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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម
និងជនបទ (CARD) និងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសលើវិស័យគាំពារសង្គម សន្តិសុខស្បៀង
និងអាហារូបត្ថម្ភ ម ានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយសូមប្រកាសផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលរកឃើញនៃការវាយតម្លៃ
ពា ក់កណ្ដាលអាណត្តិ លើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨។
ឯកឧត្តមសូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះការរួមចំណែកដ៏មានសារៈសំខាន់ និងការចូលរួមដ៏សកម្ម ពីមន្ត្រី
ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ តំណាង
សហគមន៍ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិ
 គ្រោះយោបល់ស្ដីពី ការវាយតម្លៃ
ពា ក់កណ្ដាលអាណត្តិលើ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះ។ បន្ថែមលើសពីនេះ
ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ
 ែលបានជួយគ្រប់បែបយ៉ាងដ
 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
ការងារនេះ។
ការងាររបស់គណៈកមា្មធិការផ្ដល់ប្រឹក្សា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការ សម្រាប់ការវាយតម្លៃ
ពាក់កណ្ដល
ា អាណត្តល
ិ កា
ើ រអនុវត្តយ
 ទ
ុ ្ធសាស្តនេ
្រ ះ ហើយដល
ែ មានឯកឧត្តម ងី ច័នផ
្រ្ទ ល រដ្ឋលខា
េ ធិការ
ក្រសួងម
 ហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ជាប្រធាន និងស
 មាជិក
ជាតំណាងមកពីក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ព្រមទាំងក្រសួងស
 ្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និង
ដគ
ៃ អ
ូ ភិវឌឍ្ ន៍សខា
ំ ន់ៗ ក្នង
ុ ការតម្រងទ
់ ស
ិ ដល់ដណ
ំ
រើ ការ ក៏ដច
ូ ជាការបញ្ជក
ា ផ
់ ្ទៀងផ្ទត
ា ល
់ ទ្ធផលនៃការពន
ិ ត
ិ យ្ 
ឡង
ើ វិញនេះផងដរែ ។ ឯកឧត្តមសូមថង
្លែ អំណរគុណយ៉ង
ា ជ្រល
ា ជ្រផ
ៅ ងដរែ ចំពោះលោកស្រី Claire Van
der Vaeren អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា និងលោកស្រី Veena Reddy
នាយកបេសកកម្មស្ដីទីរបស់ USAID ដែលបានចូលរួមសហការប្រកបដោយការប្តេជចិ
្ញា ត្តខ្ពស់។ សមាជិក
ដែលមាននៅក្នុងក្រុមការងារបច្ចេកទេសលើវិស័យគាំពារសង្គម 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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ហើយពង្រាងឯកសារទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ឯកសារទាំងបីនេះ
ត្រូវបានរៀបចំឡើង ផ្អែកទៅតាមឯកសារយោងជាច្រើន និងការវិភាគមួយចំនួនដែលក
ព
ំ ង
ុ បន្តធ។
ើ្វ ឯកសារ
បីសខា
ំ ន់ៗនកា
ៃ រវាយតម្លៃពាក់កណ្ដាលអាណត្តល
ិ យ
ើ ទ
ុ ្ធសាស្តនេ
្រ ះ រួមមាន៖
១. វឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានត្រឹមឆ្នាំ ២០១៦
២. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ឆ្នាំ ២០១៧
៣. ទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ ឆ្ពោះទៅឆ្នាំ ២០៣០
ខណៈពេលដែលឯកសារទាំងនេះត្រវូ បានផស្ ព្វផ្សាយជាមួយគ្នា ឯកសារទាំងនេះជាឯកសារដោយឡក
ែ ៗ
ពីគ្នា ដោយហេតុថា ឯកសារនីមួយៗ គឺជាការវិភាគដោយឡែកៗពីគ្នា។ ដូចដែលបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារ
ទាំងនេះ ការវាយតម្លៃពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលើយុទ្ធសាស្ត្រនេះ បានផ្ដល់នូវរបកគំហើញសំខាន់ៗជា
 ច្រើន
ព្រមទាំងផ្ដល់នូវការណែនាំអំពីជំហានបន្ទាប់ផងដែរ។ ការវាយតម្លៃនេះក៏ជាមូលដ្ឋានស
 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 និងកម្មវិធីនីមួយៗសុទ្ធត
 ែ
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
និងក្រម
ោ តម្រយ
ា ផវូ្ល នយ
ៃ ទ
ុ ្ធសាសច
្ត្រ តុកោណ ផន
ែ ការយុទ្ធសាសអ
្ត្រ ភិវឌឍ្ ន៍ជាតិ ព្រមទាំងគោលនយោបាយ
យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការដែលមានស្រាប់ដទៃទៀត។
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អក្សរកាត់ និងពាក្យកាត់
ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
CARD

Council for Agricultural and Rural
Development

MAFF

Ministry of Agriculture, Forestry andក្រសួងកសិកម្ម 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

National Institute of Statistics

វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ

MoH
NIS

ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអ
 ភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ

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

Royal Government of Cambodia

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

អង្គការសហប្រជាជាតិ/អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល/ស្ថាប័ននានា
ADB

Asian Development Bank

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ASEAN

Association of Southeast Asian
Nations

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍

CSA
FAO
GIZ

Civil Society Alliance

សម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល

Food and Agriculture Organization អង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ
of the United Nations
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit

ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់

Helen Keller International

ហេលិន ខេល័រ អន្តរជាតិ

HLPE

High-Level Panel of Experts

គណៈកម្មាធិការជំនាញកម្រិតខ្ពស់

IFPRI

International Food Policy Research វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអាហារ
Institute

