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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម
និងជនបទ (CARD) និងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសលើវិស័យគាំពារសង្គម សន្តិសុខស្បៀង
និងអាហារូបត្ថម្ភ មានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយសូមប្រកាសផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលរកឃើញនៃការវាយតម្លៃ
ពា ក់កណ្ដាលអាណត្តិ លើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨។
ឯកឧត្តមសូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះការរួមចំណែកដ៏មានសារៈសំខាន់ និងការចូលរួមដ៏សកម្ម ពីមន្ត្រី
ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ តំណាង
សហគមន៍ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិ
 គ្រោះយោបល់ស្ដីពី ការវាយតម្លៃ
ពា ក់កណ្ដាលអាណត្តិលើ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះ។  បន្ថែមលើសពីនេះ
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 ល់ការ
វាយតម្លៃនេះ ដោយមានការចូលរូមព
 ីសហភាពអឺរ៉ុប ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដ
 ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្ត
 រជាតិ
(USAID) ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់ (GIZ) ទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិនានា ដូចជា
អង្គការស្បៀង និងកសិកម្ម នៃសហប្រជាជាតិ (FAO) អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក (WFP) និង
មូលនិធិសហប្រ

ជាជាតិដ
 ើម្បីកុមារ (UNICEF) ព្រមទាំងសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលដ
 ើម្បីអាហារូបត្ថម្ភ ដែល
ដឹកនាំដោយ

អង្គការហេលិន ខេល័រ អន្តរជាតិ (Helen Keller International)។ ឯកឧត្តមក៏សូមថ្លែង
អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរ ចំពោះធនាគារពិភពលោក ដែលបានជួយធ្វើការពិនិត្យល្អិតល្អន់លើ
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ការងាររបស់គណៈកមា្មធិការផ្ដល់ប្រឹក្សា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការ សម្រាប់ការវាយតម្លៃ
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ជាតំណាងមកពីក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និង
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 ងដរែ ។ ឯកឧត្តមសូមថ្លង
ែ អំណរគុណយ៉ង
ា ជល
្រា ជផ
្រៅ ងដរែ ចំពោះលោកសី្រ Claire Van
der Vaeren អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា និងលោកស្រី Veena Reddy
នាយកបេសកកម្មស្ដីទីរបស់ USAID ដែលបានចូលរួមសហការប្រកបដោយការប្តេជចិ
្ញា ត្តខ្ពស់។ សមាជិក
ដែលមា
 ននៅក្នុងក
 ្រុមការងារបច្ចេកទេសលើវិស័យគាំពារសង្គម សន្តិសុខស្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ បានចូល
រួមនៅក្នុងការវាយតម្លៃពាក់កណ្ដាលអណត្តិនេះ ហើយឯកឧត្តមសូមធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះការ
ខិតខំប្រឹងប្រែងគាំទ្ររបស់ពួកគេក្នុងការជម្នះបញ្ហាប្រឈម ដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងក្នុងវិស័យសន្តិសុខ
ស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា។ វេទិកាសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ក៏ជាវេទិកាដ៏សំខាន់ សម្រាប់
ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវឌ្ឍនភាព ដែលសម្រេចបានជាមួយនឹងការវាយតម្លៃនេះ ហើយក
 ៏ជាវេទិកាសម្រាប់ការ
ពិភាក្សាពីលទ្ធផលនានាផងដែរ។
បន្ទាប់ពីមានការពិគ្រោះយោបល់ និងការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយរួចមក ឯកសារចុងក្រោយ
ត្រូវបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដោយឯកឧត្តម យ
 ឹម ឆៃលី ក្នុងនាមតំណាងឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកស្រី Claire Van der Vaeren អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំក
 ម្ពុជា
និងលោក David Kaatrud ប្រធានការិយាល័យតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អង្គការស្បៀងអាហារ
ពិភពលោក នៅថ្ងៃទី ៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨។ ឯកសារផ្សេងគ្នាចំនួនបីត្រូវបានរៀបចំឡើងស
 ម្រាប់
ការវាយតម្លៃពាក់កណ្ដាលអ
 ណត្តិនេះ ដោយបានបញ្ចូលគំនិតយោបល់ជាធាតុចូលពីប្រភពផ្សេងៗ
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ហើយពង្រាងឯកសារទាំងនេះត
 ្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ឯកសារទាំងបីនេះ
ត្រូវបានរៀបចំឡើង ផ្អែកទៅតាមឯកសារយោងជាច្រើន និងការវិភាគមួយចំនួនដែលក
ព
ំ ង
ុ បន្តធ។
ើ្វ ឯកសារ
បីសខា
ំ ន់ៗនកា
ៃ រវាយតម្លៃពាក់កណ្ដាលអាណត្តល
ិ យ
ើ ទ
ុ ា
្ធស ស្តន
្រ ះេ រួមមាន៖
១. វឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានត្រឹមឆ
 ្នាំ ២០១៦
២. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ឆ្នាំ ២០១៧
៣. ទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ ឆ្ពោះទៅឆ្នាំ ២០៣០
ខណៈពេលដែលឯកសារទាំងនេះត្រវូ បានផស្ ព្វផ្សាយជាមួយគ្នា ឯកសារទាំងនេះជាឯកសារដោយឡក
ែ ៗ
ពីគ្នា ដោយហេតុថា ឯកសារនីមួយៗ គឺជាការវិភាគដោយឡែកៗពីគ្នា។ ដូចដែលបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារ
ទាំងនេះ ការវាយតម្លៃពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលើយុទ្ធសាស្ត្រនេះ បានផ្ដល់នូវរបកគំហើញសំខាន់ៗជា
 ច្រើន
ព្រមទាំងផ្ដល់នូវការណែនាំអំពីជំហានបន្ទាប់ផងដែរ។ ការវាយតម្លនេ
ៃ ះក៏ជាមូលដ្ឋានស
 ម្រាបរៀបចំ
់
សេចក្ដី
ព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ និងជាមូលដ្ឋានជ
 ួយ
ជំរុញក
 ិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅថ្នាក់ជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភផងដែរ។
ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ និងការពិភាក្សានេះ ក៏ជាច្រកសំខាន់សម្រាប់ជួយឱ្យមានការរៀនសូត្រ
និងការកសាងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរ។ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៦ មានការសម្រេច
បាននូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើនក្នុងការឈានទៅសម្រេចគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្ត្រនានា។ ទិសដៅរបស់យើង
ក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ ត្រូវបានដាក់ចេញយ៉ាងជាក់ច្បាស់។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះជួយតម្រង់ទិសសកម្មភាព
ដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេលនៅ
 សេសសល់ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៨។ គ្រប់គោលនយោបាយ និង
កម្មវិធីតាមវិស័យទាំងអស់ គួរបញ្ចូលទិសដៅទាំងនេះ ហើយគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនីមួយៗសុទ្ធតែ
រួមចំណែកដល់ការសម្រេចទិសដៅទាំងនេះ ទៅតាមតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់វិស័យនីមួយៗ។
លើសពីនេះ ក៏ចាំបាច់ត្រូវមានការពង្រឹងយន្តការសម្របសម្រួលការងារនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ
 ្នាក់ក
 ្រោមជាតិ
ផងដែរ ជាពិសេស សំដៅធានាយ៉ាងណាឱ្យមានការកសាងសមត្ថភាព ពិនិត្យតាមដាន និងវា
 យតម្លៃ
វឌ្ឍនភាព នៅចុងរយៈពេលនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះ។ យើងត្រូវធានាយ៉ាងណាឱ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ធ្វើការងារ
រួមគ្នា និងត្រូវបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននៅកម្ពុជាឱ្យបានត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០។ យើង
ទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញពីគំរូភាពដល់ប្រទេសនានា នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូល តាមរយៈការខិតខំធ្វើ
ការងារឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅនេះ ពោលគឺការធ្វើការងាររួមគ្នាជាធ្លុងមួយ ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយ
គតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និងកម
្រោ តមយ
្រា ផ្លវូ នយ
ៃ ទ
ុ ា
្ធស សច
្ត្រ តុកោណ ផន
ែ ការយុទា
្ធស សអ
្ត្រ ភិវឌឍ្ ន៍ជាតិ ព្រមទាំងគោលនយោបាយ
យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការដែលមានស្រាប់ដទៃទៀត។
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អក្សរកាត់ និងពាក្យកាត់
ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
CARD

Council for Agricultural and Rural
Development

ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអ
 ភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ

CDC

Council for the Development of
Cambodia

ក្រុមប្រឹក្សាអ
 ភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

CRDB

Cambodian Rehabilitation and
Development Board

គណៈកម្មាធិការស្ដារនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

IFReDI

Inland Fisheries Research and
Development Institute

វិទ្យាស្ថានស
 ្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យនេសាទទឹកសាប

MAFF

Ministry of Agriculture, Forestry and ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
Fisheries

MEF

Ministry of Economy and Finance

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

MoEYS

Ministry of Education, Youth and
Sport

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

Ministry of Health

ក្រសួងសុខាភិបាល

MoP

Ministry of Planning

ក្រសួងផែនការ

MoWA

Ministry of Women’s Affairs

ក្រសួងកិច្ចការនារី

MRD

Ministry of Rural Development

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

NIS

National Institute of Statistics

វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ

MoH

NMCHC National Maternal and Child Health មជ្ឈមណ្ឌល ជាតិគា
 ំពារ មាតា និងទា
 រក
Center
RGC

Royal Government of Cambodia

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

អង្គការសហប្រជាជាតិ/អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល/ស្ថាប័ននានា
ADB

Asian Development Bank

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ASEAN

Association of Southeast Asian
Nations

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍

Committee on World Food Security

គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខស
 ្បៀងពិភពលោក

CSA

Civil Society Alliance

សម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល

FAO

Food and Agriculture Organization of អង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ
the United Nations

CFS

GIZ

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit

ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់
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HKI

Helen Keller International

ហេលិន ខេល័រ អន្តរជាតិ

HLPE

High-Level Panel of Experts

គណៈកម្មាធិការជំនាញកម្រិតខ្ពស់

IDS

Institute of Development Studies

វិទ្យាស្ថានសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍន៍

IFPRI
ODI

International Food Policy Research
Institute
Overseas Development Institute

វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ
ស្បៀងអាហារ

SUN

Scaling Up Nutrition

ចលនាបង្កើនអា
 ហារូបត្ថម្ភ

វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ក្រៅប្រទេស

SUN-CSN SUN Civil Society Network

បណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលដ
 ើម្បអា
ី ហារូបត្ថម្ភ

UN

United Nations

អង្គការសហប្រជាជាតិ

UNDP

United Nations Development
Programme

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ

UNFPA

United Nations Population Fund

UNICEF United Nations Children’s Fund
USAID
WFP
WHO

មូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រជាជន
មូលនិធស
ិ ហប្រជាជាតិដ
 ើម្បីកុមារ

United States Agency for Internationalទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដ
 ើម្បីអ
 ភិវឌ្ឍន៍អន្ត
 រជាតិ
Development
World Food Programme

កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក

World Health Organization

អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ពាក្យកាត់ផ្សេងៗ
BMI

Body Mass Index

សន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ

DM

Disaster Management

ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

DDS

Dietary Diversity Score

ពិន្ទុរបបអាហារចម្រុះ

FSN

Food Security and Nutrition

សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

GDP

Gross Domestic Product

ផលិតផលក្នុងស្រុកស
 រុប

HDI

Human Development Index

សន្ទស្សន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស

LMIC

Lower Middle-Income Country

ប្រទេសច
 ំណូលមធ្យមកម្រិតទាប

MTSR

Mid-Term and Strategic Review

ការត្រួតព
 ិនិត្យពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលើយុទ្ធសាស្ត្រ

NAP/
ZHC

National Action Plan for the Zero
Hunger Challenge in Cambodia

ផែនកសារសកម្មភាពជាតិលុបបំបាត់គ្រោះអត់ឃ្លាននៅកម្ពុជា

Non-Communicable Diseases

ជំងឺមិនឆ្លង

NGO

Non-Governmental Organization

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NSDP

National Strategic Development Plan ផែនការយុទ្ធសាស្តអភិ
្រ វឌ្ឍន៍ជាតិ

NCDs

4

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

NSFSN
NSPPF

National Strategy for Food Security
and Nutrition

យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស
 ្ដីពីសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

National Social Protection Policy
Framework

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោយបាយជាតិគា
 ំពារសង្គម

Official Development Assistance

ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ
 ្លូវការ

Political, Economic, Social,
Technological, Legal and
Environmental

ការវិភាគអំពី នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម បច្ចេកវិទ្យា
ច្បាប់ និង ប
 រិស្ថាន

Sustainable Development Goal

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

TWG

Technical Working Group

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស

WASH

Water, Sanitation and Hygiene

ទឹកស្អាត និងអនាម័យ

WRA

Women of Reproductive Age

ស្ត្រីវ័យប
 ន្តពូជ

ODA
PESTLE
SDG
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សន្ទានុក្រម

អសន្តស
ិ ខ
ុ សប្ ៀងរ៉រ
ំា ៖ៃ៉ ការពុមា
ំ នលទ្ធភាពបព
ំ ញ
េ ត
 មវកា
ូ្រ រអាហារអបប្ បរមាកង
ុ្ន រយៈពេលវង
ែ ឬជាប់ជាប្រចាំ។

ភាពក្រីក្ររ៉ាំរ៉ៃ៖ ជនក្រីក្ររ៉ាំរ៉ៃ គឺជាជ
 នដែលកា
 រប្រើប្រាស់ជាមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាកក
់ ្នុងរយៈពេលម
 ួយស្ថិតនៅ
កម្រិតបន្ទ
 ាត់នៃភាពក្រីក្រ ឬទាបជាងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ។
យុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់៖ សកម្មភាពដែលប
 ្រជាពលរដ្ឋត
 ្រូវធ
 ្វើ ដើម្បីទទួលបា
 នអាហារចំណូល និង/ឬសេវានានា
នៅពេលដែលមធ្យោបាយប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតធ
 ម្មតារបស់ពួកគេត
 ្រូវបានរំខាន។

របបអាហារចម្រុះ៖ រង្វាស់គុណភាពនៃអាហារ ពោលគឺគុណភាពដែលផ្អែកទៅតាមចំនួនក
 ្រុមអាហារដែល
បរិភោគដោយមនុស្សម្នាក់ ឬគ្រួសារមួយ ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ ដែលត្រូវបា
 នប្រើប្រាស់ជា
 រយៈពេល
គោលសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ របបអាហារចម្រុះរបស់គ្រួសារ (HDDS) ឆ្លុះបញ្ចាំងព
 ី “លទ្ធភាព
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារ ក្នុងការទទួលបានអាហារចម្រុះមុខ” នៅពេលណាមួយ។ កំណើនរបប
អាហារចម្រុះរបស់គ្រួសារមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថានភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងសន្តិសុខស
 ្បៀងរបស់
គ្រួសារ (ការមានថាមពល)។
ការទទួលបានស្បៀង៖ លទ្ធភាពរបស់គ្រួសារមួយក
 ្នុងការទទួលបានស្បៀងជាប្រចាំ តាមរយៈមធ្យោបាយ
មួយ ឬច្រើនបញ្ចូលគ្នា ដូចជា ការផលិតដោ
 យខ្លួនឯ
 ង និងការស្តុកទ
 ុកស្បៀង ការទិញ ការលក់ដូរ
អំណោយ ការខ្ចី និងជំនួយស្បៀង ជាដើម។
ភាពមានស្បៀង៖ ស្បៀងដែលមានវត្តមានជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងដ
 ែលពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់
ដូចជា ការផលិតស្បៀងក្នុងស
 ្រុក ការនាំចូលជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ស្បៀងបម្រុង និងជំនួយស្បៀង។
ស្បៀងដែលអាចមាន

អាចត្រូវបានស្តុកទុក នៅ
 ថ្នាក់តំបន់ ថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ស្រុក ឬថ្នាក់សហគមន៍។

សន្តិសុខស្បៀង៖ ស្ថានភាពដែលជនគ្រប់រូប នៅគ្រប់ពេល មានលទ្ធភាពផ្នែករូបវន្ត និងស
 េដ្ឋកិច្ច ដើម្បី
ទទួលបានស្

បៀងគ្រប់គ្រាន់ មានសុវត្ថិភាព ប្រកបដោយសារអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបប
អាហារ និងច
 ំណង់ចំណូលចិត្តអាហាររបស់ពួកគេ ដើម្បីអា
 ចរស់នៅក
 ្នុងជីវិតដែលសកម្ម និងប
 ្រកប
ដោយសុខភាពល្អ (កិច្ចប្រជក
ុំ ំពូលព
 ិភពលោកស្ដីពីស្បៀងអាហារ ឆ្នាំ ១៩៩៦)។

ការបឺតស្រូបស្បៀង៖ (ក) ការប្រើស្បៀងអាហាររបស់គ្រួសារមួយ ដែលគ្រួសារនោះទទួលបាន(ខ) លទ្ធភាព
របស់បុគ្គលម្នាក់ក
 ្នុងការស្រូបយក និងប
 ម្លែងសារធាតុច
 ិញ្ចឹមទៅជាថាមពល(ពោលគឺប
 ្រសិទ្ធភាពនៃ
ការបម្លែងស
 ្បៀងអាហារ របស់សារពាង្គកាយ)។
យេនឌ័រ៖ តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ ដែលកំណត់ដោយសង្គមរបស់ស
 ្ត្រី និងបុរស ដែលសំដៅលើតួនាទី
និងការទទួលខុសត្រូវ ដែលពួកគាត់បា
 នរៀន (ដូច្នេះ ពួកគាត់ក
 ៏អាចផ្លាស់ប្ដូរនូវអ្វីដែលពួកគាត់បា
 នរៀន
នេះដែរ) និងការរំពឹងទុករបស់ស្ត្រី និងបុរស ដែលជារឿយៗ ត្រូវបានគេព
 ិពណ៌នាដោយប្រើប្រាស់ពាក្យ
ថា ភាពជាបុរសនិងភាពជាស្ត្រី។
មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត៖ សមត្ថភាពទ្រព្យសម្បត្តិ(ទ្រព្យស
 ម្បត្តិជាសម្ភារ និងឋា
 នៈក្នុងសង្គម) និងសកម្មភាពនានា
ដែលចា
 ំបាច់ត្រូវមា
 នដើម្បីប្រើជាមធ្យោបាយសម្រាបរ់ស់រាន និងមានសុខុមាលភាព។

បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ៖ សំដៅលើប
 ញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភផង និងបញ្ហាលើសអាហារូបត្ថម្ភផង។ បញ្ហាខ្វះ
អាហារូបត្ថម្ភ និងការលើសទ
 ម្ងន់ អាចកើតមានក្នុងពេលជាមួយគ្នា ដែលគេហៅថា “បន្ទុកទ្វេ” នៃបញ្ហា
អាហារូបត្ថម្ភ។ បញ្ហខ្វ
ា ះមីក្រូសារជាតិចិញ្ចឹម សំដៅលើកង្វះវីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ (ឧទាហរណ៍ សារធាតុ
អ៊ីយ៉ូដ ជាដើម)។
ភាពក្រីក្រពហុស
 មាសភាគ៖ វាយតម្លៃលល
ើ ក្ខណៈ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរន
 ៃភាពក្រីក្រ តាមរយៈការកំណត់រកបញ្ហា
ចម្រុះដែ
 លកើតមានឡើង (ពាក់ព័ននឹ
្ធ ងសុខភាព ការអប់រំ និងជីវភាពរស់នៅ) និងវិសាលភាពនៃបញ្ហា
ទាំងនេះនៅកម្រ

ិតប
 ុគ្គលម្នាក់ៗ។ ការវាយតម្លៃប្រភេទន
 េះប្រើប្រាស់ទិន្នន័យលម្អិតដែលបានពីការអង្កេត
គ្រួសារ និងអា
 ចយកមកធ្វើការបូកសរុប ដើម្បីប
 ង្កើតជារង្វាស់ភាពក្រីក្រនៅថ្នាក់ជាតិ ស្របទៅតាម
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

និយមន័យស
 ្ដង់ដាររបស់ UNDP ដែលពិនិត្យល
 ើសូចនាករសុខភាព (អាហារូបត្ថម្ភនិងមរណភាពកុមារ)
ការអប់រំ (ការចូលរៀនរបស់កុមារ និងច
 ំនួនឆ្នាំសិក្សា) និងជីវភាពរស់នៅ (រង្វាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុង
គ្រួសារមួយ ការរស់នៅក្នុងផ
 ្ទះ ដែលមា
 នកម្រាលត្រឹមត្រូវ ការទទួលបានទឹក អគ្គិសនី បង្គន់ និងឥន្ទនៈ
សម្រាបច
់ ម្អិនអាហារ)។

អន្តរាគមន៍ដែលយ
 កចិត្តទុកដាក់ច
 ំពោះបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ៖ អន្តរាគមន៍ទាំងឡាយ ដែលគោលបំណងចម្បង
់ មិនចាំបាច់ផ្ដោតលើអាហារូបត្ថម្ភនោះឡើយ ប៉ុន្តែជាអន្តរាគមន៍ ដែលមានសក្ដានុពលលើកកម្ពស 
សន្តិសុខអាហា

រូបត្ថម្ភរបស់ក្រុមគោលដៅ។ អន្តរាគមន៍បែបនេះច្រើនបញ្ចូលស
 កម្មភាព ដែលមាន
ឥទ្ធិពលលើអាហារូបត្ថម្ភ តាមរយៈការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ល
 ើម
 ូលហេតុដែលជាឫសគល់ នាំឱ្យ
មានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ដូចជា កសិកម្ម និងសន្តិសុខស
 ្បៀង ការទទួលបា
 នសេវាថ
 ែទាំសុខភាព
និងការអប់រំ ទឹកស្អាត និងអនាម័

យជាដើម។

អន្តរាគមន៍ផ្ដោតលើអាហារូបត្ថម្ភ៖ អន្តរាគមន៍ទាំងឡាយ ដែលមានគោលបំណងចម្បងដោះស្រាយបញ្ហា
អាហារូបត្ថម្ភ និងផ្ដោតគោលដៅលើម
 ូលហេតុដែលនាំឱ
 ្យមានបញ្ហារូបត្ថម្ភ ដែលប៉ះពាល់ដល់កា
 រ
អភិវឌ្ឍទារកក្នុងផ្ទៃ និងកា
 រអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ក៏ដូចជាសុខភាពមាតា បញ្ហដែលពាក់
ា
ព័ន្ធជាមួយន
 ឹងការ
បឺតស្រូបស
 ្បៀងអាហារ និងសារធាតុចិញ្ចឹមឱ
 ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ការផ្ដល់អាហារ របៀបថែទាំ និងចិញ្ចឹម
បីបាច់កូន និងផលប៉ះពា
 ល់ន
 ៃជំងឺឆ្លងម
 ួយចំនួន។ ឧទាហរណ៍នអន្តរាគមន៍
ៃ
ដែលផ
 ្ដោតលើអាហារូបត្ថម្ភ
រួមមាន ការផ្ដល់អាហារបន្ថែម ការផ្ដល់អាហារបន្ថែមពីលើរបបអាហារធម្មតា ការជំរុញលើកទឹកចិត្ត
ឱ្យបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយ ការផ្តល់អា
 ហារចម្រុះ និងការបន្ថែមមីក្រូសារជាតិ ឬការបញ្ចូល
មីក្រូសារជាតិទៅក្នុងអាហារសម្រាប់កុមារ ការព្យាបាលបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ ការបង្ការ
និងកា
 រគ្រប់គ្រងជំងឺ និងអាហារូបត្ថមក
្ភ ្នុងស្ថានភាពអាសន្ន។
បញ្ហាលើសអាហារូបត្ថម្ភ៖ មនុស្សអាចមានបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភផងដែរ ប្រសិនបើពួកគេស្រូបយកកាឡូរីច្រើន
ពេក។
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក
 ក
្រី ្រ៖ ភាគរយនៃប្រជាជន ដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នភាពក្រ
ៃ
ីក្រ គណនាដោយប្រើប្រាស់
ស្ថិតច
ិ ំណាយរបស់ជាតិ។
ភាពធន់ទ្រាំ៖ លទ្ធភាពធូរស្រាលឡើងវិញ បន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិអម
្វី ួយ។

ហានិភ័យអសន្តិសុខស្បៀង៖ លទ្ធភាពដែលបញ្ហាអសន្តិសុខស
 ្បៀងអាចកើតមានឡើងដោយសារគ្រោះ
មហន្តរាយធម្មជាតិ/គ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយមនុស្ស និងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះនានា។
វិបត្តិ៖ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប
 ង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើស
 ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ វិបត្តិអាចជា
វិបត្តិធម្មជាតិ ឬវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោ
 យសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។
បញ្ហាក្រិសក្រិន៖ កម្ពស់ទាបពេក ធៀបនឹងអាយុរបស់បុគ្គល។

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ៖ មនុស្សមានបញ្ហកង្វ
ា ះអាហារូបត្ថម្ភ ប្រសិនបើរបបអាហាររបស់ពួកគេពុំបានផ្ដលន
់ ូវកាឡូរី
និងប្រូតេអ៊ីនឱ
 ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការលូតលាស់ និងការបន្តការលូតលាស់ ឬពួកគេព
 ុំអាចបឺតស្រូប
ស្បៀងអាហារ ដែលពួកគេប
 រិភោគឱ្យបានពេញលេញ ដោយសារតែពួកគេមានជំងឺ។ បញ្ហានេះ អាចស្ដែង
ចេញជាការមានទម្ងនម
់ ិនគ្រប់ បើធៀបនឹងអាយុរបស់បុគ្គល និងអាចជាបញ្ហាក្រិសក្រិន ពោលគក
ឺ ម្ពស់
ទាបពេក បើធៀបនឹងអាយុរបស់បុគ្គល និងបញ្ហាស្គមស្គាំង ពោលគឺស្គមពេក ដែលអាចនាំឱ
 ្យមាន
គ្រោះថ្នាក់ បើធៀបជាមួយនឹងកម្ពស់របស់បុគ្គល។
ភាពងាយរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀង៖ ស្ថានភាពដែលបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះរបស់គ
 ្រួសារ
មួយចំពោះផលប៉ះពាល់ម
 កលើសន្តិសុខស
 ្បៀង នៅក្នុងករណីដែលមានវិបត្តិអ្វីមួយកើតមានឡើង។
ភាពងាយរងគ្រោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផ
 លប៉ះពាល់មកលើជ
 ីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារ ដែលបង្ក
ឡើងដោ
 យគ្រោះថ
 ្នាក់អ្វីមួយនិងរបៀបដែលគ្រួសារនោះទប់ទ
 ល់ជាមួយនឹងផ
 លប៉ះពាល់នេះ។
ស្គមស្គាំង៖ រូបរាងស្គមពេក ធៀបនឹងក
 ម្ពសប
់ ុគ្គលដែលនាំឱ
 ្យបុគ្គលនោះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

7

សេចក្ដស
ី ង្ខេប

សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពទី២ (SDG2)

យុទសា
្ធ សា
្រ្តជ តិសន្តស
ិ ខ
ុ សប្ ៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០១៨

បញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លានសម្រេចឱ្
 យបានសន្តិសុខ
ស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ប្រសើរជា
 ងមុន និង 
លើកក
 ម្ពសកសិ
់ កម្មប
 ្រកបដោយចីរភាព

“ត្រឹមឆ្ន២
ាំ ០១៨ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា មានលទ្ឋភាពផ្នែករូបវ័ន្ត សង្គម
និងស
 េដ្ឋកិចប
្ច ្រសើរជាងមុនគ
 ួរឲ្យកត់ស
 ំគាល់ ក្នុងការទទួលបាន
 អាហារ
គ្របគ្រា
់ ន់មានសុវត្ថិភាព និងប
 ្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភដើម្បឲ
ី ្យស្រប
នឹងត
 ម្រូវការផ្នែកចំណីអាហារ និងចំ
 ណង់ចំណូលចិត្ត ក្នុងការទទួល
ទានអាហារព្រមទាំងប
 ្រើប្រាសស
់ ្បៀងអាហារឲ្យបានប្រសើរបំផុត
ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាព
 លរដ្ឋ មានសុខភាពល្អនិងមាន

ផលិតភាពខ្ពស់។”

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងសន្តិសុខស
 ្បៀង ចាំបាច់ត
 ្រូវមានការសម្រេច
បាននូវសមាសភាគទាំងប
 ួន (ភាពមានស្បៀង ការទទួលបា
 នស្បៀង
ការបឺតស្រូបស្បៀង និងសុវត្ថិភាពស្បៀង) ក្នុងពេលជា
 មួយគ្នា។

ភាពមាន
ស្បៀង

ការទទួលបា
 ន
ស្បៀង

សុវត្ថិភាព
ស្បៀង

ការបឺតស
 ្រូប
ស្បៀង

ការវិភាគអំពក
ី ្របខណ្ឌនយ
 ោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម បច្ចេកវិទ្យាច្បាប់ និងបរិស្ថាន
និន្នាការនយោបាយ និងច្បាប់ »

កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី១

សម្ព័ន្ធភាពនៅថ្នាក់តំបន់ និងថ
 ្នាក់សកល

គោលនយោបាយ និង
យុទ្ធសាស្តសំ
្រ ខាន់ៗ

គោលនយោបាយស្ដីពស
ី ន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់អាស៊ាន
មានគោលបំណងចម្បង “ដើម្បីធានាឱ្យការផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយចីរភាព
នូវស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងតម្លសមរម្
ៃ
យ មានសុវត្ថិភាព និងប
 ្រកប
ដោយអាហារូបត្ថម្ភ ដែលបំពេញទៅតាមតម្រូវការអាហាររបស់
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាស៊ាន ដែលមា
 នចំនួនកើ
 នឡើង”

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិស្ដីពី
កិច្ចគាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥
»» យុទ្ធសាស្រ្តជាតិសន្ត
 ិសុខស្បៀង
និងអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០១៨
»» ផែនការសកម្មភាពជាតិកា
 ត់ប
 ន្ថយភាព
អត់ឃ្លាននៅ
 កម្ពុជា ២០១៦-២០២៥
»» ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស
 ម្រាបព
់ ន្លឿនការ
កែលម្អអា
 ហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០២០
»» យុទ្ធសាស្តរបស់
្រ សប
ា្ថ ន
័ ាក់
្ធព ព
ន
័ ផ្
្ធ សង
េ ៗ
»»

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ច        »

66
59
49

61

59

58
48

46

45

50
41.

5

33

27
13

H

កប
្រ ខ័ណ្ឌ Hyogo ស្ដព
ី កា
ី រកាត់បន្ថយហានិភយ
័ ន
 គ
ៃ ះ្រោ ម
 ហន្តរាយ
១

កម្ពុជាបានបង្កើនសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការ បង្កើនសកម្មភាព
អាហារូបត្ថម្ភ បាន២០% នៅឆ្នាំ ២០១៧ បើធ
 ៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៥ វាមានកំណើន៥០%។

១
២
៣
៤
៥

២

៣

៤

៥

សម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធឱ្យចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាព
ធានានូវគោលនយោបាយ និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់
អនុវត្តសកម្មភាពឱយ្ សមសប
្រ ទៅតាមកប
្រ ខ័ណល
្ឌ ទផ
្ធ លរួម
ការតាមដានហិរញ្ញវត្ថុ និងការកៀងគរធនធាន
ពិន្ទុសរុប
២០១៥
២០១៦ ២០១៧

កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី២

ភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋក
 ម្ពុជាដែល
រស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ
របស់ជាតិបានថយចុះពី ៥៣,២%
ក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ មកនៅ ១៣,២%
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ (MEF, 2016b)។

“ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ដែលធានាឱ្យមាន
ភាពប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខ
ស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ...”
និន្នាការសង្គម-ប្រជាសាស្ត្រ   »

ទោះជាយ៉ាងនេះក
 ្ដី
នៅមានប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលបា
 ត់ប
 ង់ឱកាស
ជាច្រើនដែ
 លក
 ំពុងស
 ្ថិត
នៅក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ។

ចាំបាច់ត្រូវមា
 នការធានាយ៉ាងណា
ឱ្យមានការបែងចែកផ
 លដែល
បានពីការអភិវឌ្ឍ ឱ្យប្រកបដោយ
សមធម៌ និងធានាយ៉ាងណាឱ្យមាន
ការចូលរួមព
 ីស្ត្រីជាពិសេស។

កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៣

ចំណាកស្រុកជនបទ-ជនបទ

ការកើនឡ
 ើងនូវច
 ំនួនប
 ្រជាជនដែលរស់នៅ
ក្នុងទ
 ីក្រុងដោយសារការធ្វច
ើ ំណាកស្រុក
ពីតំបន់ជនបទ ក៏មានភាពពាក់ព័ន្ធគួរឱ
 ្យ
កត់សម្គ

ាលផ្ន
់ ែកគោលនយោបាយផងដែរ។

១៣%

ចំណាកស្រុកឆ្លងដែន

75

៣១%

ចំណាកស្រុក
ជនបទ-ទីក្រុង

៥៦%

ស្ត្រីបន្តជ
 ួបប្រទះនឹងអសមធម៌ក
 ្នុងការ
ទទួលបា
 នសេវាសង្គម ដោយសារបញ្ហា
នៃភាពក្រីក្រ ពា
 ក់ព័ននឹ
្ធ ងយេនឌ័រ។

បញ្ហានានាដូចជាការអប់រំនៅមានកម្រិត កង្វះការ
ផ្ដលស
់ ិទ្ធិអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងអំណាច
ធ្វើសេចក្ដសម្រ
ី
េចចិត្ត ការជួញដូរមនុស្ស ការធ្វើ
ចំណាកស្រុក អំពើហិង្សាយេនឌ័រ លទ្ធភាពតិចតួច
ក្នុងការទទួលបានធនធាន

សម្រាបផលិ
់ តកម្មនិង
ការផ្ដល់តម្លទាប
ៃ ដល់ការរួមចំណែករបស់ស្ត្រី គឺជា
កត្តចម្
ា បងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ
ស្បៀងរបស់ពួកគេ។

ភាគរយនចំ
ៃ ណាកស្រុកតាមទិសដៅ (WFP, 2017f)

និន្នាការបច្ចេកវិទ្យា       »

កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៤

93.5
71
59
37

89
77

74

35 36

29
20 20

17

ស្ដាប់វិទ្យុ

មើលទូរទស្សន៍
ឬវីដេអូ

មានទូរសព្ទប
 ្រើ

និន្នាការបរិស្ថាន        »
ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅ
ជនបទ ប
 ្រមាណ ៨០%
ពឹងអាស្រ័យល
 ើបរិសន
្ថា
ធម្មជាតិ និងក
 សិកម្ម
សម្រាបមុ
់ ខរបរចិញ្ចឹម
ជីវិតរបស់ពួកគេ (CIF,
2016)។

8

រតនគិរី
ព្រៃវែង
ភ្នំពេញ

71

64.5

មានអីុនធឺណែត
ប្រើ

ផ្សេងៗ

ទិដ្ឋភាពរួមនៃស្ថានភាពប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយក្នុងខ
 េត្តរតនគិរី
ព្រៃវែង និងភ
 ្នំពេញ (BBC
Media Action, 2014)

នៅកម្ពុជា កា
 រប្រើប្រាស់
វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ ដើម្បី
ទទួលបានព័ត៌មានមាន
ការថយចុះ ហើយទន្ទ
 ឹម
គ្នានេះការប្រើប្រាសអ
់ ីុនធឺណែត និងទូរសព្ទដៃ
មានការកើនឡើង។

 នឱកាសក្នុងបង្កើតន
មា
 ូវប្រព័ន្ធ
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខ
ស្បៀង និងអាហារូបត្ថមព
្ភ ី
ប្រភពដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន
ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកាន់ត
 ែ
យល់ដ
 ឹងច្រើនអំ
 ពីការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៥

គមប
្រ ព
 ឈ
្រៃ បា
ើ នថយចុះពីប្រមាណ
៦០% ក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ មកនៅ
តិចជាង ៤៧%ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤
ហើយព
 ្រៃឈើដែលនៅសេសសល់
ត្រូវប្រឈមនឹងកា
 រកាប់បំផ្លាញ
(MoE, 2016)។

ការគ្របគ
់ ង
្រ ធ
 នធានធម្មជាតិប
 ក
្រ បដោយ
ចីរភាព ហើយក
 ្នុងពេលជាមួយគ្នា នៅតែអាច
ធានាបាននូវការអនុវត្តវិធានការបន្សាំទៅនឹង
ការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ និងកា
 ត់បន្ថយផល

ប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុមា
 ន
សារៈសំខាន់យ៉
 ាងខ្លាំង ស
 ម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
ប្រកបដោយចីរភាពនាពេលអនាគត។

ដើម្បីកា ត់បន្ថយផ
 លប៉ះពាល់និងការខាតបង់
ដោយគ្រោះម
 ហន្តរាយ៖ កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័នដែ
្ធ លធន់ទទៅ
្រាំ នឹងទ
 ឹកជំនន់ ធានាឱ្យមាន
ស្ដង់ដារអប្បបរមាសម្រាបកា
់ រសាងសង់សំណង់
នានា និងធានាឱ្យមានការប្រើប្រាស់ផែនការ
ទីក្រុង ដើម្បីបង្កើនភា
 ពធន់ទ្រាំ (FAO, et al.,
2016; UNDP, 2014)។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

ការវិភាគអំពក
ី ប
្រ ខណ្ឌសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ
និន្នាការអំពភា
ី ពមានស្បៀង       »
ដំណាំឧស្សាហកម្ម

4% បណ្ដោះអាសន្ន
5% បន្លែ

ដំណាំឧស្សាហកម្មអចិន្ត្រៃយ៍

2%

ទោះបីជាផលិតកម្មស្រូវ/
 អង្ករ
មានការកើនឡើងក៏ដោ
 យ
ពិពិធកម្មដ
 ំណាដ
ំ ទៃទៀតនៅ
មានកម្រិតមួយត
 ិចតួចនៅ
 ឡើយ

ធញ្ញជាតិ (ស្រូវ/អង្ករ)

72%

មើម និងសណ្ដែក

11%

កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៦

(leguminous)

ផ្លែឈើ និងគ្រាប់

នៅក្នុងនិន្នាការនៃរបបអាហារ
តាមគ្រួសារ បាយ/អង្ករនៅតែជា
អាហារសំខាន់ជាងគេក
 ្នុងរបប
អាហារបើទោះជាចំណីស្បៀង
អាហារនៅតាមទីផ្សារមានច្រើន
ក៏ដោយ។

(nuts)

11%

ផលិតកម្មដ
 ំណាំឧស្សាហកម្ម

និន្នាការអំពកា
ី រទទួលបា
 នស្បៀង   »

