត ចរយ េហង ប៊ុនគត ្របធននយក ្ឋ ន hengbunkiet@yahoo.com

នយក ្ឋ នឱសថ ចំណី រ បរកិខ រេពទយ និងេ្រគឿង
សម្អ ង (DDF) ៃន្រកសងួសុខភិបល 

ឱសថបណ្ឌិ ត យង៉់ វុធ អនុ្របធននយក ្ឋ ន yangdaravuth@gmail.com
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នយក ្ឋ នករពរសុខភព ៃន្រកសួងសុខភិបល ទន្តបណ្ឌិ ត ក់ សុីថន អនុ្របធននយក ្ឋ ន sithan_hak@yahoo.com

មជឈមណ្ឌ លជតិកំចត់េ គរេបង និងហង់សិន (CENAT), ៃន
្រកសួងសុខភិបល 

េ កេវជជ. ហតួ ចន់យូ  អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ ល 

មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនងឹជំងឺ្រគុនចញ់ ប៉ ៉ សុីត ្រស្ត 
និងបណក ្រស្ត (CNM) ៃន្រកសងួសុខភិបល 

្រ ្ត ចរយ ឡកឹ ឌីសូឡ ី អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ ល soleycnm@gmail.com

 
 

្រកសងួបរិ ថ ន (MOE) 

ថ បណ័  េឈម ះ  តនួទី  ទំនកទ់ំនង 

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ េ យចីរភព ៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន  ឯកឧត្តម ឯ វឌុ  ី អនុរដ្ឋេលខធិករ evuthy@gmail.com 

អគគនយក ្ឋ នគពំរបរ ិ ថ ន ៃន្រកសងួបរ ិ ថ ន  ឯកឧត្តម េហង េរត៉  អគគនយក  heng.nareth@online.com.kh  

អគគនយក ្ឋ នចំេណះដឹង និងព័ត៌មនបរ ិ ថ ន ៃន្រកសងួ
បរ ិ ថ ន 

េវជជ. មស ច័នទធី   អគគនយករង   Measchanthyda39@gmail.com

នយក ្ឋ ន យតៃម្លេហតុប៉ះពលប់រ ិ ថ ន  េ ក ជួប សុីវុ ថ   អនុ្របធននយក ្ឋ ន  Sivuthachuop097@gmail.com

មនទីរពិេ ធន៍ ៃនអគគនយក ្ឋ នគពំរបរ ិ ថ ន  េ ក ងំ ៃហេផង  ម្រន្តីមនទីរពេិ ធន៍  hayphengaing@gmail.com

អគគនយក ្ឋ នគពំរបរ ិ ថ ន  េ ក ជ េឡង  អនុ្របធននយក ្ឋ ន  lengmoe@gmail.com

អគគនយក ្ឋ នគពំរបរ ិ ថ ន  េ ក ែង៉ត បុល  អនុ្របធននយក ្ឋ ន  ngetbol@gmail.com

អគគនយក ្ឋ នគពំរបរ ិ ថ ន  កញញ  ហួត សុី ៉ ែដត  អនុ្របធនករយិល័យ  syradoth_huot4@yahoo.com

អគគនយក ្ឋ នគពំរបរ ិ ថ ន  េ ក វង យ  អនុ្របធនករយិល័យ  sayvorng@ymail.com

្រកសួងបរ ិ ថ ន  េ ក ែប៉ន វសិិទធ  អនុ្របធនករយិល័យ  + 885 85 777  275

្រកសួងបរ ិ ថ ន  េ ក្រសី សនួ សុគុណ  អនុ្របធនករយិល័យ  + 885 93 852 003
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្រកសងួេផ ងៗេទៀត 

ថ បណ័  េឈម ះ  តនួទី  ទំនកទ់ំនង 

្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ Mr Thay Chanto thaychanto@gmail.com

 
 

មនទីរេពទយ 
ថ បណ័  េឈម ះ  តនួទី  ទំនកទ់ំនង 

មនទីរេពទយកល់ែម៉្រត Dr Huot Sotheara Medical Director hsotheara@yahoo.com

មនទីរេពទយកល់ែម៉្រត េវជជ. បូរ ីសុថថ រទិធ ្របធន គរជំងឺទូេទ <ក> sotharith_bory@yahoo.com; 
012632868 