HKI

SUN

Scaling Up Nutrition

ចលនាបង្កើនអា
 ហារូបត្ថម្ភ

SUN-CSN SUN Civil Society Network

បណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលដ
 ើម្បអា
ី ហារូបត្ថម្ភ

UN

United Nations

អង្គការសហប្រជាជាតិ

UNDP

United Nations Development
Programme

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ

UNFPA

United Nations Population Fund

មូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រជាជន
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UNICEF United Nations Children’s Fund

មូលនិធស
ិ ហប្រជាជាតិដ
 ើម្បីកុមារ

USAID

United States Agency for
International Development

ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដ
 ើម្បីអ
 ភិវឌ្ឍន៍អន្ត
 រជាតិ

World Food Programme

កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក

World Health Organization

អង្គការសុខភាពពិភពលោក

WFP
WHO

ពាក្យកាត់ផ្សេងៗ
HDI

Human Development Index

សន្ទស្សន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស

HEF

Health Equity Fund

មូលនិធិសមធម៌សុខភាព

MTSR

Mid-Term and Strategic Review

ការត្រួតព
 ិនិត្យពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលើយុទ្ធសាស្ត្រ

NCDs

Non-Communicable Diseases

ជំងឺមិនឆ្លង

NSSF

National Social Security Fund

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខស
 ង្គម

NSFSN

National Strategy for Food Security យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស
 ្ដីពីសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ
and Nutrition

NSPPF

National Social Protection Policy
Framework

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោយបាយជាតិគា
 ំពារសង្គម

Sustainable Development Goal

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

WASH

Water, Sanitation and Hygiene

ទឹកស្អាត និងអនាម័យ

WRA

Women of Reproductive Age

ស្ត្រីវ័យប
 ន្តពូជ

SDG
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១. សេចក្តីផ្តើម

សិទ្ធិទទួលបានស្បៀង គឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដ
 ែលមានការទទួលស្គ
 ាល់ដោយសេចក្តីប
 ្រកាស
ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ១៩៤៨ ដែលមានចែងនៅក្នុងកតិការសញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៦៦ ស្តីពីស
 ិទ្ធិ
សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានផ្តលស
់ ច្ចាប័ននៅឆ្នាំ១៩៩២ និងបា
 ន
គាំទ្រពី កិច្ចប្រជុំកំពូលអ
 ង្គការសហប្រជាជាតិ
និងគំនិតផ្ត
 ួចផ្តើមនា
 នារួមមាន៖ គោលដៅ
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពទី២៖
អភិវឌ្ឍន៍ប្រ
 កបដោយចីរភាព ឆ្នាំ២០៣០
បញ្ចបភា
់ ពអត់ឃ្លានសម្រេចឱ្
 យបានសន្តិសុខ
ជាពិសេសគោលដៅទី២ ដែលមានគោលដៅ
ស្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភប្រសើរជា
 ងមុន និង
លើកក
 ម្ពសក
់ សិកម្មប
 ្រកបដោយចីរភាព
ឆ្ពោះទៅកាត់ប
 ន្ថយភាពអត់

ឃ
 ្លានឲ
 ្យដល់ក
 ម្រិត
សូន្យ។ សិទទ
្ធិ ទួលបា
 នស្បៀង ទទួលស្គ
 ាល់ថា
២.១ ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ បញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងធានាថាប្រជា
ការបញ្ចបភា
់ ពអត់ឃ្លាន គឺមានន័យថាធានានូវ
ពលរដ្ឋទាំងអស់ ជាពិសេសជនក្រីក្រ និងប្រជាពលរដ្ឋ
ការទទួលបា
 នអាហារដ
 ល
ែ ស
 មប្ រូ ជ
 វី ជាតិ សម្រប
ា ់
ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ រួមទាំង កុមារទទួល
បានអាហារគ្រប់គ្រាន់ មានសុវត្ថិភាព និងប
 ្រកបដោយ
ក្រុមដ
 ែលងា
 យរងគ្រោះប
 ំផុត ការបង្កើន
អាហារូបត្ថម្ភ នៅគ្រប់រដូវ”
ផលិតកម្មកសិ
 កម្ម តាមរយៈប្រព័នស្
្ធ បៀង ដែល
២.២ ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ បញ្ចប់គ្រប់ទម្រង់នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភរួម
ទាំងការសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០២៥នូវ ចំណុចដៅដែល
មានភាពធន់ និងមាននិរន្តរភាព ព្រមទាំង
បានឯកភាពក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិស្តីពីភាពក្រិសក
 ្រឹន និង
ដោះស្រាយម
 ូលហេតុជា
 ច្រើន នៃបញ្ហា
ភាពសម
្គ ស្គង
ំា របស់កមា
ុ រកម
ោ្រ អាយុ៥ឆ្នាំ និងដោះ
 សយ
ា្រ
នវូ តម្រវូ ការអាហារូបត្ថមរ្ភ បស់កមា
ុ រីវយ
័ ជំទង់ ស្រា
្តីម នផ្ទៃពោះ
អាហារូបត្ថម្ភ ដែលរួមទាំងសុ
 ខភាព និង
និងស្រ្តីកំពុងបំបៅដោះកូន និងចាស់ជរា។
អនាម័យផ
 ងដែរ។
២.៣ ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ ទទួលបានកំណើនទ្វេដងនៃផលិតផ
 ល

កសិកម្ម និងចំណូលរបស់ផលិតករធុនតូច ជាពិសេសស
 ្រ្តី
ក្នុងនាមជាសមាជិករបស់អាស៊ាន កម្ពុជា
ជនជាតិដ
 ម
ើ ភាគតច
ិ គ្រួសារកសិករ អ្នកចិញម
្ចឹ សត្វនិងអ្នក
មានការប្តេជា្ញចិត្តកុ្នងការលុបបំបាត់អសន្តិសុខ
នេសាទ រួមទាំងតាមរយៈការធានា និងការទទួលបាន
 នូវ
សមភាពដីធី្ល ធនធាន និងធាតុចូ
 លស
 ម្រប
ា ់ ផលិតកម្មដ
 ទៃ
ស្បៀងនិងភាពអត់ឃ្លាន។ ប្រទេសក
 ម្ពុជាបាន
ទៀត ចំណេះដឺង សេវាហិរញ្ញវត្ថទ
ុ ីផ្សារ និងកាលានុ