37

21

បញ្ចភាគទី២

12%

6.4

កសិកម្មដល
ែ គិតគូរព
 អា
ី ហារូបត្ថម្ភ

31

«អាហារដែលមា
 នភាពប្រសើរ
សម្រាប់អនាគត»ពោលគឺអាហារ
ដែលស
 ំបូរអាហារូបត្ថម្ភ ធន់ទ្រាំ
នឹងអាកាសធាតុ មានប្រសិទ្ធភាព
សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងមាននៅកង
ុ្ន សក
ុ្រ និង
ការធ្វក
ើ សិកម្មចមះុ្រ (ដូចជា ដ
 ណា
ំ
ំ
ចម្រុះ ការចិញ្ចឹមសត្វ និងការ
ចិញ្ចឹមត្រី) អាចបង្កើនព
 ិពិធភាព
នៃអាហារបាន (FAO, 2017)។

14

2009

2014

តារាងតុល្យភាពស្បៀងអាហារជាតិ (FAO)
ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់របស់គ្រួសារ (NIS)

បញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ២០០៤-២០១៤

(FAO, 2017b; NIS, 2005, 2009b, 2014)

កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៧

បញ្ចភាគទី៣

បញ្ចភាគទី៤

ប្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលក
 ្រីក្រ
ច្រើនជ
 ួបនឹងផលប៉ះពាល់
ជាអវិជ្ជមាននៅពេលដ
 ែល
មានវិបត្តិនានាកើតឡើង
ដូចជានៅពេលដ
 ែលមាន
ជំងឺឈឺថ្កាត់ ជាដើម។ ក្រៅ
ពីកង្វះប្រា
 ក់ចំណូលដ
 ើម្បី
បំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួន
ពួកគេក
 ៏ពុំមានលទ្ធភាព
ទទួលបានសេវាថ
 ែទាំ
សុខភាពឬបន្តឱ្យកូន
នៅរៀនដែរ (UNDP,
2016)។

បញ្ចភាគទី៥

1.9%
%

18

2004

បើទោះបីជាអ
 ត្រានៃភាពក្រីក្រមានការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណា
ក៏ដោយ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ព
 ុជាមួយភា
 គធំបានងើបចេញផ
 ុតព
 ីបន្ទាត់នៃភាព
ក្រីក្រតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វឱ
ើ ្យពួកគាត់ជា
 ច្រើនងា
 យរងគ្រោះប្រសិនប
 ើ
មានវិបត្តិនានាកើតមានឡើង (World Bank, 2013)។

បញ្ចភាគទី១

33

59.8%

19.9%

នៃចំណូលសរុបរួម

13%

17%
<$1
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និន្នាការអំពស
ី ្ថិរភាពស្បៀង       »
កម្ពុជាស
 ្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី ៩ ដែលងាយ

រងគ្រោះទៅនឹ

ងគ្រោ
 ះធ
 ម្មជាតិ ដោ
 យសារ 
សមត្ថភាពបន្សាំ និងស
 មត្ថភាពទប់ទល់
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាប្រទេស
ទាំងមូលរួមទាំងរចនា

សម្ព័ន្ធ ដើម្បីបង្ការ
និងកាត់បន្ថយផ
 លប៉ះពាល់ដ
 ែលប
 ង្កឡ
 ើង
ដោយគ្រោះមហន្តរាយ នៅមានកម្រិតនៅ
ឡើយ (Garschagen, et al., 2016)។

ទោះបីជាមា
 ននិនាកា
្ន រវជ
ិ ្ជមាន
កដោ
៏ យប
 ញ្ហអា
ា ហារូបត្ថម្ភ
បន្តនាឱ
ំ យ្ មានការខច
ូ ខាត
ចពោ
ំ ះការអភិវឌ្ឍច
ណ
ំ
ះេ ដឹង
និងកាយសម្បទាររបស់កមា
ុ រ
ដែលរួមចំណក
ែ ធ
 ឱ
ើ្វ យ្ ពួកគេ
មានបក
្រា ឈ
់ ល
ួ្ន ទាប និងបាត់
បង់ផលិតភា
 ពនៅពេលព
ក
ួ 
គេកយ
ា្ល ជា
 មនុសស្ ព
 ញ
េ វយ
័
(NIS et al., 2001, 2006,
2011, 2015)។

កម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាបទៅ
់ ទទួ
 ល
ទានអាហារស្រាបដ
់ ែលងា
 យស្រួល
ហើយកត្ត
 នេ
ា ះបង្កឱ្យមាននិន្នាការ
កំណើននៃភាពធាត់ជ្រុល និង
បង្កើនហានិភ័យន
 ៃការកើតមាន
 ជំងឺ
មិនឆ្លង (MoH, 2013)។

>$2.50
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1.30-2.49

$

កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៨

70
60

1-1.29

$

ភាគរយនៃប្រជាជនបែងចែកតាម
ប្រាក់ចំណូលក
 ្នុងមនុស្សម្នាកក
់ ្នុង
មួយថ្ងៃ (FAO et al., 2016)

ចំណែកនប្រា
ៃ ក់ចំណូលប
 ្រចាំគ្រួសារទៅតាមចំណែកប
 ញ្ចភាគ (WFP, 2016)

និន្នាការអំពកា
ី របឺតស
 ្រូបស
 ្បៀង    »

20%

50%
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10

គន្លឹះដើម្បីពង្រឹងការវិនិយោគលើធនធានមនុស្សគ
 ឺ តាមរយៈការអន្តរាគមន៍
អាហារូបត្ថម្ភផង និងការអប់រផ
ំ ង។
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កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៩

ផលប៉ះពាល់ន
 បាតុ
ៃ ភូត អែលន
 ីញូ ទៅលហ
ើ ិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារ (FAO et al., 2016)

ដើម្បីគាំទ្រដល់កា
 រកាត់បន្ថយហានិភ័យ ចាំបា
 ច់ត
 ្រូវមាន
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត
 ្រៀមបង្ការ និងឆ្លើយតបក៏ដ
 ូចជា
ការប្រមូល វិភាគទិន្នន័យ និងផ
 ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ
នឹង ភាពងាយរងគ្រោះកា
 រពិនិត្យតាមដាននិងការផ្ដល់
ព័ត៌មានអំពអា
ី កាសធាតុ និងតម្ល
 ៃទំនិញ ធ្វយ
ើ ៉ាងណា
 
ដើម្បីបង្កើនកា
 រយល់ដឹងអំពវីិបត្តិដែលអាចកើតមាននិង
ផ្ដល់នូវកា
 រតម្រងទ
់ ិសដល់អ
 ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ
(CARD, 2017b)។

ការវិភាគអំពក
ី ប
្រ ខណ្ឌនោលដៅ
ៃគ
អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់របៀបវារៈឆ២
្នាំ ០៣០ »

កត្តាគន្លឹះជា
 យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី១០

មិនទុកឱ្យន
 រណាម្នាកនៅ
់ ក
 ្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ

ការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព 
តម្រូវឱ
 ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប នៃគ្របទ
់ ីតាំងភ
 ូមិសាស្ត្រ
លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ យេនឌ័រ ស្ថានភាពសង្គម
សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ ឬជាតិពន្ធុទទួលបានភាគផល
ស្មើៗគ្នពី
ា កំណើនស
 េដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ។

“ស្ថានភាពទ្រព្យសម្បត្តិ គឺជាក
 ត្តសង្គ
ា មសេដ្ឋកិចស
្ច ំខាន់ជាងគេ ដែលពា
 ក់ពន
័ ្ធ
នឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ហើយ
ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារមាន
ទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយនឹង
 ស្ថានភាព
អាហារូបត្ថមរ្ភបស់ម្ដាយពួកគេ”
(Grefeuille et al., 2016)។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

អាហារូបត្ថម្ភជាចលករពន្លឿនគោលដៅ
ស្ថានភាពអាហារូបត្ថមដ៏
្ភ ប្រសើរបំផុតមា
 ន
សារៈសំខាន់ណា
 ស់ក្នុងការសម្រេចន
 ូវ
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រ
 កបដោយចីរភាព...
ចាំបាច់ត្រូវមានការប្រើប្រាសអ
់ ភិក្រម
សន្តិសុខអា
 ហារូបត្ថមពហុ
្ភ វិស័យ ដើម្បី
សម្រេចជោគជ័យ (SUN-CSA, 2017)។
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សេចក្ដីសង្ខេបអំពីកត្តាគន្លឹះជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា

ការវិភាគលើធាតុផស្ ដ
ំ ល
ែ ពា
 ក់ពន
័ ក្ន
្ធ ង
ុ បរិបទដល
ែ មានឥទព
ិ្ធ លលើសន្តស
ិ ខ
ុ ស
 ប្ ៀង និងអាហារូបត្ថមនៅកម្ពុ
្ភ
ជា  ត្រូវបានធ្វើ
ឡើងដោ
 យប្រើប្រាស់សសរស្ដម្ភទាំងប
 ្រាំមួយនៃ ក្របខ័ណ្ឌ PESTLE ពោលគឺ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម បច្ចេកវិទ្យា
ច្បាប់ និងបរិស្ថាន)។ ការវិភាគនេះបា
 នកំណត់នូវក
 ត្តាជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដូចខាងក្រោម ដែលត្រូវយ
 កមកធ្វើការ ពិចារណា ដើម្បី
ផ្ដល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់រៀបចំស
 កម្មភាព និងយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលអនាគត

ជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ៖

• នយោបាយ និងច្បាប់ • ពិចារណាលើក្របខ័ណោលនយោបាយដែ
្ឌគ
លមានស្រាប់ ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឱ្យរាល់ឯកសារ

យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ ត្រូវបា
 នតម្រឹមឱ្យស្របគ្នា ដោយដាក់ចេញនូវផ
 ែនការច្បាស់លា
 ស់សម្រាបអនុ
់ វត្ត និងពង្រឹងការអនុវត្ត
ដូចជាការកៀងគរធនធាន ការរៀបចំអ
 ភិបាលកិច្ច ព្រមទាំងស
 មត្ថភាពពិនិត្យតាមដាន និងប
 ្រមូលទិន្នន័យ។ • ចាំបាច់
ត្រវូ មា
 នការកៀងគរថវិកាឱ
 យ្ បានចន
្រើ ជាងមន
ុ ព
 ប្រ
ី ភពសាធារណៈ និងប
 ភ
្រ ពឯកជន ព្រមទាំងត
 វ្រូ មានការតម្រម
ឹ ដ
ណ
ំ
រកា
ើ រ
រៀបចំផែនការ និងថវិកាឱ្
 យកា
 ន់តែ
 ស្របគ្នាតាមរយៈអភិក្រមថ
 វិកាក
 ម្មវិធី និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា។ • ប្រើប្រាសក
់ ិច្ច
សហប្រតិបត្តិការតាមរយៈក្រុមការងារបច្ចេកទេស និងបណ្ដាញពង្រីកអាហារូបត្ថម្ភ ជាមូលដ្ឋានរឹងមាំស
 ម្រាប់ព
 ង្រីក
ការសម្របសម្រួលឱ្
 យដល់ថ្នាកក
់ ្រោមជាតិ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាពង្រីកភាពជាដៃគូ ដើម្បក
ី ៀងគរធនធាន និងជំនាញ
ឯកទេសបន្ថែមទៀត។

• សេដ្ខកិច្ច • ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអសមធម៌ និងល
 ើកកម្ពស់ក
 ំណើនបរិយាប័ន្នក្នុងការឈានទៅសម្រេច
ចក្ខុវិស័យនៃរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ ២០៣០ ដោយមិនទ
 ុកឱ្យន
 រណាម្នាក់នៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ។

• សង្គម-ប្រជាសាស្ត្រ • វិនិយោគលើការកសាងសមត្ថភាព ដូចជា ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើក្មេងជ
 ំទង់ និងសម្រេចនូ
 វ
លទ្ធផលផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ។ • កំណើនការធ្វើចំណាកស្រុកដ៏ឆាប់រហ័ស តម្រូវឱ្
 យមានការពិនិត្យតាមដានលើផ
 លប៉ះពាល់
របស់វា។ • ចាំបាច់ត
 ្រូវមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ល
 ើបញ្ហអតុ
ា ល្យភា
 ពយេនឌ័រ។

• បច្ចេកវិទ្យា • ប្រើប្រាសកា
់ ររីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងការមានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើតនិងប
 ង្កភាពងាយស្រួលដល់ការ
ទទួលបា
 នព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងស
 ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថមព
្ភ ីប្រភពដែលអា
 ចជឿទុកចិត្តបាន។
• បរិស្ថាន • អនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីឈានទៅគ្រប់គ្រងធ
 នធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការអភិវឌ្ឍប
 ្រកបដោយ
ចីរភាព និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ
 ្រោះមហន្តរាយ។

ក្រៅពីនេះ មានការវិភាគដោយប្រើប្រាស់ស
 សរស្ដម្ភទាំងបួននៃ ក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភពោលគឺ
ភាពមានស្បៀងអាហារ ការទទួលបានស្បៀងអាហារ ការបឺតស
 ្រូបស
 ្បៀងអាហារ និងស្ថិរភាពស្បៀងអាហារ។ ការវិភាគនេះ
រកឃើញនូវកត្តដែ
ា លត្រូវពិ
 ចារណាបន្ថែមទៀតដូចខា
 ងក្រោម៖

• ភាពមានស្បៀង • ផ្ដោតកា
 រយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាព ពិពិធភាព ឬភាពចម្រុះ ភាពធន់ទ្រាំ និងការគិតគូរព
 ី
អាហារូបត្ថម្ភ ក
 ្នុងការធ្វើកសិកម្ម។
• ការទទួលបានស្បៀង • ជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ
 ្ពស់ និងកា
 របន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ បង្កើនការផ្ដោតការយកចិត្ត
ទុកដាក់ល
 ើការលើកកម្ពស់សមធម៌នៃការទទួលបានស្បៀង។ • អនុវត្តក
 ្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិស
 ្ដីពីកិច្ចគាំពារ
សង្គម ដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឱ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងការងារ

សន្តិសុខស្
 បៀង និងអាហារូបបត្ថម្ភ។

• ការបឺតស្រូបស
 ្បៀង • ពង្រឹងការឆ្លើយតបពហុវិស័យ ដូចជា ការបង្កើនការយល់ដឹង និងការផ្លាស់ប្ដូរឥ
 រិយាបទជុំវិញបញ្ហា
អាហារូបត្ថម្ភ។ • បង្កើនកា
 រយកចិត្តទុកដាក់ច
 ំពោះការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារ ការកើនឡើងនូវប
 ញ្ហាលើសទម្ងន់ និង
ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺមិនឆ្លង។
• ស្ថិរភាពស្បៀង • ការពារផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដែលសម្រេចបានកន្លងមក
ពីវិបត្តធ
ិ ម្មជាតិ និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបន្សាទៅ
ំ នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការគ្របគ
់ ្រងគ្រោ
 ះម
 ហន្តរាយ និងកិច្ច
គាំពារសង្គម ដែលឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនានា។

ជាចុងក្រោយ ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើក្របខ័ណោលដៅអភិ
្ឌគ
វឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ បង្ហាញប
 ន្ថែម
នូវកត្តាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនទៀត ដែលត្រូវយ
 កមកធ្វើការពិចារណា៖

• គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ • ការមិនទុកឱ
 ្យនរណាម្នាក់នៅ
 ក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ
អំពាវនាវឱ្យមានការវិភាគស៊ីជម្រៅលើទិន្នន័យសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបបត្ថម្ភ ដើម្បីកំណត់រកភាពងាយរងគ្រោះរបស់


ក្រុមផ
 ្សេងៗគ្នា។ • ចាំបាច់ត
 ្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ព
 ិសេសច
 ំពោះការរៀបចំ និងការកំណត់គោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រ
អន្តរាគមន៍ ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ល
 ើអ្នកដ
 ែលស្ថិតនៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ។ • ដោយសារតែអាហារូបត្ថម្ភ និង
ចំណុចដៅដែលត្រូវបា
 នដាក់ចេញនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពទាំង១
 ២ មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាង
ជិតស្និទ្ធការវិនិយោគលើអា
 ហារូបត្ថម្ភគឺជាវិស័យស
 ្នូល(ជាជាងជាវិស័យរួមចំណែក) សម្រាបក
់ ្របខ័ណស
្ឌ ន្តិសុខស
 ្បៀង និង
អាហារូបត្ថមរ្ភបស់កម្ពុជា ដ
 ែលអា
 ចផ្ដល់នូវភា
 គលាភយ៉ាងច្រើន ក
 ្នុងការឈានទៅសម្រេចរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០។
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

១. សេចក្ដីផ្ដើម

សិទ្ធិទទួលបានស្បៀងអាហារ គឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក
 ្នុងសេចក្ដី
បកា
្រ សជាសកលស្ដព
ី ស
ី ទ
ិ ម
្ធិ នុសស្ ឆ្នាំ ១៩៤៨ តវ្រូ បា
 នបញ្ចលទៅ
ូ
ក្នង
ុ កតិកាស
 ញ្ញអ
ា ន្តរជាតិសព
្ដី ស
ី ទ
ិ ស
្ធិ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច
សង្គមក
 ិច្ចនិងវប្បធម៌ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ដែលត្រូវបា
 នផ្ដល់សច្ចាប័នដោ
 យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ និងទ
 ទួល
បានការគាំទ្រពីកិច្ចប្រជុំកំពូល និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដែលប
 ន្តរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំង
របៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព ឆ្នាំ ២០៣០និងគៅ
 លដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រ
 កបដោយចីរភាព (SDGs)
ជាពិសេសគោលដៅទី២
 ដែលមានគោលបំណងលុបបំបាត់ភា
 ពអត់ឃ្លាន(ប្រអប់ទី ១)។

ប្រទេសក
 ម្ពុជាប
 ្ដេជ្ញាចិត្តលុបបំបាត់ បញ្ហអសន្ត
ា
ិសុខស្បៀង និង សិទ្ធិទទួលបានស្បៀងអាហារ ទទួល
ភាពអត់ឃ្លាន។ កម្ពុជាបាន
 ខិតខំប
 ្រឹងប្រែងយ
 ៉ាងច្រើន ដើម្បល
ី ើក ស្គាល់ថា ការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាន គឺជា
ការធានាឱ្យមានការទទួលបា
 នស្បៀង
កម្ពស់ស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ តាមរយៈការ អាហារ ដែលមានអាហារូបត្ថមស
្ភ ម្រាប់
 យរងគ្រោះប
 ំផុត បង្កើន
ប្រើប្រាសអភិ
់ ក្រមព
 ហុវិស័យ ដើម្បឆ
ី ្លើយតបចំពោះបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ជនដែលងា
 ម្មកសិ
 កម្មតាមរយៈការធានានូវ
និងភាពក្រីក្រ រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយដែលមា
 ន ផលិតក
ចីរភាព និងភាពធន់ទ្រាំនៃប្រព័នស្
្ធ បៀង
លក្ខណៈគប
្រ ជ
់ ង
្រុ ជយ
្រោ និងខិតខំបង
្រឹ បង
្រែ ប
 ញប
្ជ្រា ស
 ន្តស
ិ ខ
ុ ស
 ប្ ៀង អាហារ និងការឆ្លយ
ើ តបចពោ
ំ ះមល
ូ ហេតុ
ពាក់
ព

័
ន
្ធ
នឹ
ង
សមាសភាគចម្រ

ុ
ះ
ដែ
លនាំ
និងអាហារូបត្ថម្ភទៅក្នុងរបៀបវារៈផ្សេងៗ។ ការលើកក
 ម្ពស់សន្តិសុខ
ឱ្យមានបញ្ហអាហារូ
ា
បត្ថមក
្ភ ត
ើ មា
 នឡើង
ស្បៀង គឺជាអាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍ដ៏
 សំខាន់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដូចជា មូលហេតុដែលពា
 ក់ព័ន្ធនឹង
កម្ពុជា ដែលត្រូវបា
 នដាក់ចេញក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដើម្បី សុខភាព និងអនាម័យជា
 ដើម។
កំណើន ការងារ សមធម៌ និងប
 ្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលពង្រឹង
ការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ស
 មភាពយេនឌ័រ អាហារូបត្ថម្ភ និងក
 ិច្ចគាំពារសង្គម
និងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងស
 ម្រាប់អនុវត្ត
យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ និងបានលើកឡើ
 ងពីបញ្ហាសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនេះក្ន
 ុងគ្រប់
គោលនយោបាយតាមវិស័យទា
 ំងអស់។ ដើម្បីធានាឱ្យមានវេទិកាសម្រាប់អនុវត្តស
 កម្មភាពពហុវិស័យរួមគ្នា
ក្នុងគោលបំណងលើកក
 ម្ពស់ស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់តាំង
ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកកម្ម និងជនបទឱ្យធ្វើការរៀបចំ និងអនុវត្តយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពស
ី ន្តិសុខ
ស្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភនេះឡើង។ 

ក្នង
ុ ឆ្នំា ២០១៤ រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពុជាបានប្រកាសចាប់ផ
 ម
ើ្ដ អនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្រ ជាតិស្ដី ពីសន្តិសុខស្បៀង 
និងអាហារូបត្ថម្ភ២០១៤-២០១៨ ជាមួយនឹងគោលដៅ“ត្រឹមឆ្នាំ២០១៨ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានលទ្ធភាព
ផ្នែករូ បវន្ត សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងមុនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក
 ្នុងការទទួលបាននូវអា
 ហារគ្រប់គ្រាន់
មានសុវត្ថិភាព និងប្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីឱ្យស្របទៅនឹងស
 េចក្ដីត្រូវការផ្នែកចំណីអាហារ និង
ចំណង់ចំណូលចិត្តក
 ្នុងកា
 រទទួលទានអាហាររបស់ពួកគេ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់អាហារឱ្យបានប្រសើរបំផុត
ដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតរស់នៅរបស់ព
 ួកគេមា
 នសុខភាពល្អ មានផលិតភាពខ្ពស់”។ គោលដៅនេះគឺស្របគ្នាជាមួយ
នឹងនិយមន័យសន្ត
 ិសុខស
 ្បៀង ដែលត្រូវបា
 នព្រមព្រៀងគ្នក្ន
ា ុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកស្ដីពីស្បៀងអាហារ
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលកំណត់ថាសន្តិសុខស
 ្បៀងកើតមាននៅពេលដែលជ
 នគ្រប់រូបនៅ
 គ្រប់ពេលទា
 ំងអស់
មានលទ្ធភាពផ្នែករូបវន្ត សង្គម និងស
 េដ្ឋកិច្ច ក្នុងការទទួលបាននូវអាហារគ្រប់គ្រាន់ មានសុវត្ថិភាព និង
ប្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីឱ
 ្យស
 ្របទៅនឹងសេចក្ដីត
 ្រូវការផ្នែកចំណីអាហារ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត
ក្នុងកា
 រទទួលទា
 នរបស់ពួកគេ ដើម្បីឱ្យជីវិតរបស់

ព
 ួកគេសកម្ម

និងមានសុខភាពល្អ។ និយមន័យនេះ ត្រូវ
បានកំណត់ចេញព
 ីសសរស្ដម្ភចំនួនបួននៃសន្តិសុខស
 ្បៀង ពោលគឺ (១) ភាពមានស្បៀង(២) ការទទួលបា
 ន
ស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ (៣) ការបឺតស
 ្រូបស្បៀងបានត្រម
ឹ ត្រូវ ព្រមទាំង (៤) ស្ថិរភាពនៃសសរស្ដម្ភ ទាំងបីខាងលើ។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងសន្តិសុខស
 ្បៀង ចាំបាច់ត្រ
 ូវមានការសម្រេចបាននូវស
 មាសភាគទាំងប
 ួនខាងលើ
នេះក្នុងពេលស្របគ្នា។ ដូច្នេះ ការវិភាគស្ថានភាពនេះប្រើប្រាសទ
់ ស្សនទានខាងលើជាក
 ្របខ័ណ្ឌគោល ហើយ
ក៏បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក
 ្របខ័ណន
្ឌ ឹងការវិភាគដែលពា
 ក់ព
 ័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែរ។

យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស
 ្ដីពីសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភជាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរវិស័យ ដែលផ្ដល់ការគាំទ្រ
ដល់យុទ្ធសាស្ត្រ ដែលមានស្រាប់តាមវិស័យដ
 ទៃទៀត និងជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់

តែប្រសើរនូវការ
សម្របស
 ម្រួល និងការសហការ ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា។
យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស
 ្ដីពីសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភនេះ មានគោលបំណងចំនួនបី ដែលក្រោម
គោលបំណងនីមួយៗ មានការដាក់ចេញស
 កម្មភាពជាអាទិភាពផ្ដោតលើស
 សរស្ដម្ភសន្តិសុខស
 ្បៀង ដើម្បី
សម្រេចគោលបំណងទាំងប
 ីនេះ៖

1

2

គោលបំណងទី ១៖ បង្កើនភាពមានស្បៀង និងទទួលបានស្បៀងតាមរយៈផលិតកម្ម កសិកម្ម និង
ការចិញ្ចឹមសត្វដែលកាន់តែមានភាពចម្រុះ និងផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុន ការប្រើប្រាស់ធនធាន
ជលផល និងព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាព ព្រមទាំងព
 ីការងារដែលព
 ុំមែនជាការងារកសិកម្ម និង
ឱកាសក្នុងការទទួលបា
 នប្រាក់ចំណូល។
គោលបំណងទី ២៖ ធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងន
 ូវការប្រើប្រាស់និងការបឺតស្រូបស្បៀង ដែលនាំឱ
 ្យ
មានការកាត់បន្ថយនូវកង្វះអាហារូបត្ថមក
្ភ ្នុងចំណោមកុមារ និងមាតា ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ
មនុស្សនិងសេដ្ឋកិចរ្ចបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

3 គោលបំណងទី ៣៖ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងន ូវប
 ្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គម និងស
 មត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតប
ទៅនឹងហានិ

ភ
 ័យ និងវិបត្តិនានា ដើម្បីបង្កើនស្ថិរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងសម្រាប់គ្រួសារ ដែលមាន
បញ្ហាសន្តិសុខស
 ្បៀង។

យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្ដីពីសន្តិសុខស
 ្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ទទួលបានការគាំទ្រពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវ សម្រាប់
ពន្លឿនការកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០២០ និងការប្ដេជ្ញាចិត្ត ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកប
ដោយចីរភាពទី ២ស្ដីពីការលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាន ក្រោមផ
 ែនការសកម្មភាពជាតិកាត់ប
 ន្ថយភាពអត់ឃ្លាន
នៅកម្ពុជា ២០១៦-២០២៥។ ការតាមដានវឌ្ឍនភាពនការអនុ
ៃ
វត្តយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើង
តាមរយៈការពិនិត្យឡើងវិញលើសូចនាករ ដែលត្រូវបានដាក់ចេញក
 ្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង
និងអាហារូ

បត្ថម្ភ សូចនាករពិនិត្យតាមដានរួមគ្នា និងការធ្វើមូលដ្ឋានន
 ីយកម្មចំណុចដៅ និងសូចនាករនានា
នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព។
ដោយសារតែនឹងមានការពិនិត្យឡើងវិញ និងក
 ែសម្រួលយ
 ុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗជាច្រើន ដែលពាក់ព័ននឹ
្ធ ង
សន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលយ
ើ ុទ្ធសាស្ត្រជាតិ
ស្ដីពីសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០១៨ នេះ មានគោលបំណងឆ្លុះបញ្ចាំងព
 ីសមិទ្ធផល
ដែលស
 ម្រេចបានកន្ល

ងមក វិភាគលើស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភប
 ច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា និង
ជាការត្រៀមរៀបចំយទ
ុ ្ធសាស្ត្រដល
ែ នឹងត
 វដា
្រូ ក់ចញ
េ នាពេលខាងមុខនេះ។ ការពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញពា
 ក់កណ្ដល
ា 
អាណត្តិនេះ មានការប្រមូលព័ត៌មាន តាមរយៈការអង្កេត អំពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានកន្លងមក
ការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធ ការសម្ភាសអ
 ្នកពាក់ព័នសំខាន់
្ធ
ៗ និងការរៀបចំក
 ិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជា
 ផ្លូវការ
ជាច្រើននៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក
 ្រោមជា
 តិ។ ឯកសារបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនេះមានគោលបំណងបង្ហាញ
ពីទិដ្ឋភាពរួមនៃស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថមប
្ភ ច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា ដោយព្យាយាមបង្ហាញពីចំនុច
ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរ កត្តាសំខាន់ៗដែលនាំឱ្យមា
 នការផ្លាស់ប្ដូរនេះ និងផ្ដល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ពិចារណាលើ
ការដាក់ចេញទ
 ិសដៅយុទ្ធសាស្តនាពេលអនាគត។
្រ
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គោលដៅទី២នកា
ៃ រអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព៖ បញ្ចបភា
់ ពអត់ឃ្លាន សម្រេចឱ
 ្យ
បាននូវសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភកាន់តែប្រសើរជាងមុន និងលើកកម្ពស់
ការធ្វើកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព។
២.១ ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ បញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ជាពិសេសជនក្រីក្រ និង
ប្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ រួមទាំង កុមារទទួលបា
 នអាហារគ្រប់គ្រាន់
មានសុវត្ថិភាព និងប
 ្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភ នៅគ្រប់រដូវ
២.២ ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ បញ្ចប់គ្រប់ទម្រង់នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភរួមទាំងការសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០២៥នូវ
ចំណុចដៅដែលបា
 នឯកភាពក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិស្តីពីភាពក្រិសក្រឹន និងភា
 ពស្គមស្គាំងរបស់កុមារ
ក្រោមអាយុ៥ឆ្នាំ និងដោះ
 ស្រាយនូវតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារីវ័យជំទង់ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និង
ស្រ្តីកំពុងបំបៅដោះកូន និងចា
 ស់ជរា។

២.៣ ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ ទទួលបានកំណើនទ្វេដងនៃផលិតផ
 លកសិកម្ម និងចំណូលរបស់ផ
 លិតករ
ធុនតូច ជាពិសេសស្រ្តី ជនជាតិដើមភាគតិច គ្រួសារកសិករ អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ និងអ្នកន
 េសាទ
រួមទាំងតាមរយៈការធានា និងកា
 រទទួលបា
 ននូវស
 មភាពដីធ្លី ធនធាន និងធាតុច
 ូលសម្រាប់
ផលិតកម្មដ
 ទៃទៀត ចំណេះដឺង សេវាហិរញ្ញវត្ថុទីផ្សារ និងកាលានុវត្តភាពសម្រាប់ត
 ម្លៃបន្ថែម
និងការងារក្នុងផ
 ្នែកម
 ិនមែនក
 សិកម្ម។

២.៤ ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ ធានានូវប្រព័ន្ធផលិតកម្មស្បៀងដែលមា
 នចីរភាព អនុវត្តកសិកម្មដែលធ
 ន់ទ្រាំ
នឹងបម្រែបម្រួលអាសធាតុដែលអាចបង្កើនផ
 លិតភាព និងផ
 លិតកម្ម ជួយថែរក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
និងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ គ្រោះរាំងស្ងួត គ្រោះទឹកជំនន់
និងគ្រោះមហន្តរាយដទៃទៀត និងធ
 ្វើឲ្យប្រសើរឡើ
 ងជា
 បន្តបន្ទាបន
់ ូវគុណភាពដី។

២.៥ ត្រឹមឆ្នាំ២០២០ រក្សាការធ្វើពិពិធកម្មហ្សែន នៃគ្រាប់ពូជ ដំណាំដាំដុះ ការផ្សាំពូជសត្វ និង
ប្រភេទសត្វព្រៃ ដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជា តាមរយៈការគ្រប់គ្រងសមស្របល
 ើការបង្កើតធនាគារ
គ្រាប់ពូជ និងកា
 រធ្វើពិពិធកម្មគ្រា
 ប់ពូជ នៅថ្នាកជាតិ
់
តំបន់ និង អន្តរជាតិ និងលើកក
 ម្ពស់ការ
ទទួលបា
 នចំណែកប្រកបដោយ យុត្តិធម៌ និងសមធម៌នៃផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ធនធាន
ហ្សែន និងចំណេះដឹងប
 ្រពៃណីដែលពា
 ក់ព័ន្ធ ដូចការឯកភាពជាអន្តរជាតិ។
ប្រអប់ទ
 ី ១៖ គោលដៅទី២ន
 ៃការអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពទី ដែលមានគោលបំណងលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាន

២. ការវិភាគស្ថានភាពសន្តិសខ
ុ ស្បៀង និងអាហារ ូបត្ថម្ភ

ឯកសារស្ដីអ
 ំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះ បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅន
 ៃ និន្នាការសន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាដោយធ្វើការពិចារណាលើក្របខ័ណ្ឌជាច្រើន។ ដោយសារតែបរិបទ និងនិន្នាការ
សន្តិសុខស
 ្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ការវិភាគនេះប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌនយោបាយ
សេដ្ឋកិច្ច សង្គម បច្ចេកវិទ្យា ច្បាប់ និងប
 រិស្ថាន (ហៅកាត់ថាPESTLE) ដើម្បីក
 ំណត់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅ
នៃនិន្នាការនៅកម្រិតម៉ាក្រូ ដែលមានឥទ្ធិពលលើបរិបទសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ បន្ទាប់មក
ការពិចារណាលើនិន្នាការជាក់លាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភត្រូវបាន
ធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយបប
ើ្រ ស
្រា ក
់ ប
្រ ខ័ណស
្ឌ សរស្ដមទាំងបួ
្ភ
ននៃសន្តិសុខស្បៀង ពោលគឺ ភាពមានស្បៀង ការទទួល
បានស្បៀង ការបឺតស្រូបស្បៀង និងស្ថិរភាពស្បៀង។ ពាក់ព័ននឹ
្ធ ងការបឺតស្រូបស
 ្បៀង ក៏មានការពិចារណា
ពីក្របខ័ណ្ឌទស្សនទានស្ដីពីបញ្ហាអាហារូបត្ថមរ្ភបស់UNICEF ផងដែរ ដើម្បីផ្ដល់ទម្ងន់បន្ថែមលើការវិភាគ
អាហារូបត្ថម្ភ។ ចុងក្រោយ ការវិភាគនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគិតព
 ិចារណាពីរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ប្រកប
ដោយចីរភាពឆ្នាំ ២០៣០ ដែលបានកំណត់ន
 ូវបរិបទសម្រាប់ការរៀបចំឯ
 កសារគោលនយោបាយថ្មីៗ និង
សម្រួចការរៀបចំយ
 ុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថមន
្ភ ាពេលអនាគត។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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២.១ ក្របខ័ណ្ឌPESTLE
ការវិភាគ PESTLE បានបង្ហាញឱ
 ្យឃើញពីស្ថានភាពទូទៅន
 ៃនិន្នាការខាងក្រៅ ក្នុងវិស័យនយោបាយ
សេដ្ឋកិច្ច សង្គម បច្ចេកវិទ្យា ច្បាប់ និងបរិស្ថាន ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិបទសន្តិសុខស
 ្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភ។ ការវិភាគដោយប្រើប្រាស់ក
 ្របខ័ណ្ឌនេះ គឺជាការវិភាគដែលមានលក្ខណៈអព្យាក្រឹតដោយ
ធ្វើការកត់សម្គាលព
់ ីនិន្នាការ ដែលកើតមានក្នុងវិស័យទាំងនេះ (តារាងទី ១) ដែលគេអា
 ចយកមកពិនិត្យ
ដើម្បីដឹងព
 ីកាលានុវត្តភាព ឬហានិភ័យភាពបន្ទាន់ និងសារៈសំខាន់ សម្រាប់កំណត់ពីរបៀបឆ្លើយតបចំពោះ
និន្នាការទាំង
 នេះ ដូចជា
 ត្រូវចាប់យកកាលានុវត្តភាពទាំងនេះ ឬកាត់បន្ថយហានិភ័យ ជាដើម។
តារាងទី ១៖ ឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញពីការវិភាគ PESTLE

នយោបាយ

សេដ្ឋកិច្ច

សង្គម

បច្ចេកវិទ្យា

ច្បាប់
បរិស្ថាន

កត្តានយោបាយសំខាន់ៗ (ឧទាហរណ៍ ការដាក់ចេញគោលនយោបាយ
ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដោយសារការបោះឆ្នោត។ល។) និន្នាការសំខាន់ៗ
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យមនុស្សធម៌(ឧទាហរណ៍ វត្តមាន និង
សកម្មភាពរបស់ទ
 ីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិ/អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល/
សង្គមស៊ីវិល និន្នាការនៃការផ្ដលថ
់ ិវការបស់អ
 ្នកផ្ដលជ
់ ំនួយ លក្ខណៈនៃកម្មវិធី
ដែលត្រូវបា
 នផ្ដល់ ការសម្របស
 ម្រួលតាមវិស័យ។ល។)
កត្តាម៉ាកស
្រូ េដ្ឋកិចស
្ច ំខាន់ៗ (ឧទាហរណ៍ និន្នាការចំណូល និន្នាការការងារ
និងមុខរបរ រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច វិស័យដែលមានកំណើន/ថយចុះ
និន្នាការតម្លៃ/អតិផរណា។ល។)

កត្តាសង្គម-ប្រជាសាស្ត្រសំខាន់ៗ (ឧទាហរណ៍ រចនាសម្ព័ន្ធប្រជាជន
របាយប្រជាជនតាមទីតាំងភ
 ូមិសាស្រ្ត ការទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋាន សមធម៌
រចនាសម្ព័ន្ធនៃវិស័យសាធារណៈ។ល។)

កត្តបច្ច
ា េកវិទ្យាសំខាន់ៗ (ឧទាហរណ៍ ការទទួលបាននិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា
ផ្សេងៗ និងព័ត៌មាន ការមានសេវាបច្ចេកវិទ្យា ឧទាហរណ៍ ការប្រកាសអាសន្ន
ដោយប្រប
ើ ្រព័នឌី
្ធ ជីថល ។ល។)
កត្តាច្បាប់ស
 ំខាន់ៗ (ឧទាហរណ៍ វត្តមាន/ការពង្រឹងការអនុវត្តក
 ិច្ចគាំពារសង្គម
ច្បាប់ស្ដីពកា
ី រគ្រប់គ្រងគ
 ្រោះមហន្តរាយ។ល។)
កត្តាបរិស្ថានសំខាន់ៗ (ឧទាហរណ៍ កា
 រមានធនធានធម្មជាតិ ការគ្រប់គ្រង
ធនធាន ការរេចរិលបរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ល។)