មនទីរេពទយកល់ែម៉្រត េ ក្រសី ហូ ៊ ងហួយ អនកឯកេទសមី្រកុបវទិយ ្របធនែផនក 
Microbiology

seanghuoy.ho.gmail.com

មជឈមណ្ឌ លជតិគពំរម  និងទរក ្រ ្ត ចរយ ទុង រ ្ឋ វ ី ្របធនមជឈមណ្ឌ ល rathavy.tung@gmail.com No 31A, 
Rue de France (St. 47), 12202, 
Phnom Penh 

មនទីរេពទយកុមរជតិ េវជជ. ញឹក អងគ បុស  ្របធនមនទរីេពទយ 100 Russion Federation 
Boulevard, Phnom Penh; +855 23 
884 137 

មនទីរេពទយ្រពះសីហនុ មណ្ឌ លៃនក្តីសងឃមឹ េវជជ. ែផ  ថុង អនកសំរបសំរលួ AMR និង AMS thongphe@sihosp.org

មនទីរេពទយកុមរអងគរ េ កេវជជ. ងួន ច័នទភ្រក្ត   ្របធនមនទរីេពទយ pheaktra@angkorhospital.org; 
Tep Vong (Achamean) Road & 
Oum Chhay Street, Svay 
Dangkum, Siem Reap 

មនទីរេពទយកុមរអងគរ េវជជ. មីលីយ៉ ធីល អនកជំនញអតិសុខុម្របណ ្រស្ត 
គ្លីនិក ‘Clinical Microbiologist’ 

miliya_thyl@angkorhospital.org
089 287 059 

 

 

ថ បណ័  េឈម ះ  តនួទី  ទំនកទ់ំនង 

កលវទិយល័យវទិយ ្រស្តសុខភបិល ្រ ្ត ចរយ ផុន វឌ នៈ កលវទិយធិករ #73, Preah Monivong Blvd, 
Sangkat Sras Chak, Khan Daun 
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Penh, Phnom Penh; Tel +855 (0) 
23 430 559 

ម វទិយល័យឱសថ ្រស្ត ៃន កលវទិយលយ័ 
វទិយ ្រស្តសុខភិបល  

្រ ្ត ចរយ ជូ មុនី រនិ ្រពទឹធបុរសរងម វទិយល័យ          
ឱសថ ្រស្ត និងជ្របធនមនទីរ
ពិេ ធន៍ រ ៉ដូុលហ្វេមរេីយ ី

cmonnidarin@uhs.edu.kh,
016 306 668 

កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម ម វទិយលយ័េវជជ ្រស្ត
សត្វ 

្រ ្ត ចរយ កង ្រកឹ ន   ្រពទឹធបុរស  kkroesna@rua.edu.kh

កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម ម វទិយល័យេវជជ ្រស្ត
សត្វ 

បណ្ឌិ ត វុនិ វតុ្តី  ្រពទឹធបុរសរង  vennvutey@rua.edu.kh

កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម ម វទិយលយ័វទិយ ្រស្ត
សត្វ 

េ ក ែត គុយេ   ្រពទឹធបុរស   tkuyhor@yahoo.com

 
 

មនទីរពិេ ធន ៍

ថ បណ័  េឈម ះ  តនួទី  ទំនកទ់ំនង 

វទិយ ថ នប៉សទ័រកមពុជ Dr Didier Fontenille Director  5 Monivong Boulevard, PO Box 
983, Phnom Penh; 
accueil@pasteur‐kh.org 

វទិយ ថ នប៉សទ័រកមពុជ  Agathe de Lauzanne adelauzanne@pasteur‐kh.org

Diagnostic Microbiology Development Program 
(DMDP) 

Joanne Letchford Country Director joanne.letchford@dmdp.org

Diagnostic Microbiology Development Program 
(DMDP) 

Joe Hessell  Clinical Pharmacist 

Diagnostic Microbiology Development Program 
(DMDP) 

Oeng Sopheap oeng.sopheap@dmdp.org

មជឈមណ្ឌ ល្រគប់្រគង និងបងក រជំងឺសហរដ្ឋ េមរកិ ្របចំ
េនកមពុជ 

Dr. Robert Newman Country Director National Institute of Public 
Health, #80, 289 Samdach Penn 
Nouth St. (289), Phnom Penh, 
Cambodia 

មជឈមណ្ឌ ល្រគប់្រគង និងបងក រជំងឺសហរដ្ឋ េមរកិ ្របចំ
េនកមពុជ 

Dr. Michael Kinzer DGHP Program Director mnk6@cdc.gov
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មជឈមណ្ឌ ល្រគប់្រគង និងបងក រជំងឺសហរដ្ឋ េមរកិ ្របចំ
េនកមពុជ 