វត្តភាព
យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការកែលម្អស្ថានភាព
សម្រាបត
់ ម្លៃបន្ថែម និងការងារក្នុងផ
 ្នែកម
 ិនម
 ែនក
 សិកម្ម។
សន្តស
ិ ខ
ុ ស្បៀងនៅទូទាង
ំ ប្រទស
េ ដោយប្រកាន់
យកអភិក្រមពហុវិស័យ ដើម្បដោះស្រ
ី
ាយបញ្ហា
អាហារូបត្ថម្ភនង
ិ ភាពក្រីក្រ ការរៀបចំគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តនានា ដល
ែ ម ានលក្ខណៈគប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ
ជ្រយ
ោ និងការខិតខំប្រង
ឹ ប្រង
ែ ដើម្បីបញ្រ្ជាបវិស័យសន្ត
 ិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូ

បត្ថម្ភទៅក្នុងរបៀបវារៈដទៃ
ទៀត។

ការលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង គឺជាអាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែល
មានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ និងប
 ្រសិទ្ធភាព
នៅកម្ពុជា (២០១៤-២០១៨) (RGC, 2013) ដែលពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅ
ក្នុងវិស័យស
 មភាពយេនឌ័រ អាហារូបត្ថម្ភ និងកិច្ចគាំពារសង្គម និងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
(២០១៤-២០១៨) (RGC, 2014b) ដែលបានរៀបចំឡើង សម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្រច
្ត តុកោណ និង
ផ្សារភ្ជាប់យុទ្ធសាស្រ្តនេះ ទៅនឹងគ្រប់គោលនយោបាយជាតិតាមវិស័យនានា។ ដើម្បីធានាឲ្យមានយន្តការ
មួយសមស្រប សម្រាប់សម្របសម្រ

ួលស
 កម្មភាពរួមគ្នានៅកម្រិតអ
 ន្តរវិស័យ ក្នុងទ
 ិសដៅលើកកម្ពស់វិស័យ
សន្តស
ិ ខ
ុ ស្បៀង និងអាហារូបត្ថម រា
្ភ ជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក
 ្រុមប
 ្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ
កសិកម្មនិងជនបទ នូវអាណត្តរ
ិ ៀបចំ និងអ
 នុវត្តយ
 ុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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នៅឆ្នាំ២០១៤ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នូវ
យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស
 ្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០១៨ (RGC, 2014a)
ជាមួយគោលដៅដល
ែ ចង
ែ ថា “តម
ឹ្រ ឆ្ន២
ំា ០១៨
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក
 ក
្រី ្រ និងអសន្តិសុខស
 ្បៀង
មានលទ្ឋភាពផ្នែករូបវ័ន្ត សង្គម និងស
 េដ្ឋកិច្ច
ប្រសើរជាងមុនគួរឲ
 ្យកត់ស
 ំគាល់ ក្នុងការទទួល
បាន ស្បៀងអាហារគ្របគ
់ ្រាន់ មានសុវត្ថិភាព
និងប
 ្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យស្របនឹង
តម្រូវការផ្នែកចំណីអាហារ និងចំណង់ច
 ំណូល
ចិត្តក្នុងការទទួលទានអាហាររបស់ព
 ួកគេ  ព្រម
ទាំង ប្រើប្រាសស
់ ្បៀងអាហារឲ្យបានប្រសើរ
បំផុត ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរ ស់នៅ
 របស់ពួកគេ មាន
សុខភាពលន
្អ ង
ិ មានផលិតភាពខស
្ព ។់ ” យុទសា
្ឋ ស្ត្រ

(បន្តមកពីទំព័រទ
 ី៥)
២.៤ ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ ធានានូវប្រព័ន្ធផលិតកម្មស្បៀងដែលមាន
ចរី ភាព អនុវត្តកសិកម្មដល
ែ ធ
 ន់ទនឹ
ំា្រ ងបម្របម្រ
ែ ល
ួ អា
 សធាតុ
ដែលអាចបង្កើនផលិ
 តភាព និងផ
 លិតកម្ម ជួយថែរក្សា
ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងព
 ង្រង
ឹ សមត្ថភាព

បន្សានឹ
ំ ង ប
 ម្រប
ែ ម្រល
ួ 
អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ គ្រោះរាំងស
 ្ងួត ទឹកជ
 ំនន់ និងគ្រោះ
មហន្តរាយដទៃទៀត និងធ
 ្វើឲ្យប
 ្រសើរឡើងជា
 បន្តបន្ទាប់
នូវគុណភាពដី។

២.៥ ត្រឹមឆ្នាំ២០២០ រក្សាការធ្វើពិពិធកម្មហ្សែន នៃគ្រាប់ពូជ
ដំណាំដាំដុះ ការផ្សាំពូជសត្វ និងប្រភេទសត្វព្រៃដែល
ពាក់ពន
័ ្ធ ដូចជា តាមរយៈការគ្របគ
់ ង
្រ សមស្រប ល
 កា
ើ របង្កត
ើ 
ធនាគារគ្រាប់ពូជ និងកា
 រធ្វើពិពិធកម្ម នៅកម្រិតជាតិ
តំបន់ និងអ
 ន្តរជាតិ និងលើកក
 ម្ពសកា
់ រទទួលបា
 នចំណក
ែ
បក
្រ បដោយយុត្តិធម៌ និងសមធម៌នៃផល ប្រយោជន៍ពីការ
ប្រើប្រាស់ធនធានហ្សែន និងចំណេះដឹងប
 ្រពៃណីដែល
ពាក់ព័ន្ធ ដូចការឯកភាពជាអន្តរជាតិ។*
ប្រពភ៖ (UN, n.d.)