២.២ ក្របខ័ណ្ឌសន្តិសខ
ុ ស្បៀង

យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនេះ ប្រើប្រាស់ស
 សរស្ដម្ភទាំងបួននៃសន្តិសុខ
ស្បៀង ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខស
 ្បៀងពិភពលោក កាលពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែល
កំណត់និយមន័យសន្ត
 ិសុខស្បៀងថាជាស្ថានភាព “នៅពេលដែលម
 នុស្សគ្រប់រូប នៅគ្រប់ពេលវេលា
ទាំងអស់មា
 នលទ្ធភាពផ្នែករូបវន្ត សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចក្ន
 ុងការទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់ មានសុវត្ថិភាព
និងប្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីឱ
 ្យស
 ្របទៅនឹងស
 េចក្ដីត
 ្រូវការផ្នែកច
 ំណីអាហារ ព្រមទាំងចំណង់
ចំណល
ូ ចិត្ត កង
ុ្ន ការទទួលទានអាហាររបស់ពក
ួ គេ ដើមប្ ឱ
ី យ្ ជ
 វី ត
ិ របស់ពក
ួ គមា
េ នភាពសកម្ម និងសុខភាពល្អ”។
ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀង កើតចេញពីការមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ និងការទទួលបា
 នស្បៀងនៅគ្របព
់ េលវេលា
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្រូបស

្ប ៀ ង

ភា

្ប ៀ ង

ា
រភ

ឺត ស

ពស

្ប ៀ ង

ការបឺតស្រូបជីវជាតិ
តាមរយៈរបបអាហារ
គ្រប់គ្រាន់ ទឹកស្អាត
អនាម័យ និងកា
 រថែទាំ
សុខភាពដើម្បីបំពេញ
សុខុមាលភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងតម្រ
 ូវការ
សរីរវិទ្យា

ប

ការទទួលបា
 នសប្ ៀង
គប
្រ គ
់ ន
្រា ់ គ
 ប
្រ ពេ
់ ល
ដោយគ្មន
ា ហានិ

ភយ
័
ពេលមា
 នវិបត្ដភ
ិ ម
ា្ល ៗ
(ឧ. វិបត្តស
ិ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច ឬ
អាកាសធាតុ)
ឬវប
ិ ត្តតា
ិ ម
រដូវកាល

ការទទួល
បានធនធានគ្រប់
គ្រាន់ (ឧ. លទ្ធភាព
ទិញ)ដើម្បីទទួលបា
 ន
អាហារសមរម្យ និង
មានជីវជាតិ

កា
រ

ស

្ថិ

ការទទួលបានស្បៀង៖ ពិចារណាលើ
បញ្ហាជុំវិញបម្រែបម្រួលច
 ំណូល និង
បំណុលរបស់

គ្រួសារ ដែលអាចមាន
ឥទ្ធិពលលើ ការទទួលបានស្

បៀង
វិសមភាពនិងភាពងាយរងគ្រោះ ដូចជា
ភាពខុសប្លែកគ្នរវាង
ា
ប្រជាជននៅតំបន់
ប្រជុំ និងជនបទ ប្រភទចំណូលរួមទាំង
ការធ្វច
ើ ំណាកស្រុក និងផលប៉ះពាល់នៃ
គោលនយោបាយមូលដ្ឋាននីយកម្ម។

បរិមាណ
ស្បៀងគ្រប់គ្រាន់
និងមានគុណភាព
ផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈ
ផលិតផលក្នុងស្រុក ឬ
នាំចូល (រួមទាំង
ជំនួយស
 ្បៀង)

កា
រទ

ស

2

ភាពមានស្បៀង៖ ពិចារណាលើបញ្ហា
ជុំវិញន
 ិន្នាការផលិតកម្ម និងការនាំចូល-
នាំចេញ។

្ប ៀ ង

ន
បា

1

ា
ព ម


នស

ទួល

ទាំងអស់ ព្រមទាំងការបឺតស្រូបស្បៀងឱ្យបាន
ត្រឹមត្រូវ (FAO, 2006) (រូបភាពទី ១)។

3 ការបឺតស្រូបស
 ្បៀង៖
4

រូបភាពទី ១៖ សមាសភាគនៃសន្តិសុខស្បៀង (FAO ២០០៦)
ពិចារណាលើ
បញ្ហាជុំវិញទម្លាប់នៃការផ្ដល់អាហារ និងទម្លាប់ការថែទាំ ការទទួលបានទឹក និងអនាម័

យ និងសេវា
ថែទាស
ំ ុខភាព និងភាពពាក់ព័ន្ធលើអាហារូបត្ថម្ភ។ល។

ស្ថិរភាពស្បៀង៖ ពិចារណាលើបញ្ហានានា ដូចជានិន្នាការតម្លៃ និងវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះ
មហន្តរាយតាមរដូវ ដែលអា
 ចធ្វើឱ្យប
 ៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៃការមានស្បៀង ការទទួលបានស្បៀង
និងការបឺតស្រូបស្បៀង។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងសន្តិសុខស
 ្បៀង ចាំបាច់ត
 ្រូវមានការសម្រេចបាននូវសមាសភាគទាំងប
 ួនក្នុង
ពេលជា
 មួយគ្នា។

២.៣ ក្របខ័ណ្ឌទស្សនទានសព
្ដី ីបញ្
ហា អាហារ ូបត្ថម្ភ
សន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភ មិនមែនត្រឹមត
 ែសំដៅលើសន្ត
 ិសុខស្បៀងនោះទេ។ សន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភ គឺជា
លទផ
្ធ លនការមានសុ
ៃ
ខភាពល្អ បរិសន
ា្ថ រស់នៅដល
ែ នាំមកនៅសុខភាពល្អ ការថទា
ែ បា
ំ នល្អ និងសន្តស
ិ ខ
ុ ស្បៀង។
ដូច្នេះសន្ត
 ិសុខស្បៀង និងសន្តិសុខ
អាហារូបត្ថម្ភគឺជាទស្
 សនទានពីរផ្សេង
គ្នា ប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំ
 នងជាមួយគ្នា
យ៉ាងជិ
 តស្និទ្ធ និងជា
 ចំណែកនៃគ្នា
ទៅវិញទៅមក។ ការសម្រចឱ
 ្យបាននូវ
សន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភ តម្រូវឱ្យមា
 ន
ភាព
 ពេញល
 ញ
េ ន
 ៃសមាសភាគ សប្ ៀង
សុខភាព និងការថែទាំ ក្នុងពេល
ទន្ទឹមគ្នា។ ចំណុចនេះត្រូវបា
 នបង្ហាញ
តាមរយៈក្របខ័ណ្ឌ ទស្សនទានស្ដីពី
បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភរបស់ UNICEF
(រូបភាពទី ២)។
រូបភាពទី២៖ ក្របខ័ណ្ឌទស្សនទានស្ដីពីបញ្ហរូាបត្ថម្ភរបស់ UNICEF (Bhutta ២០១៣)
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បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ សំដៅលើការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភផង និងកា
 រលើសអាហារូបត្ថម្ភផង។ មនុស្សមាន
បញ្ហអាហារូ
ា
បត្ថម្ភ ប្រសិនបើរបបអាហាររបស់ពួកគេពុំបានផ្ដល់ការីឡូនិងប្រូតេអ៊ីនឱ្
 យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី
ជួយដ
 ល់កា
 រលូតលាស់ និងការថែទាស
ំ ុខភាពរបស់ពួកគេ ឬប្រសិនបើពួកគេពុំអាចបឺតស្រូបអាហារ ដែល
ពួកគេទ
 ទួលទា
 នឱ្យបានពេញលេញ ដោយសារតែពួកគេមា
 នជំងឺ(កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ)។ ពួកគេក៏អាចមាន
បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភផ
 ងដែរ ប្រសិនបើព
 ួកគេប
 រិភោគកាឡូរីច
 ្រើនពេក (លើសអាហារូបត្ថម្ភ)។ បញ្ហាកង្វះ
អាហារូបត្ថម្ភ និងកា
 រលើសទ
 ម្ងន់គឺជា “បន្ទុកទ្វេនៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ”។ 
បញ្ហកង្វ
ា ះអា
 ហារូបត្ថម្ភ បង្កឡើងដោយកត្តាជាច្រើន ដែលកើតចេញពីកា
 ររួមផ្សំគ្នានៃមូលហេតផ
ុ ្ទាល់
មូលហេតុប្រយោល និងម
 ូលហេតុជាមូលដ្ឋាន។ មូលហេតុផ្ទាល់ ដូចជា ការបឺតស្រូបយ
 កអាហារពុំបាន
គ្រប់គ្រាន់ ឬជំងឺ ទទួលរងឥទ្ធិពលដោយសារកត្តប្រយោលជាច្រើន ដូចជា អសន្តិសុខស្បៀងរបស់គ្រួសារ
ា
និងពង្រឹងបន្ថែម ដោយសារមូលហេតុជា
 មូលដ្ឋានដែលបង្កឱ
 ្យមានបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភមិនបានល្អ ដូចជា
រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម និងដ
 ំណើរសង្គម ដែលអាចនាំឱ
 ្យមានភាពក្រីក្រ និងដាក់កំហិត ឬមិនផ្ដលល
់ ទ្ធភាព
ឱ្យប្រជាជនដែលងា
 យរងគ្រោះអា
 ចទទួលបា
 នធនធានចាំបាច់ ជាដើម។ ផ្នែកសំខាន់ដែលត្រូវផ្ដោតការ
យកចិត្តទុកដាក់ គឺការលើកក
 ម្ពស់ស្ថានភា
 ពអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងរយៈពេល ១.០០០ ថ្ងៃដំបូង ចាប់គិតពី
ពេលមានផ្ទៃពោះរហូតដល់ព
 េលដ
 ែលកុ
 មារអាយុបាន

២ ឆ្នាំ  ដោយសារអាហារូបត្ថម្ភខ្សត់ខ្សោយ អាចបង្ក
ឱ្យមានការខូចខាតពេញមួយជីវិត ដែលម
 ិនអាចស្ដារឡើងវិញបាន និងដ
 ែលនាំឱ្យមានផលវិបាកនៅកម្រិត
បុគ្គល សហគមន៍ និងជាតិ។ កង្វះអា
 ហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃអាចរួមចំណែកនាំឱ្យមានភាពក្រីក្រ ហើយក្នុងរយៈពេល
វែងអាចបង្កើនហា
 និភ័យន
 ៃការបាត់បង់ជីវិត និងកា
 រឈឺថ្កាត់។ ផលវិបាករយៈពេលវែងន
 ៃបញ្ហាក្រិសក្រិន
អាចមានផលប៉ះពាល់ជាអ
 វិជ្ជមាននៅពេលព
 េញវ័យ ទៅលើស
 ុខភាព ការអប់រំ និងសេដ្ឋកិច្ច ជាដើម។
កត្តាទាំងនេះត
 ្រូវបានយកមកធ្វើការពិចារណាក្នុងផ្នែក ៤.៣ ស្តអ
ី ំពី “និន្នាការនៃការបឺតស្រូបស្បៀង”។
គេចាំបាច់ត្រូវបែងចែកឱ
 ្យដាច់រវាង អន្តរាគមន៍ដ
 ែលផ្ដោតលើអាហារូបត្ថម្ភ និងអន្តរាគមន៍ដែលគិតគូរ
អំពអា
ី ហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីជម្នះបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារូបត្ថម្ភនេះ។ អន្តរាគមន៍ផ្ដោតលើអាហារូបត្ថម្ភ
សំដៅលើអ
 ន្តរាគមន៍ទា
 ំងឡាយណាដែលមានគោលបំណងចម្បង ដើម្បីដោះស្រាយមូលហេតុផ្ទាល់ ដែល
នាំឱ្យមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃ និងការអភិវឌ្ឍរបស់
កុមារ និងសុខភាពមាតា ដូចជា ការបឺតស្រូបស
 ្បៀង និងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ ទម្លាប់ផ្ដល់អាហារ
ផ្ដល់ការថែទាំ និងច
 ិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងផ
 លប៉ះពាល់នៃជំងឺឆ្លងមួយចំនួន។ ឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញពី
អន្តរាគមន៍ផ
 ្ដោតលើអាហារូបត្ថម្ភ រួមមាន ការផ្ដល់អាហារបន្ថែម ដែលផ្ដោតលើក្រុមគោលដៅជាក់លាក់
ការផ្ដល់អាហារបន្ថែមពីលើរបបអាហារជាប្រចាំ ការជំរុញឱ
 ្យមានការបំបៅកូនដោ
 យទឹកដោះម្ដាយឱ្យបានល្អ
បំផុត ការធ្វើពិពិធកម្ម និងការបន្ថែមមីក្រូសារជាតិច
 ិញ្ចឹម ឬការបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិទៅ
 ក្នុងអាហារដែល
ផ្ដល់ឱ្យកុមារ ការព្យាបាលបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភស
 ្រួចស
 ្រាវធ្ងន់ធ្ងរ ការបង្ការជំងឺ និងការគ្រប់គ្រងជំងឺ និង
អន្តរាគមន៍អាហារូ

បត្ថម្ភក
 ្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់។ ចំណែកឯ
 អន្តរាគមន៍ដែលគិតគូរព
 ីអាហារូបត្ថម្ភវិញ គឺជា
អន្តរាគមន៍ដ
 ល
ែ គោលបំណងចមប្ ងមន
ិ ផ
 ត
្ដោ ផល
្ទា ល
់ អា
ើ ហារូបត្ថមឡ
្ភ យ
ើ ប៉ន
ុ ្តែជាវាមានសក្តន
ា ព
ុ លក្នងកា
ុ
រ
បង្កើនសន្តិសុខស្បៀង របស់ក្រុមគោលដៅ។ លទ្ធផលរកឃើញដែលបង្ហាញក្នុងទ
 ស្សនាវដ្ដី Lancet ស្ដីពី
អាហារូបត្ថម្ភមាតានិងកុមារឆ្នាំ ២០១៣ កត់សម្គាលពី
់ សារៈសំខាន់ន
 ៃកម្មវិធី ដែលគិតគូរពីអា
 ហារូបត្ថមក
្ភ ្នុង
វិស័យកសិកម្ម អប់រំ សុខភាពសាធារណៈ សុខមា
 លភាពសង្គម ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះកត្តាប្រយោល
មួយចំនួនដ
 ែលនាំឱ
 ្យមានបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ (រូបភាពទី ៣)។ អន្តរាគមន៍ទាំងពីរប្រភេទន
 េះមានតួនាទី
យ៉ាងស
 ំខាន់ក
 ្នុងកា
 រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ។ កត្តាសំខាន់ដែលត្រូវយកមកធ្វើការពិចារណា
សមប
្រា យុ
់ ទ្ធសាសន
្ត្រ េះ គឺត
 ត
ើ វ្រូ ធ្វ
 យ
ើ ង
៉ា ណា ដើមប្ ប
ី ង្កន
ើ អ
 ន្តរាគមន៍ផ
 ត
្ដោ ល
 អាហា
ើ
រូបត្ថម្ភ ដល
ែ កំពង
ុ អ
 នុវត្ត
នាពេលប
 ច្ចុប្បន្នន
 េះ ហើយក្នុងព
 េលជា
 មួយគ្នា ពង្រីកបន្ថែមទ
 ៀតនូវអន្តរាគមន៍ដែលគិតគ
 ូរព
 ីអាហារូបត្ថម្ភ។

16

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

រូបភាពទី ៣៖ អាហារូបត្ថម្ភ និងការអភិវឌ្ឍដ
 ែលល
 ្អបំផុតរបស់ទារក និងកុមារ (Lancet ២០០៨)

ការគិតគូរឡ�ើងវិញពីសន្តិសខ
ុ ស្បៀង និងសន្តិសខ
ុ អាហាររ ូបត្ថម្ភ –
អភិក្រមប្រព័ន្ធស្បៀង
ក្របខ័ណ្ឌថ្មីដែលត្រូវបានលើកឡើង ក្នុងរបាយការណ៍ស
 ្ដីពីប្រព័ន្ធអាហារូបត្ថម្ភ និងស្បៀងរៀបចំ
ដោយគណៈកម្មាធិការជំនាញកម្រិតខ្ពស់ (HLPE, 2017) ទទួលបន្ទុកសន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភអាចផ្ដលន
់ ូវអភិក្រមដែលកា
 ន់តែមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងព
 ីបរិបទ
ដែលកំពុងបន្តវិវត្តននៅ
៍ កម្ពុជា។ អភិក្រមនេះទទួលស្គាល់ថា ខណៈពេលដ
 ែលមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិ
ទទួលបានស្បៀងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ សិទ្ធិនេះន
 ឹងមិនអាចសម្រេចបានឡើយ ប្រសិនបើពុំមានប្រព័ន្ធ
ស្បៀងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលបង្ក
 ភាពងាយស្រួលឱ
 ្យប
 ្រជាពលរដ្ឋមានជម្រើសស
 ្បៀងអាហារ
ដែលនាំមកនូវស
 ុខភាពល្អ និងមានចីរភាព និងធានាឱ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានសន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភ ដោយមិនទុកឱ្យនរណាម្នាក់នៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ។ ប្រព័នស្
្ធ បៀងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បង្កផលប៉ះពាល់យ
 ៉ាងច្រើនម
 កលើសុខភាពរបស់មនុស្ស និង បរិស្ថាន ខណៈពេលដែលការសម្រេចចិត្ត
និងជម្រើសរបស់មនុស្ស (ជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬជាសមូហភាពជុំវិញផលិ
 តក
 ម្ម និងការបរិភោគ ស្បៀងក៏
អាចមានឥទ្ធពលលើប្រព័ន្ធស្បៀង និងបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ប
 ្រព័ន្ធស្បៀងក្នុងការផ្ដល់នូ
 វរបបអាហារ
ដែលនាំមកនូវសុខភាពល្អប្រកបដោយចីរភាពផងដែរ។

កប
្រ ខ័ណដ
្ឌ ល
ែ តវ្រូ បា
 នលើកស្នឡ
ើ ង
ើ ដោយគណៈកម្មធ
ា កា
ិ រជំនាញកមត
្រិ ខ្ពស់ (HLPE) នេះ មាន
គោលបំណងបង្ហាញឱ
 ្យឃើញពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធស្បៀងមានឥទ្ធិពលលើរបបអាហារ និងស្ថានភាព
អាហារូបត្ថម្ភរបស់មនុសស្ ។ ក្របខ័ណ្ឌនេះបង្ហញ
ា ពីសមាសភាគចំនួនបីនប
ៃ ្រពន
័ ្ធសប្ ៀង ដែលមានទនា
ំ ក់
ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស
 ្បៀង បរិស្ថានស្បៀង និងឥរិយាបទរបស់អ្នក
បប
្រើ ស
្រា ស
់ ប្ ៀង។ កប
្រ ខ័ណន
្ឌ េះបានរល
ំ ច
េ ឱ
 យ្ ឃើញពីតនា
ួ ទីដស
៏ ខា
ំ ន់នប
ៃ រិសន
្ថា សប្ ៀង (ពោលគឺប
 រិបទ
រូបវន្ត សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងស
 ង្គមវប្បធម៌ របស់អ
 ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ ដែលកំ
 ពុងច
 ូលរួមជា
 មួយ
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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នឹងប
 ្រព័នស្
្ធ បៀង) ក្នុងការបង្កល
 ក្ខណៈងាយស្រួល ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរ
 ើសស
 ្បៀងដែលនាំម
 ក
នូវសុខភាពល្អ ប្រកបដោយចីរភាព។ ស្របគ្នាជាមួយន
 ឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
ក្របខ័ណ្ឌន
 េះលើកស្នើនូវអាទិភាពជាក់លាក់ច
 ំនួនពីរ ដើម្បីសម្រេចឱ្
 យបានស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀង
និងអាហារូ

បត្ថម្ភ៖ (១) បង្កើនល
 ទ្ធភាពរូបវន្ត និងសេដ្ឋកិចក
្ច ្នុងការទទួលបានរបបអាហារ ដែលនាំមក
នូវសុខភាពល្អប
 ្រកបដោយចីរភាព និង (២) ពង្រឹងព័ត៌មាន និងការអប់រស
ំ ម្រាបអ
់ ្នកប្រើប្រាសស
់ ្បៀង
ដើម្បីឱ្យពួកគេធ្វើការជ្រើសរើសស្បៀងដែលនាំមកនូវស
 ុខភាពល្អ។

រូបភាពទី៤៖ ក្របខ័ណ្ឌអាហារូបត្ថម្ភ និងប្រព័ន្ធស្បៀងដែលត្រូវបានកែសម្រួល (HLPE២០១៧)

២.៤ រប�ៀបវារៈ ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ឆ្នា ំ ២០៣០
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិបា
 នអនុម័តសេចក្ដីសម្រេច លេខ ៧០/១ ស្ដីពី
“ធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងព
 ិភពលោករបស់យើង៖ របៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ២០៣០”
ដែលជាសំណុំគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព និងចំណុចដៅដែលមា
 នលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
មានវិសាលភាពធំធ
 េង និងផ្ដោតលើតម្រូវការរបស់មនុស្ស ដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក
 ្នុងសកលលោក
ទាំងមូល ដើមប្ ព
ី ងក
្រី ប
 ន្ថម
ែ សមិទផ
្ធ លដល
ែ សមច
្រេ បា
 នកម
្រោ គោលដៅអភិវឌឍ្ ន៍ស
 ហសស្ វតស្ រ៍ និងផ្ដោតការ
យកចិត្តទុកដាក់ល
 ើវិស័យទា
 ំងឡាយណា ដែលពុំទាន់បានសម្រេចបានលទ្ធផលនៅឡើយ។ របៀបវារៈឆ្នាំ
២០៣០ ដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យប
 ្រកបដោយមហិច្ឆតា សម្រាប់កា
 រអភិវឌ្ឍប
 ្រកបដោយចីរភាព ដោយមិន
ទុកឱ្យនរណាម្នាក់នៅ
 ក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ។ របៀបវារៈនេះទទួលស្គាល់ថាការលុបបំបាត់ភា
 ពក្រីក្រក្នុងគ្រប់
ទម្រង់ និងសមាសភាគទាំងអ
 ស់ គឺជាប
 ញ្ហាប្រឈមធំជាងគេ ក្នុងសកលលោកនិងជាលក្ខខណ្ឌដែលចាំបាច់
បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ ក្របខ័ណ្ឌនេះក៏បានដាក់ចេញន
 ូវកា
 រប្ដេជ្ញាចិត្ត ដើម្បីសម្រេច
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រូបភាពទី ៥៖ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (UN, n.d.)

ឱ្យបាននូវកា
 រអភិវឌ្ឍប
 ្រកបដោយចីរភាពក្នុងសមាសភាគទាំងបីគឺ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងប
 រិស្ថាន តាមបែបផែ
 ន
ដែលមានតុល្យភាព និងប្រទាក់ក្រឡាគ្នា។ ក្របខ័ណ្ឌនេះបានដាក់ចេញនូវគោលបំណងដ៏ធំមួយ ពីពេល
បច្ចុប្បន្នរហូតដ
 ល់ឆ
 ្នាំ ២០៣០ នោះគឺ “បញ្ចប់ភាពក្រីក្រ និងភាពអត់ឃ្លាននៅគ្រប់ទិសទី ប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងវិសមភាពក្នុងប្រទេស កសាងសង្គមប
 ្រកបសុខសន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងបរិយាបន្ន ការពារសិទ្ធិមនុស្ស
និងលើកកម្ពស់ស
 មភាពយេនឌ័រ និងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រី និងធានាឱ្យមានការការពារយូរអង្វែង
ដល់ភពផែនដី និងធនធានធម្មជាតិ”។ ក្របខ័ណ្ឌនេះក៏បានប្ដេជ្ញា “បង្កើតន
 ូវលក្ខខណ្ឌដើម្បីសម្រេចឱ្
 យ
បាននូវកំណើនសេដ្ឋកិចប
្ច ្រកបដោយចីរភាព បរិយាបន្ន ចែករំលែកវិបុលភាព និងការងារសមរម្យ សម្រាប់
ទាំងអស់គ្នា ដោយធ្វើការពិចារណាលកា
ើ រអភិវឌ្ឍនិងសមត្ថភាព ដែលស្ថិតនៅកម្រិតខ
 ុសៗគ្នរបស់
ា
ប្រទេស
នីមួយៗ” (UN, 2015a)។ គោលដៅនៃរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ ត្រូវបា
 នដាក់ចេញ តាមរយៈគោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពចំនួន ១៧ (រូបភាពទី ៥) និងចំណុចដៅចំនួន ១៦៩ ដែលបង្ហាញព
 ីវិសាលភាព
និងមហិច្ឆតានៃរបៀបវារៈជាសកលថ្មីមួយនេះ។ ខណៈពេលដែលយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារប
ូ ត្ថម្ភមានទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹង គោលដៅទី២ន
 ៃគោលដៅអភិវឌឍ្ ន៍ប
 ក
្រ បដោយចរី ភា
 ព លុបបំបាត់
ភាពអត់ឃ្លានក
 ៏ដោយ ក៏យ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ជាមួយនឹងគោលដៅ SDG
សំខាន់ៗផ្សេងទៀត ជាពិសេស៖ គោលដៅទី១ ពុំមានភាពក្រីក្រ គ ោលដៅទី ៣ សុខភាពល្អ និង
សុខុមាលភាព គោលទី ៤ ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព គោលដៅទី ៥ សមភាពយេនឌ័រ គោលដៅទី៦
ទឹកស្អាត និងអនាម័យ គោលដៅទី ៨ ការងារសមរម្យ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច គោលដៅទី ១២ ការប្រើប្រាស់
និងផ
 លិតកម្មប
 ្រកបដោយចីរភាព គោលដៅទី ១៣ សកម្មភាពអាកាសធាតុ គោលដៅទី ១៥ ជីវិត និងដីធ្លី
គោលដៅទី ១៦ សន្តិភាព សន្តិសុខ និងស្ថាប័នរឹងមាំ និងគោដៅទី ១៧ ភាពជាដៃគូ។
មិនទុកឱ្យនរណាម្នាក់នៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ
ក្នង
ុ ឆ្នាំ ២០១៥ មហាសន្នបា
ិ តអង្គការសហប្រជាជាតិបានសនយា
្ ថា ចាំបាច់តវ្រូ មានការ
ប្ដេជ្ញាចិត្តរួមគ្នា ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងពុទុ
ំ ក
ឱយ្ នរណាម្នក
ា នៅ
់ កយ
្រោ កា
 រអភិវឌឍ្ ឡយ
ើ ។ ដោយទទួលស្គល
ា ថា
់ សេចក្ដថ
ី ថ
ៃ្ល រូ្ន បស់មនុសស្ 
គឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានបំណងចង់ឃើញឱ
 ្យ
មានការសម្រេចគោលដៅ និងចំណុចដៅនានាសម្រាប់គ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ និងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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មកពីគ
 ្រប់ស
 ្រទាប់វណ្ណៈក្នុងស
 ង្គម ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងផ
 ្ដល់សេវាដល់អ្នកដែលនៅក្រោយគេ
ឱ្យបានមុនគេ (UN, 2015a)។
របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៦ស្ដីពីស្ថានភាពសង្គមក
 ្នុងពិភពលោកបានបង្ហាញថា “មនុស្សជាតិបា
 នសម្រេច
នូវវឌ្ឍនភាពក្នុងសង្គមដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។ ភាពក្រីក្របាន
ថយចុះយ៉ាងច្រើននៅ
 ទូទាំងសកលលោក ហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានសុខភាពល្អ ទទួលបានការអប់រំ
ខ្ពស់ជាងមុន និងកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងកម្រិតមួយដ
 ែលមិនធ្លាប់មានកន្លង
មក។ ទោះជាយ៉ាងណា
 ក៏ដោយ វឌ្ឍនភាពទាំងនេះព
 ុំបានសម្រេចឱ
 ្យបានដូចៗគ្នោះឡើ
ាន
យ។ វិសមភាព
ផ្នែកសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចនៅ
 បន្តកើតមានឡើង ហើយនៅក្នុងករណីជា
 ច្រើន វិសមភាពនេះកា
 ន់តែកើន
ឡើងបន្ថែមទៀត។ ស្ទើរតែគ្របទ
់ ិសទីទាំងអ
 ស់ បុគ្គល និងក្រុមមួយចំនួនត្រូវប្រឈមនឹងឧ
 បសគ្គដែលរារាំង
ពួកគេម
 ិនឱ្យចូលរួមឱ
 ្យបានពេញល
 េញក្នុងជ
 ីវភាពសេដ្ឋកិច្ច ជីវភាពសង្គម និងជីវភាពនយោបាយ។
ជាមួយនឹងប
 រិការណ៍នេះ បរិយាបន្នភាព និងកា
 រចែករំលែកវិបុលភាពបានក្ល

ាយជាបំណងប្រាថ្នាសំខាន់
ជាងគេ នៃរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព ឆ្នាំ ២០៣០។ ការផ្ដោតសំខាន់នៃរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០
លើបរិយាបន្នភាព គូសប
 ញ្ជាកឱ
់ ្យឃើញពីភាពចាំបាច់ក
 ្នុងការកំណត់រកអ្នកដែលត្រូវបានគេទុកចោល និង
កំណត់ឱ្យដឹងថាតើព
 ួកគេត
 ្រូវបានទុកចោលដោយរបៀបណា” (UN, 2016)។
របាយការណ៍នះេ គូសប
 ញ្ជក
ា ថា
់ បរិយាបន្នសង្គមមិនតម
ឹ្រ តជា
ែ ល
 ក្ខខណ្ឌតមវូ្រ ផ
 ក
ែ្ន ស
 ល
ី ធម៌ជា
 មូលដ្ឋន
ា 
ប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏មានឥទ្ធិពលលើហានិភ័យនៃការអភិវឌ្ឍ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក
 ំណើនសេដ្ឋកិច្ច
បរិបទនយោបាយ បរិស្ថាន សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ និងផលិតភាពផងដែរ។ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីឈាន
ទៅសមច
េ្រ គោលដៅអភិវឌឍ្ ន៍បក
្រ បដោយចីរភាព តមវូ្រ ឱ
 យ្ មានការដាក់ចញ
េ សកម្មភាពជាក់លាក់ ដើមប្ កា
ី ត់
បន្ថយវិសមភាព និងលើកកម្ពស់ក
 ំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្ន។ ដូច្នេះការសម្រេចទៅបាននូវការបញ្ចប់
ភាពអត់ឃ្លាន ក្រោមគោលដៅទី២នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព នៅកម្ពុជា ពឹងអាស្រ័យល
 ើ
ការសម្រេចឱ
 ្យបាននូវចំណុចដៅពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាបប
់ ្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប
ដោយមិនគិតពីល
 ក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ សង្គម ជាតិពន្ធុ និងភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកគេ។ ការស្វែងយ
 ល់ឱ្
 យបានស៊ី
ជម្រៅអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ដោយប្រើប្រាស់ស
 ្ថិតិដ
 ែលមានស្រាប់ ផ្ដល់នូវម
 ូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់ព
 ី
យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីគ
 ្របដណ្ដប់ល
 ើអ
 ្នកដែលត្រ
 ូវការអន្តរាគមន៍ទាំងនេះច្រើនជាងគេ
បំផុត។

៣. ការវិភាគស្ថានភាពនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម
បច្ចេកវិទ្យា ច្បាប់ និងបរ ិស្ថាន (PESTLE)
៣.១ និន្នា ការនយោបាយ និងច្បាប់
នៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយ គោលនយោបាយ និងច
 ្បាប់មាននិន្នាការសំខាន់ៗជា
 ច្រើន ដែលគ
 េត្រូវ
កត់ស
 ម្គាល់ ដោយសារតែភាពពាក់ព័ន្ធរបស់វាច
 ំពោះស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ជាពិសេស
គេចាបា
ំ ច់ត
 ្រូវដឹងថាមានគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានដាក់ឱ
 ្យអនុវត្តន៍ ដើម្បី
បង្កល
 ក្ខណៈដល់ការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។
គោលនយោបាយសន្តិសខ
ុ ស្បៀង និងអាហារ ូបត្ថម្ភ
បរិបទគោលនយោបាយត្រូវបា
 នសម្រួចដោយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨
(RGC, 2014b) ដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវ សម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៣ របស់
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

 ជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (RGC, 2013)។ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ត្រូវបាន
រា
រៀបចំឡើងក
 ្នុងបរិរបទនេះ។
យុទ្ធសាស្តចតុ
្រ កោណដំណាក់កាលទី ៣ “កំណើន ការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព” ត្រូវបានដាក់
អនុវត្តតាមរយៈផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការ
អនុវត្ត ដូច្នេះយ
 ុទ្ធសាស្ត្រ និងផ
 ែនការនេះគ
 ឺជាម
 ូលដ្ឋានសម្រាប់សម្រួចក
 ្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍
នានា។ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ បច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយ
នៃការអនុវត្ត មុនកា
 របោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០១៨ មកដល់។ ក្រោយការបោះឆ្នោត នឹងមានការធ្វប
ើ ច្ចុប្បន្នភាព
គោលនយោបាយ ពម
្រ ទា
 ង
ំ យុទា
្ធស ស្ត្រពាក់ពន
័ ្ធ។ ផែនការយទ
ុ ា
្ធស ស្ត្រពាក់ព័ន្ធភាគច្រើន ដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំ
២០១៤ ដល់ ២០១៨ និងបានដាក់

ចេញន
 ូវក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់
ជ្រុងជ
 ្រោយ។ ខណៈពេលដែលមានការសម្រេចបា
 នវឌ្ឍនភាពមួយចំនួន ក្នុងការអនុវត្តផ
 ែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
ទាំងនេះ គោលបំណងជាច្រើនក្នុងចំណោមគោលបំណងដែលត្រូវបា
 នដាក់ចេញនៅតែ

មានភាពពាក់ព័ន្ធ
នៅឡើយស
 ម្រាប់ការអនុវត្តក
 ្នុងរយៈពេលវែង។ 
ក្របខ័ណ្ឌរៀបចំផែនការដែលមានភាពរឹងមាំ និងយ
 ន្តការសម្រាប់សម្របសម្រួលត
 ្រូវបានដាក់ឱ
 ្យអនុវត្ត
ដោយមានការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវដ
 ល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសង្គមស៊ីវិលដ
 ែលត្រូវ

សហការគ្នា ក្នុងការអនុវត្តយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពី  សន្តិសុខស្បៀង  និងអាហារូបត្ថម្ភ  ២០១៤-២០១៨
ផែនការសកម្មភាពជាតិកា
 ត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លាននៅកម្ពុជា ២០១៦-២០២៥ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍ
វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស
 ម្រាបព
់ ន្លឿនការកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០២០
និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតាមវិស័យដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស
 ម្រាប់ព
 ន្លឿនការកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០២០ ដែលពីពេលថ្មីៗនេះ បាន
ទទួលកា
 របំពេញបន្ថែមដោយផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លាននៅកម្ពុជា២០១៦២០២៥ ខិតខំបង្កើនកា
 រយកចិត្តទុកដាក់ល
 ើការ
 កែលម្អអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីឈានទៅសម្រេចច
 ំណុចដៅ
២.២ នៃគោលដៅទី ២ នៃSDG ពោលគឺ៖ “ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ បញ្ចប់គ្រប់ទម្រង់នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភរួមទាំង
ការសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០២៥នូវ ចំណុចដៅដែលបា
 នឯកភាពក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិស្តីពីភាពក្រិសក
 ្រឹន និង
ភាពស្គមស្គាំងរបស់កុមារ ក្រោមអាយុ៥ឆ្នាំ និងដោះ
 ស្រាយនូវតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារីវ័យជំទង់
ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងស្រ្តីកំពុងបំបៅដោះកូន និងចា
 ស់ជរា។”។
គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិដែលពាក់ព
 ័ន្ធជាច្រើនត
 ្រូវបានដាក់ឱ
 ្យអនុវត្ត ដើម្បីគាំទ្រ
ដល់ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ តាមរយៈការអនុវត្តក
 ្រមប្រតិបត្តអ
ិ ន្តរជាតិស
 ្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយ
ផលិតផលជំ

នួសទឹកដោះម្ដាយ (FAO et al., 2016) ការកំណត់ពីការទទួលខុសត្រូវជា
 ផ្លូវការលើកា
 រ
បញ្ចូលមីក្រូសារជាតិទៅ
 ក្នុងអំបិល និងទឹកស៊ីអ៊ីវ (GAIN, 2015) និងការបញ្ចូលប
 ញ្ហកង្វ
ា ះអាហារូបត្ថម្ភ/
លើសអាហារូបត្ថម្ភទៅក្នុងផែនការ និង/ឬយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា (IDS, 2015)។ ច្បាប់ស្ដីពី
ម្ហូបអាហារកំពុងត
 ្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បគ
ី ្រប់គ្រងការលក់ដូរម្ហូបអាហារ និងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ។