េវជជ. ប៊ុន េ្រសង iiy0@cdc.gov

មជឈមណ្ឌ ល្រគប់្រគង និងបងក រជំងឺសហរដ្ឋ េមរកិ ្របចំ
េនកមពុជ 

េវជជ. សរ បូ ៉ ន់ iez8@cdc.gov

Oxford Medical Research Unit  Prof. Paul Turner pault@tropmedres.ac

Armed Force Research Institutes of Medical Sciences 
(AFRIMS) 

Mr Lon Chanthap Chief Field Operations chanthapl.ca@afrims.org
012 976 799 

 
 

ៃដគអូ វឌ ន ៍

ថ បណ័  េឈម ះ  តនួទី  ទំនកទ់ំនង 

FAO Regional Office for Asia and the Pacific Dr Katinka De Balogh  Senior Animal Health and 
Production Officer 
 

Katinka.DeBalogh@fao.org

FAO Cambodia Dr Kristina Osbjer ECTAD Team Leader  kristina.osbjer@fao.org

FAO Cambodia Dr Sokerya Seng National coordinator on AMR sokerya.seng@fao.org

WHO Cambodia Dr Kumanan Rasanathan Health Systems Team Lead rasanathank@who.int

WHO Cambodia Lkhagvadorj Vanchinsuren Technical Officer for Medicines lkhagvadorjv@who.int

WHO Cambodia Dr Lester S A Geroy AMR Consultant lester.geroy@upou.edu.ph, 
lelim22@yahoo.com  

WHO Western Pacific Region  Dr Ketevan Kandelaki Technical Officer kandelakik@who.int

WHO Western Pacific Region  Dr Escalante Socorro  Team Coordinator  escalantes@who.int  
WHO Secretariat (Bangkok)  Dr David Sutherland sutherlandda@who.int

World Organisation for Animal Health  Dr Hirofumi Kugita h.kugita@oie.int

European Union  H.E. George Edgar Ambassador  220 611; No. 100 A, Preah 
Norodom Boulevard, Khan Daun 
Penh, 12207 Phnom Penh 
+ 855 23 216 996 

USAID  Ms Polly Dunford Mission Director

USAID  Sotheara Nop Development Assistance 
Specialist 
for Infectious Diseases 

snop@usaid.gov

World Bank Ellen Goldstein Country Director for Myanmar, 
Cambodia and Lao PDR 

Exchange Square Building, No. 19‐
20, Street 106, Sangkat Wat 
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ថ បណ័  េឈម ះ  តនួទី  ទំនកទ់ំនង 

Phnom, Khan Daun Penh, Phnom 
Penh  

ADB Cambodia Mr Samiuela T. Tukuafu Country Director No. 29 Suramarit Blvd. (268/19) 
Sangkat Chaktomuk, Khan Daun 
Penh, Phnom Penh, Cambodia; + 
855 23 215805, 215806, 216417 

Australia Department of Foreign Affairs and Trade Ms Angela Corcoran Ambassador to Cambodia 16B National Assembly St, Sangkat 
Tonle Bassac, Khan Chamkamon, 
Phnom Penh; +855 23 213 470 

Korean International Cooperation Agency Yun Gil Jeong Representative cambodia@koica.go.kr; Phnom 
Penh Tower, 12th Floor, #445, 
Monivong Blvd, Corner Street 232, 
Sangkat Boeung Prolet, Khan 7 
Makara, Phnom Penh, Cambodia 

Japan International Cooperation Agency (JICA) Yuichi Sogano Chief Representative 6th,7th,8th Floors, Building #61‐
64, Preah Norodom Blvd, Phnom 
Penh, Cambodia 

GIZ  Thomas Waldraff Country Director GIZ‐kambodscha@giz.de; #17, 
Street 306; Phnom Penh; 
+855(23)86011 

Global Fund

Malaria Consortium Yves Bourny Director  y.bourny@malariaconsortium.org

Malaria Consortium Dyna Doum d.doum@malariaconsortium.org

Malaria Consortium Prudence Hamade p.hamade@malariaconsortium.org

Malaria Consortium Sergio Lopes s.lopes@malariaconsortium.org

University Research Council (URC)  Dr Som Hun shun@URC‐CHS.COM

Phnom Penh Post Yesenia Amaro Journalist  m.yesenia.amaro@gmail.com

 
 