* គោលដៅទី ២.៥ ពុំមាននៅក្នុងការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ

និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្តនៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង
នេះ គាំទ្រដោយផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ដើម្បីពន្លឿន
និងអាហារូបត្ថម្ភ នេះទេ។
ការកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភ នៅកម្ពុជា២០១៤២០២០ (MoH, 2014) និងការប្តេជ្ញា
ចំពោះគោលដៅទី២ នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព នៅក្នុងផ
 ែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពគ
ី ំនិត
ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ សម្រប
ា កា
់ ត់បន្ថយភាពអត់ឃន
្លា ឲ្យដ
 ល់ក
 ម្រិតសូន្យនៅ
 កម្ពុជា (២០១៦-២០២៥) (RGC, 2016)។
វឌ្ឍនភាពនេះកំពុងសត
្ថិ ក្រោមការពិនិត្យម
 ើលតាមរយៈការពិនិតយ្ ឡើងវិញ នូវសូចនាករ ក្នង
ុ យុទ្ធសាស្រ្តជាតិ
ស្តីពីសន្តិសុខស្
 បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ សូចនាករតាមដានរួមគ្នា និងការធ្វម
ើ ូលដ្ឋានីយកម្មស
 ូចនាករគោល
ដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព ដែលគ
 ្រោងនឹ
 ងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ ២០១៧។

ជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តគន្លឹះមួយចំនួន ដែលទាក់ទងនឹងវិស័យសន្តិសុខស្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា
ដែលត្រូវការឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនិងរៀបចំជាថ្មី។ ការពិនិត្យនៅពាក់កណ្តាលអាណត្តិលើការអនុវត្ត
យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងនៅ
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីពិនិត្យមើលសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបា
 នកន្លងម
 ក វិភាគលើបរិបទបច្ចុប្បន្ន
នៃវិស័យសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា និងដើម្បត
ី ្រៀមរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីនាពេលអនាគត។
ដំណើរការពិនិត្យនៅពាក់កណ្តាលអា
 ណត្តរិួមមាន ការប្រមូលព័ត៌មាន តាមរយៈការអង្កេតអំពីសមិទ្ធផល
កន្លងមក ការពិនិត្យឯ
 កសារនានាដែលមានស្រាប់ ការសម្ភាសអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងការពិគ្រោះយោបល់
ផ្លូវការជាបន្តបន្ទាប់ (CARD, 2017b, 2017c) នៅថ្នាកជា
់ តិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយមានគោលបំណង
ដូចតទៅ៖

1

2

ពិនិត្យសមិទ្ធផលនានាដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមក របស់យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពស
ី ន្តិសុខ
ស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១៦
ពិនត
ិ យ្ ការប្រឈម និងឧបសគ្គនានាដល
ែ រារាំងដល់ការអនុវត្តយទ
ុ ស
្ធ ាស្រ្តនេះ និងរកមធ្យោបាយ
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា

3 ពិចារណាសកម្មភាពដែលនៅពុំទាន់បានអនុវត្តនៅក្រោមយុទ្ធសាស្រ្តនេះ មកទល់ចុងឆ្នាំ
២០១៦ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការនានា ដើម្បីអនុវត្តបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០១៨

6

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

4
5
6
7

ធ្វកា
ើ រវិភាគខ្លីជាក់លាក់មយ
ួ អំពស
ី ានភា
្ថ ពបច្ចប
ុ ប្ ន្នសម្រប
ា វ់ ស
ិ យ
័ សន្តស
ិ ខ
ុ សប្ ៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ
តាមរយៈការវិភាគដ៏ទូលំទូលាយ និងដោយផ្អែកលើទស្សនវិស័យរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា
រៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅឆ្នាំ២០៣០ និងផ្តល់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការរៀបចំ
យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ថ្មីសម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣
ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនានាដែលបានមកពីដំណើរការការពិនិត្យនៅពាក់កណ្តាលអាណត្តិ
ឲ្យបានទូលំទូលាយ
ធានាថា គ្រប់ទិន្នន័យ ឧបករណ៍ ដែលបានប្រើប្រាស់ និងសម្ភារៈនានាដែលបានចងក្រង
សម្រាប់ដំណើរការការពិនិត្យនៅពាក់កណ្តាលអាណត្តិត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យមានសុវត្ថិភាព
និងអាចប្រើប្រាស់បន្តទៀតបាន តាមរយៈយន្តការផ្តល់ព័ត៌មានរួមមួយ។

សេចក្តីសង្ខេបនេះ មានគោលដៅផ្តល់ការវិភាគរួមមួយសម្រាប់ការបន្ស៊ីយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ និងយុទ្ធសាស្រ្ត
នានារបស់ដៃគូ។