រាជរដ្ឋ
ាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តលើក
 ្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ គាំពារសង្គមឆ្នាំ ២០១៦២០២៥ ដើម្បីពង្រឹងប្រ
 ព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គម និងផ្ដល់ក
 ិច្ចគាំពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប។ ពាក់ព័ន្ធនឹង
សន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភវិញ គោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងផ្ដលជ
់ ំនួយ រាប់បញ្ជូលទាំង
ការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពអាសន្ន (ឧទាហរណ៍ ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនៅក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិ) ការការពារ
ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងក
 ុមារ (ធ្វើឱ្យប្រសើរន
 ូវស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ) និងកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀន
ដែលប្រើប្រាសផ
់ លិតផលម្ហូបអាហារ ដែលដាំដុះនៅក្នុងមូលដ្ឋាន (RGC, 2016b)។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ច្បាប់ស្ដីពកា
ី រគ្រប់គ្រងគ្រោះម
 ហន្តរាយ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ គាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែង ក្នុងការ
ឈានទៅសម្រេចស
 សរស្ដម្ភនូវសន្តិសុខស
 ្បៀង ដែលផ្ដោតលើស
 ្ថិរភាពស្បៀង។ ច្បាប់នេះមានគោលបំណង
“គ្របគ
់ ្រងគ
 ្រោះមហន្តរាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅ មានដូចតទៅ៖
១) ការបង្ការ ការបន្សាំ និងការកាត់បន្ថយម
 ុនពេលដែលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង ដោយសារមូលហេតុ
ធម្មជាតិ ឬមូលហេតប
ុ ង្កឡើងដោយមនុស្ស ២)ការឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងអំឡុងព
 េលមានគ្រោះម
 ហន្តរាយកើត
មានឡើង ៣)ការស្ដារឡើងវិញក
 ្រោយគ្រោះមហន្តរាយ (RGC, 2015b)។ បច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងមា
 នការបន្ត
អនុវត្តកា
 រងារដើម្បីអនុវត្តច
 ្បាប់នេះតាមរយៈការចេញន
 ូវអនុក្រឹត្យជាច្រើនដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបញ្ជាកឱ
់ ្យច្បាស់
ពីការរៀបចំស្ថាប័ន ការបែងច
 ែកការទទួលខ
 ុសត្រូវនិងធនធានដល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ ដែលធ្វើការងារ
ពាក់ព
 ័ននឹ
្ធ ងការគ្រប់គ្រងគ
 ្រោះមហន្តរាយ។
យុទ្ធសាស្ត្រជាតិសព
្ដី ីសន្តិសខ
ុ ស្បៀង និងអាហារ ូបត្ថម្ភ
ដោយសារតែគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ននឹ
្ធ ងសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភជាច្រើនកំពុងមាន
ស្រាប់រួចទៅ
 ហើយនោះ ការកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ក៏ដូចជាការបែងច
 ែកកា
 រទទួលខុសត្រូវ និងធ
 នធាន
ត្រូវការការបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត។ ជាលក្ខណៈប្រពៃណី គោលនយោបាយដាក់ចេញនូវ
ក្របខ័ណ្ឌ នៅក្នុងនោះយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់នូវគោលបំណង និងសកម្មភាពជាទិសដៅ សម្រាបអនុ
់ វត្តច្រើនឆ្នាំ
និងមានការដាក់ច
 េញនូវផែនការសកម្មភាព ដែលក
 ំណត់ពីសកម្មភាព និងថវិកាជាក់លាក់ ដែលជាការ
បញ្ជាក់ច្បាស់ពីធ
 នធានដែលចាំបាច់ត
 ្រូវមាន ដើម្បីសម្រេចស
 កម្មភាពដែលបានដាក់ចេញទាំងនោះ។
ដោយចងចាំព
 ីច
 ំណុចនេះ ចាំបាច់ដ
 ែលត្រូវមានការបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ព
 ីការតម្រឹម/ឋានានុក្រម ឬភាព
ស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងឯកសារផ្សេងៗ ដើម្បីធានាឱ្យមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ ដើម្បឈា
ី នទៅសម្រេចគោលដៅ
ចុងក្រោយ ដែលនាំឱ
 ្យមានការរៀបចំផែនការច្បាស់លា
 ស់ និងក
 ៀងគរធនធាន ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ
ទាំងនោះ។ ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចនេះ ចាំបា
 ច់ត្រូវមានការកំណត់អា
 ទិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការកៀងគរ
ធនធាន និងផែ
 នការអនុវត្តឱ្យបានកាន់តច្
ែ បាស់លា
 ស់បន្ថែមទៀត ដែលត្រូវផ
 ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយន
 ឹង
គណនេយ្យភាព និងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផលជាក់លា
 ក់ផ្ដោតចំគោលដៅ ដើម្បីធានាឱ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្ត
បន្ថែមទៀត (CARD, 2017a)។
កន្លងមក ការពង្រឹងអភិក្រមដែលមានលក្ខណៈសមាហរណកម្ម ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាព
សន្តិសុខស្
 បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ បានទទួលការគាំទ្រជាច្រើន។ លទ្ធផលរកឃើញនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់
ជាច្រើនដ
 ែលរ
 ៀបចំឡើង នៅថ្នាកជា
់ តិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ បង្ហាញឱ
 ្យឃើញពីភាពចាំបាច់ ដើម្បីបន្តព
 ង្រឹង
ការរៀបចំស្ថាប័នសម្រាប់អនុវត្តយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពស
ី ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនេះ ដោយប្រើប្រាស់
អភិក្រមពហុ
 វិស័យ រួមនឹងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាសកម្មភាពទាំង ៦៤ និងសូចនាករដែលពាក់ព័ន្ធដោយរៀបចំ
ចេញជាអាទិភាព និងកំណត់ល
 ំដាប់លំដោយឱ្យបានច្បាស់លាស់ ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយថ
 ្នាក់ក្រោម
ជាតិ ដើម្បីធានាការអនុវត្តនៅមូលដ្ឋាន ធានាឱ្យមានការផ្ដល់ថវិកាឱ្យបានកាន់តែច្រើនដ
 ល់មូលដ្ឋាន
ដើម្បីធានាឱ្យមា
 នការផ្គត់ផ្គង់ធនធានប្រកបដោយចីរភាពដល់ការអនុវត្តអាទិភាពទាំងនេះ និងសំដៅឆ្ពោះ
ទៅរកការផ្តោតល
 ើលទ្ធផល ជាជាងលើសកម្មភាព) (CARD, 2017b, 2017c)។
សម្ព័ន្ធភាពនៅថ្នាក់តំបន់ និងថ្
 នាក់សកល
គោលនយោបាយស្ដីពស
ី ន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់អាស៊ាន មានគោលបំណងចម្បង “ដើម្បី
ធានាឱយ្ ការផ្គតផ
់ ង
្គ ់បក
្រ បដោយចីរភាពនូវសប្ ៀងអាហារគប
្រ គ
់ ន
្រា ក
់ ង
្នុ តម្លសមរម
ៃ
យ្  មានសុវត្ថិភាព និងបក
្រ ប
ដោយអាហារូបត្ថម្ភ ដែលបំពេញទៅតាមតម្រូវការអាហាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាស៊ាន ដែលមានចំនួន
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

កើនឡ
 ើង”។ រដ្ឋជាសមាជិកត្រូវដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង ដែលកាន់តែមាន
បរិយាបន្នជាងមុនដើម្ប៖ី
• លើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម ដោយផ្ដោតលើអាហារូបត្ថម្ភ
• លើកកម្ពសស
់ ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់ជាតិ

• លើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភតាមគ្រួសារ
• បង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

• ពង្រឹងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តគោលនយោបាយ
និងក
 ម្មវិធីនានា ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ។

ដោយសារសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺជាបញ្ហអន្ត
ា រវិស័យ រដ្ឋជាសមាជិកត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
ឱ្យបង្កើតគោលនយោបាយសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដែលគ្របដណ្ដប់ល
 ើវិស័យច
 ម្រុះដូចជា
កសិកម្ម ទីផ្សារ និងតម្លៃ គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និង
វិស័យសង្គម សុខាភិបាល អប់រំ ប្រជាជន ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច អត្រាប្ដូរប្រាក់ គោលនយោបាយសារពើពន្ធ និង
រូបិយប័ណ្ណជាដើម (លេខាធ
 ិការដ្ឋានអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០១៧)។
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើក្របខ័ណ្ឌ យ៉ូហ្គោ (Hyogo) ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

នៃគ្រោះមហន្តរាយ ជាមួយនឹងកា
 រប្ដេជ្ញាចិត្តឆ្លើយតបចំពោះភាពងាយរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុ ដែល
ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងទីក្រុងខេនឃូន (Cancun) និងសេនដាយ(Sendai)។
ក្រៅពីនេះ សមាគមនអាស៊ានក៏
 មានផ្ដល់នូវគោលការណ៍ណ
 ែនាំបន្ថែមដ
 ល់រដ្ឋជាសមាជិក អំពីការកាត់
បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងកា
 រឆ្លើយត
 បចំពោះស្ថានភាពអាសន្ននៅក្នុងបរិបទថ្នាក់តំបន់ដ
 ែរ។
ការសម្របសម្រួលតាមវិសយ
័
ការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ មានការកើនឡើងក
 ្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ដោយក្នុងប
 ្រទេសក
 ម្ពុជាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានអនុវត្តសកម្មភាព ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផល
សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ ក្រោមក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដែលកាន់តែមានលក្ខណៈអំណោយ
ផលសម្រាប់កា
 របំពេញកា
 រងាររបស់ពួកគេ។ ការងារនេះត
 ្រូវបានទទួលកា
 រគាំទ្របន្ថែមទៀត ពីការបង្កើត
ចលនាបង្កើនអាហារូ

បត្ថម្ភ (SUN) រួមនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិស័យគាំពារសង្គម សន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភ ដែលបានផ្ដ

ល់ការគាំទដល់
្រ ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យក
 សិកម្ម និងជ
 នបទ ក្នុងការសម្រប
សម្រួលកិ
 ច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែងអ
 ន្តរវិស័យជុំវិញការងារសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

បន្ទាប់ពីមា
 នការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាផ្នែកមួយន
 ៃការចូលរួមរបស់
កម្ពុជាជាមួ
 យនឹងច
 លនាបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភកម្រិតស
 កលលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ មក មានការ
កត់សម្គល
ា ឃ
់ ញ
ើ ពី ការសមច
េ្រ បា
 នលទផ
្ធ លខ្ពសក
់ ងកា
ុ្ន
របម
្រ ល
ូ ផ
 អ
ំុ្ដ កពា
្ន
ក់ពន
័ ្ធនានា ឱយ្ ចូលរួមធ្វស
ើ កម្មភាព
រួមគ្នតែ
ា មួយ។ ថ្វប
ី ើគេឃើញមានវឌ្ឍនភាពច្រើនព
 ីមួយឆ
 ្នាំទៅមួយឆ
 ល
្នាំ ើការតាមដាន និងការកៀរគរធនធាន
ក្តី វឌ្ឍភាពលើវិស័យនេះនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវធៀបទៅន
 ឹងស្នាដផ្
ៃ សេងទៀត។ ការដាក់ព
 ិន្ទុអំពីវឌ្ឍនភាព
នេះ យកគំរូតាមក្របខ័ណ្ឌព
 ិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពជាសកលនៃចលនាបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភ និងត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់សម្រាបរ
់ ៀបចំរបាយការណ៍ប
 ្រចាំឆ្នាំ ផ្អែកទៅតាមវឌ្ឍនភាព ដែលត្រូវបានស្វ័យវាយតម្លៃដោយ
រដ្ឋាភិបាល អ្នកផ្ដល់ជំនួយ សង្គមស៊ីវិល និងទីភ្នាកងា
់ រសហប្រជាជាតិ។ ពិន្ទុអតិបរមាគឺ ១០០% សម្រាប់
ប៉ារ៉ាម៉ែតនី
្រ មួយៗ។ ជារួម ប្រទេសក
 ម្ពុជាបានបង្កើនល
 ទ្ធផលការងារនៃស្ថាប័នរបស់ខ្លួន សម្រាប់សកម្មភាព
បង្កើនអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងក
 ំណើនចំនួន២០% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដែលក
 ំណើននេះកើនឡើងប្រមាណ

៥០%
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៥ (រូបភាពទី ៦)។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧
បណ្ដាញបង្កើនអា
 ហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា បានចាត់ទុកការ

ជំរុញឱ
 ្យមានការចូលរួមព ីវិស័យឯ
 កជន ការបង្កើនការប្ដេជ្ញា
ចិត្តក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ
ការអនុវត្តក
 ម្មវិធរីយៈវែងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងកា
 រកែលម្អ
ការធ្វើបញ្ញត្តិកម្មល
 ើការបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិទៅក
 ្នុងច
 ំណី
អាហារ ថាជាអាទិភាពសំខាន់ៗស
 ម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧២០១៨។
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សម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធឱ្យចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាព
ធានានូវគោលនយោបាយ និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់
អនុវត្តសកម្មភាពឱ្យសមស្របទៅតាមក្របខ័ណល
្ឌ ទ្ធផលរួម
ការតាមដានហិរញ្ញវត្ថុ និងការកៀងគរធនធាន
ពិន្ទុសរុប
២០១៥
២០១៦ ២០១៧

ជាមួយនឹងមូលដ្ឋន
ា គោលនយោបាយរឹងមាំកម
ុ្រ ប
 ក
ឹ្រ សា
្ 
ស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ រួមជាមួយនឹង
ក្រសួងអ
 ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងស
 ុខាភិបាល អ្នកផ្ដល់
រូបភាពទី ៦៖ ការបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភ - វឌ្ឍនភាព
ជំនួយ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗ កំពុងធ
 ្វើការងាររួមគ្នា តាម
ស្ថាប័ននៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០១៧
(SUN
, ២០១៥, ២០១៦, ២០១៧)
រយៈអនុកម
ុ្រ បច្ចក
េ ទេសទ
ក
ឹ ស្អត
ា អនាម័យ និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ
ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការអនុវត្តសកម្មភាពរួមគ្នា ដែលផ
 ្ដោត លើអាទិភាពសខា
ំ ន់ៗដូចខាងក្រោម៖

1
2

តែងតាំងមន្ត្រីបង្គោលដែលអាចប្រមូលផ្ដុំចំណេះដឹងអំពទ
ី ឹកស្អាត អនាម័យ និងអាហារូបត្ថម្ភ

រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរវិស័យ ដែលរៀបរាប់បង្ហាញពីកា
 ររួមចំណែករបស់គោលនយោបាយ ទឹកស្អាត
និងអនាម័យ និងគោលនយោបាយអាហារូបត្ថម្ភបច្ចុប្បន្នក
 ្នុងក
 ិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ដើម្បីលើក
កម្ពសអាហារូ
់
បត្ថម្ភ

3 ជំរុញឱ ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបង្កើនកា
 រវិភាជថវិកាជាតិសម្រាបវ់ិស័យអាហារូបត្ថម្ភ ទឹកស្អាត

និងអនាម័យ និងជំរញ
ុ ឱយ្ អ្នកផ
ល
្ដ ជ
់ ន
ំ យ
ួ បង្កន
ើ ឱ
 កាសដាក់ថវិការួមគ្នា (Development Initiatives,
2017, p.56)។

បច្ចុប្បន្ននេះ កិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែងសម្របសម្រួលអន្តរវិស័យ បន្តធ្វើនៅថ្នាក់ជាតិ ហើយក៏មានឱកាសធ្វើ
ការពង្រីកកា
 រសម្របសម្រួលប
 ែបនេះទៅដល់ថ
 ្នាក់ក្រោមជា
 តិផងដែរ ដោយប្រើប្រាសរ់ចនាសម្ព័ន្ធដែលមាន
ស្រាបរបស់
់
សាលាខេត្ត។
លើសពីនះេ ផន
ែ ការធៗ
ំ ជាចន
ើ្រ ដ
 ល
ែ តវូ្រ បា
 នដាក់ច
 ញ
េ កម
្រោ យ
 ទ
ុ ា
្ធស ស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង
និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ ទាមទារឱ្យមានការពង្រឹងប
 ន្ថែម និងការចាត់អាទិភាព។
យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភមានសកម្មភាពអាទិភាពចំនួន ៦៤ ព្រមទាំង
សូចនាករដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលស
 កម្មភាពអាទិភាពមួយចំនួនស
 ម្រេចបានវឌ្ឍនភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ដូចបង្ហាញក
 ្នុងរបាយការណ៍បូកសរុបវឌ្ឍនភាពឆ្នាំ ២០១៦ (CARD, 2017d) ដើម្បីធានាឱ្យមានការ
សម្រេចលទ្ធផលចាំបាច់ត្រូវមា
 ន ការបង្កើនការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលដៅដែលកំណត់បា
 ន
ច្បាស់លាស់ និងងា
 យវាស់វ
 ែង និងដាក់ចេញនូវសូចនាករ និងច
 ំណុចដៅមួយចំនួនតូច ដែលផ្សារភ្ជាប់
ទំនាក់ទំនងជាមួយគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព ព្រមទាំងមានការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវ
និងគណនេយ្យភាពឱ្យបានច្បាស់លា
 ស់ជុំវិញគោលដៅទាំងនេះ ដើម្បីផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត និងត
 ម្រង់ទិស
ដល់អ
 ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការអនុវត្តស
 កម្មភាពរបស់ខ្លួន។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនេះ ទាមទារឱ្យមាន
ការរៀបចំផ
 ែនការអនុវត្តឱ
 ្យបានច្បាស់លា
 ស់ ដោយត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធ
 នធាន និងកំណត់ឱ្
 យបាន
ច្បាស់លាស់ព
 ីភាពជាម្ចាស់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការរៀបចំការសម្របសម្រួល។
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨



ហិរញ្ញ ប្បទានការអភិវឌ្ឍ
ខណៈពេលដែលវិស័យភា
 គច្រើន សុទ្ធតែមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួន ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាំង
នេះពុំត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណចំណាយសម្រាប់អនុវត្តឡើយ លើកលែងត
 ែផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ
និងវិស័យសុខាភិបាល។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវមានការកំណត់អា
 ទិភាព និងប៉ាន់ប្រមាណចំណាយឱ្យបាន
ពេញលេញនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វិស័យសំខាន់ៗផ
 ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស
 ន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភ។ ដំណើរកា
 រនៃការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីប
 ្រភពខាងក្រៅ និងពីប្រភពក្នុងស្រុក ចាំបាច់ត
 ្រូវ
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតាមរយៈវដ្តនៃការរៀបចំផ
 ែនការ និងថវិកា ហើយត្រូវមានការបែងចែកធ
 នធាន
សម្រាប់អាទិភាព ទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងជាជាងទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ធនធានទាំង
នោះ (WFP, 2017c)។
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជា
 មួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទូទាំងប
 ្រទេសក
 ម្ពុជា នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក
 ្រោមជាតិ
(CARD, 2017b, 2017c) បានរំលេចឱ្យឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ហិញ្ញប្បទានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
ដល់វិស័យនេះ ដើម្បីសម្រ

េចទៅ
 តាមលទ្ធផលសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដោយត្រូវធានាយ៉ាងណា
ឱ្យមានការគ្របដណ្ដប់លើ
 គ្រប់ផ្នែកជាអាទិភាពទាំងអស់។ ការសម្រចន
 ូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយ
ចីរភាពនៅថ្នាក់ជាតិ ក្រោមក្រ
 បខ័ណ្ឌរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ និងមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាប្រទេស
ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ
 ្ពស់ត្រឹមឆ
 ្នាំ ២០៣០ តម្រូវឱ
 ្យមា
 នការបង្កើនទុ
 នវិនិយោគឱ្យបានច្រើន ដោយប្រើប្រាស់
អភិក្រមដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ព្រមទា
 ំងបង្កើតន
 ូវរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំផែនការ និងគ
 ្រប់គ
 ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានលក្ខណៈគ្របជ
់ ្រុងជ្រោយនិងអំណោយផល និងប្រើប្រាស់ធនធានពីប្រភពវិស័យឯកជន
ផង និងវិស័យសាធារណៈផង (CRDB & CDC, 2017)។ ចាំបាច់ត
 ្រូវមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង
ដំណើរការរៀបចំផែនការនិងថវិកាដែលក
 ំពុងធ្វើដាច់ដោ
 យឡែកៗពីគ្នា ឱ្យកាន់តច្
ែ បាស់លាស់បន្ថែមទៀត
ដើម្បីធានាឱ្យមានការវិភាជថវិកាស
 ម្រាប់អាទិភាពសំខាន់ៗ
 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារូបត្ថម្ភ។ 
ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មី ជាប្រទេសច
 ំណូលម
 ធ្យមកម្រិតទាបអាចបង្កផលប៉ះពាល់
ដល់ការទទួលបានការគាំទ្រពីប
 ្រភពខាងក្រៅ។ ការផ្ដល់មូលនិធិក
 ្នុងទម្រង់ជាហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង
អាចត្រូវជំនួសដោ
 យហិរញ្ញប្បទានសម្បទានវិញ ខណៈពេលជំនួយអភិ
 វឌ្ឍន៍ផ
 ្លូវការអាចនឹងមានការថយចុះ
(CRDB & CDC, 2017)។
ផលធៀបរវាងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការ/ផលិតផលសរុបក
 ្នុងស្រុក ថយចុះពី ១១% ក្នុងឆ្នាំ
២០១១ មកនៅ ៧,៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ហើយវិស័យស
 ង្គមបា
 នទទួលម
 ូលនិធិជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ
 ្លូវការ
ច្រើនជាងគេ ដល់ទៅ
 ៣៧% បន្ទាបម
់ កគឺវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័នប្រមាណជា ៣០% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥
្ធ
(CRDB & CDC, 2016)។
ដើម្បីប
 ន្តក
 ិច្ចខិតខ
 ំប្រែងដ
 ែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន និងធានាឱ្យមានការបន្តសម្រេចស
 មិទ្ធផល
ដែលទទួ
 លបា
 នកន្លងមក គេចាំបាច់ត្រូវប
 ង្កើតទ
 ំនាក់ទំនងឱ្យបានច្បាស់លាស់រវាងអាទិភាព លទ្ធផល
រំពឹងទុក និងហិ
 រញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ព្រមទាំងផ្ដួចផ្ដើមការសហការជាមួយដៃគូដែលមានស្រាប់
និងដៃគូថ្មីៗ (ទាំងក្នុងប្រទេស ទាំងក
 ្រៅប្រទេស) ដើម្បីធានាឱ្យមានការរក្សាល
 ំហូរធនធានបន្តទៀត។
គួរមានការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីជម្រើសផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតពីប្រភពក្នុងស្រុក
និងប្រភពខាងក្រៅដែលធ្លាប់មា
 នកន្លងមក ដើម្បីបង្កើនចំណាយសាធារណៈសំខាន់ៗសម្រាប់គម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងប
 ន្តអនុវត្តនាពេលប
 ច្ចុប្បន្ននេះ។
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2015

2020

2025

USD m

%GDP

USD m

%GDP

USD m

%GDP

ចំណូលក្នុងស្រុក

3,114

17.2

5,001

19.7

6,961

20.0

ការវិនិយោកឯកជនក្នុងស
 ្រុក

2,147

11.9

3,048

12

4,176

12.0

ការវិនិយោគផ្ទាលព
់ ីបរទេស(FDI)

1,732

9.6

2,540

10

3,480

10.0

ការផ្ទេរប្រាក់

397

2.2

914

3.6

1,740

5.0

ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ
 ្លូវការ

767

4.2

800

3.1

800

2.3

កិច្ចសហការភាគខាងត្បូង

349

1.9

400

1.6

400

1.1

មូលនិធស
ិ ម្រាបផ្ន
់ ែកអា
 កាសធាតុ

140

0.8

226

0.9

312

0.9

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

226

1.3

225

0.9

225

0.6

8,873

49.1%

13,164

51.8%

18,094

52.0%

សរុបហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍

តារាងទី ២៖ សង្ខេបចំណូលវា
 យតម្លហិ
ៃ រញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ (CRDB & CDC, 2017)

កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី១
មានឱកាសពង្រឹងបន្ថែម ដោយប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ និង
ប្រើប្រាស់គោលនយោបាយទាំងនេះ ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឱ្យគ្រប់ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវ
បានបន្ស៊ីគ្នា ដោយមានការដាក់ចេញផ
 ែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់អនុវត្ត និងពង្រឹងការអនុវត្ត ដូចជា
ការផ្ដល់ធនធាន ការរៀបចំអ
 ភិបាលកិច្ច ការពិនិត្យតាមដាន និងសមត្ថភាពប្រមូលទិន្នន័យ។
ដើម្បីសម្រចនូវគោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍ ដូចដែលបានដាក់ចេញក្រោមរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០
ចាំបាច់ត
 ្រូវកៀងគរធនធានថវិកាឱ
 ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតពីវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯ
 កជន ព្រម
ទាំងមានការតម្រឹមដ
 ំណើរការរៀបចំផែនការ និងថវិកាឱ
 ្យកាន់តែស្របគ្នា ដោយប្រើប្រាស់ថិវកា
កម្មវិធី និងផ
 ែនការយុទាស្ត
្ធស
្រថវិកា។
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈក្រុមការងារបច្ចេកទេស និងប
 ណ្ដាញពង្រីកអាហារូបត្ថម្ភ ផ្ដល់នូវ
មូលដ្ឋានដ
 ែលរឹងមាំសម្រាប់ឱកាសពង្រីកកា
 រសម្របសម្រួលឱ
 ្យដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ហើយក្នុងពេល

ជាមួយគ្នពង្រ
ា ីកភាពជាដៃគូបន្ថែមទ
 ៀត ដើម្បីកៀរគរធនធាន និងជំនាញឯកទេសបន្ថែម។

៣.២ និន្នា ការសេដ្ឋកិច្ច

និន្នាការម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា បានបង្ហាញឱ
 ្យឃើញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ
 ៉ាងរឹងមាំគួរឱ្យ
កត់ស
 ម្គាល់ ខណៈពេលដែលប
 ្រទេសទទួ
 លបានស្ថិរភាពចាប់ពីតាំងព
 ីពាក់កណ្ដាលទ
 សវត្សរ៍ឆ
 ្នាំ ១៩៩០ មក
ដែលនាំឱ
 ្យមានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងច្រើននៅថ្នាក់ជាតិ លើសពីអ្វីដែលប
 ្រទេសដ
 ទៃផ្សេងទៀត
អាចសម្រច
េ បាន។ អត្រាភាពក្រីកពហុ
្រ សមាសភាគមានកម្រិតខ្ពស់ជាងអត្រានៃភាពក្រីក្ររាប់តាមចំនួន
មនុស្ស (សូមមើ
 លច
 ំណ
 ុច ៤.២ ការទទួលបានស្បៀង) ហើយការបង្កើនចំណូលព
 ុំត្រូវបានបែងច
 ែក
ឱ្យបានស្មើៗគ្នានោះឡើយ ដោយបំណុលដែលជាប់ជំពាក់ដោយគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះជាងគេ នៅបន្ត
ជាបញ្ហាប្រឈម។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាត្រូវបា
 នជំរុញដោយ
កំណើនក្នុងវិស័យសេវាកម្ម ដែលមានន័យថា រចនាសម្ព័នរបស់
្ធ
សេដ្ឋកិចត
្ច ្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរងាក ចេញព
 ីវិស័យ
កសិកម្ម ទៅរកវិស័យក
 ម្មន្តសាល និងវិស័យស
 េវាកម្មវិញ។
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កំណ�ើនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
ជាមួយនឹងការទទួលបានស្ថិរភាពចាប់តាំងព
 ីពាក់កណ្កាលទ
 សវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ មកប្រទេសក
 ម្ពុជា
បានសម្រេចន
 ូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពសគ
់ ួរឱ្យកត់សម្គាលក
់ ្នុងអត្រាជាមធ្យម៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេល
ពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ប្រទេសក
 ម្ពុជារក្សាកំណើនខ្ពស់ក
 ្នុងអត្រា

៧% ស្របតាម
ការព្យាករណ៍ព
 ីកំណើន ផលិតផលក្នុងស
 ្រុកស
 រុប ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ៧% ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
២០១៤-២០១៨ ហើយសក្តានុពលនេះ នៅអាចសម្រេចបា
 នទៀត
“ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើន
ខណៈពេលដែលកម្ពុជានៅអាចរក្សាបានអត្រាកំណើនជាមធ្យម ៧% សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ដែលធានាឱ្យមាន
ភាពប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខ
ក្នុងរយៈពេលមធ្យម ដោយមានការគាំទពី
្រ ការបន្តធ
 ្វើពិពិធក
 ម្មការនាំចេញ
ស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ...”
(ADB, 2017; World Bank, 2017a; MEF, 2016) ។
កំណើនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់បានធ្វឱ្
ើ យប្រទេសក
 ម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសចំ
 ណូលម
 ធ្យមកម្រិតទាបក្នុងឆ
 ្នាំ
២០១៦ និងបង្កើនវត្តមានរបស់ប្រទេសន
 េះក្នុងប
 រិយាកាសពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់តំបន់ និងថ
 ្នាក់សកលលោក
ដែលពោលពេញដោយភាពប្រកួតប្រជែង។ កំណើននៅក្នុងប្រទេសន
 េះ ត្រូវបា
 នជំរុញដោយកត្តាជាច្រើន
ដូចជា ការពង្រីកដ៏ឆាប់រហ័យន
 ៃវិស័យស
 ំណង់ កំណើនរឹងមាំន
 ៃវិស័យឧស្សាហកម្ម ជាពិសេសកា
 រនាំចេ
 ញ
ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងការបន្តពង្រីកវិស័យកសិកម្ម (ជាពិសេសផ
 លិតកម្មស្រូវ) និងកា
 រកើនឡ
 ើងនូ
 វ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍។
ការពង្រីកដ៏ឆាប់រហ័សនៃវិស័យឧ
 ស្សាហកម្មនិងការពង្រីកវិស័យស
 េវាកម្ម បើទោះបីជាមិនល
 ឿនដូច
វិស័យឧស្
 សាហកម្មយ
 ៉ាងណាក៏ដោយ ធ្វើឱ្យភាគរយនៃវិស័យកសិកម្មក
 ្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិប
 ន្តថយចុះ។
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ភាគរយនៃវិស័យកសិកម្មក
 ្នុង ផលិតផលក្នុងស
 ្រុកស
 រុប មានប្រមាណជា ២៦,៣%
ឧស្សាហកម្ម ៣១,៣% និងស
 េវាកម្ម ៤២,៤% (ADB, 2017; World Bank, 2017a; MEF, 2016)។
ស្ថានភាពការនាំច
 េញទៅ
 ក្រៅប្រទេសបន្ត
 មានភាពល្អប្រសើរ ដោយសារកំណើនកា
 រនាំច
 េញខ
ស
្ព ់ ជាមួយ
នឹងការពង្រីកបរិ
 មាណការនាំចេញផលិតផ
 លសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង។ បើទោ
 ះបីជាការនាំច
 េ ញ
ផលិតផ
 លសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងនេះបា
 នថមថយបន្តិចនៅ
 ក
 ្នុងរយៈពេលប
 ៉ុន្មានឆ
 ្នាំចុងក្រោ
 យនេ
 ះ
ដោយសារការឡើងថ្លប្រា
ៃ ក់ដុល្លារ និងការប្រកួតប
 ្រជែងពីប
 ្រទេសក
 ្នុងតំបន់ដែលមា
 នប្រាកឈ
់ ្នួលទាបផ្សេង
ទៀត (World Bank, 2017a)។ បើទោះបីជាប
 ្រទេសកម្ពុជានៅមានសក្ដានុពលបន្តក
 ំណើនវិជ្ជមានទាំង
នេះយ៉ាងណាក៏ដោយ ហានិភ័យមួយចំនួន មានដូចជា ការឡើងចុះអត្រាប្ដូរប
 ្រាក់ ការងើបឡើងវិញន
 ៃ
សេដ្ឋកិចក
្ច ្នុងល្បឿនយឺងយ៉ាវជាងការរំពឹងទុកក
 ្នុងទីផ្សារសំខាន់ៗ ដូចជា ទីផ្សារនៅអឺរ៉ុប និងភាពមិនប្រាកដ
ប្រជាជាទូទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មសកល

ក៏ដូចជាលទ្ធភាពថមថយឧត្តមភាពប្រកួតប
 ្រជែងរបស់ប្រទេស
ដោយសារប្រាក់ឈ្នួលមា
 នការកើនឡ
 ើង។ ការបង្កើនការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស រួមទាំងការផ្ដោតការ
យកចិត្តទុកដាក់ពិ
 សេសល
 ើអាហារូបត្ថម្ភគ
 ឺជាកិច្ចចាំបាច់ដើម្បីរក្សាស
 មត្ថភាពប្រកួតប
 ្រជែងរបស់ប្រ
 ទេស
ទៅមុខទ
 ៀត(World Bank, 2017b; WFP, 2017b; WFP, 2017f) ។
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ គ្រួសារដែលរស់នៅ
 តាមតំបន់ជនបទអាចធ្វព
ើ ិពិធកម្មម
 ុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
របស់ពួកគេទៅ
 រកការងារផ្សេងក
 ្រៅពីការពារស្រែចម្ការ (ដូចជាក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដ
 ែរ វិស័យសំណង់
និងវិស័យសេវាកម្មជាដើម) ដែលសុទតែ
្ធ បានរួមចំណែកដ
 ល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ត្រឹមឆ្នាំ ២០១៥
ចំណូលដែលបា
 នពីប
 ្រាក់ឈ្នួលព
 ីការងារមិនមែនការងារកសិកម្ម ស្មើនឹងមួយភាគបីន
 ៃចំណូលសរុបនៅ
 
ជនបទ បើធៀបនឹងត
 ិចជាងមួយភាគប្រាំក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ (World Bank, 2017b)។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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កំណើនប្រាក់ចំណូល និងប្រាកឈ
់ ្នួលខ្ពស់ទូទាំងប
 ្រទេស រាប់បញ្ជូលទាំងការបង្កើនប
 ្រាក់បៀវត្សវិស័យ
សាធារណៈផងនោះ កើតឡើងទន្ទឹមគ្ននឹ
ា ងការកើនឡើងនូវតម្រូវការក្នុងស្រុក បើទោះបីជាអ
 ត្រាអតិផរណា
មានការឡើងចុះ និងក
 ើនឡើងបន្តិចដ
 ល់ប្រមាណជា ៤,៣% ក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ បើធៀបនឹង
ខែ មីនា កាលពីឆមុ
្នាំ ន និងថយចុះមកនៅត្រឹម ២,៣% ក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ បើធៀបនឹងខែ កក្កដា
ឆ្នាំមុន បើតាមទិន្នន័យផ
 ្លូវការចុងក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយ។ មូលហេតុចម្បងដែលនាំមានការកើនឡើងនូវ
អត្រាអតិផរណានេះ គឺការកើតឡ
 ើងនូវតម្លៃស្បៀងអាហារ ដែលបា
 នស្រូបយ
 កអត្ថប្រយោជន៍ម
 ួយចំនួន
ដែលបានពីក
 ំណើនចំណូលពិត(NIS, 2017; World Bank, 2017a)។
ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ នឹងលើកយកមកបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមទៀតក្រោមចំណុច ៤.២ ស្ដីពីការទទួល
បានស្បៀងនៅកម្រិតគ្រួសារ។ ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់នៅទីនេះ គឺថាកំណើនស
 េដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ
គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅ
 ថ្នាក់ជាតិ បានជួយស
 ម្រួលឱ
 ្យមានការកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រ និងការបង្កើន
សន្ទទស្សន៍ន
 ៃការអភិវឌ្ឍមនុស្ស (HDI) របស់កម្ពុជាក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់។ ពីឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ ២០១៥
សន្ទទស្សន៍ HDI ប្រចាំឆ
 ្នាំរបស់កម្ព
 ុជាបានកើនឡើងក
 ្នុងអ
 ត្រា១,៨៤% ពោលគឺខ្ពស់ជាងអត្រាមធ្យម
នៅតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិច ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានកម្រិត ១,៣៥% ដែលធ្វើឱ
 ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេស
មួយក្នុងចំណោមប្រទេសទា
 ំងប
 ្រាំពីរក
 ្នុងព
 ិភពលោក ដែលមានអត្រាកំណើនសន្ទទស្សន៍ន
 ៃការអភិវឌ្ឍ
មនុសស្ លឿនជាងគេ និងជាប់ចណា
ំ
ត់ថក
ា្ន ទ
់ ី ១៤៣ ក្នង
ុ ច
 ណោ
ំ
ម ១៨៨ បទ
្រ ស
េ ។ ទោះជាយ៉ង
ា ណាកដោ
៏ យ
នៅមានប្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលបា
 ត់ប
 ង់ឱ
 កាសជាច្រើនដែ
 លក
 ំពុងស
 ្ថិតនៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ។ របាយការណ៍
ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍម
 នុស្សឆ
 ្នាំ ២០១៦ កត់សម្គាល់ថាសន្ទទស្សន៍ន
 ៃការអភិវឌ្ឍមនុស្ស ឆ្នាំ ២០១៥ របស់កម្ពុជា
មានតម្លៃ ០,៥៦៣ ដែលនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងគ
 ួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងក
 ម្រិត ៥៧% ពី ០,៣៥៧ ក្នុងឆ្នាំ
១៩៩០។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តួលេខន
 េះនៅទាបជាងតួលេខមធ្យម ០,៦៣១ សម្រាប់ប
 ្រទេស
ដែលស្ថិតនៅ
 ក្នុងក្រុមប
 ្រទេសដ
 ែលមានការអភិវឌ្ឍម
 នុស្សមធ្
 យម និងទាបជាងអត្រាមធ្យម០,៧២១សម្រាប់
ប្រទេសនៅអាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិច (UNDP, 2016)។ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ ភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋក
 ម្ពុជា
ដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្ររបស់ជាតិបានថយចុះពី ៥៣,២% ក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ មកនៅ ១៣,២%
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ នេះបើតាមស្ថិតិផ្លូវការស្ដីពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគិតតាមប្រាក់ចំណូល។ បើទោះបីជា
មានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងនេះក៏ដោយ ប្រទេសក
 ម្ពុជានៅបន្តជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមក្នុងការ
កាត់បន្ថយភា
 ពក្រីក្រ និងវិសមភាព។ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវមានការធានាយ៉ាងណាឱ្យមានការបែងចែកផ
 ល
ដែលបានពី

ការអភិវឌ្ឍមនុស្សនេះ ឱ្យបានសមធម៌ និងធានាយ៉ាងណាឱ្យមានការចូលរួមព
 ីស្ត្រី។
កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី២
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បានជួយឱ
 ្យមានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ក្នុងដំណើរផ
 ្លូវទៅមុខទៀត
គួរត
 ម្រងទិ
់ សសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបា
 ននេះ ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាអសមធម៌ និង
លើកកម្ពស់ក
 ំណើនប
 រិយាបន្ន ដើម្បីឈានទៅសម្រេចច
 ក្ខុវិស័យន
 ៃរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ
ចីរភាព ឆ្នាំ ២០៣០ មិនទុកឱ្យន
 រណាម្នាកនៅ
់ ក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ។
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៣.៣ និន្នា ការសង្គម-ប្រជាសាស្ត្រ
ប្រទេសកម្ពុជាគ
 ឺជាប
 ្រទេសដែលមានប្រជាជនវ័យក្មេង និងជាប្រទេសដ
 ែលច
 ំនួនប
 ្រជាជនបន្តមាន
ការកើនឡើ
 ង ហើយទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅ
 តាមទីជនបទ បើតាមជំរឿនចុងក្រោយ
យ៉ាងណាក៏ដោ
 យ ប្រទេសក
 ម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ
 ែលមានការអភិវឌ្ឍ និងការពង្រីកទីក្រុងយ៉ាងឆាប់រហ័យ
ដែលមូលហេតច
ុ ម្បង គឺដោយសារលំហូរនៃការធ្វើចំណាកស្រុក។ និន្នាការនេះជា
 សក្ដានុពលសេដ្ឋកិចផ
្ច ង
ហើយតម្រូវឱ
 ្យមា
 នការកែសម្រួលគោលនយោបាយផង (NIS, 2013a, 2013b; Haslett et al., 2013)។
ស្របពេលជាមួយគ្នាបញ្ហាវិសមភាពយេនឌ័រនៅតែបន្តមាន បើទោះបីជាស
 ្ត្រីជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងស
 កម្ម
ក្នុងកា
 រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងស
 ង្គមយ៉
 ាងណាក៏ដោយ។
និន្នា ការប្រជាជន
ចំនួនប្រជាជននៅកម្ពុជាកើនឡើងព
 ី ១១,៤៣ លាននាក់ក
 ្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ ១៣,៣៩ លាន
នាក់ក
 ្នុងឆ
 ្នាំ ២០០៨ ពោលគឺកើនឡើង ១,៩៦ លាននាក់ក
 ្នុងទសវត្សរ៍មុនជំរឿនចុងក្រោយឆ្នាំ ២០០៨
(NIS, 2009a) និង ១៥,៧៦ លាននាក់ក
 ្នុងឆ្នាំ ២០១៦ (World Bank, n.d.)។ ដង់ស៊ីតេប្រជាជន
ក្នុងប្រទេសនេះកើនឡើងពី ៦៤ ដល់ ៧៥ ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ បើទោះបីជាប
 ើតាមស្ថិតិផ្លូវការ
អត្រាកំណើនប្រ
 ជាជនប្រចាំឆ្នាំមានការថយចុះពី ២,៤៩% ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មកនៅ ១,៥៤% ក្នុងឆ្នាំ
២០០៨ ខណៈពេលដែលស្ត្រីកម្ពុជាបានកូនកាន់តែតិចនាក់ ហើយអត្រាសាយកូនមា
 នត្រឹម ៣,១ កំណើត
ក្នុងស្ត្រីម្នាក់ (NIS, 2009a)។ ទន្ទឹមគ្នានេះ ស្របពេលដែលអត្រាមរណភាពមាតា កុមារ និងទារក
មានការថយចុះ មានការប៉ាន់ប្រមាណថា ចំនួនប្រជាជននឹងកើនឡើងជិត ២០ លាននាក់ត
 ្រឹមឆ
 ្នាំ ២០៣០
(ADB, 2014)។ ជំរឿនឆ្នាំ ២០០៨ បង្ហាញថាអត្រាមរណភាពទារកថយចុះតិចតួចពី ៦៦ មកនៅ ៦០
ក្នុង ១.០០០ កំណើតរស់ច
 ន្លោះពីឆ
 ្នាំ ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ ២០០៨ ខណៈពេលដែលការអង្កេតប
 ្រជាសាស្ត្រ
និងសុខភាពកម្ពុជាឆ
 ្នាំ ២០១០ រាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ ៤៥ ករណី ក្នុង ១០០០ កំណើតរស់
ហើយការអង្កេតប
 ្រជាសាស្ត្រ និងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៤ រាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ ២៨ ករណី
ក្នុង ១.០០០ កំណើតរស់យ៉ាងណាក៏ដោយ។ មានការប៉ានប
់ ្រមាណថា អត្រាមរណភាពមាតាបន្តនៅទ្រឹង
ពោលគឺ ៣៣៧ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០០០ ឡើងមក ៤៧៧ នាក់ក
 ្នុងឆ្នាំ ២០០៥ និង ៤៦៦ ក្នុង ១០០.០០០
កំណើតរស់ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ នេះបើតាមទិន្នន័យជំរឿន។ ទោះជាយ
 ៉ាងណាក៏ដោយ ការអង្កេតប
 ្រជាសាស្ត្រ
និងសុខភាពកម្ពុជារាយការណ៍ថាអត្រាមរណភាពមាតាមានប្រមាណជា ២០៦ ករណី ក្នុង ១០០.០០០
កំណើតរស់ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ និងថយចុះមកនៅ១៧០ ករណីក្នុង ១០០.០០០ កំណើតរស់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។
ដូច្នេះ មានវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរជាងមុនផ
 ្នែកមរណភាពទារកនិងកុមារបានបង្ហាញ ក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ
(NIS 2009a, 2011, 2015)។
ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ
 ែលមានប្រជាជនវ័យក្មេង ដែលនេះគឺជាឱ
 កាសសេដ្ឋកិច្ចដ
 ៏ធំមួយ។
ប្រជាពលរដ្ឋដែ
 លទើបពេញវ័យអា
 យុ ១៥ ដល់ ២៩ ឆ្នាំ មានប្រមាណជា ៣៣% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប
ហើយ ៣២% ទៀតមានអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំ។ ប្រទេសន
 េះមានអត្រាកំណើតក្នុងចំណោមក្មេងជំទង់ខ
 ្ពស់
ពោលគឺខ្ពស់ជាងអត្រាមធ្យមរបស់ប
 ្រទេសនៅ
 តំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិច ជិតពីរដង។ អត្រាកំណើត
ក្នុងចំណោមស្ត្រីអាយុ ១៥ ដល់ ១៩ ឆ្នាំនៅកម្ពុជា គឺ ៥១,៦ កំណើតក
 ្នុង ១.០០០ នាក់ បើធៀបនឹង
២៣,១ កំណើតក
 ្នុងស្ត្រី ១.០០០ នាក់ក្ន
 ុងតំបន់នេះ (UNDP, 2016; WFP, 2017a)។
ប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានអាយុកា
 ន់តែវែងផងដែរ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់ ២០១៥ អាយុរំពឹងទុករបស់
កម្ពុជានៅពេ

លកើត កើនឡើង ១៥,២ ឆ្នាំ (UNDP, 2016) ដោយអាយុកា
 លរំពឹងទុកគ
 ឺ ៦០,៥ ឆ្នាំ
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សម្រាប់បុរស និង ៦៣,៥ ឆ្នាំ សម្រាប់ស្ត្រីក
 ្នុងជំរឿនចុងក្រោយ ហើយគេរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់
៦៦,៤ ឆ្នាំ សម្រាប់បុរស និង ៦៩,៩ ឆ្នាំ សម្រាប់ស្ត្រី ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០។ គេរំពឹងថា ចំនួនម
 នុស្សចា
 ស់
នឹងមានការកើនឡើង ជាមួយនឹងអ
 ត្រាអ្នករស់នៅក្នុងបន្ទុកកាន់តែខ្ពស់។ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា
អាយុជាង ៦៩ ឆ្នាំ កំពុងមានការកើនឡ
 ើង និងត្រ
 ូវបានគេប៉ានប
់ ្រមាណថា នឹងឡើងដល់ ៦% នៃចំនួន
ប្រជាជនសរុបត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ ដែលត
 ម្រូវឱ
 ្យមានការដាក់ចេញគោលនយោបាយ សុខភាព និង
គោលនយោបាយគាំពារសង្គម ដោយសារតែមនុស្សចាស់មា
 នភាពងាយរងគ្រោះខ្ពស់ ជាពិសេស សដ
្ត្រី ែល
មានអាយុកា
 លរំពឹងទ
 ុកកាន់តែវែង (NIS, 2009a; ADB, 2014)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
មនុស្សចាស់បានរួមចំណែកជាវិជ្ជមានជាច្រើនដ
 ល់ជីវិតគ
 ្រួសារ ដូចជាការជួយម
 ើលថ
 ែកុមារជាដើម។
ក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយ UNDP កាលពីពេលថ
 ្មីៗនេះ វត្តមានរបស់ស
 មាជិកគ
 ្រួសារជា
មនុស្សចាស់មានទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់គ
 ្រួសារ ទៅជាគ្រួសារដែល
លែងមា
 នជីវភាពក្រីក្រ នេះបើតាមទិន្នន័យឆ្ន
 ាំ ២០១៤ (Foraci/UNDP, 2017)។
ដង់ស៊ីតេប្រជាជនពុំមានរបាយស្មើគទូទាំ
្នា ងប
 ្រទេសនោះឡើយ
ដោយប្រជាជនរស់នៅប្រមូលផ្ដុំគ្នា
ច្រើនក្ន
 ុងតំបន់វាលទំនាបភូមិភាគអាគ្នេយ៍ តាមបឹងទន្លេសាប និងភ
 ូមិភាគ
 ពាយព្យនៃប្រទេសនេះ។ តំបន់
ឦសាន និងន
 ិរតីមា
 នដង់ស
 ៊ីតេទាបជាងគេ (រូបភាពទី ៧)។ គេត្រូវច
 ងចាំពច
ី ំណុចខុសគ្នាទាំងនេះ នៅពល
េ 
ធ្វើការពិចារណាពី គម្លាតនៃ
ភាពងាយរងគ្រោះ តាមទីតាំង
ភូមិសាស្ត្រ បន្ទុកន
 ៃភាពក្រីក្រ
គិតជាសមាមាត្រ ឬភាគរយ
(ប្រេវ៉ាឡង់) និងគ
 ិតជាចំនួនគ
 ត់
(ចំនួន ប្រជាពលរដ្ឋ ជាក់ស្តែង
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់) ពុំ
ត្រូវបាន បែងច
 ែកឱ
 ្យបានស្មើគ្នា
តាមគ្រប់តំបន់ ទាំងអស់ ក្នុង
ប្រទេស នេះឡើយ។ ចំណុច
នេះ អាចមាន ភាពពាក់ព័ន្ធជា
ច្រើនដល់កា
 ររៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ
អន្តរាគមន៍ និងវធ
ិ សា
ី ស្តក
្រ ណ
ំ ត់
ី៊ ប
េ ្រជាជន (ជំរឿនប្រជាជនទូទាង
ំ ប
 ទ
្រ ស
េ របស់បទ
្រ ស
េ ក
 ម្ពុជា ២០០៨)
រក ក្រុមគោលដៅ (Haslett et រូបភាពទី ៧៖ ដង់សត
( Haslett et al., 2013)។ សម្គាល់៖ ផែនទីនេះត
 ្រូវបា
 នរៀបចំឡើងមុនពេលមា
 នការបែង
al., 2013).
ចែកខ
 េតក
្ត ំពង់ចាមជាពីរ ដូច្នេះផែនទីនេះពុំបានបញ្ចូលខ
 េតត
្ត ្បូងឃ្មុំឡើយ។
ការធ្វើចំណាកស្រុក
ការសិក្សានានាបង្ហាញថា ការធ្វើចំណាកស្រុកព
 ីតំបន់ជនបទទៅតំបន់ប្រជុំជនស្មើនឹង៥៦% នៃការធ្វើ
ចំណាកស្រុកសរុប ដែលភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋធ
 ្វើចំណាកស្រុកទៅរាជធានីភ្ន
 ំពេញ និងតំបន់ជា
 យក្រុង។
ការធ្វើចំណាកស្រុកទា
 ំងនេះក
 ើតឡ
 ើងភាគច្រ

ើនដោយកត្តាសេដ្ឋកិច្ច ដែលបានជួយជ
 ំរុញឱ្យមានកំណើន
និងកា
 រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (WFP, 2017f)។ លទ្ធផលរកឃើញនេះ
“ប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលន
់ ៃការ
ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ប
 ន្ថែមទៀត ដោយគម្រោងទេសន្តរប្រវេសន៍ពី
  ធ្វច
ើ ណា
ំ
កសក
្រុ ចេញពីតប
ំ ន់ជ
 នបទ
តំបន់ជនបទ

ទៅតំបន់ប្រជុំជននៅកម្ពុជា ដែលប៉ានប
់ ្រមាណថា ការធ្វើ គឺទៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងប
 ្រមាណជា
 គបីទៅប្រទេសផ្
 សេងទៀត..”
ចំណាកស្រុកចេញពីតំបន់ជន បទពាក់ក
 ណ្ដាលគឺទៅទីក្រុងភ្នំពេញ មួយភា
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

ចំណាកស្រុកជនបទ-ជនបទ

និងប្រមាណជាមួយភាគបីជាការធ្វើច
 ំណាក
១៣%
ស្រុកទៅក្រៅប្រទេស ដែលក
 ្នុងនោះចំណាក
ចំណាកស្រុកឆ្លងដែន
ស្រុកភាគច្រើនល
 ើសល
 ុបគឺ ទៅប្រទេសថៃ។
៣១%
ការធ្វើច
 ំណាកស្រុក ពីត
 ំបន់ជនបទទៅតំបន់
ប្រជុំជនបែបន
 េះ នាំឱ
 ្យចំនួនប
 ្រជាជននៅ
ចំណាកស្រុក
រាជធានីភ្នំពេញកើនឡើង ៧០% ពីជិត ១ លាន
ជនបទ-ទីក្រុង
នាក់ដល់ជិត ១,៧ លាននាក់ ចន្លោះពីឆ្នាំ
៥៦%
១៩៩៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ ទន្ទឹមគ្នានេះ មាន
ការប៉ាន់ប្រមាណថា ភាគរយនៃគ្រួសារជនបទ
បានថយចុះព
 ី ៨០,៥% នៃចំនួនគ្រួសារសរុប
ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ មកនៅ ៧៨,៦% ក្នុងឆ្នាំ
រូបភាពទី ៨៖ ភាគរយនចំ
ៃ ណាកស្រុកតាមទិសដៅ
(WFP,
2017f)
២០១៣ ដោយសារការធ្វើច
 ំណាកស្រុកនេះ។
ការធ្វើចំណាកស្រុកព
 ីតាមភូមិ ដែលមានទីតាំងនៅ
 កៀកនឹងផ្លូវជាតិ និងដ
 ែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបាន
សេវាក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងមុន ដូចជា
 សេវាអគ្គិសនីជាដើម ត្រូវបានសង្កេតថាមានការថយចុះ។ លើសពីនេះ

ដោយសារតែអ្នកធ្វើចំណាកស្រុកភាគច្រើន គឺជាម
 នុស្សដ
 ែលទើបពេញវ័យ នេះមានន័យថា នឹងមានការ
កើនឡ
 ើងបន្តិចម្ដងៗនូវច
 ំនួនម
 នុស្សចាស់រស់នៅតំបន់ជនបទ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ និន្នាការដែលឪពុក
ម្ដាយទុកកូនចោលជាមួយជ
 ីដូនជីតា ក៏ជាប
 ញ្ហាប្រឈមបន្ថែមមួយទ
 ៀត ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ការ

ការពារដល់កុមារផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វច
ើ ំណាកស្រុកដែលមានកូននៅ
 រាជធានីភ
 ្នំពេញ
ប្រមាណជា២០% ទុកកូនរបស់ខ្លួនឱ្
 យរស់នៅកន្លែងផ
 ្សេងទៀត (MoP, 2012; NIS, 2013a, 2013b)។
អ្នកធ្វើចំណាកស្រុកម
 កពីតំបន់ជនបទភាគច្រើន ច្រើនរស់នៅតំបន់ជាយក្រុង ដូចជា កម្មករកាត់ដេរ
និងព
 លករគ្មានជំនាញភាគច្រើន ដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ជាយក្រុង។ ខណៈពេលដែលពួកគេមា
 នលក្ខណៈ
មួយច
 ំនួនដូ
 ចគ្ននឹ
ា ងអ្នកដែលរស់នៅក
 ណ្ដាលក្រុងដ
 ែរ ភាពងាយរងគ្រោះហា
 ក់ប
 ីដូចជាមានកម្រិតខ
 ្ពស់ជាង
នៅតំបន់ជា
 យក្រុង។
ការពង្រីក និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង
ទិន្និន័យប្រជាសាស្ត្របង្ហាញថា ចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក
 ្នុងតំបន់ទីក្រុងបន្តមានការកើនឡើង។ ក្នុង
ចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា១៤,៦៨ លាននាក់ ស្មើនឹង ៣,១៦ លានគ្រួសារប្រមាណជា ២,៥ លានគ្រួសារ គឺជា
ប្រជាជនដែលរស់ក្នុងតំបន់ជនបទ និង ០,៦៦ លានគ្រួសារជាប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ប
 ្រជុំជន (NIS,
2009a)។ ខណៈពេលប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនរស់នៅត
 ំបន់ជ
 នបទ ចំនួនប្រជាជននៅតំប
 ន់ប្រជុំជនមាន
ការកន
ើ ឡ
 ង
ើ ដល់ ២១,៤% នៃចំនន
ួ ប្រជាជនសរុបក
ង
្នុ ឆ្នាំ ២០១៣ ពី ១៩,៥% ក្នង
ុ ឆ្នាំ ២០០៨។ ទីកង
្រុ ភ្នព
ំ ញ
េ 
គឺជាតំបន់ប
 ្រជុំជនធំជាងគេ (ធំជាងតំបន់ប្រជុំជនដទៃទៀតទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា)។ ចំនួនប្រជាជនក្នុងទីក្រុង
ភ
 ្នំពេញស
 ្មើនឹងប្រមាណ១១,៥% នៃចំនួនប
 ្រជាជនសរុប និងស្មើនឹង
”ការកើនឡ
 ើងនូវច
 ំនួនប
 ្រជាជន
៥៣,៧% នៃចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប
 ្រជុំជន។ គ្រួសារ
ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង ដោយសារ
ដែលរស់
 នៅតំបន់ប
 ្រជុំជនមានចំនួនសមាជិក(៤,៨ នាក់) ច្រើនជាង
ការធ្វើចំណាកស្រុកព
 ីតំបន់ជនបទ
គ្រួសារដែលរស់នៅតំបន់ប្រជុំជនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ (៤,៦ នាក់ (NIS,
ក៏មានភាពពាក់ពន
័ គ
្ធ រួ ឲ
 យ្ កត់សម្គល
ា ់
2013a,2013b)។ការកើនឡ
 ង
ើ នូវច
ន
ំ ន
ួ ប
 ្រជាជនដល
ែ រស់នៅ
 ក្នង
ុ ទ
ក
ី ង
ុ្រ
ផ្នែកគោលនយោបាយផងដែរ...”
ដោយសារការធ្វើចំណាកស្រុកព
 ីតំបន់ជនបទ ក៏មានភាពពាក់ព័ន្ធគួរ
ឱ្យកត់សម្គាល់ផ្ន
 ែកគោលនយោបាយផងដែរ។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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កំណន
ើ លប្ ឿននកា
ៃ រពងក
ី្រ និងការអភិវឌឍ្ ទ
ក
ី ង
ុ្រ នាំឱ
 យ្ មានការកន
ើ ឡើងនូវច
ន
ំ ន
ួ ត
ប
ំ ន់ជាយកង
ុ្រ ដ
 ល
ែ
ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពរស់នៅក្រីក្រដែលជាកត្តាបង្កើនគម្លាតជ
 ីវភាពរស់នៅ
 របស់ប្រជាពលរដ្ឋក
 ្នុងតំបន់
ប្រជុំជន ដោយប្រជាជនដែលមា
 នជីវភាពក្រីក្រជាងគេ និងប្រជាជនដែលមានជីវភាពធូរធារជាងគេ រស់នៅ
កៀកៗគ្នា។ សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅត
 ំបន់ជាយក្រុង ដែលមិនសូវមានឱកាស ដូចជា អ្នកដែលធ្វើការងារ
ក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ និងរោ
 ងចក្រដទៃទៀត ការទទួលបានទឹកស្អាត អនាម័យ និងស
 េវាសុខភាព
នៅតជា
ែ បញ្ហប
ា ឈ
្រ ម បើទោះបីជាសវា
េ ទាំងនេះមានលក្ខណៈល្អបស
្រ ើរជាងតំបន់ជនបទយង
ា៉ ណាក៏
 ដោយ។
ខណៈពេលដែលល្បឿននៃការពង្រីក និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅ
 បន្តកើតមាន គេរំពឹងថានិន្នាការនេះនឹងដាក់
សម្ពាធម
 កលើល
 ទ្ធភាពទទួលបានសេវា ដែលកំពុងត
 ែជួបបញ្ហាប្រឈមរួចស្រេចទៅហើយនោះ (WFP,
2017f; UNFPA, 2014)។
ការសិក្សាឆ្នាំ ២០១៦ បង្ហាញថា សមត្ថភាពរកប្រាក់ចំណូលរបស់អ
 ្នក ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
សូមប្ តែ
ី អ្នកដល
ែ រស់នៅតាមជាយកង
្រុ គឺខ
ស
្ព ់ជាងប្រជាពលរដ្ឋ ដល
ែ រស់នៅត
ប
ំ ន់ជ
 នបទយង
៉ា ហោចណាស់
ពីរដង។

ទោះជាយ៉ង
ា ណាក៏ដោយ ខណៈពេលដល
ែ មា
 នគ្រួសារតម
្រឹ តែ ១០% ប៉ណ
ុ
្ណោះ ដល
ែ រស់នៅកណ្ដល
ា 
ក្រុងភ
 ្នំពេញ កំពុងជាប់ប
 ំណុល អត្រានេះកើនឡើងដល់ ៤០% សម្រាបអ
់ ្នកដែលរស់នៅជា
 យក្រុងភ្នំពេញ
និងកើនឡ
 ើងរហូតដ
 ល់៥៥% ក្នុងចំណោមគ្រួសារនៅតាមតំបន់ជនបទដែលបង្ហាញថា ការខ្ចីបុលនេះភាគ
ច្រើនក
 ើតមា
 ននៅតំបន់ជ
 នបទ ជាងតំបន់ទីក្រុង ហើយការខ្ចីបុលនេះកើន
 ឡើងដោ
 យសារតភាពចាំ
ែ
បាច់
មួយចំនួន។ លើសព
 ីនេះ ទំហំកម្ចជា
ី មធ្យមរបស់គ្រួសារដែលរស់នៅជា
 យក្រុង (ប្រមាណជា ២៧ លានរៀល)
គឺខ្ពស់ជាងគ្រួសារដែលរស់នៅក
 ណ្ដាលក្រុង (ប្រមាណជា ១៦ លានរៀល) និងមានទំហំខ្ពស់ឆ្ងាយជាង
កម្ចនៅ
ី តំបន់ជ
 នបទ (ប្រមាណជា ៩ លានរៀល)។ សម្រាប់គ្រួសារដែលរស់នៅក
 ណ្ដាលក្រុង និងគ
 ្រួសារ
ដែលរស់នៅជាយក្រុង ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះត្រូវបា
 នប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព។
គ្រួសារដែលរស់នៅកណ្ដាលក្រុងក៏ខ្ចីកម្ចីសម្រាបគា
់ ំទដល់
្រ ការសិក្សារបស់កូនផងដែរ (WFP, 2017f)។
គ្រួសារដែលរស់នៅជាយក្រុង មានលទ្ធភាពទទួលបា
 នទំនិញ និងសេវាម
 ួយចំនួន ដូចជា សម្ភារៈ
ប្រើប្រាសក្ន
់ ុងផ្ទះ សេវាអគ្គិសនី និងទូរស័ព្ទដៃ ស្រដៀងគ្នានឹងគ្រួសារដែលរស់នៅក
 ណ្ដាលក្រុងផងដែរ។ ប៉ុន្តែ
មានតែ ១៨% ប៉ុណ្ណោះដែលមានគណនីធនាគារ ឬគណនីជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បើធៀបនឹង
៤១% សមប
្រា គ
់ សា
្រួ រដល
ែ រស់នៅកណ្ដល
ា កង
្រុ ។ ខណៈពេលដល
ែ ប្រជាពលរដ្ឋទាង
ំ នេះមា
 នលទ្ធភាពទទួល

រូបភាពទី ៩៖ ភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ស្ថានភាព ភាពងាយរងគ្រោះ និងការធ្វើចំណាកស្រុក (WFP, 2017f)
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បានទឹកស្អាតប្រើប្រាសដ
់ ូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រួសារដែលរស់នៅជាយក្រុងមានស្ថានភាពអនាម័យ និង
សុខភាពរបស់ក
 ុមារ ទាបជាងដូចដ
 ែលត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈអត្រាជំងឺរាករូសខ
 ្ពស់ពោលគឺ ២១% ធៀប
នឹង ១២% (WFP, 2017f)។
ពាក់ព័ន្ធនឹងប
 ញ្ហសន្ត
ា ិសុខស្បៀងនៃគ្រួសារដែលរស់នៅតំបន់ប្រជុំជនវិញ ចំណាយលើស
 ្បៀងអាហារ
របស់គ្រួសារដែលរស់នៅកណ្ដាលក្រុង គឺខ្ពស់ជាងចំណាយរបស់គ្រួសារដែលរស់នៅ
 ជាយក្រុងបន្តិច និង
មានការប្រើប្រាសទំ
់ និញមួយចំនួនដូចជាគ្រឿងស្រវឹង និងបា
 រី ច្រើនជាង។ គ្រួសារដែលរស់នៅកណ្ដាលក្រុង
ក៏ចំណាយប្រាក់ច
 ្រើនជា
 ងគ្រួសារដែលរស់នៅជាយក្រុងប
 ន្តិច លើទ
 ំនិញមិនមែនជាស្បៀងអាហារផងដែរ
ដូចជាការអប់រំរបស់កូ
 ន និងការវិនិយោគលើអាជីវកម្មជាដើម។ អាហារបរិភោគរបស់គ
 ្រួសារដែលរស់នៅ
កណ្ដាលក្រុង និងគ
 ្រួសារដែលរស់នៅជាយក្រុងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ទោះជាយ៉ាងនេះក
 ្តី គ្រួសារដែល
រស់នៅជាយក្រុងប
 រិភោគបាយនិងប
 ្រហុកក្នុងប
 រិមាណច្រើនជាង ។ ក្រុមទាំងពីរនេះទ
 ិញអាហារពីផ្សារ ក៏ប៉ុន្តែ
គ្រួសារជាយក្រុងបង្ក
 បង្កើនផលសម្រាប់បរិភោគខ្លួនឯងមានភាគរយខ្ពស់ជាង ពោលគឺ ១៧% ធៀបនឹង
៥,៥% (WFP, 2017f)។
ស្ថានភាពយេនឌ័រ
សន្ទស្សន៍វិសមភាពយេនឌ័រ (GII) របស់កម្ពុជា (ដែលសំដៅលើកា
 របាត់បង់ការអភិវឌ្ឍមនុស្សដោយ
សារវិសមភាពរវាងលទ្ធផលដែលសម្រចបានដោយស្ត្រី និងបុរសពាក់ព័ន្ធនឹងស
 ុខភាពបន្តពូជ សិទ្ធិអំណាច
និងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច) ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប
 ្រទេសន
 េះនៅលេខរៀងទី ១១២ ក្នុងច
 ំណោមប្រទេស ១៥៩
ក្នុងសន្ទទស្សន
 ៍ន
 េះ។ នេះបង្ហាញឱ
 ្យឃើញពីគម្លាតដ
 ៏ធំរវាងលទ្ធផលដែលសម្រេចបា
 នដោយបុរស និងស្ត្រី
និងប
 ង្ហាញពីភាពចាំបាច់ដ
 ើម្បឆ
ី ្លើយត
 បចំពោះបញ្ហានេះ (UNDP, 2016)។ ស្តបន្ត
្រី ជួបប្រទះនឹងអសមធម៌
ក្នុងការទទួលបា
 នសេវាសង្គម ដោយសារបញ្ហានៃភាពក្រីក្រ ពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ។ ថ្វីបើស
 ្ត្រីប
 ំពេញតួនាទី
យ៉ាងសំខាន់នៅ
 ក្នុងប្រ
 ព័ន្ធស្បៀងអាហារ ដូចជានៅក្នុងផលិតកម្ម
ស្ត្រីបន្តជួបប្រទះនឹងអសមធម៌ក្នុង
ការកែច្នៃ ការរៀបចំ ការបរិភោគ និងកា
 របែងច
 ែកស្បៀងអាហារ
ការទទួលបា
 នសេវាសង្គម ដោយសារ
ពួកគេភាគច្រើនជាអ្នកដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀង។ បញ្ហនៃ
ា ភាពក្រីក្រ ពា
 ក់ព័ននឹ
្ធ ងយេនឌ័រ
គ្រួសារកម្ពុជាប្រមាណ២៧% មានស្ត្រីជាមេគ្រួសារ ហើយគ្រួសារ
ដែលមា
 នស្ត្រីជាម
 េគ្រួសារនេះ ច្រើនតែមានជីវភាពក្រីក្រ (FAO, 2016)។ ក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលត្រូវបាន
កំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាគ្រួសារក្រីក្រមានជាង ៣០% មានស្ត្រីជាមេគ
 ្រួសារ។
បញ្ហានានាដូចជា ការអប់រំនៅមានកម្រិត កង្វះការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងអំណាចធ្វើ
សេចក្ដីសម្រ

េចចិត្ត ការជួញដូរមនុស្ស ការធ្វើចំណាកស្រុក អំពើហិង្សាយេនឌ័រ លទ្ធភាពតិចតួចក
 ្នុងការ
ទទួលបា
 នធនធានសម្រាប់ផលិតកម្ម និងការផ្ដល់តម្លៃទាបដល់ការរួមចំណែករបស់ស្ត្រី គឺជាកត្តាចម្បង
ដល
ែ បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តស
ិ ខ
ុ ស
 ប្ ៀងរបស់ពក
ួ គេ។ លើសពីនះេ កាន់តមា
ែ នការទទួលស្គល
ា ព
់ ភា
ី ពងាយ
រងគ្រោះល
 ើសលប់របស់ស្ត្រីចំពោះបញ្ហអសន្ត
ា
ិសុខស្
 បៀង និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងភាពចាំបាច់ដ
 ើម្បឆ
ី ្លើយ
តបចំពោះបញ្ហានេះ។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រ និងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រី
ដែលហៅ
 កាត់ថានារីរតនៈទី៤ ២០១៤-២០១៨ របស់ក្រសួងកិច្ចការនារី បានដាក់ចេញនូវការប្ដេជចិ
្ញា ត្តនិង
អាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រ និងកា
 រផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រី ព្រមទាំង
លើកក
 ម្ពសសមភាពយេ
់
នឌ័រ ក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ និងការ
បញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងគ្រប់គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏ដូចជាការ
ធានាយង
ា៉ ណា
 ឱយ្ កស
្រ ង
ួ ស្ថប
ា ន
័ ពាក់ពន
័ ទទួ
្ធ លបានថវិកាជាតិ ដល
ែ ចា
 បា
ំ ច់ស
 មប
្រា ់ការងារបញា្ជ្រ ប
 យេនឌ័រ។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ផែនការនេះអំពាវនាវឱ្យមានការបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ អំពីបញ្ហសន្ត
ា ិសុខស
 ្បៀងនិងអាហារូបត
 ្ថម្ភ
លើកកម្ពសវ់ិធានការដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះករណីអំពើហិង្សាពា
 ក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ ការបង្កើនការចូលរួមរបស់


ស្ត្រីក្នុងការធ្វើស
 េចក្ដីស
 ម្រេចច
 ិត្តនៅក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍ ការទទួលបានសិទ្ធិដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រង
ដីធ្លី តាមរយៈកំណ
 ែទម្រង់ដ
 ីធ្លី ដែលគិតគូរពីយេនឌ័រ ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងកា
 រ
បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងការលើកកម្ពសល
់ ក្ខខណ្ឌអ
 ំណោយផល ដើម្បឱ
ី ្យស្ត្រីកាន់តែមានលទ្ធភាពទទួល
បានការបណ្ដុះប
 ណ្ដាលជំ
 នាញការងារ និងធនធានបម្រើផលិតកម្ម (MoWA, 2014)។ ទិដ្ឋភាពយេនឌ័រ
ត្រូវបា
 នឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្ដីពីសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភស្របតាមខ្លឹមសារនៃយទ
ុ ្ធសាស្ត្រ
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ដែលទ
 ទួលស្គាល់ថា បើទោះបីជាមា
 នការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពក្នុងទសវត្សរ៍មុនន
 េ ះ
យ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់ក
 ុមារ និងស្ត្រីនៅទ្រឹង ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំ
រស់នៅខា
 ងលើប
 ន្ទាតភា
់ ពក្រីក្រតែបន្តិចប
 ៉ុណ្ណោះ (FAO, 2016; WFP, 2017e; IDS, 2014) ។ ទោះជា
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនក្នុងការតម្រឹមអភិក្រមដ
 ែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអនុវត្ត
គោលនយោបាយសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីឱ្យមានការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ ហើយចា
 ំបាច់ត
 ្រូវ
មានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឱ្យកាន់តជាក់
ែ ច្បាស់ប
 ន្ថែមទៀត រវាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស
 ្ដីពសន្ត
ី ិសុខស
 ្បៀងនិង
អាហារូបត្ថម្ភជាមួយក្របខ័ណ្ឌនិងការប្ដេជ្ញាចិត្តនៅកម្រិតអន្តរជាតិនិងកម្រិតជាតិជុំវិញសមភាពយេ

នឌ័រ
ដូចជា អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទ
 ម្រង់នៃការរើសអើងប
 ្រឆាំងស្ត្រីភេទ (CEDAW) គោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពទី ៥ ស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រ ដែលបានលើកឡើងផងដែរ អំពច
ី ំណុចសំខាន់ៗ

ដែលត្រូវបា
 នដាក់ចេញក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី៤។
ការអប់រ ំ
ការអប់រំនៅតែមានសារៈសំខាន់ស
 ម្រាប់ការវិនិយោគធនធានមនុស្ស។ ប្រទេសក
 ម្ពុជាបានសម្រេចន
 ូ វ
វឌ្ឍនភាពជាវិជ្ជមានជាច្រើនក
 ្នុងការលើកក
 ម្ពសល
់ ទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ កម្រិតបឋមសិក្សា ជាពិសេស
នៅតំបន់ជ
 នបទ ដោយអត្រាពិតន
 ៃការសិក្សានៅបឋមសិក្សាក
 ើនឡើងពី ៨១% ក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ដល់
៩៨,៤% ក្នុងឆ
 ្នាំ ២០១៥។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ចំនួនឆ្នាំនៃការរៀនសូត្រក្នុងសាលារៀន
ជាមធ្យម នៅកម្ពុជាកើ
 នឡើងប
 ្រមានជាពីរឆ្នាំរហូតដល់ ៤,៧ ឆ្នាំ។ គេរំពឹងថាចំនួនឆ្នាំនៃការរៀនសូត្រ
ក្នុងសាលារៀននឹងកើនឡើង ៤,២ ឆ្នាំ រហូតដល់ ១០,៩ ឆ្នាំ (UNDP, 2016)។ ទោះជាយ៉ាងណា
ក៏ដោយគុណភាពនៃការអប់រំទា
 មទារឱ្យមានការបន្តកែលម្អបន្ថែមទៀត ដោយសារក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុង
ចំណោមសិស្សរៀនថ្នាក់ទី ៦ មានប្រមាណ ៣៩% អាចអានភាសាខ្មែរក្នុងកម្រិតទាបជាងកម្រិតម
 ូលដ្ឋាន
(MoEYS, 2015)។
ការមានចំនួនគ្រូដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ
 ្រប់គ្រាន់ក
 ្នុងចំនួនតិចតួច និងអ
 ត្រាបោះបង់
ចោលការសិកសា
្ ប
 ្រចាំឆខ
ាំ្ន ស
្ព  ពោ
់ លគឺ ៥,៥% នៅកមត
្រិ បឋមសិកសា
្ ១៨,៥% នៅកមត
្រិ មធយ្ មសិកសា
្ បឋមភូមិ
និង ២០,៨% នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាទ
 ុតិយភូមិ (MoEYS, 2017) គឺជាបញ្ហប្រ
ា ឈមបន្ថែមពីលើបញ្ហា
ប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រចូលរៀន និងអវត្តមានរបស់សិស្ស។ សមាហរណកម្មអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ ២០១៥
និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសក
 ម្ពុជា ដែលចង់ក្លាយជាប្រទេសច
 ំណូលមធ្យមត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ តម្រូវ
ឱ្យប្រទេសក
 ម្ពុជាបោះទុន
 វិនិយោគយ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យអ
 ប់រំ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនថ
 វិកាជាតិ
សម្រាប់វិស័យអប់រំប
 ្រមាណ ១៧% ដល់ ២,៣៨ ទ្រីលាន (លានលាន) រៀលក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ២,០២
ទ្រីលានរៀលក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ (MEF, 2016a; MEF, 2017)។ ពាក់ព័ន្ធនឹងល
 ទ្ធផលនៃការអប់រំវិញ
ផលធៀបរវាងសិស្សស្រី និងប្រុសគ
 ឺប្រមាណ ១:២ ខណៈពេលដែលមា
 នស្ត្រីពេញវ័យត្រឹមតែ ១៣,២%
ប៉ុណ្ណោះ ដែលរ
 ៀនបានយ៉ាងហោចណាស់ក
 ម្រិតម
 ធ្យមសិក្សា បើធៀបនឹង ២៦,១% សម្រាប់មនុស្ស
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

ពេញវ័យជាបុរស។ ការចូលរួមរបស់សក
្ត្រី ្នុងទីផ្សារការងារមានកម្រិតទាបត្រឹម ៧៥,៥% បើធៀបនឹង៨៦,៧%
សម្រាបប
់ ុរស (UNDP, 2017)។
កត្តាយទ
ុ ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៣
ដើម្បីបង្កើនស
 ក្តានុពលរបស់យ
 ុវជន និងប
 ្រជាជនរស់នៅទីក្រុងដែលក
 ំពុងក
 ើនចំនួនចាំបាច់ត
 ្រូវ
មានការវិនិយោគលើកា
 រកសាងសមត្ថភាព ជាមួយនឹងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ល
 ើក្មេងជំទង់ និង
ការសម្រេចឱ្
 យបាននូវលទ្ធផលអាហារូបត្ថម្ភ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ ការធ្វើចំណាកស្រុកដ
 ៏ឆាប់រហ័យទា
 មទារ
ឲ្យមានការពិនិត្យតាមដានលើផលប៉ះពាល់ និងចាំបាច់ត្រូវមានការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហអតុ
ា ល្យភាព
យេនឌ័រ ដ
 ែលនៅសេសសល់។

៣.៤ និន្នា ការបច្ចេកវិទ្យា
ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវការមាន និងការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យា ដែលមានតម្លៃទាប គឺជា
ឱកាសដ៏ប្រសើរដើម្បប
ី ្រទេសក
 ម្ពុជាបង្កើនការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស និងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា
សំខាន់ៗ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រើប្រាស់វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមានការ
ថយចុះ ហើយទន្ទឹមគ្នានេះ ការប្រើប្រាស់អុីនធឺណែត និងទូរសព្ទដៃ មានការកើនឡើង។ ការសិក្សា
មួយដែលធ្វើឡើងដោ
 យ BBC Media Action (2014) បានរកឃើញថា យុវជន (អាយុ ១៥ ដល់
២៤) ភាគច្រើននៅកម្ពុជាមើលទូរទស្សន៍ (៩២%) ស្តាបវ់ិទ្យុ (៩២%) និងប
 ្រើទូរសព្ទដៃ (៩៦%)។
ការប្រើប្រាស់អុីនធឺណែត មានការកើនឡើង។ យុវជនមួយភាគបីនៅ
 ក្នុងប្រទេសន
 េះ ដែលភាគច្រើន
រស់នៅតំបន់ទីក្រុងមានអ៊ិនធឺណែតប
 ្រើប្រាស់។ ពួកគេបានលើកឡើងថា ពួកគេប្រើប្រាស់អុីនធឺណែត
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន (៧៣%) និងបណ្ដាញទំនាក់ទ
 ំនងសង្គម (៦៣%) (BBC Media Action
2014)។
ខណៈពេល ដល
ែ ប
 ច្ចក
េ វិទ្យាអា
 ចបំពេញ តួនាទីជា
មូលដ្ឋានដ
 ៏សំខាន់ដើម្បជ
ី ំរុញ
ឱយ្ មានការផស្ ព្វផសា
្ យ ព័តមា
៌ ន