២. វឌ្ឍនភាពមកទល់បច្ចុប្បន្ន

វឌ្ឍនភាពបានកើតឡើងល
 ើគ្រប់វិស័យនៃការអនុវត្តស
 កម្មភាពអាទិភាព ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពី
សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ (២០១៤-២០១៨)។ ជាការពិត គ្រប់សកម្មភាពអាទិភាពទាំងអស់កំពុង
ស្ថិតក្នុងការអនុវត្ត ទោះបីវិសាលភាពគ្របដណ្តប់នៅទូទាំងប្រទេស ពុំដូចគ្នាក៏ដោយ។ អភិក្រមពេញល
 េញ
ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទ
 ំហឹង។ ការគាំទ្រនេះមានរាប់ចាប់
ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅកម្ពុជា និងមានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយ និង
ការណែនាំនៅកម្រិតថ្នាក់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដ
 ៃគូអ
 ភិវឌ្ឍន៍នានា ព្រមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែង
រួមគ្នានៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ។ ការគាំទ្រនេះ បានផ្អែកលើការយល់ដឹងថាមូលហេតុចំបងនៃបញ្ហា
អាហារូបត្ថម្ភ គឺជាប្រធានបទដែលមានការពាក់ព័ន្ធអន្តរវិស័យ ហើយបញ្ហាខ្លះ ទាមទារឲ្យមានអភិក្រមចម្រុះ
(ដែលរួមបញ្ចូលវិស័យកសិកម្ម សុខាភិបាល អភិវឌ្ឍន៏ជនបទ និងអប់រំ។ល។)
កម្ពុ ជា ត្រូ វ បានគេ ពិ និ ត្ យ ឃើ ញ ថាមានកំ ណើ ន សេ ដ្ឋ កិ ច្ច ដ៏ រឹ ង “កម្ពុជាត្រូវបានគេពន
ិ ត
ិ ្យឃ�ញ
ើ ថា
មាំ ដែលមានតួលេខមធ្យម ៧,៧%ក្នុងម
 ួយឆ្នាំៗ ក្នុងរយៈពេលព
 រី  មាន កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រងមាំ
ដែល
ឹ
ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ ហើយប្រទេសនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តរក្សា ធ្វើឲ្យមានការកែលម្អវ ិស័យសន្តិសុខ
អត្រាកំណើនជាមធ្យមក្នុងកម្រិត ៧% ក្នុងរយៈពេលម
 ធ្យម។ ស្បៀងនង
ិ អាហារូបត្ថម្ភ...”
កំណន
ើ ស
 ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច ពិពធ
ិ កម្ម និងកា
 រលើកក
 ម្ពសជ
់ វី ភាពរស់នៅ អាចនាំ
ឲ្យមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិស័យស
 ន្តិសុខស
 ្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ ដូចមានលើកឡើងនៅក្នុងពិន្ទុ
សម្រាប់ សន្ទស្សន៍ភាពអត់ឃ្លានពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៧ (von Grebmer, et al., 2017)។ ទោះបីជា
 
ភាពអត់ឃ្លាននៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ ក៏ប្រទេសកម្ព
 ុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាការកែលម្អភាពអត់
ឃ្លានមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយបច្ច
 ុប្បន្នក
 ំពុងឈានទៅជាប្រទេស ដែលមានចំណាត់ថ្នាកមធ្
់ យម
ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ
 ្លាន។ នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាសកល កម្ពុជាសម្រេចបានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃ
ការកាត់ប
 ន្ថយភាពអត់ឃ្លាន ក្នុងចំណោមប្រទេសដ
 ែលមានភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរ ឬខ្ពស់ជាងនេះ នៅក្នុង
ការដាក់ព
 ិន្ទុសន្ទស្សន៍ភា
 ពអត់ឃ្លានព
 ិភពលោក សម្រាប់អ
ឡ
ំ ុងឆ្នាំ ២០០០-២០១៧។
ក្របខ័ណ្ឌផែនការដ៏រឹងមាំ និងយន្តការសម្រាប់សម្របសម្រួលកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានស្រាប់
ត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្ត ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ឋ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
សង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន ឲ្យបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ក្នុងកា
 រអនុវត្តយ
 ុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពី
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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សន្តិសុខស
 ្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ (២០១៤-២០១៨) ផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់
កាត់ប
 ន្ថយភាពអត់ឃ្លានឲ្យដល់កម្រិតសូន្យនៅកម្ពុជា (២០១៦-២០២៥) ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យកសិកម្ម (២០១៤-២០១៨) (MAFF, 2014) ផែនទីប
 ង្ហាញផ្លូវដ
 ើម្បីពន្លឿនការកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភ
នៅកម្ពុជា (២០១៤-២០២០) និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតាមវិស័យដទៃទៀតដែលទាក់ទង នឹងវិស័យ
សន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋក
 ម្ពុជាមានលទ្ធភាពផ្នែករូបវ័ន្ត សង្គម និង
សេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងមុនគួរឲ្យកត់ស
 ំគាល់ ក្នុងការទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់ ម ានសុវត្ថិភាព និងប
 ្រកប
ដោយអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីឲ្យស
 ្របនឹងតម្រូវការផ្នែកចំណីអាហារ និងចំណង់ចំណូលចិតក
្ត ្នុងការទទួលទាន
អាហាររបស់ពួកគេ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់ស្បៀងអាហារឲ្យបានប្រសើរបំផុត ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ
មានសុខភាពល្អ និងមានផលិតភាពខ្ពស់។

២.១ ភាពមានស្បៀង
ផលិតកម្មកសិកម្ម ដែលផ្តោតលើដំណាំស្រូវ និងលើដំណាំរួមផ្សំដទៃទៀត បានកើនឡ
 ើងល
 ឿន
ជាងកំណើនប្រជាជន និងតម្រូវការដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងភាពមានស្បៀង។ តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦មក
កម្ពុជាផលិតស្រូវបានគ្រប់គ្រាន់ ដែលសម្រួលឲ្យមានកំណើនការនាំចេញអ
 ង្ករ ដោយមានផលិតផលកើន
ឡើងព
 ីប្រមាណ ៤.០០០.០០០តោន ដល់ជិត ១០.០០០.០០០តោន នៅចន្លោះឆ្នាំ២០០០ និង