93.5
71
59

89
77

74
64.5

71

និងផ្ដល់ល
 ទ្ធភាពឱ្យមា
 នការ
ពង្រីក ការគ្របដ
 ណ្ដប់ លើ 37
29
ប្រជាជនឱ្យបានកាន់តច្រ
ែ ើន
20 20
17
នាក់ ក៏ដូចជា ក្រុមគោលដៅ
ជាក់លាក់ បញ្ហាថ្មីមួយដ
 ែល
កើតឡើង គឺការជឿទុកច
 ិត្ត
ស្ដាប់វទ
ិ ្យុ
មើលទូរទស្សន៍
មានទូរសព្ទប
 ្រើ មានអីុនធឺណែត
លើ ព័ត៌មានដែលមាន។ ការ
ឬវីដេអូ
ប្រើ
អង្កត
េ លប
ើ ច្ចក
េ វិទយា
្ នៅ
 ក
 ម្ពជា
ុ 
រូបភាពទី ១០៖ ទិដ្ឋភាពរួមនៃស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុង
បានរកឃើញថា អ្នកឆ្ល
 យ
ើ តប
ខេត្តរតនគិរី ព្រៃវែង និងភ្នំពេញ (BBC Media Action, 2014)
សំណួរប្រមាណ ៥៥% ជឿ
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ផ្សេងៗ
រតនគិរី
ពវ
្រៃ ង
ែ
ភ្នព
ំ ញ
េ
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ទុកចិតព
្ត ័ត៌មានតាម ហ្វេសប៊ុក ខណៈពេលដែល ៤៥% ទៀតមិនជឿទុកចិត្ត ឬជឿទុកចិត្ត “ខ្លះ” ប៉ុណ្ណោះ។
ការមិនជឿទុកចិត្តព័ត៌មានពីប្រភពហ្វេសប៊ុក មានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេ ពាក់ព
 ័ន្ធនឹងការអានព័ត៌មាន ដែលក្ន
 ុង
នោះអ្នកឆ្លើយតបប្រមាណ ៣០% បានលើកឡើងថា ពួកគេបា
 នទទួលព
 ័ត៌មាន “ក្លែងក្លាយ”  តាមរយៈ
ហ្វេសប៊ុក។ ស្របពេលដែលប
 ្រជាជនកម្ពុជាកាន់តប្រ
ែ ើហ្វេសប
 ៊ុកច្រើនឡ
 ើងៗ ដូចជា មធ្យោបាយសម្រាប់
ទទួលបានដំណឹង និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតផងនោះ ភាពចាំបាច់ដ
 ើម្បីធានាឱ្យមានការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាច
ជឿទុកចិត្តបានមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសពា
 ក់ព័ន្ធនឹងក្មេងជំទង់ និងយុវជន ដូចជា ព័ត៌មានអំពី
បញ្ហសុ
ា ខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភជាដើម (BBC Media Action, 2014; WFP, 2017a)។
កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៤
ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសយុវជន ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើនជាងមុននិងកាន់
 
តែយល់ដ
 ឹងច្រើនជា
 ងមុនអ
 ំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឱកាសបង្កើនការវិនិយោគលើធនធាន
មនុស្ស ក៏មានកាន់ត
 ែច្រើនផងដែរ តាមរយៈការបង្កើត និងប
 ង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឱ្យពួ
 កគេទ
 ទួល
បានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថមព
្ភ ីប្រភពដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។

៣.៥ និន្នា ការបរ ិស្ថាន
ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសដ
 ែលសំបូរធ
 នធានបរិស្ថានចម្រុះ។ ការរេចរិលបរិស្ថាន ការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុនិងកា
 រកើតឡើងនូវគ
 ្រោះមហន្តរាយប្រចាំឆ្នាំនៅកម្រិតទាប ដូចដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់
ក្នុងផ្នែក ៤.៤ ស្ដីពីនិ
 ន្នាការស្ថិរភាពកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើលទ្ធភាពរបស់សហគមន៍
ងាយរងគ្រោះ ក្នុងកា
 រឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយ
មនុស្ស។ អ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ម
 ្ដងហើយម្ដងទៀតប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ ដែលនាំឱ្យមា
 ន

ផលប៉ះពាល់ជា
 អវិជ្ជមាន ដូចជាការខ្ចីបុលបន្ថែមជាដើម (WFP, 2017b) ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នា

ហានិភ័យដ
 ែលបង្កឡើងដោ
 យសារការរេចរិលធ
 នធានធម៌ជាតិ អាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើ
និរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ច។

ការប៉ាន់ប្រមាណជាផ្លូវការពីក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញថា គម្របព
 ្រៃឈើបានថយចុះពីប្រមាណ ៦០%

ក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ មកនៅតិចជាង ៤៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ហើយព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ត្រូវប
 ្រឈមនឹង

ការកាប់បំផ្លាញ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ ក៏មានការបាត់បង់តំបន់ដីសើមជាច្រើនផ
 ងដែរ (MoE, 2016)។ ការគ្រប់គ្រង

ធនធានធម្មជាតិពុំបានល្អ ការវិនិយោគតិចតួចលើការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាព និងការពង្រីកដីសម្រាប់
ផលិតកម្មកសិ
 កម្ម ជាកត្តារួមចំណែកធ
 ្វើឱ្យមាននិន្នាការនេះកើតមានឡើង (World Bank & ADB,
2015; World Bank, 2017b)។

ដោយសារតែ មានប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅជនបទ ប្រមាណ ៨០% ពឹ ងអាស្រ័យលើ បរិស្ថានធម្មជាតិ និង

កសិកម្មស
 ម្រាប់ការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេ (Climate Investment Funds, 2016)

ការគ្រប់គ្រងធ
 នធានធម្មជាតិទាំងនេះប្រកបដោយចីរភាព ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅតែអាចធានាបាន
នូវការអនុវត្តវិធានការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកាត់បន្ថយផ
 លប៉ះពាល់ន
 ៃការប្រែប្រួល
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

អាកាសធាតុមា
 នសារៈសំខាន់យ៉
 ាងខ្លាំង សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនាពេលអនាគត។ ផ្សារភ្ជាប់
ជាមួយចំណុចនេះ ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងទ
 ឹកជំនន់ ការធានាឱ្យមានស្ដង់ដារ
អប្បបរមាសម្រាប់កា
 រសាងសង់ស
 ំណង់នានា និងធានាឱ្យមានការប្រើប្រាស់ផែនការទីក្រុង ដើម្បីបង្កើន
ភាពធន់ទ្រាំ

មានសារៈសំខាន់ស
 ម្រាប់កាត់បន្ថយផ
 លប៉ះពាល់ និងការខាតបង់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះ

មហន្តរាយធម្មជាតិ និងគ្រោះម
 ហន្តរាយដែលប
 ង្កឡើងដោយមនុស្ស (FAO, et al., 2016; UNDP,
2014)។

កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៥
ការរេចរិលបរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការកើតឡើងនូវគ្រោះមហន្តរាយជារៀងរាល់ឆ្នាំ
នៅកម្រិតមូលដ្ឋាន កំពុងប
 ង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើលទ្ធភាពរបស់ស
 ហគមន៍ ដែលងាយរងគ្រោះ
ក្នុងការទប់ទល់ដ
 ែលតម្រូវឲ
 ្យមាន ការអនុវត្តគោលនយោបាយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង
ធនធាន ការអភិវឌ្ឍប
 ្រកបដោយចីរភាព និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។

៤.ការវិភាគល�ើស្ថានភាពសន្តិសខ
ុ ស្បៀង និងអាហារ ូបត្ថម្ភ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការធ្វើពិពិធក
 ម្មសេដ្ឋកម្ម និងការកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរឱ
 ្យកត់

សម្គាល់រួមគ្នាធ្វើឱ្យមានការលើកកម្ពស់ស
 ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក្នុងកម្រិតម
 ួយខ
 ្ពស់ដូចដ
 ែលត្រូវ

បានឆ្លុះបញ្ចាំងក
 ្នុងពិន្ទុនៃសន្ទទស្សន៍ភាពអត់ឃ្លានព
 ិភពលោកឆ្នាំ ២០១៧។ បើទោះបីជាប
 ្រទេសក
 ម្ពុជាត្រូវ
បានដាក់ពិន្ទុថានៅកំពុងជ
 ួបប្រទះនឹងបញ្ហាភាពអត់ឃ
 ្លានច
 ្រើនយ
 ៉ាងណា
 ក៏ដោយ មានការរីកចម្រើនយ
 ៉ាង

ឆាប់រហ័សជា
 ច្រើនកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ព
 ុជា ហើយឥឡូវន
 េះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈា
 នទៅរក

ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដ
 ែលមានបញ្ហាភាពអត់ឃ្លានកម្រិតមធ្យម។ ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រទេសដែលថ
 យ
ចុះភាគរយខ្ពស់ជាងគេស
 ម្រាប់ប្រទេសដែលត្រូវបា
 នវាស់វែងថាមានភាពអត់ឃ្លានចាប់ពីកម្រិតធ
 ្ងន់ធ្ងរឡ
 ើង
ទៅ នៅក្នុងការដាក់ពិន្ទុសន្ទទស្សន៍ភាពអត់ឃ្លានស
 កលលោក សម្រាប់រយៈពេលពី
 ឆ្នាំ ២០០០-២០១៧
(von Grebmer, et al., 2017) (រូបភាពទី១១)។

៤.១ និន្នា ការនៃភាពមានស្បៀង
ផលិតកម្មស្បៀង និងទីផ្សារស្បៀង
ផលិតកម្មកសិកម្ម ដែលមានការផ្ដោតការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ស
 ំខាន់លើដំណាំស្រូវ និងប
 ន្ទាប់មកលើ

ដំណារួំមផ្សំដទៃទៀត បានសម្រេចកំណើនលឿនជាងកំណើនចំនួនប្រជាជន និងត
 ម្រូវការរបស់ប្រជាជន
ដែលនាំឱ
 ្យស្ថានភាពនៃការមានស្បៀងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន។ ដំណាំស្រូវ គឺជាដំណាំដែលត្រូវបាន
ដាំដុះច
 ្រើនជាងគេក
 ្នុងផ
 លិតកម្មក
 សិកម្ម ហើយបច្ចុប្បន្ននេះការដាំដុះដំណាំស្រូវស្មើនឹងប្រមាណ ៧២%

នៃសកម្មភាពដាំដុះសរុប (MAFF, 2017; NIS, 2009b, 2014)។ ប្រទេសកម្ពុជាអាចផលិតស
 ្រូវបាន
គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុកចា
 ប់តាំងព
 ីឆ្នាំ ១៩៩៦ មក ហើយផ
 លិតកម្មស្រូវបានកើនឡ
 ើងពី

ប្រមាណ ៤ លានតោន ដល់ ជិត១
 ០ លានតោនពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦។ ទន្ទឹមគ្នានេះ
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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រូបភាពទី ១១៖ សន្ទស្សន៍ភាពអត់ឃ្លានសកលលោក វឌ្ឍនភាពចាប់តាំងព
 ីឆ្នាំ ២០០០ មក
(von Grebmer, et al., 2017)

ការនាំចេញស្រូវក្នុងអត្រាមួយខ្ពស់ ធ្វើឱ
 ្យតួលេខនាំចេញក
 ើនឡើងព
 ីត្រឹមក
 ្រោមកន្លះលានតោន រហូតដ
 ល់
ប្រមាណ ៤,៧ លានតោន សម្រាប់កា
 រនាំចេញចន្លោះពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦ (World Bank,
2017b; MAFF, 2017)។
ដំណាឧ
ំ ស្សាហកម្ម

% បណ្ដោះអាសន្ន

4
5% បន្លែ

ដំណាឧ
ំ ស្សាហកម្មអ
 ចិន្ត្រៃយ៍

2%

ធញ្ញជាតិ (ស្រូវ/
 អង្ករ)

មើម និងស
 ណ្ដែក

11%

(leguminous)

72%

ផ្លែឈើ ន
 ិងគ
 ្រាប់

11

%

(nuts)

រូបភាពទី ១២៖ ផលិតកម្មស្រូវ និងផលិតក
 ម្មដ
 ំណាំឧស្សាហកម្មដទៃ (MAFF, 2017; NIS, 2014)

ទោះបីជាផលិតកម្មស្រូវមា
 នការកើនឡើងយ៉ាងណា
 ក
 ៏ដោយ បើន
 ិយាយពីទស្សននៃភាពមានស្បៀង
ការផ្ដោតត
 ែលើដំណាំណាមួយប
 ែបន
 េះ មានន័យថា កម្ពុជាបានធ្វើពិពិធកម្មដ
 ំណាំរបស់ខ្លួនក
 ្នុងកម្រិតមួយ
តិចតួចនៅ
 ឡើយ។ ការផ្ដោតលើដំណាំតិចម
 ុខបែបនេះ ត្រូវបា
 នឆ្លុះបញ្ចាំងក
 ្នុងនិន្នាការនៃរបបអាហារតាម
គ្រួសារដែលក
 ្នុងនោះ បើទោះជាស្បៀងអាហារកាន់មានច្រើននៅតាមទីផ្សារយង
ា៉ ណាកដោ
៏ យ អង្ករនៅតែជា
អាហារ
់
សខា
ំ ន់ជាងគេក
ង
ុ្ន របបអាហាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ បញ្ហក
ា ង្វះអាហារូបត្ថមបានថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល
្ភ
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ពី ២៩,២% (ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប) ក្នុងឆ្នាំ ២០០០
មកនៅ ១៥,៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ (FAO, 2017b)
ដែលផ្អែកទៅតាម តារាងតុល្យការស្បៀងអាហារនៅថ
 ្នាក់ជាតិ
ដែលនេះបង្ហញ
ា ថា ការរីកចម្រើនផ្នែកផ
 លិតកម្មស្បៀង គួបផ្សំ
នឹងកា
 រនាំចូល និងការនាំចេញ កំពុងប
 ង្កភាពងាយស្រួល
ឱយ្ បជា
្រ ពលរដ្ឋកាន់តច
ែ ន
ើ្រ នាក់ អាចបព
ំ ញ
េ តមវកា
ូ្រ រថាមពល
របស់ខន
ួ្ល ។
ការដា ំដុះបន្លែ ការចិញ្ម
ចឹ សត្វនិងវារ ីវប្បកម្ម
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33
18

2009

31

14

2014

តារាងតុល្យភាពស្បៀងអាហារជាតិ (FAO)
ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់របស់គ្រួសារ (NIS)

រូបភាពទី ១៣៖ បញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
ការដាំដុះដំណាំរួមផ្សំ (ពោត ដំឡូងមី ដំឡូងជ្វា បន្លែ និង
២០០៤-២០១៤ (FAO, 2017b; NIS,
សណ្ដែកបាយ) មានការកើនឡ
 ើងជាង

៥% នៅក្នុងអ
 ំឡុងឆ្នាំ
2005, 2009b, 2014)
២០១៥-២០១៦ ស្របពេលនឹងមានការ
បន្តកន
ើ ឡើងផ
 ដ
្ទៃ ផ
ី លិតកម្មសមប
្រា ដំ
់ ណាំ
ទាំងនេះ។ ចេញពីស
 ្ថិតិផ
 ្លូវការ គេពិបាក
កំណត់ថា តើកា
 រកើនឡើងទាំងនេះប
 ៉ុន្មាន
ពាក់ព
 ័ន្ធនឹងដ
 ំណាំ ដែលត្រូវបា
 នប្រើប្រាស់
ផ្ទាល់ជា
 ស្បៀងអាហារ និងថាតើដំណាំ
ប៉ុន្មានដែលប្រ
 ើប្រាស់ជាច
 ំណីសត្វ និង/ឬ
កែចសម្រា
្នៃ
ប់ការនាំចេញ។ ផ្ទៃដីផលិតកម្ម
សម្រាបដ
់ ំណាំឧស្សាហកម្ម ដូចជា សណ្ដែក
សៀង ស្វាយចន្ទី ល្ង អំពៅ ក្រចៅ និង
ថ្នាំជក់ មានការប្រែប្រួលខ
 ុសៗគ្នា និងមាន
ការថយចុះ នៅក្នុងរយៈពេលប
 ៉ុន្មានឆ្នាំ
រូបភាពទី ១៤៖ ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង និងរបបអាហារចម្រុះ
ចុងក្រោយនេះ។ គេមិនអាចកំណត់ឱ្យដឹង
(Development Initiatives, 2017; IFReDI, 2012)
ថា តើកា
 រផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃដីផ
 លិតក
 ម្មទាំងន
 េះ
បង្កផលប៉ះពាល់ប
 ៉ុណ្ណា ដល់ភាពមានស្បៀង និងការទទួលបា
 នស្បៀង ទូទាំងប្រទេសនោះឡើយ។
ការកើ ន ឡ
 ើ ង នូ វ ផ
 ្ ទ ៃដី ស ម្ រ ាប់ ដ
 ាំ ដ ំ ឡ ូ ង មី ដែលជាដំណាំត្រូវបានប្រើប្រាស់ ភាគច្រើនសម្រាប់ការកែច្នៃ
សម្រាបឧ
់ ស្សាហកម្ម និងការនាំចេញ អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់
 ការដាំដំណាំចម្រុះមុខតាមគ្រួសារ ហើយ
ដំណាំន
 េះក៏ទំនងជានាំឱ
 ្យមានការកើនឡើងន
 ូវផ
 ្ទៃដីស
 ម្រាប់ដាំដំណាំរួមផ្សផ
ំ ងដែរ។

បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងក
 សិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (២០១៧) ការចិញ្ចឹមសត្វ
បានសម្រេចល
 ើសពីគោលដៅ ដោយចំនួនសត្វមានការកើនឡើង ដែលនិន្នាការនេះគឺជាន
 ិន្នាការរយៈពេល
វែង ដែលកើតមានជាយូរមកហើយ។ ចំនួនសត្វសុរប ដែលចិញ្ចឹមដោយកសិករខ្នាតតូចមា
 នការកើនឡើង
៣,៥% បើទោ
 ះបីជាច
 ំនួនសត្វោថយចុ
គ
ះ ០,២% យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ចំនួនបក្សច
ី ិញ្ចឹមមានការកើនឡើង
ខ្លាំង ប្រមាណ ៦,៤% ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦។ ចំនួនស
 ត្វច
 ិញ្ចឹមជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម
ពោលគឺសត្វគោ និងស
 ត្វជ្រូកក
 ៏មា
 នការកើនឡើងខ្លាំងផ
 ងដែរ។ ចំនួនប
 ក្សីដែលចិញ្ចឹមតាមផ្ទះមានការ
ថយចុះ ទន្ទឹមគ្នានឹងមានការកើនឡើងយ
 ៉ាងច្រើននូវចំនួនបក្សីនាំចូល។ ផលិតកម្មត្រីពីគ្របប
់ ្រភពទាំងអស់
ដូចជាការចិញ្ចឹមត្រីតជា
 លក្ខណៈគ្រួសារតាមតំបន់នេសាទ និងតាមវាលស្រែ ក៏ដូចជាវារីវប្បកម្មមានការកើន
ឡើងត
 ិចតួចព
 ីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ឆ្នាំ២០១៦ (MAFF 2017)។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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នៅដើមឆ្នាំ ២០១៦ ទិនន
្ន យ
័ តម្លត
ៃ វ្រូ បា
 នបម
្រ ល
ូ ពីទ
ផ
ី សា
្ រចន
ំ ន
ួ ៩៥ នៅទូទាង
ំ ប
 ទ
្រ ស
េ ដើមប្ ផ
ី ល
្ដ ព
់ ត
័ មា
៌ ន
ដល់ការវិភាគការចំណាយលើរបបអាហារ ក្នុងគោលបំណងកំណត់ពល
ី ទ្ធភាពចាយវាយទិញអាហារដែល
មានអាហារូបត្ថម្ភនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្សារចំនួន ៩៥ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសំណាក
គំរូចេញពីផ្សារសរុបច
 ំនួន ២០២ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យស្ថិតត
ិ ម្លៃនៃនាយកដ្ឋានផ
 ែនការ និងស្ថិតិ
ក្រសួងក
 សិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ ក្នុងចំណោមផលិតផលអាហារក្នុងបញ្ជីចំនួន៥០០ មុខ ការអង្កេត
នេះអាចប្រមូលព
 ័ត៌មានតម្លផលិ
ៃ តផលចម្លោះពី ២៣២ ដល់ ៣៤២ មុខ ក្នុងផ្សារនីមួយៗ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង
ពីភាពអាចរកបាននូវផលិតផលក្នុងចំនួនខុសៗគ្នាពីផ្សារមួយទៅផ្សារមួយទៀតទូទាំងប
 ្រទេស។

រូបភាពទី ១៥៖ ផលិតផលស្បៀងអាហារ ដែលមានក្នុងផ្សារចំនួន ៩៥ ទូទាំងប
 ្រទេសក
 ម្ពុជា (WFP, 2017d)

កសិកម្មដែលគិតគូរពីអាហារ ូបត្ថម្ភ
ករណីសិក្សាដែលត្រូវបា
 នរៀបចំកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយFAO (2017) បង្ហាញពីហ
 េតុផលវិជ្ជមាន
សម្រាបល
់ ើកទឹកចិតឱ
្ត ្យមានការធ្វើកសិកម្មដែលគិតគូរព
 ីអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា។ កា រ លើកទឹកចិត្តឱ្យមាន
របបអាហារចមះុ្រ ដោយមានការគាំទព
្រ ផ
ី លិតកម្មចមះុ្រ  ជាមួយន
ង
ឹ លទផ
្ធ លរកឃើញបង្ហញ
ា ថា ការបប
ើ្រ ស
្រា ់
«អាហារដែលមា
 នភាពប្រសើរសម្រា

ប់អនាគត» ពោលគឺអាហារដែលស
 ំបូរដោយអាហារូបត្ថម្ភ ធន់ទ្រាំ
ទៅនឹងអា
 កាសធាតុ មានប្រសិទ្ធភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងអាចរកបាននៅក្នុងស្រុក ឬអាចបន្សាំទៅនឹង
ស្ថានភាពក្នុងស្រុក និងការធ្វើក
 សិកម្មចម្រុះ ដូចជា ការដាំដ
 ំណាំចម្រុះ ការចិញ្ចឹមសត្វ និងការចិញ្ចឹមត្រី
អាចបង្កើនភាពចម្រុះនៃអាហារបាន។ លើសព
 ីនេះ ការផលិតអា
 ហារតាមផ្ទះដ
 ែលផ្ដលឱ
់ ្យក
 សិករខ្នាតតូចនូ
 វ
ជំនាញ និងធនធានសម្រាបផ
់ លិតអាហារដែលនាំមកនូវស
 ុខភាពល្អជាច្រើនប
 ្រភេទ ពេញមួយឆ្នាំ ក៏ដូចជា
ពង្រឹងទ
 ំនាក់ទំនងរបស់កសិករទាំងនេះជាមួយន
 ឹងទីផ្សារ ជាកត្តាអាចជួយល
 ើកកម្ពសស
់ ន្តិសុខស
 ្បៀង និង
អាហារូបត
 ្ថម្ភរបស់ពួកគេ។ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងច
 ំណុចនេះ ការកែលម្អទៅលើវិធរក្
ី សាទ
 ុកអាហារឱ្យបានយូរ និង
ការកែច្នៃអាហារដើម្បីរក្សាអា
 ហារូបត្ថម្ភ បង្កើនរយៈលក់បានយូរ និងសុវត្ថិភាពអាហារ ក៏នឹងមា
 នឥទ្ធិពល
ជា វិជ្ជមានលើសន្តិសុខស
 ្បៀងផងដែរ គួបផ្សំជាមួយនឹងកា
 របង្កើនការយល់ដឹងអំពីអាហារូបត្ថម្ភ និង
សុវត្ថិភាពអាហារសម្រាបអ
់ ្នកផលិត និងស
 ម្រាប់អតិថ
 ិជន ដោយដាក់ឱ
 ្យប្រើប្រាសន
់ ូវបទដ្ឋានម្ហ
 ូបអាហារ។
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ដោយសារតែស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្មមានចំនួនច្រើន ការគាំទ្រដល់ការទទួលបានអាហារដែលមានសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ម្ដាយ និងការបង្កើនការយល់ដឹងដ
 ល់ពួកគេអំពីសុវត្ថិភាពអាហារ និងការថែទាំកូន ក៏ដូចជាការ
ពង្រឹងស
 ិទ្ធិអំណាចក្នុងការអប់រំរបស់ស្ត្រី ដើម្បីផ្ដលលក្ខ
់ ណៈងាយស្រួលឱ្
 យមានការចូលរួមពីពួកគេ ក៏អាច
ជួយស
 ម្រេចល
 ទ្ធផលជាវិជ្ជមានជុំវិញស
 ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថមផ
្ភ ងដែរ។ ចុងក្រោយ ចាំបាច់ត្រូវមាន
ការលើកកម្ពស់ការធ្វើសមាហរណកម្ម រវាងវិស័យក
 សិកម្ម វិស័យសុ
 ខាភិបាល វិស័យទឹកស្អាត និងអនាម័យ
ដើម្បីធ
 ្វើឱ្យស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរ ជាងមុន ក៏ដូចជាតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំ អំពី
ផលិតកម្មស្បៀង និងការប្រើប្រាស់អាហារដើម្បីពង្រឹងការយល់ដ
 ឹងអំពីអាហារូបត្ថម្ភ (FAO, 2017a)។
កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៦
ផលិតកម្មកសិកម្ម ដែលភាពរឹងមាំបានគាំទ្រឱ្យមានការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង
និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ។ បច្ចុប្បន្ននេះចាំបាច់ត្រូវមានការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាព ភាពចម្រុះ
ភាពធន់ទ
 ្រាំ និងការគិតគ
 ូរពីអា
 ហារូបត្ថមក
្ភ ្នុងការធ្វើកសិកម្ម។

៤.២ និន្នា ការនៃការទទួលបានស្បៀង
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ
 ួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅ
 កម្រិតម៉ាក្រូ បានបង្កលក្ខណៈឱ្យមានការបង្កើនប្រាក់ចំណូល
និងកា
 រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្រិតគ្រួសារ។ អត្ថប្រយោជន៍ដែលបានពីកំណើននេះព
 ុំត្រូវបានបែងច
 ែក
ឱ្យបានស្មើគ្នានោះឡើយ ដែលនេះរំលេចឱ្យឃើញពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ ដែលមានគោល
បំណង“មិនទ
 ុកអ
 ្នកណាម្នាក់ចោល”។
ការកាត់បន្ថយភា
 ពក្រីក្រ
ភាគរយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រោមប
 ន្ទាត់ភាពក្រីករបស់
្រ
ជាតិបានថយចុះព
 ី ៥៣,២% ក្នុង
ឆ្នាំ ២០០៤ មកនៅ ១៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ នេះប
 ើតាមស្ថិតិផ្លូវការ អំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ(MEF,
2016b)។ ប្រទេសកម្ពុជាក
 ៏បា
 នបង្ហាញឱ
 ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពគួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់ក
 ្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ពហុសមាសភាគ ដែលខុសពីភាពក្រីក្រដែលផ
 ្អែកទៅលើប្រា
 ក់ចំណូល។ សន្ទទស្សន៍នៃភាពក្រីក្រពហុ
សមាសភាគ (MPI) នេះ រាប
 ់ញ្ចូលផ
 ងដែរនូវ ការលំបាកផ្នែកសុ
 ខភាព ការអប់រំ និងជីវភាពនៅក្នុង
កម្រិតគ្រួសារ។ សន្ទទស្សន៍នៃ MPI របស់កម្ពុជាថយចុះពី ០,២១១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ មក ០,១៥០
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ហើយ
 ប្រសិនប
 ើរាប់ជា
 ចំនួនម
 នុស្សវិញ ភាពក្រីក
 ្រពហុសមាសភាគថយចុះពី ៤៦,៨%
មកនៅ ៣៣,៨% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។ បច្ចុប្បន្ននេះ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រពហុ
សមាសភាគមាន ៣១,៦% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប ពោលគឺខ្ពស់ជាងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក
 ្រផ្អែកទៅលើ
ប្រាកច
់ ំណូល ដោយសារតែមានការបញ្ចូលសមាសភាគបន្ថែមមួយចំនួនទៅ
 ក
 ្នុងការគណនា។ តួលេខទា
 ំង
នេះឆ្លុះប
 ញ្ចាំងឱ្
 យឃើញថា ប្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលក
 ្រីក្រ ច្រើនជួបន
 ឹងផលប៉ះពាល់ជា
 អវិជ្ជមាននៅពេលដ
 ែល
មានវិបត្តិនានាកើតឡើង ដូចជានៅពេលដែលមានជំងឺឈឺថ្កាត់ ជាដើម។ ក្រៅពីកង្វះប
 ្រាក់ចំណូលដ
 ើ ម ្ ប ី
បំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួន ពួកគេក៏ពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថ
 ែទាស
ំ ុខភាព ឬបន្តឱ្យកូននៅរៀនដែរ
ដែលធ្វើឱ
 ្យពួកគេកា
 ន់តែមានការពិបាកក្នុងការងើបចេញ ឬរំដោះខ្លួនច
 េញពីភាពក្រីក្រ និងនាំឱ្យពួកគាត់
ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ដ
 ែលអាចនាំមកនូវផ
 លប៉ះពា
 ល់កា
 ន់តអវិ
ែ ជ្ជមាន (UNDP, 2016)។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ស្របជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងវា
 ស់វែងភាពក្រីក្រ ដែលធ្វើឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
និន្នាការភាពក្រីក្រស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបា
 នបង្ហាញក
 ្នុងទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានកំណត់នូវ
បន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីមួយ ដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចព
 ីបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែបង្ហាញ
ឱ្យឃើញពីនិន្នាការដូចគ្នា។ ការវាយតម្លៃភាពក្រីក្រដែលធ
 ្វើឡើងដោយធនាគារពិភពលោក (២០១៣)
គូសបញ្ជាក់ថា បើទោ
 ះបីជាអ
 ត្រានៃភាពក្រីក្រមានការថយចុះគួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយ ដែល
មូលហេតុចម្បងគឺដោ
 យសារវិស័យកសិកម្ម និងការកើនឡើងប
 ្រាក់ឈ
 ្នួលនៅតំបន់ជនបទ ប្រជាពលរដ្ឋ
កម្ពុជាម
 ួយភា
 គធំ បានងើបចេញផ
 ុតព
 ីបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វឱ
ើ ្យពួកគាត់ជា
 ច្រើន
ងាយរងគ្រោះខ្លាំង ប្រសិនប
 ើមា
 នវិបត្តិនានាកើតមានឡើង។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីធ
 ្វើការប្រៀបធៀប
បន្ទាត់នៃភាពក្រីក្ររបស់ធ
 នាគារពិភពលោក និងប
 ន្ទាត់ន
 ៃភាពក្រីក្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងបាន
រកឃើញថា អត្រានៃភាពក្រីក្រងាយនឹងប្រែ
 ប្រួលទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរបន្ត
 ិចបន្តួច ក្នុងកម្រិតនៃភាពក្រីក្រ
ដែលមានន័យថា គ្រួសារកម្ពុជាដែលក
 ំពុងរស់នៅល
 ើបន្ទាតនៃ
់ ភាពក្រីក្រតែបន្តិច (“អ្នកជិតក្រ”) ងាយ
រងគ្រោះខ្លាំង ដោយសារវិបត្តិខាងក្រៅ (ដូចជា ការឡើងថ្លស្
ៃ បៀងអាហារ និងទំនិញប្រ
 ើប្រាស់ជាមូលដ្ឋាន
ការចំណាយលើបញ្ហាសុខភាពដែលកើតឡើងដោ
 យមិនបានរំពឹងទុក និងគ្រោះមហន្តរាយដែលពាក់ព័ន្ធ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ)។ ដូចនេះ គេចាំបាច់ត្រូវគ
 ិតពិចារណាអំពីភាពងាយរងគ្រោះទា
 ំងនេះក្នុងការ
តាក់តែងគោលនយោបាយនានា (ADB, 2014)។	
(វិ)សមភាពប្រាក់ចំណូល
បើទោះបីជាមានការរីកចម្រន
ើ គួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់ទាំងនេះ ដោយសារកំណើននៅថ្នាក់ជាតិយ
 ៉ាងណា
 ក
 ៏
ដោយ ប្រទេសក
 ម្ពុជានៅបន្តជ
 ួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងវិសមភាព។ បញ្ហា
ប្រឈមទាំងនេះ រួមមាន ការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពពុំបានដូចៗគ្នានៅទូទាំងប
 ្រទេស និងក្នុងចំណោមក្រុម
ប្រជាសាស្ត្រ និងក្រុមសង្គមស
 េដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគ្នា ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពយឺតយ
 ៉ាវ
នៅឡើយក្នុងការសម្រេចទៅ
 តាមសូចនាករអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សជាច្រើន។ ចាំបាច់ត្រូវត
 ែមានការធានាយ៉ាងណា
ឱ្យមានការបែងច
 ែកកា
 រអភិវឌ្ឍន៍ម
 នុស្សប
 ្រកបដោយសមធម៌ ពោលដើម្បីឱ្យប
 ្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអា
 ចទទួល
បានភាគផលពីវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបាន ជាពិសេស ត្រូវមានការគិតគូរផ្ដ
 ល់ភាគផលទាំងនេះទៅដល់
ស្ត្រី។ ដើម្បីសម្រចតាមគោលបំណង“មិនទុកឱ្យន
 រណាម្នាក់នៅក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ” នៃរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០
និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព និងដើម្បីផ
 ្ដល់សេវាទៅដល់អ
 ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោយគេមុនគេ
ចាំចាច់ត្រូវមា
 នការខិតខំប
 ្រឹងប្រែងផ
 ្ដល់អាទិភាពដល់ក្រ
 ុមដែលជួបការលំបាក ដោយត្រូវស
 ម្លឹងឱ្យហួសពី
ប្រជាជនធម្មតា ដើម្បីស្វែងរកក្រុមទា
 ំងនោះ កន្លែងដែលពួកគាត់នៅ
 និងអ
 ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ព
 ួកគាត់។
ជារឿយៗ ក្រុមដែលនៅ
 ក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ ភាគច្រើនគ
 ឺជាក
 ្រុមដ
 ែលមិ
 នសូវមា
 នឱកាសដូចជា ស្ត្រី ជនពិការ
ចាស់ជរា និងជ
 នជាតិភា
 គតិច។ល។ (Overseas Development Institute, 2017)។
ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច បើទោះបីជាកំណើនប្រាក់ចំណូលមាន
កម្រិតខ្ពសយ
់ ៉ាងណា
 ក៏ដោយ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះពុត
ំ វ្រូបានបែងចែកប
 ្រកបដោយសមធម៌ឡ
 ើយ។ ទិន្នន័យ
តំណាងឱ្យប
 ្រទេសទា
 ំងមូល (លើកលែងទ
 ីក្រុងភ
 ្នំពេញចេញ) ដែលប្រមូលកាលពីខធ្ន
ែ ូ ឆ្នាំ ២០១៦ បាន
បង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋ៨០% អាចរកប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមតែ៤០,២% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបតែប៉ុណ្ណោះ
ខណៈពេលដល
ែ ប
 ជា
្រ ជ
 នតិចជាង២០% ជាអ្នករកចំណល
ូ បា
 ន ៥៩,៨% នៃចំណល
ូ សរុប (WFP, 2016)។
កំណើនប្រទេសក
 ម្ពុជាធ្វឱ
ើ ្យ ផលិតផលសរុបក
 ្នុងស្រុក ក្នុងប្រជាជនម្នាក់កើនឡើងពី ១.២១៥ ដុល្លារ
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ១.៤៣៥ ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ (ខុទ្ធកាល័យស
 ម្ដេចនាយករដ្ឋម
 ន្ត្រី, ២០១៨) ខណៈ
ពេលដែលកា
 រចំណាយក្នុងប្រជាជនម្នាកក
់ ៏មានការកើនឡ
 ើងផ
 ងដែរ។ កំណើននេះបា
 នផ្ដលល
់ ទ្ធភាពឱ្យ
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 ្រជាជន អាចបង្កើន
ប
ចំណាយលើស្បៀងអាហារ
បញ្ចភាគទី១
បញ្ចភាគទី២
បញ្ចភាគទី៣
បញ្ចភាគទី៤
បញ្ចភាគទី៥
ដែលក
 ើនឡើ
 ង ៥,៥%
ចន្លោះពី
 ឆ្នាំ ២០០៩ ដល់
២០១៥ ខណៈពេលដែល 1.9%
ចំណាយលើ ទំនិញម
 ិន
59.8%
12%
19.9%
%
នៃចំណូលសរុបរួម
មែនអាហារ ក្នុងរយៈពេល 6.4
ដូចគ្នន
ា ះេ កើន ឡើង១១%។
រូបភាពទី១៦៖ ចំណែកន
 ៃប្រាក់ចំណូលប
 ្រចាំគ្រួសារ
ទៅតាម
ច
ណ
ំ
ក
ែ
ប

ញ្ចភាគ
(WFP,
2016)
តួលេខ ទាំងនេះបង្ហាញព
 ី
កំណើនកម្លាំងទិញរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានជីវភាពក្រីក្របំផុត ខណៈពេលដែល
13%
កំណើនប្រាក់ច
 ំណាយ មានន័យថា បច្ចុប្បន្ននេះច
 ំណាយលើ
ស្បៀងអាហារមានភាគរយថយចុះក
 ្នុងច
 ំណាយសរុប ដែលប
 ង្
20%
ហាញពីការថយចុះនូវភាពងាយរងគ្រោះ ចំពោះបញ្ហាអសន្តិសុខ
50%

ស្បៀង (NIS, 2009b, 2014)។ ទោះជាយ៉ាងណា
 ក
 ៏ដោយ
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានជីវភាពក្រីក្រទទួលបានភាពល្អ
17%
ប្រសើរក្នុងល
 ្បឿនយឺតជា
 ង ក្រុមប
 ្រជាជនដែលមានជីវភាពធូរធារ
ដោយប្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលស្ថិតនៅ ៥០% ខាងក្រោមគេ រស់នៅ
<1
1-1.29
1.30-2.49
> 2.50
ជាមួយនឹងប
 ្រាក់ច
 ំណូលក
 ្រោម ២,៥០ ដុល្លារក
 ្នុងមនុស្សម្នាក់
រូបភាពទី ១៧៖ ភាគរយនៃប្រជាជនបែងចែក
ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដើម្បីស
 ម្រេចនូ
 វការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព តាមបក្រា ច់ ណ
ំ ល
ូ ក
ង
ុ ្ន មនុសស្ ម្នក
ា ក
់ ង
ុ ្ន មយ
ួ ថ្ងៃ
(FAO et al., 2016)
កម្រិតនៃអសមធម៌ទាំងនេះ ទាមទារឱ្យមានដំណោះស្រាយជា
ផ្នែកម
 ួយនៃរបៀបវារៈ “មិនទុកឱ្យន
 រណាម្នាកនៅ
់ ក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ”។
$

$

$

$

ដោយសារកំណើនម
 ួយភាគធំកើនឡើងដោយសារការងារដែលប្រើជ
 ំនាញកម្រិតទាប និងការធ្វើ
ចំណាកស្រុក ការងារបែបនេះអាចផ្ដល់ជាឱកាស ប៉ុនក៏ជាហានិ
្តែ
ភ័យក
 ្នុងការធានាចីរភាពកំណើននាពេល
អនាគតនិងឧ
 ត្តមភាពបក
្រ ត
ួ បជ
្រ ង
ែ របស់កម្ពុជាផងដរែ បស
្រ ន
ិ បើប
 ទ
្រ ស
េ កម្ពុជានៅបន្តផ
 ត
ោ្ដ លើឧ
 ស្សាហកម្ម
ដែលត្រូវកា
 រជំនាញទាប និងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលទាប ដោយពុំធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមល
 ើធនធានមនុស្សនោះ។
ដើម្បីធានាកំណើន និងការអភិវឌ្ឍប
 ្រកបដោយចីរភាព កម្ពុជាមិនអាចពឹងអា
 ស្រ័យល
 ើវិធីសាស្ត្រកន្លងមក

ដែលធ្លាបជ
់ ួយឱ
 ្យក
 ម្ពុជាទ
 ទួលបានការរីកចម្រើនខ្ពស់ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីកក្ន
្រ ុងអំឡុងពេ
 លទ
 សវត្សរ៍
ចុងក្រោយន
 េះឡ
 ើយ។ ចាំបាច់ត្រូវមានការខិតខំប្រឹងប្រែងប
 ន្ថែមឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហអតុ
ា ល្យភាព និងការ
វិនិយោគលើធនធានមនុស្ស។
លទ្ធភាពចំណាយល�ើរបបអាហារ ការចំណាយផ្សេងៗ និងការជាប់បំណុល
ការវិភាគលើចណា
ំ
យលើរបបអាហារបានបង្ហាញថា ជាមធយ្ មមានគា
្រួស រប្រមាណ ២១% ពុំអាចមាន
លទ្ធភាពទិញក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់នូវអា
 ហារដែលស
 ម្បូរជ
 ីវជាតិ និងក
 ្នុងត
 ម្លៃធូរថ្លៃបំផុតនោះឡើយ។
ចំណាយលើរបបអាហារប្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារដែលព
 ុំបៅដោះម្ដាយ ខ្ពស់ជាងកុមារដែល
បៅដោះម្ដាយ៤៤%។ ចំណាយលើរបបអាហារកើនឡើង ១០-១៥% នៅពេលដែលក
 ្មេងស្រីជំទង់មា
 ន
ផ្ទៃពោះ ឬត្រូវប
 ំបៅកូន។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការបរិភោគចំណីដែលធ
 ្វើឱ
 ្យស
 ុខភាពមិនល្អ អាចបង្កើន
ចំណាយសម្រាប់កុមារ៣៨% (WFP, 2017d)។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ការមានស្បៀងអាហារក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ ព្រមទាំងត
 ម្លស្
ៃ បៀងអាហារទាំងនោះ លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ
របស់គ្រួសារ និងកម្រិតចំណូល មានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងលើលទ្ធភាពរបស់គ្រួសារមួយក
 ្នុងការទទួលបាន
របបអាហារ ដែលមានអាហារូបត្ថម្ភក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រាន់។
ចំណាយសង្គមសំខាន់ៗលើសេវាថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំ ជារឿយៗ ធ្វឱ
ើ ្យបាត់បង់ត
 ុល្យភាពសម្រាប់
គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះភាគច្រើន។ ចំណាយលើការថែទាស
ំ ុខភាពអាចមានរហូតដ
 ល់ប
 ្រមាណ ៧០%
នៃចំណាយសរុបរបស់គ្រួសារ។ការសិក្សាមួយក
 ៏បានរកឃើញផងដែរថា ចំណាយធំៗលើសុខភាពបន្ទាប់ពី
គ្រោះរាំងស្ងួត ដែលបង្កឡើងដោយបាតុភូត អែលនីណូ (El Nino) ទំនងបំផុត ជាកត្តដែ
ា លធ
 ្វើឱ្យគ្រួសារ
ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុល (FAO et al., 2017b; UNICEF et al., 2016)។ ខណៈពេលដែល
ចំណាយរបស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លលកា
ើ រថទា
ែ ស
ំ ខ
ុ ភាពនិងការអប់រមា
ំ នការកើនឡើង ពោលគឺ១,៣% នៃ ផលិតផល
ក្នុងស
 ្រុកសរុប សម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល និង ២,១% សម្រាប់វិស័យអប់រក
ំ ្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ចំណាយនេះ
គឺនៅទាបជាងកម្រិតមធ្យមសម្រាប់ប្រទេសច
 ំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ដោយសារតែមានការពឹងផ្អែកល
 ើការ
ផ្ដល់មូលនិធិពីខាងក្រៅ ស
 ម្រាបកា
់ រផ្ដល់សេវា។
ជំនួយសង្គមតាមសាលាក្នុងទម្រង់ជាការផ្ដល់អាហារ និងអាហារូបករណ៍ ក៏កំពុងទ
 ទួលបានការយក

ចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនផងដែរ ដើម្បីជួយឱ
 ្យកុមារ ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតអាចទៅរៀនបានទៀងទាត់
ប៉ុន្តែ ចាំបាច់ត្រូវមានការពង្រីកក
 ម្មវិធីជំនួយស
 ង្គមបែបនេះបន្ថែមទៀត ដើម្បីប
 ំពេញតម្រូវការរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ។
គេរកឃើញថា គ្រួសារងាយរងគ្រោះ កាន់តែជាប់ប
 ំណុលច្រើនជាងមុន និងក្នុងរយៈពេលយ
 ូរជា
 ងមុន
បើធៀបនឹងគ្រួសារផ្សេងទៀត ដោយបំណុលនេះត
 ្រូវបា
 នប្រើប្រាស់ជាយុទាស្ត្រ
្ធស
សម្រាប់ទ
 ប់ទល់ន
 ឹងវិបត្តិ
(FAO et al., 2017b)។ ពេលខ្លះបំ
 ណុលអាចមានទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានជាមួយនឹងការងើបចេញពី
 
ភាពក្រីក្រ និងភាពងាយរងគ្រោះ ប្រសិនប
 ើបំណុលនេះត
 ្រូវបានបប
្រើ ្រាស់ជាទុនបម្រុងដូចដែលមានបង្ហាញ
ក្នុងការសិក្សាថ
 ្មីៗនេះដោយ UNDP។ ក៏ប
 ៉ុន្តែ នៅពេលដ
 ែលប
 ំណុលកា
 ន់ត
 ែកើនឡើងជា
 បន្តបន្ទាប់ វាមិន
អាចជួយកា
 ត់បន្ថយភាពក្រីកោះ
្រន ទេ និងអាចពុំមានចីរភាពក្នុងរយៈពេលយូរឡ
 ើយ (Foraci/UNDP,
2017; Collins et al., 2009; WFP, 2017b) ។
នៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិកើតមានឡើង គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះ ខ្ចីបុល (បន្ថែម) ភាគច្រើនក
 ្នុង
អត្រាការបក
្រា ដ
់ ខ
៏ ស
្ព ់ ជាយទ
ុ ា
្ធស ស្ត្រដោះសយ
្រា ម
យ
ួ គ្រា ប៉ន
ុ ែវាច្រ
្ត
ន
ើ ត
 ែនាំមកវិញនូវផ
 លបះ៉ ពាល់ជា
 អវិជ្ជមាន។
រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពុជាបានដាក់ឱ
 យ្ អនុវត្តន
 វូ ក
 មត
ិ្រ អត្រាការបក
្រា ខ
់ ស
្ព ប
់ ផ
ំ ត
ុ ត
 ម
ឹ្រ ១៨% សមប
្រា កម្ច
់ មី
ី ក្រហ
ូ រិ ញ្ញវត្ថុ
ដែលកា
 លពីម
 ុន អត្រាការប្រាក់អាចខ្ពសរ់ហូតដល់ចន្លោះពី ២០-៣០% (Leng/NBC, 2016)។
កិច្ចគា ំពារសង្គម
ដោយទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃយន្តការគាំពារសង្គម ចំពោះការការពារក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ
បំផុត បច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងមានការខិតខំប្រឹងប្រែង ធ្វើឡើងក្រោមក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគា
 ំពារ
សង្គម ២០១៦-២០២៥ (RGC, 2016b) ដែលពេញតួនាទីយ
 ៉ាងសំខាន់ក
 ្នុងការសម្របសម្រួលយ
 ន្តការនេះ
តាមរយៈការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយសមធម៌ និងបរិយាបន្នតាមរយៈកម្មវិធី
ជំនួយស
 ង្គម និង កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសង្គម ដែលជាសមាសភាគទាំងពីរនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាំបាច់ត្រ
 ូវមានការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមទៀត ដើម្បីស
 ម្រេចគោលបំណង
“មិនទុកឱ្យន
 រណាម្នាកនៅ
់ ក
 ្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ” ដោយត្រូវយ
 កចិត្តទុកដាក់ ចំពោះសមាសភាគសំខាន់ៗនៃ
កិច្ចព្រមព
 ្រៀងសង្គម ដូចជាកិច្ចគាំពារសង្គម ការគ្របដណ្ដប់ជាសកលនូវសេ
 វាសុខភាព និងស
 កលកម្មន
 ៃ
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ការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា (ODI,
2017)។

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាត ិគាំពារសង្គម មាន
គោលបំណងផ្ដល់ជំនួយស
 ង្គម ផ្សារភ្ជាប់
ជាមួយនឹងស
 ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអា
 ហារូត្ថម្ភ
ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទ
 ុកដាក់ លើចំនុច
ដូចខាងក្រោម៖

ការអនុវត្តក
 ្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ ស្ដីពី
កិច្ចគាំពារសង្គមនេះ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង
ដោយសារ ចំណាយសង្គមម
 ួយចំនួន លើវិស័យ
• ការឆ្លើយតបចំពោះ ស្ថានភាពអាសន្ន
សុខាភិបាល និងវិស័យអ
 ប់រំជារឿយៗជាកត្តដែ
ា លនាំឱ
 ្យ
ឧទាហរណ៍ ការផ្គត់ផ្គង់ស
 ្បៀងនៅក្នុង
មានអតុល្យភាពសម្រាប់គ្រួសារ ដែលងា
 យរងគ្រោះ
ពេលដែលមានវិបត្តិកើតឡើង
ភាគច្រន
ើ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ បញ្ហស្ថ
ា រភា
ិ ពសប្ ៀងដូចកត់សម្គល
ា ់
• ការការពារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារ
ក្នុងផ្នែក ៤.៤។ កម្មវិធីជំនួយសង្គម និងក
 ម្មវិធីធានា
ឧទាហរណ៍ ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់
រ៉ាប់រងសង្គម ក្រោមក
 ្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ
លើការលើកកម្ពសអា
់ ហារូបត្ថម្ភ សម្រាប់
ស្ដីពីកិច្ចគាំពារសង្គមនេះមានវិសាលភាពនៅមានកម្រិត
ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារ
នៅឡើយ។ ក្របខ័ណ្ឌនេះទ
 ទួលស្គាល់ពីប
 ញ្ហាប្រឈម
• កម្មវធ
ិ ផ
ី ល
្ដ ស
់ ប្ ៀងអាហារតាមសាលារៀន
ដោយប្រើប្រាស់កសិផលដែលដាំដុះតាម
ជាច្រើនដែ
 លត
 ្រូវជម្នះ ដូចជា ភាពចាំបាច់ដ
 ើម្បី៖ កែលម្អ
សហគមន៍
បរិយាកាសវិនិយោគ និងការបញ្ជាក់ឱ
 ្យបានច្បាស់ពី
ប្រភព៖ RGC (2017b)
គោលនយោបាយពន្ធ ពាក់ព័ន្ធនឹងប
 ្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារ
សង្គម រួមប
 ញ្ចល
ូ គ្ននូ
ា វការគប
្រ គ
់ ង
្រ របបគាពា
ំ រសង្គមផស្ ង
េ
ដើម្បីបង្កើនភាពស័ក្តិសិទ្ធិ និងប្រសិទ្ធភាព ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រព័ន្ធ “កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងចុះឈ្មោះ
ប្រជាជន” និងប
 ្រព័ន្ធ “កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងចុះឈ្មោះគ្រួសារកក្រីក្រ និងគ
 ្រួសារងាយរងគ្រោះ” ដើម្បី
ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហចុ
ា ះឈ្មោះស
 ្ទួន និងការផ្ដលអ
់ ត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗត្រួតគ្នា និងប
 ង្កើនការយល់ដឹងរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយសារតែនៅមានការយល់ដឹងតិចតួចអ
 ំពប
ី ្រព័ន្ធនេះ និងអ
 ត្ថប្រយោជន៍របស់វា
 (RGC,
2016b, pp. xv-xvi, 39-41)។
កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៧
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីកក្ន
្រ ុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ត្រូវការ
ការគាំទ្របន្ថែមទ
 ៀត តាមរយៈការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើ
 ការលើកកម្ពស់ការទទួលបានស្បៀង
ប្រកបដោយសមធម៌។

៤.៣ និន្នា ការនៃការបឺតស្រូបស្បៀង
និន្នាការនៃការបឺតស្រូបស្
 បៀងនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាន មួយផ្នែកដោយសារការកើនឡើង
នូវប
 ្រាកច
់ ំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ ការមានស្បៀង និងកា
 រទទួលបានសេវាជា
 មូលដ្ឋានល្អប្រសើរជាងមុន។
និន្នា ការអាហារ ូបត្ថម្ភកមា
ុ រ
ការកើនឡើងនូវច
 ំណូល និងទ្រព្យសម្បត្តិ ការមានរបបអាហារចម្រុះជាងមុន ការអប់រំ (ជាពិសេស
ការអប់រំសម្រាប់ម្ដាយ) ការពង្រីកកា
 រគ្របដណ្ដប់នៃសេវាថែទាំស
 ុខភាព ការទទួលទ
 ឹកស្អាត និងសេវា
អនាម័យល្អ
 ប្រសើរជាងមុន និងឥរិយាបទលើកកម្ពស់សុ
 ខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ ដូចជា ការបំបៅកូន
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ សុទ្ធតែជាកត្តាដែលនាំឱ
 ្យស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភមានភាពល្អប្រសើរ
ជាងមុន (UNICEF, 2016a, 2016b)។ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ បរិយាកាសគោលនយោបាយ
មានលក្ខណៈអំណោយផល (RGC 2014c; MoH 2014) ក៏បាននាំឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែ
ច្រើនជាងមុន លើការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភផងដែរ និងមា
 នការគាំទ្រ
ឱ្យមានការអនុវត្តអ
 ភិក្រមច
 ម្រុះរួម ដើម្បស
ី ម្រេចគោលដៅទាំងនេះ។
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��ិស��ិន
ខ�ះទម�ន់
ស�ម���ំង
ស្ដីពី សន្តិសុខស
 ្បៀង និង
រូបភាពទី ១៨៖ និន្នាការបញ្ហាអាហារូបត្ថមក
្ភ ុមារ
អាហារូបត្ថម្ភ។ ក្នុងរយៈពេល
(NIS et al., 2001, 2006, 2011, 2015)
ដូចគ្នានេះ អត្រាស្គមស្គាំងបា
 ន
ថយចុះពី ១៧ ទៅ ១០% ខណៈពេលដែលអ
 ត្រាកង្វះទម្ងន់ថយចុះមកនៅ ២៣,៩%។ ភាពស្លេកស្លាំង
ក្នុងចំណោមកុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំ ថយចុះព
 ី ៦២ ដល់ ៥៦%។ ស្របគ្នានេះដែរ ចាប់តាំងព
ឆ
ី ្នាំ ១៩៩០
មកប្រទេសន
 េះបា
 នកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតាបានជាងពាក់កណ្ដាល (NIS et al., 2015; UN,
2015b; FAO, 2017b)។

បើទោះបីជាមា
 នការកត់សម្គាលឃ
់ ើញពីនិន្នាការជាវិជ្ជមានបែបនេះក៏ដោយ ស្ថានភាពអាហារូបត្ថមនៅ
្ភ
កម្ពជា
ុ នៅ
 ព
 ទា
ំុ ន់ន
ង
ឹ នរនៅឡើយ ដោយសារបញ្ហាអាហារូបត្ថមប
្ភ ន្តនាំឱ្យមានការខូចខាតដែលមិនអាចស្ដារ
ឡើងវិញបានចំពោះការអភិវឌ្ឍផ
 ្នែកចំណេះដឹង និងកាយសម្បទារយៈពេលវែងរបស់ក
 ុមារ ហើយក៏ជា
 កត្តា
ដែលរួមចំណែកធ
 ្វើឱ្យព
 ួកគេមា
 នប្រាក់ឈ
 ្នួលទាប និងបាត់បង់ផលិតភា
 ព នៅពេលពួកគេក្លាយជាមនុស្ស
ពេញវ័យផងដែរ (NIS et al., 2001, 2006, 2011, 2015).។
ការវិភាគលើន
 ិន្នាការនៃការក្រិសក្រិន បង្ហាញថា ប្រេវ៉ាឡង់នបញ្ហ
ៃ
ាក្រិសក្រិនន
 េះបានថយចុះ ក្នុងគ្រប់
កម្រិតជ
 ីវភាពទាំងអស់។ ប៉ុន្តែស្ថិតប
ិ ង្ហាញថា គ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាងគេ សម្រេចបានវឌ្ឍនភាព
យឺតយ៉ាវ ខណៈពេលដែលកា
 រថយចុះបញ្ហក្រ
ា ិសក្រិន ក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលមា
 នជីវភាពធូរធារជាងគេ
ហាក់បីដូចជានៅទ្រឹង ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ១៨,៥% នៃកុមារ
អាយុក
 ្រោម ៥ ឆ្នាំ មកពីក្រួគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារជាងគេ មានបញ្ហាក្រិសក្រិន (Development
Initiatives, 2017)។ នេះបង្ហាញថា ថ្វីបទ
ើ ្រព្យសម្បត្តិអាចសម្រួលលទ្ធភាព

ក្នុងការកាត់ប
 ន្ថយហានិភ័យ
កង្វះអាហារូត្ថមក
្ភ ៏ដោយ នៅមានកត្តាដទៃទៀត ដូចជា ឥរិយាបទក្នុងការបរិភោគ និងការថែទាំ ជាដើម
អាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនម
 កលើប
 ញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរនៅកម្ព
៉ៃ
ុជា។
ប្រមាណ ៤៥% នៃបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ ចំនួន ២៦៦ លានដុល្លារ ដោយសារបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ
ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា កើតឡើងដោយសារបញ្ហក្រ
ា ិសក្រិននេះ ខណៈពេលដែលប
 ន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចក្រោម
៣% ប៉ុណ្ណោះ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប
 ញ្ហាអាហារូបត្ថមស
្ភ ្រួចស្រាវ។ ដូច្នេះ ចំណុចនេះប
 ង្ហាញ
យ៉ាងច
 ្បាស់ថា ការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាក្រិសក្រិនអាចនាំមកនូវអ
 ត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

រូបភាពទី ១៩៖ ប្រេវ៉ាឡង់ន
 ៃក្រេះក្រិន និងប
 ំលាស់ប
 ្តូរនៃភាពក្រិសក្រិនតាមឆ្នាំ
តាមចំណែកបញ្ចភាគនៃស្ថានភាពទ្រព្យស
 ម្បត្តិ (Development Initiatives, 2017)

ហើយក្នុងព
 េលជា
 មួយគ្នា ការបន្តក
 ិច្ចខិតខ
 ំប្រឹងប្រែងព
 ្យាបាលបញ្ហាស្គមស្គាំង នៅតែមានសារៈសំខាន់
ដោយសារតែភស្តុតាងបង្ហាញថា បញ្ហាស្គមស្គាំងន
 េះអាចបង្កផ
 លប៉ះពាល់ជា
 អវិជ្ជមានដល់ការលូតលាស់
និងការអភិវឌឍ្ របស់កមា
ុ រ។ ដោយសារតបញ្ហ
ែ
ក
ា ស
្រិ កន
្រិ និងបញ្ហស្គ
ា មស្គង
ាំ  មានកត្តាហានិភយ
័ ដូចគ្នាជាចន
្រើ 
កិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែងផ
 ្នែកគោលនយោបាយអាចជួយសម្រួលឱ
 ្យមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង កម្មវិធីនានា
ជាមួយគ្នា ដើម្បីឈានទៅអនុវត្តក
 ម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍ ដែលកាន់តែមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (NIS et al.,
2015; NMCHC, 2016; CARD et al., 2013)។
ប្រសិនបើព
 ុំមានការបង្កើនក
 ិច្ចខ
 ិតខំប្រឹងប្រែងឆ
 ្លើយតបចំពោះបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ដែលពិបាក
ដោះស្រាយទាំងន
 េះនោះទេ នោះចំណុចដៅនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពសំខាន់ៗជា
 ច្រើន
សម្រាបកាត់
់ បន្ថយប
 ញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ នឹងមិនអាចសម្រេចបានឡើយ។ ដោយសារបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភបង្ក
ផលប៉ះពាល់យ
 ៉ាងច
 ្រើនមកលើ

ស
 េដ្ឋកិច្ច និងសង្គម គេចាំបាច់ត
 ្រូវផ
 ្ដល់អាទិភាពដល់អន្តរាគមន៍
អាហារូបត្ថម្ភថាជា“ចលករក្នុងការពន្លឿន” ដល់កា
 រសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា
ដែលនឹងជួយជំរុញឱ
 ្យមានការសម្រេចគោលដៅនេះឱ
 ្យបានឆាប់ ដើម្បីធានាឱ្យមានការសាយភាយដល់ផល
ជាវិជ្ជមានទៅលើវិស័យដទៃទៀត ដូចជា វិស័យអ
 ប់រំ សុខាភិបាល និងការមានកម្លាំងពលកម្ម ដែលមាន
ផលិតភាព និងមា
 នជំនាញជាដើម។
របបអាហារចម្រុះ
ពិន្ទុរបបអាហារចម្រុះប្រចាំសប្ដាហ៍របស់គ
 ្រួសារ (DDS) វាស់វែងល
 ើចំនួនក
 ្រុមអាហារផ្សេងៗ ដែល
គ្រួសារបរិភោគក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃចុងក្រោយ ផ្អែកទៅតាមការចងចាំរបស់អ្នកឆ្លើយស
 ំណួរ។ ពិន្ទុនេះប
 ង្ហាញ
ពីគុណភាពនៃរបបអាហាររបស់គ្រួសារមួយនឹងអាចបង្ហាញ និងរាយការណ៍ជា
 ពិន្ទុមធ្យម និងភាគរយនៃ
គ្រួសារទៅតាមក្រុមរបបអាហារនីមួយៗ។ ពិន្ទុទាប(DDS<៤,៥) មធ្យម(DDS=៤,៥-៦) និងខ្ពស់
(DDS=៦+)។ ការវិភាគលើទិន្នន័យសន្តិសុខស
 ្បៀងពីការអង្កេតស
 ង្គម សេដ្ឋកិច្ចក
 ម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៤
បង្ហាញថា ជាមធ្យមគ្រួសារកម្ពុជាបរិភាគអាហារចំនួន ៥,៦ ក្រុម ក្នុងរយៈពេល៧ ថ្ងៃចុងក្រោយ។ និន្នាការ
នៃការបរិភោគអាហារនេះ គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ក្នុងត
 ំបន់ទាំងប
 ួន។
ភាគរយគ្រួសារដែលមានរបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ ថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពី ៤៦% ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨
មក ១២% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ (NIS, 2009b, 2014)។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ គ្រួសារប្រមាណជា ៧៣%
បានរាយការណ៍ព
 ីរបបអាហារចម្រុះក
 ្នុងកម្រិតមធ្យម។ ខណៈពេលដែលស្ថានភាពនេះមានការរីកចម្រើន
គួរឱ
 ្យកត់សម្គាលចា
់ ប់តាំងពី
 ឆ្នាំ ២០០៨ មក ក៏មានការកត់សម្គាល់ឃើញព
 ីការឡើងចុះច
 ្រើនផងដែរ នៅក្នុង
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ឆ្នាំមួយៗ ដោយសារតែវិបត្តិនានា។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ បន្ទាប់ពរីយៈពេលនៃបាតុភូតអែលនីណូ ភាពចម្រុះ
នៃរបបអាហារឡើងចុះច
 ន្លោះពី
 ១៨ (ទាប) និង ៧៣ (មធ្យម) ក្នុងខែឧសភា និងចន្លោះពី ២៥ (ទាប) និង
៦៨ (មធ្យម) ភាគរយក្នុងខែធ្នូ ដែលបង្ហាញព
 ីភាពផុយស្រួយន
 ៃស្ថានភាពសន្តិសុខស
 ្បៀង។
បញ្
ហា អាហារ ូបត្ថម្ភដោយសារកង្វះមីក្រូសារជាតិចិញ្ម
ចឹ
បញ្ហអាហារូ
ា
បត្ថម្ភ ដោយសារកង្វះម
 ីក្រូសារជាតិច
 ិញ្ចឹមនៅតែជាបញ្ហប្រឈមនៅកម្ព
ា
ុជា។ ថ្វីបើអាហារ
បន្ថែម និងរបបអាហារគ្រប់គ្រាន់នាឱ
ំ ្យមា
 នការកាត់ប
 ន្ថយប
 ញ្ហាកង្វះវីតាមីនអា ដែលល
 ែងជាកង្វលច
់ ំពោះ
សុខភាពសាធារណៈទៀត កង្វះសារធាតុរ៉ែ និងវីតាមីនផ្សេងទៀត នៅតែជាបញ្ហធ្ង
ា ន់ធ្ងរ។ កង្វះសារធាតុ
ស័ង្កសីនាំឱ
 ្យមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេស ដោយសារតែម្ដាយប្រមាណជា  ៦៣% ក៏ដូចជាកុមារអាយុ
ចន្លោះពី ៦ ទៅ ២៤ ខែ ៦៥% ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោ
 យសារបញ្ហានេះ។ ស្ថានភាពនេះរឹតត
 ែធ្ងន់ធ្ងរ
ទៅទៀត នៅតំបន់ប
 ្រជុំជន ដែលមានការរកឃើញថាមានម្ដាយ ៧២% ខ្វះសារធាតុស័ង្កសីក
 ្នុងឆ្នាំ
២០១៤។ នេះជាការព្រួយបារម្ភម
 ួយច
 ំពោះប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពីការឆ្លងជំងឺ និងការឈឺថ្កាត់នានា។ ស្ត្រី
ក៏ជួបប
 ្រទះនឹងបញ្ហាកង្វះអា
 ស៊ីតហ្វូលិក ក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ ពោលគឺ ១៩% ដែលប៉ះពាល់ដល់កា
 រវិវត្តន៍
របស់ទារកក្នុងផ្ទៃ និងកង្វះវីតាមីនដេ ៣១% ដែលមានសារៈសំខាន់ស
 ម្រាប់ភាពរឹងមាំរបស់ឆ្អឹង។
កុមារអាយុក្រោយ៥ ឆ្នាំ ប្រមាណ ៦៩% រស់នៅក្នុងគ
 ្រួសារដែលប
 ្រើអំបិលមា
 នលាយសារធាតុ អ៊ីយ៉ូដ។
ភាគរយនេះថយចុះព
 ី ៨៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០១០។ លើសពីនេះកុមារអាយុ ៦-៥៩ ខែ ៦៦% មានកំហាប់
សារធាតុអ
 ៊ីយ៉ូដទា
 បក្នុងទឹកនោមរបស់ពួកគេ។ ភាគរយនេះគឺ ៧៨% ក្នុងចំណោមស្ត្រីជាម្ដាយ។ បញ្ហានេះ
នាំឱ្យមានការព្រួយបារម្ភ ជាពិសេស ចំពោះការអភិវឌ្ឍប
 ញ្ញាស្មារតី។ ខណៈពេលដែលប
 ញ្ហស្ល
ា េកស្លាំងនៅ
បន្តមា
 នកម្រិតខ
 ្ពស់ ពោលគឺ ៤៥% សម្រាប់ម្ដាយ ៥៣% សម្រាបក
់ ុមារអាយុពី ៦-៥៩ ខែ ការវិភាគកម្រិត
ខ្ពស់បង្ហាញថា ប្រមាណតែ ២៥% នៃបញ្ហានេះត
 ែប៉ុណ្ណោះ (ពោលគឺ ១១% ក្នុងចំណោមម្ដាយ)
មានទំនាក់ទំនងជាមួយន
 ឹងមូលហេតុ ដែលពា
 ក់ព័ន្ធនឹងអាហារូបត្ថម្ភ ខណៈពេលដែលនៅ
 សល់ ៧៥%
ទៀត ជាកត្តកំ
ា ណត់ដោយហ្សែន។ ចំណុចន
 េះមានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំយ
 ុទ្ធសាស្តអន្តរាគមន៍
្រ
ដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ ភាពអត់ឃ្លានក
 ំបាំងមុខដ
 ូចជាបញ្ហាកង្វះសារជាតិ ដូចបញ្ជាក់ពីខាងលើន
 េះ
តម្រូវឱ
 ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជា
 ពិសេស ដើម្បីធានាឱ្យមានការបន្តលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសុខភាព
សុខុមាលភាពនិងផលិតភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ (NIS, 2015; Prak, 2016)។
ស្ថានភាពអាហារ ូបត្ថម្ភរបស់មាតា
ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ ឥរិយាបទ កង្វះវីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែរបស់មាតា ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនានា
ក្នុងការទទួលបានអាហារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ អាចបង្កផលប៉ះពាល់ជា
 អវិជ្ជមានលើស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ
របស់កុមារ។ តម្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ពេលមា
 នផ្ទៃពោះ ក៏ធ
 ្វើឱ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះងាយជួប
ប្រទះនឹងប
 ញ្ហាកង្វះអា
 ហារូបត្ថម្ភផងដែរ ហើយទិន្នន័យបង្ហាញថា ភាពចម្រុះនៃរបបអាហារ ដែលមាន
កម្រិតទាបនៅព
 េលធ
 ម្មតា បង្ហាញពីការរីកចម្រើនតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ក្រោយព
 េលមានផ្ទៃពោះ (NMCHC,
2016; WFP, 2017d)។ បច្ចុប្បន្នន
 េះ គោលដៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភ ដើមប្ ឆ
ី យ
្លើ តបចពោ
ំ ះបញ្ហកង្វ
ា ះអាហារូបត្ថមរបស់
្ភ
ស
 ក
្ត្រី ង
្នុ វយ
័ បន្តពជ
ូ ព
 ទា
ុំ ន់បានសមច
្រេ ទៅតាម
ផែនការដែលបានគ្រោងទុក
 នៅឡើយទ
 េ ដោយប្រេវ៉ាឡង់កង្វ
 ះអាហារូបត្ថមក
្ភ ្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនេះមាន
១៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ខ្ពស់ជាង ៨% ដែលជាចំណុចដៅសម្រាបឆ
់ ្នាំ ២០១៥។ បញ្ហស្ល
ា េកស្លាំងក
 ៏នៅ
មានកម្រិតខ្ពស់ផងដែរ ពោលគឺជាមធ្យមមានកម្រិត ៤៥% សម្រាប់ស្ត្រី។ បើតាមរបាយការណ៍អា
 ហារូបត្ថម្ភ
សកលលោកឆ្នាំ ២០១៦ ប្រទេសក
 ម្ពុជាជា
 ប់ល
 ំដាប់ថ្នាកទ
់ ី ១៦០ ក្នុងច
 ំណោមប្រទេស ១៨៥ ដែលមាន
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អត្រានៃភាពស្លេកស្លាំងក
 ្នុងច
 ំណោមស្ត្រីបន្តពូជខ
 ្ពស់ជាងគេ ដែលនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសរីរសាស្ត្រ
ជាជាងជាមួយន
 ឹងស
 ុខភាព និងរបបអាហារ ដូច្នេះ ដំណោះស្រាយដ
 ែលអាចមានសម្រាប់ប្រទេសន
 េះ
ពុំទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយ (IFPRI, 2016; NIS et al., 2001, 2015; WFP, 2016d;
Wieringa et al., 2016)។ អត្រាខ្ពស់នៃការមានផ្ទៃពោះ ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីជំទង់ដ
 ែលមា
 នចំណេះដឹង
តិចតួចអ
 ំពីបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ក៏តម្រូវឱ
 ្យមានការឆ្លើយត
 បតាមរយៈ ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើក
 ្រុម
ក្មេងជ
 ំទង់ ជាផ្នែកមួយនៃអភិក្រមវដ្តនៃជីវិត (WFP, 2017a)។
ការផ្ដល់អាហារដល់ទារក និងកុមារតូច (IYCF)
អត្រានៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ មានការកើនឡើងខ្ពស់ដល់ ៩៦% ទូទាំង
ប្រទេស ប៉ុន្តែនៅតំបន់ប្រជុំជនការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់មានកម្រិតទាប (៧៧%)
ខណៈពេលដែលរយៈពេលនៃការបំបៅកូនស
 រុបក៏ទាបជាងតំបន់ប្រជុំជនផងដែរ (១៣,៥ ខែ ធៀបនឹង
១៨,៨ ខែ)។ មានកុមារត្រឹមតែ ៣៧% ប៉ុណ្ណោះ ដែលបន្តបៅដោះម្ដាយរហូតដល់ ២ ឆ្នាំ។ ក្នុងក្រុមអាយុ
៦-២៣ ខែ មានតែ ៤៧,៦% ប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលបានអាហារចាប់ពីបួនក្រុមឡើងទៅ (ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង
ការបៅដោះម្ដាយផង) ខណៈពេលដែលកុមារ ៧២,២% ទទួលបានអាហារញឹកញាប់គ្រប់គ្រាន់។
ខណៈពេលដែលគ
 េនៅមានឱកាសដើម្បីធ្វើការកែលម្អបន្ថែមទៀត ទម្លាប់ផ្ដល់អាហារដល់ទារក និងកុមារតូ
ចមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន ដោយភាគរយកុមារដែលទទួលបានអាហារ ទៅតាមអនុសាសន៍ស្ដីពីការផ្ដល់
អាហារដល់ទារក និងកុមារតូចក
 ើនឡ
 ើង ៦% ចំណុច ពីឆ្នាំ ២០១០ (២៤%) ដល់ ២០១៤ (៣០%)
(NMCHC, 2016; CARD et al., 2013; WFP, 2017d)។ គួរមានកិចខ
្ច ិតខំប្រឹងប
 ្រែងបន្ថែមទៀត
ដើម្បីពន្លឿននិន្នាការនេះ។
ទឹកស្អាត អនាម័យបរ ិស្ថាន និងអនាម័យរាងកាយ
អសមធម៌ផ្នែកសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច និងការទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋាន ដូចជាសេវាសុខភាព សេវាទ
 ឹក
ស្អាត និងអនាម័យ និងសេវាអប់រំ អាចនាំឱ
 ្យមានការជួបការលំបាកមួយច
 ំនួន ដែលអាចរួមចំណែកធ
 ឱ
្វើ ្យមាន
បញ្ហអាហារូ
ា
បត្ថមក
្ភ ើតមានឡើង (NMCHC, 2016)។ ការទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យមា
 នភាពល្អ
ប្រសើរជាងមុនយ
 ៉ាងច្រើន។ ភាគរយនៃប្រជាជនដែលប
 ្រើប្រាស់ប្រភពទឹកស្អាតស
 ម្រាប់ប
 រិភោគ កើនឡើង
ពីប្រមាណ ២៣% ក្នងឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ ៧៥,៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ហើយភាគរយប្រជាជន ដែលប្រើប្រាស់
បរិក្ខារអនាម័

យ កើនឡើងព
 ី ២,៩% ដល់ ៤២% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ។ ទោះជាយ៉ាងណា
 ក
 ៏ដោយ ការ
អនុវត្ត អនាម័យតម្រូវ
ឱ្យមាន ការកែលម្អ
បន្ថែម ទៀត ដើម្បីឆ្លុះ
បញ្ចាំងព
 ី បទដ្ឋានក
 ្នុង
ប្រទេស ដែលមាន
ស្ថានភាព ជាប្រទេស
ចំណូល មធ្យ មកម្រិត
ទាប (WHO &
UNICEF, 2015;
World Bank, 2017b)។
រូបភាពទី ២០៖ ការគ្របដណ្ដប់នៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងសេវាអនាម័យ
ភាគរយនៃប្រជាជនសរុប (WHO & UNICEF, 2015)
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ខណៈពេលដែលមានការសម្រេចទៅ
 តាមចំណុចដៅនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ស
 ហវត្សរ៍ នៅតំបន់ជនបទ
ការទទួលបា
 នបរិក្ខារអ
 នាម័យដែលត្រូវបានកែលម្អនៅមានកម្រិតទាប (៣០,៥% នៅតំបន់ជនបទ
ធៀបនឹង ៨៨,១% នៅតំបន់ប្រជុំជនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥) ហើយការទទួលបានទឹកស្អាតក
 ៏នៅមានកម្រិត
ទាបផងដែរ (៦៩,១% នៅតំបន់ជនបទ ធៀបនឹង ១០០% នៅតំបន់ប្រជុំជនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥) (WHO
& UNICEF, 2015)។ លើសពីនេះ ខណៈពេលដែលកា
 រទទួលបានសេវាទាំងនេះមា
 នភាពល្អប្រសើរជាង
មុន កម្រិតទា
 ំងនេះនៅ
 ទាបជាងកម្រិតក
 ្នុងប្រទេសដ
 ទៃដែលមា
 នស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេស
កម្ពុជា ដែលត
 ម្រូវឱ
 ្យមានការកែលម្អបន្ថែមទៀត។
បន្ទុកទ្វេនៃបញ្
ហា អាហារ ូបត្ថម្ភ
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រូបភាពទី២១៖ ប្រេវ៉ាឡង់ន
 ៃកង្វះ និងភា
 ពលើសអាហារូបត្ថម្ភ
ដៅត្រឹម១២% សម្រាបឆ
់ ្នាំ ២០១៨ ប៉ុនអត្រា
្តែ
នេះ
ក្នុងច
 ំណោមស្ត្រីក្នុងវ័យប
 ន្តពូជ (NIS et al., 2015)
មាន១៨% ក្នុងឆ
 ្នាំ ២០១៤ (NIS et al., 2001,
2015; NMCHC, 2016)។ បញ្ហាទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការពង្រីក និងការអភិវឌ្ឍទ
 ីក្រុង
ដ៏ឆាប់រហ័យ ការបរិភោគបាយច្រើនល
 ើសលុបក
 ្នុងរបបអាហារ និងការកើនឡើងនូវកា
 របរិភោគនំចំណី
ជាពិសេសក
 ្នុងចំណោមកុមារ។ បញ្ហានេះមានទំនាក់ទំនងជាពិសេសជាមួយស
 វ្ត្រី័យបន្តពូជនៅតំបន់ប្រជុំជន
ប៉ុនក៏
្តែ មានកើនឡើងនៅតំបន់ជ
 នបទ និងកើតឡ
 ើងក
 ្នុងចំណោមប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ក
 ្នុង
សង្គម។ នៅតំបន់ប្រជុំជន ស្ត្រី ២២,៥% មានបញ្ហលើ
ា សទម្ងន់ ឬធាត់ជ្រុល បើធៀបនឹង ១៧% នៅ
តំបន់ជនបទហើយកុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំ ២% ជួបប្រទះនឹងបញ្ហនេ
ា ះ។ ក្នុងចំណោមស្ត្រវី័យបន្តពូជ (១៥៤៩ ឆ្នាំ) ស្តវ្រី័យចំណាស់ប្រហែលជាងាយនឹងមានបញ្ហលើ
ា សទម្ងន់ ខណៈពេលដែលប
 ញ្ហទម្ង
ា ន់ភាគច្រើន
កើតឡើងចំពោះស្តនៅ
្រី ក្មេងៗ (NIS et al., 2015, NMCHC, 2016; WFP, 2017d; MoH, 2013)។