២០១៦ (World Bank, 2017; MAFF, 2017)។ វត្តមានច្រើនលើសល
 ុបនៃបរិមាណស្រូវនៅ
 
ក្នុងផលិតកម្មកសិ
 កម្មមានន័យថា បច្ចុប្បន្នផលិតកម្មស្រូវគ
 ្របដណ្តប់ប្រមាណ ៧២ភាគរយនៃផ្ទៃដីដាំដុះ។
ការបរិភោគអាហារមិនគ្របគ
់ ន
ា្រ បា
់ នធ្លក
ា ច
់ ុះជាខ្លង
ាំ ពីកម្រត
ិ ខ្ពស៣
់ ៦,៧% នៅឆ្នាំ១៩៩៨ មកតម
្រឹ ប
 មាណ
្រ
១៤% នៅឆ្នាំ២០១៥ នៃចំនួនប្រជាជន (FAO, 2017a) ដោយផ្អែកល
 ើតារាងតុល្យភាពស្បៀងថ្នាក់ជាតិ
និងដែលជាការគូសបញ្ជាក់អំពីការរួមផ្សំរវាងការកែលម្អផលិតកម្មស្បៀងនិងការសម្រួលដល់ការនាំចេញ
និងការនាំចូល បានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្រូវការអាហារថាមពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរ។

២.២ ភាពទទួលបានស្បៀង
ទន្ទឹមនឹងការកែលម្អភាពមានស្បៀង ក៏មានការកែលម្អទៅលើភាពទទួលបានស្បៀងផងដែរ ដែលមាន
ភស្តតា
ុ ងបង្ហញ
ា តាមរយៈការថយចុះនអ
ៃ ត្រាភាពក្រក
ី ្រ និងការកល
ែ ម្អនស
ៃ ន្ទសស្ ន៍អ
 ភិវឌឍ្ ន៍ម
 នុសស្ នៅ
 កម្ពុជា
(HDI)។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ ២០១៥ អត្រាកំណើននៃសន្ទស្សន៍អ
 ភិវឌ្ឍន៍ម
 នុស្សប្រចាំឆ្នារំបស់ប
 ្រទេស
កម្ពុជា ដែលមាន១,៨៤% មានកម្រិតខ្ពស់ជាងតួលេខម
 ធ្យមនៅអាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិត
នៅត្រឹម ១,៣៥% ដូច្នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក
 ្នុងចំណោមប្រទេសចំនួនប្រាំពីរលើពិភពលោកដែលមានអត្រា
កំណើននៃសន្ទស្សន៍អ
 ភិវឌ្ឍន៍ម
 នុស្សឆាប់រហ័សជាងគេ និងស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី១៤៣ ក្នុងចំណោមប្រទេស
ចំនួន១៨៨។ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា ដែលរស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនៅថ្នាក់ជាតិបាន
ធ្លាក់ចុះពី ៥៣,២% នៅឆ្នាំ២០០៤ មកត្រឹម ១៣,៥% នៅឆ្នាំ២០១៤ (MEF, 2016) ដោយផ្អែក
លើចំនួនប្រជាជនដែលស
 ្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រខាងប្រាក់ចំណូល។ ចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ
ផ្អែកល
 ើកត្តចម្រ
ា ុះច
 ្រើនយ
 ៉ាង មានអត្រាខ្ពស់ជាង ពោលគឺស្ថិតនៅលំដាប់៣១,៦%នៃចំនួនប្រជាជនសរុប
(UNDP, 2016)។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកស
 រុបក្នុងម្នាក់ៗក
 ើនពី
១.២១៥ដុល្លាអាមេរិកនៅ
 ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ ១.៤៣៥ ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ (Cabinet of the
Prime Minister, 2018) ក្នុងខណៈពេលដែលការចំណាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានការកើនឡ
 ើង
ផងដែរ។ ការចំណាយលើស្បៀងអាហារ បានកើនឡើង ៥,៥% ចន្លោះឆ្នាំ២០០៩ និង ២០១៥ ហើយ
ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះដែរ ការចំណាយលើសម្ភារៈក្រៅពីស្បៀងអាហារបានកើនឡើង១១%។ កត្តានេះ
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បានបង្ហញ
ា ពីការកើនឡើងនអ
ៃ ណា
ំ
ចទិញ ដល
ែ រម
ួ ទាំងក្នង
ុ ច
 ណោ
ំ
មកម
្រុ ជនក្រក
ី ប
្រ ផ
ំ ត
ុ ក្នង
ុ សង្គម។ កំណន
ើ
នៃការចំណាយជាវិជ្ជមានបែបនេះ មានន័យថា បច្ចុប្បន្ននេះការចំណាយលើស្បៀងអាហារមានសមាមាត្រ
ទាបជាង នៅក្នុងការចំណាយសរុប (NIS, 2009)។

២.៣ ការបឺតស្រូបស្បៀង

ភាគរយនៃចំនួនគ្រួសារដែលមានរបបអាហារមិនសម្បូរបែបគ្រប់គ
 ្រាន់ បានថយចុះជាខ្លាំងព
 ី ៤៦%
នៅឆ្នាំ ២០០៨ មកត្រឹម ១២% នៅឆ្នាំ ២០១៤ (NIS, 2014)។ ភាពប្រសើរឡើងខា
 ងប្រាកច
់ ំណូល
និងទ្រព្យសម្បត្តិ កំណើនភាពចម្រុះនៃរបបអាហារ ការអប់រំ (ជាពិសេសការអប់រំមាតា) ការពង្រីកវិសាល
ភាពគ្របដ
 ណ្តប់ខាងសេវាថែទាំសុខភាព ការកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាត និងអនាម័យ និងការ
លើកកម្ពសអា
់ កប្បកិរិយាទាក់ទងសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភដូចជាការបំបៅដោះកូនតែមួយមុខជាពិសេស
នៅតំបន់ជ
 នបទ គឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ (NMCHC, 2016; UNICEF,
2016)។ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបរិយាកាសគោលនយោបាយកាន់តអំ
ែ ណោយផល ក៏បានបង្កើនការ
យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកែលម្អសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភផងដែរ ជាមួយនឹងការគាំទយ
្រ ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់
ចំពោះវិធានចម្រុះលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ (RGC, 2014a; MoH, 2014)។
ការប៊ឺតស្រូបស្បៀងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ទៅនឹងលទ្ធផលខាងអាហារូបត្ថម ម្ភ ានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យ
កត់សំគាល់។ អត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃ (ក្រិសក្រិន) បានថយចុះពី ៥០% នៅឆ្នាំ ២០០០ មកត្រឹម
៣២% នៅឆ្នាំ ២០១៤ ដែលស្ថិតក្នុងរបត់សមស្របមួយ ធៀបនឹងគោលបំណងដែលមានចែងនៅក្នុង
យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ។ នៅក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ អត្រាស្គមស្គាំងបាន
ថយចុះពី ១៧% មកត្រឹម ៩,៦% ទន្ទឹមនឹងនេះ ស្ថានភាពស្លេកស្លាំងក្នុងច
 ំណោមកុមារក្រោមអា
 យុ៥
 ឆ្នាំ
បានធ្លាក់ចុះពី ៦២% មកត្រឹម ៥៦% និងក្នុងចំណោមស្រ្តីក្នុងវ័យបន្តពូជ (អាយុ១៥-៤៩ឆ្នាំ)បានធ្លាក់ចុះព
ី
៤៧% មក ៤៥%។ ស្របគ្នាជាមួយនិន្នាការនេះដែរ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩០មក ប្រទេសកម្ពុជាកាត់បន្ថយអត្រា
មរណភាពមាតាបានច្រើនជាងពាក់កណ្តាល និងការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សាសម្រេចបាន
ជិតដ
 ល់កម្រិតសកល (NIS et al., 2015; FAO, 2017a)។

២.៤ ស្ថិរភាពស្បៀង
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ២០១៥ ដាក់ចេញនូវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
សម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ការត្រៀមបង្ការ និងការឆ្លើយតប ដើម្បគា
ី ំទដ
្រ ល់កិច្ចខិតខំប
 ្រឹង
ប្រែងដោះស្រាយវិបត្តិនានាដែលបណ្តាលពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិធ
 ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា៖ ទឹកជំនន់ និងខ
 ្យល់ព្យុះ។
លើសពីនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើក្របខ័ណ្ឌសេនដាយ (Sendai Framework) ស្តីពី
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញា ដើម្បីដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះដែល
ទាក់ទ
 ងនឹងអាកាសធាតុ។
ក្នុងករណីមានវិបត្ត ឬគ្រោះម
 ហន្តរាយ ការខ្ចីបុល(បន្ថែម) ដែលជាញឹកញាប់ក
 ្នុងអ
 ត្រាការប្រាក់ខ
 ្ពស់
ហួសហេតុ គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តទប់ទល់ដែលផ្តល់ផលអវិជ្ជមានទៅដល់គ្រួសារងាយរងគ្រោះ។ រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពជា
ុ បានកណ
ំ ត់អត្រាការប្រក
ា ខ
់ ស
្ព ប
់ ផ
ំ ត
ុ ត្រម
ឹ ១៨% សម្រប
ា ក
់ ម្ចព
ី គ
ី ះឹ្រ ស
 ន
ា្ថ មក
ី ហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុ ដែលកាលពម
ី ន
ុ 
អត្រការ
ា ប្រាកអា
់ ចមានកម្រិតខ
 ្ពស់ចន្លោះព
 ី ២០-៣០ភាគរយ (Leng/NBC, 2016)។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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៣. បញ្
ហា ដែលនៅសេសសល់

ទោះបីមានវឌ្ឍនភាពជាច្រើនឆ្ពោះទៅរកកំណើនប្រសើរជាងមុននៅថ្នាក់ជាតិ និងវឌ្ឍនភាពលើផ្នែក
សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក៏ដោយ ក៏បញ្ហាមួយចំនួននៅតែមាននៅឡើយ។ បញ្ហាទាំងនេះមាន
ជាអាទិ៍ ភាពមិនស្មើគ្នានៃវឌ្ឍនភាពនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាស
 ាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ស្របពេលដែលប្រ
 ទេសកម្ពុជានៅតែមានការយឺតយ៉ាវមួយចំនួននៃសូចនាករអភិវឌ្ឍមនុស្ស។ លើសពីនេះ
និរន្តរភាពនៃវឌ្ឍនភាព អាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហានិភ័យន
 ៃគ្រោះ
មហន្តរាយ ដូចះេ្ន ត្រវូ បង្កន
ើ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លកា
ើ រកាត់ប
 ន្ថយហានិភយ
័ និងកសាងភាពធន់ (CARD,
2017a; RGC, 2017)។ បញ្ហាទាំងនេះ ត្រូវតែបានដោះស្រាយនៅក្នុងបរិបទនៃរបៀបវារៈឆ្នាំ២០៣០
និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) ទន្ទឹមនឹងការផ្តោតលើគោលដៅទី២នៃគោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDG2) ភាពអត់ឃ្លាននៅកម្រិតសូន្យ ដែលចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឲ្យមាន
ចំណងទាក់ទងច្បាស់លាស់ជាមួយគោលដៅសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និង
ជាពិសេសគោលដៅទី១- គ្មានភាពក្រីក្រ ទី៣- មានសុខភាព និងស
 ុខុមាលភាពល្អ ទី៤- គុណភាពនៃ
ការអប់រំ ទី៥- សមភាពយេនឌ័រ ទី៦- ទឹកស្អាត និងអនាម័យ ទី៨- ការងារសមរម្យ និងកំណើន
សេដ្ឋកិច្ច ទី១០- កាត់បន្ថយវិសមភាព ទី១៣- ចាត់វិធានការដើម្បីប្រយុទ្ឋប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ និង ទី១៧- ភាពជាដៃគូ។