ឥរ ិយាបទ និងទ
 ម្លាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារ ូបត្ថម្ភ
គន្លឹះដើម្បីពង្រឹងការវិនិយោគលើធនធានមនុស្សគ
 ឺ តាមរយៈការអន្តរាគមន៍អាហារូបត្ថម្ភផង និងការ
អប់រំផង។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចលទ្ធផលនៃការអប់រំ និងកាត់បន្ថយ
ការរួមចំណែកនៅ
 កន្លែងធ្វើការ ក៏ដូចជាបន្ថែមប
 ន្ទុកលើវិស័យសុខាភិបាល ខណៈពេលដែលកា
 រវិនិយោគ
ក្នុងវិស័យអប់រំអាចបង្កើនការយល់ដឹង និងការកែលម្អការអនុវត្ត ដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមាន (CARD et
al., 2013)។
ចាំបាច់ត្រូវត
 ែមានការបន្តលើកកម្ពស់ និងព
 ង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីឱ្យមានការអនុវត្តផ
 ្នែកសង្គមវប្បធម៌ដែលវិជ្ជមាន តាមរយៈអន្តរាគមន៍ ដែលផ្ដោតលើអាហារូ

បត្ថម្ភ ដូចជាការលើកក
 ម្ពស់ឱ
 ្យមានការ
ផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបទតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការអនុវត្តយ
 ុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃ
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ដែលកំពុងប
 ន្តកើតមានឡើង ការកែលម្អការអនុវត្តផ
 ្នែកការផ្ដល់អាហារ អនាម័យ ក៏ដូចជាបញ្ហាត់
ាធ ជ្រុល
និងបញ្ហាជំងឺមិនឆ្លង ដែលកំពុងមានការកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។ ការបង្កើនការយល់ដឹងអំពី
ព័ត៌មានដែលបង្ហាញព
 ីអាហារូបត្ថមដ
្ភ ែលមា
 នក្នុងអាហារ និងរបបអាហារចម្រុះដែលមានតម្លៃសមរម្យ អាច
ធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យ ការផ្សព្វផ
 ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសេសកា
 រផ្សព្វផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធ
នឹងការប្រើប្រាសអ
់ ំបិល ស្ករ និងខ្លាញ់ ជាដើម។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ គេអាចបន្តជំរុញឱ
 ្យមានការផ្សព្វផ្សាយ
សារអប់រំប
 ែបវិជ្ជមានបន្ថែមទៀត ដូចជា តាមរយៈការប្រើប្រាស់ជ
 នគំរូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីអាហារូបត្ថម្ភ
រួមទាំងការកែលម្អរបៀបផ្ដល់អាហារ (ការបំបៅក
 ូនដោ
 យទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ ការផ្ដល់អាហារ
ដល់ទារក និងកុមារតូច និងការផ្ដល់អាហារបន្ថែម) ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច និងទម្លាប់អនាម័យ។ ចំណុចនេះ
គឺមានភាពពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនៅ
 ក្នុងករណីក្រិសក្រិន ដែលក
 ំពុងកើតមាននៅតំបន់ដែលការពុំមានលទ្ធភា
ពទិញអាហារហូបចុកមា
 នកម្រិតខ្ពស់ផង និងកម្រិតទាបផង និងក
 ្នុងចំណោមគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រ
និងគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារ ដែលបង្ហាញឱ
 ្យឃើញព
 ីសារៈសំខាន់នៃ
 ការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបទ ប្រសិនបើ
គេចង់សម្រេចឱ
 ្យបាននូវចក្ខុវិស័យលុបបំបាត់ប
 ញ្ហក្រ
ា ិសក្រិនច
 ំពោះកុមារអាយុក្រោម២ ឆ្នាំ ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០
(RGC, 2016a)។
កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៨
ដោយសារបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភគ
 ឺជា បញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញ និងប
 ង្កឡើងដោយទំនាក់ទំនងរវាងកត្តា
ចម្រុះ ចាំបាច់ត
 ្រូវមា
 នការពង្រឹងលើការឆ្លើយតបពហុវិស័យ ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទ
 ុកដាក់ល
 ើ
ការលើកក
 ម្ពសកា
់ រយល់ដឹង និងការផ្លាស់ប្ដូរឥ
 រិយាបទជុំវិញបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ។

៤.៤ និន្នា ការនៃសរ្ថិ ភាពស្បៀងអាហារ
របៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ ចាត់ទុកការបង្ការ និងកសាងភាពធន់ទ្រាំ ថាមានសារៈសំខាន់ពិសេស ដើម្បី
ធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងចីរភាព (UN, 2015a)។ នេះរួមមានការឆ្លើយតប
ចំពោះបញ្ហវិាសមភាព ការពង្រឹងស្ថាប័ន និងសង្គមស៊ីវិល និងការធានាយ៉ាងណាឱ្យយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
នានា ត្រូវបា
 នរៀបចំឡ
 ើងដោយមានការគិតគូរពីហានិភ័យ ពោលគឺការប្រើប្រាស់ការវិភាគស្ថានភាព
ដើម្បីចាប់យ
 កឱកាសដែលមា
 ន និងត្រៀមទប់ទល់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ ដែលអាចកើតមានឡើង
ដោយត្រូវព
 ិចារណា និងរ
 ៀបចំផ
 ែនការទប់ទល់នឹងហានិភ័យស
 ំខាន់ៗ ដូចជា គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
និងគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោ
 យមនុស្ស វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដែលអាចកើតមានឡើង (ដូចជា
ការរាតត្បាតជំងឺជាដើម) វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច វិបត្តប
ិ រិស្ថាន ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផ
 លប៉ះពាល់
ដែលកើតឡើងដោ
 យសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វិបត្តិ និងឧក្រិដ្ឋកម្មត
 ាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណែតដែលកំពុង
សាយភាយកន្លងមកថ្មីៗនេះ (Stimson, 2017)។ ការធ្វប
ើ ច្ចុប្បន្នភាព និងការពិនិត្យតាមដានជាទៀងទាត់
អនុញ្ញាតឱ
 ្យគេប្រកាសអាសន្នទាន់ពេលវេលាអ
 ំពីប
 ញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើង ដើម្បីជ
 ំរុញឱ្យមានការធ្វើ
សកម្មភាព ដោយដាក់ចេញនូវយន្តការចាំបាច់ដ
 ើម្បីកំណត់រកហានិភ័យ ដែលអាចកើតមានឡើង និងរិះរក
ជម្រើសដ
 ើម្បីកាត់បន្ថយ ឬឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងនោះទៅតាមការចាំបាច់។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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គ្រោះធម្មជាតិ
ប្រទេសកម្ពុជាត
 ្រូវបា
 នចាត់ទុកថា ជាប្រទេសម
 ួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយទទួលរងគ្រោះ
ធម្មជាតិនៅអាស៊

ីអាគ្នេយ៍។ របាយការណ៍ស
 ្ដីពីហានិភ័យពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៦ ចាត់ទុកប
 ្រទេសក
 ម្ពុជា
ជាប្រទេសដែលងាយប្រឈមនឹងហា
 និភ័យ លំដាប់ថ្នាក់ទី ៩ ដោយសារការប្រឈមរបស់កម្ពុជាទៅនឹង
គ្រោះធ
 ម្មជាតិ និងច
 ំនុចដ
 ែលស
 ំខាន់នោះគឺដោយសារ

សមត្ថភាពបន្សាំ និងសមត្ថភាពទប់ទល់របស់
ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាប្រទេសទា
 ំងមូល រួមទា
 ំងរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីបង្ការ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដ
 ែល
បង្កឡ
 ើងដោ
 យគ្រោះមហន្តរាយ នៅមានកម្រិតនៅឡើយ (Garschagen, et al., 2016)។ ហានិភ័យធ
 ំៗ
ដែលក
 ម្ពុជាជួ
 បប្រទះមានដូចជា (តាមលំដាប់ប
 ្រេវ៉ាឡង់)៖ គ្រោះទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះទ
 ីហ្វុង
ភ្លើងឆេះព្រៃ ការបាក់ដី។ ហានិភ័យនេះរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀត ដោយសារការបន្តរ
 េចរិលធនធានធម្មជាតិ។
តួលេខប៉ាន់ប្រមាណជាផ្លូវការបង្ហាញថា គម្របព្រៃឈថ
ើ យចុះពីជិត៦០% ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ មកនៅតិចជាង
៤៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ (RGC, 2015a; World Bank, 2017b)។ ប្រជាជនដែលងា
 យរងគ្រោះជាងគេ
គឺជាអ្នកដែលរស់នៅជ
 ុំវិញបឹងទន្លេសាប។
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ គេរំពឹង
ថានៅអត្រាបច្ចុប្បន្ននេះ ល្បឿននៃការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុនៅក្នុងរយៈពេល ៤០ ឆ្នាំទៀតទំនងជាន
 ឹងលឿន
ជាងលទ្ធភាពបន្សាំ របស់វិធីសាស្ត្រធ្វើកសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន (IFPRI, 2013)។
ខណៈពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយ ដែលកើតឡើងតាមរដូវកា
 លជារៀងរាល់ឆ្នាំ ច្រើនមានទំហំពីតូច
ទៅមធ្យម ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៧០% ពឹងអាស្រ័យលើរបរកសិកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត គ្រោះ
មហន្តរាយធម្មជាតិអា
 ចបង្កផលវិបាក ដែលនាំឱ
 ្យអន្តរាយដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ភាគច្រើន។ ផលប៉ះពាល់ម
 កលើសហគមន៍ដែលបង្កឡើងដោយសារគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតមានជា
រៀងរាល់ឆ្នាំ ធ្វើឱ្យបញ្ហាប្រឈមជុំវិញការអភិវឌ្ឍ ដែលកើតឡើងដោ
 យសារភាពក្រីក្រ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
កាន់តមាន
ែ សភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ ដែលស្ដែងចេញតាមរយៈការកើនឡើងន
 ូវការជាប់បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
និងការប្រើប្រាស់យុ
 ទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ ដែលនាំមកនូវផលប៉ះពាល់ជា
 អវិជ្ជមានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលងាយរង

គ្រោះជា
 ងគេ ដូចជាការធ្វើចំណាកស្រុកជាដើម (Humanitarian Response Forum,
2017)។ លើសពីនេះ ចីរភាពនៃវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបា
 នកន្លងមក អាចបាត់បង់ទៅវិញដោយសារវិបត្តិ
សេដ្ឋកិច្ច និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវមានការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យ និងការកសាងភាពធន់ទ្រាំ (RGC, 2017)។
បញ្ហាប្រឈមក្នុងការបន្តរក្សា ឬលើកកម្ពស់ចីរភាពនៃការរីកចម្រើនផ្នែកការទទួលបាននិងការបឺតស្រូប
ស្បៀងនៅបន្តកើតមានឡើង ដោយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់នៅបន្តងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិនានា
ដែលន
 េះអាចកាត់បន្ថយផ
 លចំណេញជាវិជ្ជមាន ដែលស
 ម្រេចបានកន្លងមកនេះ។ ៩០% នៃប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជារស់នៅតំបន់ជនបទ ហើយពួកគេនៅបន្តងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិ ដែលក
 ើត
មានចំពោះរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេ ឬវិបត្តដ
ិ ែលពា
 ក់ព័ន្ធនង
ឹ អាកាសធាតុ។ ពាក់ព័ននឹ
្ធ ងប្រជាពលរដ្ឋដែល
រស់នៅលើប
 ន្ទាត់ភា
 ពក្រីក្រ ធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថា នៅឆ្នាំ២០១១ វិបត្តិដ
 ែលប
 ណ្តាល
ឱ្យពួកគេខាតបង់ប្រាក់ ១.២០០ រៀលក្នុងមួយថ្ងៃអាចបណ្តាលឱ្យពួកគេមាន
 ភាពក្រីក្រ ដែលប
 ណ្តាលឱ្យ
មានកំណើនភា
 ពក្រីក្រមានភាពទ្វេដង ក្នុងអ
 ំឡុងព
 េលនោះ” (World Bank, 2013)។
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ភាពងាយរងគ្រោះ និងយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់
ការវិភាគលើភាពងាយរងគ្រោះដ
 ែលធ្វើឡើងដោយUNDP បង្ហាញថា វិបត្តិនានាដូចជាវិបត្តហ
ិ ិរញ្ញវត្ថុ
សកល និងវិបត្តិតម្លៃស្បៀងឆ្នាំ ២០០៩ បង្ហាញថា ជនដែលងាយរងគ្រោះ និងងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់
លើសលុប ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ ចន្លោះពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០០៩ ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ
(៤៧%) និងប
 ្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលមា
 នជីវភាពកម្រិតម
 ធ្យម (៥៣%) បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកម្រិតទាបជាងមុន
នៃភាពក្រីក្រ ដែលក
 រណីនេះអា
 ចបណ្តាលមកពីវិបត្តិស្បៀងអាហារកាលពីឆ២
្នាំ ០០៨ ដល់២
 ០០៩ ដែល
ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដ
 ល់ក
 ម្រិតន
 ៃភាពក្រីក្រដែលស
 ម្រេចបា
 នត្រឹមឆ
 ២
្នាំ ០០៨។ ក្រោយម
 ក នៅអំឡុងឆ
 ២
្នាំ ០០៩
ដល់២
 ០១៤ គេឃ
 ើញមានភាពប្រសើរឡើងគ
 ួរជាទ
 ីចាប់អារម្មណ៍ ដោយប្រជាពលរដ្ឋ ក្រក
ី ្រ និងងាយរង
គ្រោះ (៥២%) និងប
 ្រជាពលរដ្ឋដែលមា
 នជីវភាពកម្រិតម
 ធ្យម (៥%) ដែលរអិលត
 ្រឡប់ទៅ
 រកភាពកក
្រី ្រ
វិញ។
លទ្ធផលរកឃើញព
 ីការសិក្សាមួយស
 ្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត បង្កឡើងដោយបាតុភូត
អែលនីណូ ក្នុងឆ្ន
 ាំ ២០១៥-២០១៦ ដោយ FAO et al. (2016a) បានបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលត្រូវបា
 នសាកសួរសម្រាប់កា
 រសិក្សានេះ មាន ៣៧% លើកឡើងព
 ីបញ្ហាខ្វះខាតទឹក ដែលក
 ្នុងនោះ
តម្លៃទឹកដ
 ែលថ
 ្លៃជាងមុន បានដាក់ស
 ម្ពាធផ្នែកហ
 ិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើនលើសលុបដល់គ
 ្រួសារក្រីក្រ។ ការបាត់បង់
ដំណាដោ
ំ យសារគ្រោះរា
 ំងស្ងួត ធ្វើឱ្យទិន្នផលស្រូវ និងដំឡូងមីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ
 យចុះ ២២% និងមា
 ន
បជា
្រ ពលរដ្ឋ ៦២% រាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ប
 ក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ កា
 លពម
ី យ
ួ ឆ
 ម
ំា្ន ន
ុ នៃការសិកសា
្ នេះ នៅក្នងន
ុ ោះ
ប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ ១៩% ពោលគឺ បាត់បង់ប្រមាណ ០,១៩ ដុល្លារក្ន
 ុងម្នាក់
ក្នុងមួយថ្ងៃ សម្រាបប
់ ្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលជិតក្រ។
ជាការខិតខំ ប្រឹងប
 ្រែងកា
 ត់
ប
 ន្ថយការខាតបង់ទាង
ំ នេះ គ្រួសារ
ដែលរងផលប៉ះពាល់ បានប្រើ
ប្រាស់ យុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ ដែល
នាំឱ្យមានផលវិបាក ជាអវិជ្ជមាន
នៅពេលក្រោយ ជាច្រើន ដូចជា
ការខ្ចីបុលបន្ថែម
ជាមធ្យម
១.២៨២ ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារ
រូបភាពទី២២៖ ផលប៉ះពាល់ន
 ៃបាតុភូត អែលន
 ីញូ
ដែលធ្វើឱ្យ បំណុលសរុបដ
 ែល
ទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ
 ្រួសារ (FAO et al., 2016)
ជាប់ជំពាក់ដោយ គ្រួសារក្រីក្រ
មាននិន្នាការ កើនឡើងជាងមុន។
ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា ថ្វីប
 ើការខ្ចីប
 ុលប
 ែបនេះអាចជួយ
សម្រួល ដល់គ្រួសារដែលក
 ំពុងរស់ក
 ្នុងភាពក្រីក្រ និង/ឬ
ភាពងាយរងគ្រោះក្នុងរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែវាបង្កទៅជាបញ្ហា
ពយ
ួ្រ បារម្ភព
 ច
ី រី ភាពក្នង
ុ ការកាត់បន្ថយភាពកក
ី្រ ្រ ក្នង
ុ រយៈពល
េ
វែង (Foraci/UNDP, 2017)។
វិបត្តិនានា ដូចជា វិបត្តិដែលប
 ង្កឡើងដោយបាតុភូត
រូបភាពទី ២៣៖ ភាគរយគ្រួសារដែលមាន
អែលនីណូ ក៏បង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើភា
 ពចម្រុះ របបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ (FAO et al., 2016)
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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នៃរបបអាហាររបស់គ្រួសារផងដែរ ដែលថយចុះឱ
 ្យកត់សម្គាល់ពី ១២% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ មក ១៨% ក្នុងឆ្នាំ
២០១៦ (FAO et al, 2016) នៃគ្រួសារដែលរបបអាហារពុំមានលក្ខណៈចម្រុះគ្រប់គ្រាន់។
ដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់កា
 រកាត់បន្ថយហានិភយ
័ ចាំបា
 ច់ត
 វ្រូ មាននវូ កិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
្រឹ បង
្រែ ត
 ្រៀមបង្ករា និងឆ្លយ
ើ តប
ក៏ដូចជា ការប្រមូល វិភាគទិន្នន័យ និងផ
 ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ននឹ
្ធ ង ភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
តាមទីតាំងភូ
 មិសាស្ត្រ ការពិនិត្យតាមដាន និងការផ្ដល់ព័ត៌មានជាមុនអ
 ំពីអាកាសធាតុ ព្រមទាំងការពិនិត្យ
តាមដាននិន្នាការតម្លៃ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីវិបត្តិដែលអាចកើតមានឡើង និងផ
 ្ដល់នូវ
ការតម្រងទ
់ ិសដល់អ
 ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ (CARD, 2017b)។
កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី៩
ដោយសារតែប្រទេសក
 ម្ពុជាងាយរងគ្រោះខ្លាំង ដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុ ជាការសំខាន់ណាស់
ដែលគ
 េត្រូវកា
 រពារសមិទ្ធផលដែលស
 ម្រេចបា
 ន ពាក់ព័ន្ធនឹងស
 ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ពីវិបត្តិ
ធម្មជាតិ និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនានាតាមរយៈការបន្សាំទៅនឹងកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការគ្រប់គ្រង
គ្រោះម
 ហន្តរាយនិងកិច្ចគាំពារសង្គម ដែលឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិទាំងនេះ។

៥. ដំណ�ើរឆ្ពោះទៅសម្រេចរប�ៀបវារៈឆ្នា ំ ២០៣០
មិនទុកឱ្យនរណាម្នាក់នៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ
ការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព តម្រូវឱ
 ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប នៃគ្រប់ទ
 ីតាំង
ភូមិសាស្ត្រ លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ យេនឌ័រ ស្ថានភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ ឬជាតិពន្ធុទទួលបានភាគផល
ស្មើៗគ្នពី
ា កំណើនស
 េដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ។ ជាការពិត កំណើនស
 េដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ
ចីរភាពពឹងអាស្រ័យល
 ើលទ្ធភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ដើម្បីច
 ូលរួម និងរួមចំណែកប
 ន្តកំណើន
សេដ្ឋកិច្ច។ ការផាត់ច
 េញក្រុមណា
 មួយអាចធ្វឱ
ើ ្យប៉ះពាល់ដ
 ល់អន្តរកាលរបស់ប្រទេសក
 ម្ពុជា ដើម្បីក្លាយជា
ប្រទេសច
 ំណូលមធ្យម និងងើ
 បច
 េញពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដ
 ែលមានការអភិវឌ្ឍត
 ិចតួច។
កំណន
ើ បរិយាបន្ន តមវូ្រ ឱ
 យ្ មានការកំណត់រកអ្នកដល
ែ ព
 ត
ំុ វូ្រ បានគិតគូរដោ
 យយុទា
្ធស ស្ត្រសន្តស
ិ ខ
ុ ស
 ប្ ៀង
និងអាហារូបត្ថម្ភ ដែលផ្ដោតលើប្រជាជនភាគច្រើន។ ការវិភាគលើព័ត៌មាន ដែលមានស្រាប់ក
 ្នុង
គោលបំណងកំណត់រកឱ្យឃើញនូវគម្លាត និងវិសមភាព ដែលលាក់ក
 ំបាំងនៅ
 ខាងក្រោមត
 ួលេខជាមធ្យម
របស់ប្រទេស ជួយឱ្យគ
 េអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានស៊ីជម្រៅសំខាន់ៗ និងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់រៀបចំ
យុទ្ធសាស្តអន្តរាគមន៍
្រ
ផ
 ្ដោតចំគោលដៅ។ ការវិភាគទាំងនេះអា
 ចបញ្ចូលការស្វែងយល់ពីភាពខុសប្លែកគ្ននៃ
ា
លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ និងលក្ខណៈសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច របស់អ
 ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុត (ដោយប្រើប្រាសប
់ ញ្ហា
អាហារូបត្ថម្ភជាកត្តាកំណត់) ផលធៀបភាពងាយរងគ្រោះគិតជាភាគរយរវាងនិងក
 ្នុងចំណោមក្រុមនី
 មួយៗ
(ប្រេវ៉ាឡង់) បន្ទុកច
 ំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់ជា
 តិ (ចំនួនជនរងគ្រោះប៉ះពាល់ដោយសារភាពងាយរងគ្រោះ
មួយចំនួន) និងការលំបាកស្ទួនៗ ដែលក
 ្រុមងា
 យរងគ្រោះជួបប្រទះ (ភាពងាយរងគ្រោះចម្រុះ)។
ការវិភាគស៊ីជម្រៅលើទិន្នន័យអំពការអង្ក
ី
េតប្រជាសាស្ត្រ សុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៤ បានបង្ហាញថា
“ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ស្ថានភាពទ្រព្យសម្បត្តិ គឺជាក
 ត្តាសង្គម-សេដ្ឋកិចស
្ច ំខាន់ជាងគេ ដែលពា
 ក់ព
 ័ន្ធនឹងបញ្ហា
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ហើយស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយនឹង
 ស្ថានភាព
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អាហារូបត្ថម្ភរបស់ម្ដាយពួកគេ” (Grefeuille et al., 2016)។ ការវិភាគស្រដៀងគ្នាលើស្ថានភាព
អាហារូបត្ថម្ភរបស់ម្ដាយបានរកឃើញថា “ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ កត្តាដែលរួមចំណែកធ្វើឱ
 ្យមានបញ្ហាស្គមស្គាំង
រួមមាន អាយុត
 ិចបំផ
 ុត បញ្ចភាគទ្រព្យសម្បត្តិទាបបំផុត និងភា
 ពស្លេកស្លាំង។ ផ្ទុយទៅវិញ បញ្ហាលើស
ទម្ងន់មា
 នទំនាក់ទ
 ំនងជាមួយនឹងក
 ្រុមដែលមានវ័យកាន់តែចំណាស់ ស្ត្រីដែលទទួលបា
 នការអប់រំតិចតួច
ស្ត្រីរស់នៅត
 ំបន់ប
 ្រជុំជន និងស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងប
 ញ្ចភាគទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពស់ជាងគេ និងមានផលប៉ះពាល់
ជាអវិជ្ជមានជាមួយនឹងភា
 ពស្លេកស្លាំង។ ការថែទាផ
ំ ្ទៃពោះ និងស្ថានភាពនៃការសម្រាលមានការរីកចម្រើនជា
បន្តបន្ទាបនៅ
់ ក្នុងរយៈពេលម
 ួយប៉ុនមានកម្រ
្តែ
ិតខ្ពសគ
់ ួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមក្រុមស្ត្រី ដែលទ
 ទួលបាន
ការអប់រំខ្ពស់ជាងគេ ស្ត្រីដ
 ែលរស់នៅ
 តំបន់ប្រជុំជន និងស្ត្រីដែលម
 កពីក្រុមបញ្ចភាគទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពស់
ជាងគេ។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្ត អន្តរាគមន៍ជាក់លា
 ក់ ផ្ដោតក
 ្នុងវិស័យសុខាភិបាលផង និងក្រៅវិស័យ
សុខាភិបាលផង លើសដ
្ត្រី ែលងា
 យរងគ្រោះជាងគេ ជាពិសេសស
 វ្ត្រី័យក្មេងជាងគេ ដើម្បីកាត់ប
 ន្ថយគម្លាត
សមធម៌រវាងស្ត្រី ចំពោះអាហារូបត្ថម្ភ និងការទទួលបាន និងការប្រើប្រាស់សេវាមាតុភាពមុនពេលស
 ម្រាល”
(Grefeuille et al., 2015)។ កុមារក្រិសក្រិន និងកុមារដែលពុំមានសំបុត្របញ្ជាក់កំណើត ឬពុំបានចុះ
សំបុតកំ
្រ ណើត គឺជាក
 ្រុមដែលងា
 យជួបន
 ឹងការលំបាកច្រើនផ
 ្ទួនៗក្នុងពេលតែមួយ ក្នុងកម្រិតខ
 ្ពស់ជាងកុមារ
ដែលមិនមានបញ្ហក្រ
ា ិសក្រិន (Karpatti et al., 2017)។ 
ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ស្ត្រប
ី ន្តជួបប
 ្រទះនឹងប
 ញ្ហអសមធម៌
ា
ក្នុងការទទួលបានសេវាផង និងបន្ត
 ជួ
 បប្រទះ
នឹងផលប៉ះពាល់ផ
 ្នែកអាហារូបត្ថម្ភផង (FAO, 2016)។ ការបន្តជ
 ួបនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងភា
 ពក្រីក្រ និង
អាហារូបត្ថម្ភរឹតតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត ដោយសារបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានឱកាស
ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងការទទួលបានសេវាសាធារណៈ ដូច្នេះដ
 ើម្បីធានាចីរភាពនៃការភិវឌ្ឍស
 ម្រាប់
ប្រជាជនទាំងមូល ចាំបាច់ត្រូវត
 ែមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិសាលភាពនៃបញ្ហាអសមធម៌ទាំងនេះ
ជាផ្នែកមួ
 យនៃ
 របៀបវារៈ “មិនទុកឱ្យន
 រណាម្នាក់នៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ” ដើម្បីផ
 ្ដល់សេវាដល់អ
 ្នកដ
 ែលនៅ
ក្រោយគេ
 ឬឆ្ងាយជា
 ងគេឱ
 ្យបានមុនគេ។
ការឆ្លះុ បញ្ចង
ំា ព
 គ
ី ម្លត
ា រវាងទីតាង
ំ ភូ
 មសា
ិ ស្តម
្រ យ
ួ និងទីតាង
ំ ភូមសា
ិ សម
្ត្រ យ
ួ ទៀតបង្ហញ
ា ថា អត្ថប្រយោជន៍
ផ្នែកសេដ្ឋកិចក
្ច ើនឡ
 ើងកា
 ន់តែច្រើននៅ
 ទីក្រុងភ្នំពេញ ជាងនៅតាមតំបន់វា
 លទំនាប ឬជុំវិញបឹងទន្លេសាប
ដោយ គម្លាតប
 ្រាក់ចំណូលមាន
កម្រិតខ្ពស់ជា
 ងគេ នៅភូមិភាគ
ឦសាននៃប្រទេស ដែលមា
 ន
គ្រួសារ ទទួលបា
 នចំណូលត
 ិច
ជាងគេមួយចំនួន កំពុងរស់នៅ
(Foraci/U NDP, 2017;
WFP, 2017b)។
ការវិភាគ ភាពក្រីក្រពហុសមាសភាគបានរកឃើញថា នៅ
ទូទាំងប្រទេស មានកុមារអាយុ
០-៤ឆ្នាំ ៥៧,២% ជួបប្រទះនឹង
ការលំបាកលើប
 ញ្ហាចម្រុះចំ
 នួន
៣ ទៅ ៦ យាងតិច (ដូចជា

រូបភាពទី ២៤៖ របាយនៃការជួបការលំបាក របស់កុមារអាយុ ០-៤ ឆ្នាំ
បែងច
 ែកទៅ
 តាមភូមិភាគ (Karpati et al., 2017)

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

55

លំនៅដ្ឋាន ទឹកស្អាត និងអនាម័យ សុខភាពអាហារូបត្ថម្ភ ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច) ចំណែកឯនៅ
 ភូមិភាគ
ឦសានវិញ អត្រានេះមា
 នរហូតដល់ទៅ
 ៧៤,៧% (Karpatti et al., 2017)។
វិសមភាពនៃការទទួលបា
 នសេវាមានន័យថា ខណៈពេលដែលអាហារអាចរកបានជាទូទៅ ការពុំមាន
លទ្ធភាពទិញអាហារទាំងនេះ នាំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋពុំមានរបបអាហារចម្រុះគ្រប់គ្រាន់ ដែលបញ្ហានេះមាន
កម្រិតខ
 ្ពស់បំផុតក
 ្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមា
 នជីវភាពក្រីក្រជាងគេ។ ខណៈពេលដ
 ែលជា
 មធ្យម
មានគ្រួសារ ២១% ពុអា
ំ ចមានលទ្ធភាពទទួលបានរបបអាហារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភ
និងអ
 ស់ចំណាយតិចតួលេខនេះមា
 នចាប់ពី ១២% ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ និងខេត្តសៀមរាបរហូតដល់ ៦៦%
ក្នុងខ
 េត្តរតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី (NIS, 2009b, 2014; von Grebmer, et al., 2014, 2017;
FAO, 2017b; WFP, 2017d)។
គេអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីប
 ម្រែបម្រួលនៃភាពងាយរងគ្រោះ តាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំងព
 ីដង់ស៊ីតេ
ប្រជាជន។ ប្រាកដណាស់ តំបន់ដែលមា
 នអត្រាប្រវ៉ាឡង់ខ
 ្ពស់នៃ បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ និង/ឬភាពក្រីក្រ
ពហុសមាសភាគ ត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយដែ
 លផ្ដោតច
 ំគោលដៅ ដើម្បីធានាឱ្យអ
 ្នកដែលនៅក្រោយ
គេទទួលបានការគាំទ្រចាំបាច់ ដើម្បីរីកចម្រើន និងទទួលបានភាគផលពីឱកាសកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះ

ជាយ៉ាងន
 េះក្តី ចាំបាច់ត
 ្រូវមានការទទួលស្គាលផ
់ ងដែរថា តំបន់ដ
 ែលមា
 នអត្រាប្រវ៉ាឡង់ទាបអាចនឹងមាន
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងច
 ំនួនច្រ
 ើនដែលរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ។ តំបន់ម
 ួយ
អាចនឹងមានអត្រាប្រវ៉ាឡង់(ឬភាគរយ)ទាប ប៉ុន្តែដោយសារតំបន់នោះមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ

ច្រើន វាធ្វឱ
ើ ្យ
ចំនួនប
 ្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលរងផលប៉ះពាល់ ក៏មានបរិមាណខ្ពស់ផងដែរ។
គេអាចប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ
 ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឱ្យអ្នកទាំងនេះអាចទទួលបាននូវសេវា
មូលដ្ឋ
 ានព្រមទាំងអន្តរាគមន៍ប
 ង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបទ។

រូបភាពទី ២៥៖ ចំនួនជា
 អត្រាប្រេវ៉ាឡង់ (រូបខា
 ងឆ្វេង) (CDHS, 2014) ធៀបនឹង
ចំនួនជា
 តួលេខព
 ិតប៉ាន់ស្មាន(រូបខាងស្ដាំ) (ទិន្នន័យឃុំ ឆ្នាំ ២០១៥) នៃកុមារដែលមានបញ្ហក្រ
ា ិសក្រិន។
សម្គាល់៖ ពណ៌ដ
 ិតខ្លាំងនៅ
 លើផែនទីតំ
 ណាងឱ្យតំបន់ដែ
 លមា
 នកម្រិតន
 ៃភាពក្រិសក្រិនខ
 ្ពស់។
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អន្តរាគមន៍អាហារ ូបត្ថម្ភ ជាចលករពន្លឿនការសម្រេចគោល
ដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភដ៏
 ប
 ្រសើរបំផុតមា
 នសារៈសំខាន់ណា
 ស់ ក្នុងការសម្រេចន
 ូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
ប្រកបដោយចីរភាពភាគចន
ើ្រ ហើយគោលដៅអភិវឌឍ្ ន៍បក
្រ បដោយចីរភាពភាគចន
ើ្រ ក៏មា នឥទព
ិ្ធ លតឡ
្រ ប់
មកលើសន្តិសុខអា
 ហារូបត្ថមវ្ភិញដែរ។ ដូច្នេះអាហារូបត្ថមក
្ភ ៏មានទំនាក់ទំនយ
 ៉ាងជ
 ិតស្និទ្ធជាមួយគោលដៅ
និងសូចនាករផ្សេងទៀតដែរ ក្រៅពីគោលដៅទី ២ ដែលផ
 ្ដោតលើ
 ការឆ្លើយតបចំពោះភាពអត់ឃ្លាន។
ហេតុដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវមានការប្រើប្រាស់អ
 ភិក្រមស
 ន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភព
 ហុវស
ិ យ
័ ដើមប្ ស
ី ម្រចជោ
េ
គជ័យ
លើគោលដៅទាំងន
 េះ (SUN-CSA, 2017)។
ការពយ
ួ្រ បារម្ភនៅតមា
ែ នជុវំ ញ
ិ ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម ដោយ
្ភ
យោងតាមនិនាកា
្ន របច្ចប
ុ ប្ ន្នន
 ះេ ចណ
ំ ុចដៅ
សំខាន់ៗន
 ៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព ដែលផ្ដោតលើការកាត់ប
 ន្ថយបញ្ហ

ាអាហារូបត្ថម្ភនឹងមាន
ការលបា
ំ កកង
ុ្ន កា
 រសមច
េ្រ បាន។ ដូចះេ្ន  ចាំបាច់តវមានកា
ូ្រ
រផ្ដលអា
់ ទិភាពលើអន្តរាគមន៍អាហារូបត្ថមក
្ភ ្នុងនាមជា
“ចលករពន្លឿន” ក្នង
ុ កា
 រសមច
េ្រ គោលដៅអភិវឌឍ្ ន៍ប
 ក
្រ បដោយចីរភាពឱយ្ បានឆាប់រហ័ស ពីពះ្រោ អាហារូបត្ថម្ភ
នឹងប
 ង្កឱ្យមានផលសាយភាយដល់វិស័យដ
 ទៃទៀត ដូចជា វិស័យអប់រំ សុខាភិបាល និងកា
 របង្កើនកម្ល
 ាំង

រូបភាពទី២៦៖ អាហារូបត្ថម្ភមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពទាំងអស់(SUN-CSN, 2017)
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ពលកម្មដែលមានផលិតភាព និងមានជំនាញជាដើម។ ក្រៅពោលដៅ
ីគ
អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពទី២
អាហារូបត្ថមមា
្ភ នទំនាក់ទន
ំ ងយ៉ង
ា ជិតស្នទ
ិ ្ធជាមួយនឹងគោលដៅដទៃទៀតចំនួន ១១។ ហេតុដូច្នេះ អន្តរាគមន៍
អាហារូបត្ថម្ភគឺជា ចលករមួយដ
 ៏ប
 ្រសើរបំផុត ដែលអាចពន្លឿនការសម្រេច មិនត
 ្រឹមតែគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
ប្រកបដោយចីរភាពទី ២ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជា
 ច្រើនផ្សេងទៀត ដែលពឹងផ
 ្អែកល
 ើ
ឥទ្ធិពលនៃសុខមាលភាពអាហារូបត្ថមរ្ភបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ 
ការបង្កើនការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ
ស្ដីពីសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៩-២០២៣ ខាងមុននេះ អាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីការគិត
ពិចារណាឡើងវិញទៅលើក
 ្របខ័ណ្ឌដែលមានស្រាប់ ពីព្រោះអាហារូបត្ថមម
្ភ ិនគ្រានត
់ ជា
ែ ចំនុចស
 ំខាន់របស់
សសរស្ដមន
្ភ ៃការបឺតស
 ្រូបស្បៀងនោះទេ វាគឺជាក
 ត្តចម្
ា បងដ៏សំខាន់សម្រា

បក
់ ្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខស
 ្បៀង និង
អាហារូប
 ត្ថម្ភរបស់កម្ពុជានាពេលអនាគត។ ការគិតគូរបែបនេះន
 ឹងលើកទឹកចិត្តឱ
 ្យរាល់សកម្មភាពទាំងអស់
រួមចំណែកក្នុងទម្រង់ជាអន្តរាគមន៍ដ
 ែលផ្ដោតល
 ើអាហារូបត្ថម្ភ ឬអន្តរាគមន៍ដ
 ែលគិតគ
 ូរពីអាហារូបត្ថម្ភ
ដើម្បីបន្តសម្រ

េចច
 ំណុចដៅផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងធានាឱ្យមានការរួមច
 ំណែកកាន់តែច្រើនជាងមុនដល់ការ
សម្រេចច
 ំណុចដៅផ្សេងទៀត

នៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពទី ២ ក៏ដូចជា គោលដៅដទៃ
ទៀតក្នុងក្របខ័ណោលដៅអភិ
្ឌគ
វឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពទាំងមូល។
កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពិចារណា ទី១០
គោលការណ៍មិនទុកឱ្យន
 រណាម្នាក់នៅ
 ក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍអំពាវនាវឱ្យមានការវិភាគស៊ីជម្រៅ
លើទិន្នន័យស
 ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីស្វែងរកក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ។ ចាំបាច់ត
 ្រូវមាន
ការយកចិត្តទុកដាក់ព
 ិសេសលើការរៀបចំ និងការកំណត់គោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរាគមន៍ ដោយ
ត្រូវផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើ
 អ្នកដែលនៅ
 ក្រោយគេ។ ដោយសារតែអាហារូបត្ថម្ភមាន
ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិ
 តស្និទ្ធជាមួយនឹងច
 ំណុចដៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពទាំង ១២
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