៣.១ ភាពមានស្បៀង
តាមទស្សនវិស័យស្តីពីភាពមានស្បៀង ក្នុងពេលដែលផលិតកម្ម
ស្រូវបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការផ្តោតទៅលើផលិតក
 ម្មស្រូវតែ
មួយម
 ុខបែបនេះ មានន័យថាពិពិធកម្មដំណាំនៅក្នុងប
 ្រទេសនៅមាន
កម្រិត។ ពិពិធកម្មដ
 ំណាំនៅមានកម្រិតបាន ឆ្លុះប
 ញ្ចាំងព
 ីរបៀបនការ
ៃ
បរិភោគអាហារក្នុងគ្រួសារ ដែលទោះបីភាពមានស្បៀងបានកើនឡើង
ក្នង
ុ ទ
ផ
ី សា
្ រកដោ
៏ យក៏បាយនៅតជា
ែ ផ
 ក
ែ្ន ស
 ខា
ំ ន់ក
ង
ុ្ន របបអាហារបា
្រច ថ
ំ ៃ។្ង

“ក្នុងពេលដែលផលិតកម្មស្រូវ
បានក�ន
ើ ឡ�ង
ើ យ៉ាងឆាប់រហ័ស
ការផ្តោតទៅល�ើផលិតកម្មស្រូវ

តែមួយមុខបែបនេះ មានន័យថា
ំ
ពិពិធកម្មដណា
នំ ៅក្នុងប្រទេស
នៅមានកម្រិត”

៣.២ ភាពទទួលបានស្បៀង
របាយប្រាក់ចំណូល និងការទទួលបានស្បៀង នៅតជាបញ្ហ
ែ
ា “គ្រួសារនៅជនបទប្រមាណ៨០%
ប្រឈម នៅពេលដែលអត្ថប្រយោជន៏នា
 នានៃវឌ្ឍនភាពនៅពុំទាន់ បានទទួលប្រាក់ចំណូលត្រឹម
បានបែងចែកប្រកបដោយសមធម៌នៅ
 ឡើយ។ គ្រួសារនៅតាមជនបទ ៤០% នៃប្រាក់ចំណូលសរុប
ប្រមាណ៨០% បានទទួលប
 ្រាក់ចំណូលត្រឹម ៤០% នៃប្រាក់ ចំណែក ២០% ទទួលបាន៦០%
ចំណូលសរុប ចំណែក២០% ផ្សេងទៀត បានទទួល៦០% នៃប្រាក់ នៃប្រាក់ចំណូល...”
ចំណូលសរុប (FAO et al., 2016)។ ក្រុមជនក្រីក្រទទួលបាន
កំណើនយឺតយ
 ៉ាវជាងក្រ

ុមអ្នកមាន ដោយ៥០%នៃប្រជាជនក្នុងច
 ំណោមអ្នកក្រីក្រជាងគេ គឺពឹងផ
 ្អែកលើ
 
ប្រាក់ចំណូលត
 ិចជា
 ង២,៥០ដុល្លាក្នុងមួយថ្ងៃ។
ផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ច បានកើតឡ
 ើងនៅ
 ភ្នំពេញ ច្រើនជាងនៅក្នុងតំបន់ទំនាបឬតំបន់ទ
 ន្លេសាប
ហើយគ
 ម្លាតខា
 ងប្រាក់ចំណូល មានខ្ពស់បំផុតនៅភាគឦសាននៃផប្រ
្ទៃ ទេស ដែលជា
 កន្លែងរស់នៅរបស់
គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាងគេ (UNDP, 2017; WFP, 2017b)។ វិសមភាពនការ
ៃ ទទួល
បានស្បៀង មានន័យថា ក្នុងព
 េលដ
 ែលមានស្បៀងជាទូទៅ ភាពមិនអាចទិញបាននាំ

មកនូវរបបអាហារ
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

ដែលគ្មានភាពចម្រុះគ
 ្របគ
់ ្រាន់ ដែលមានអត្រខ្ព
ា ស់បំផុតក
 ្នុងចំណោមគ្រួសារក្រីក្រជាងគេ ក្នុងនោះ ២២%
នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក
 ្រុមដែលមានចំណូលត
 ិចជាងគេត្រូវបានរកឃើញថា នៅក្នុងរបបអាហារមានភាព
ចម្រុះមិ
 នគ្រប់គ្រាន់។ នៅភាគឦសាន គ្រួសាររហូតដ
 ល់ ៦៦% អាចពុំទ
 ទួលបា
 នអាហារដែលមាន
ជីវជាតិគ
 ្របគ
់ ្រាន់ ដែលតាមធម្មតាងាយរកបានបំផុត (NIS, 2009, 2014; von Grebmer et al.,
2014, 2017)។ ដូចគ្នានេះដែរ ស្រ្តីបន្តប
 ្រឈមនឹងវិសមភាពនៃការទទួលបា
 នស្បៀង ដែលធ
 ្វើឲ្យមានផល
ប៉ះពាល់ដល់អាហារូបត្ថម្ភ (FAO, 2017b)។ ការប្រឈមដែលនៅតែបន្តមាន ទាក់ទងនឹងភាពក្រីក្រ
ផ្នែកស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថមាន
្ភម លក្ខណៈកាន់តែ
 ស្មុគស្មាញ ដោយសារតែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួល
បានកាលានុវត្តិភាពរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងសេវាសង្គម។ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍដោ
 យចីរភាពសម្រាបប្រ
់ ជាពល
រដ្ឋទាំងអស់ វិសាលភាពនៃវិសមភាពនេះ ទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយដ
 ែលជាផ្នែកម
 ួយន
 ៃរបៀបវារៈ
“មិនទុកឲ
 ្យនរណាម្នាក់នៅ
 ក្រ
 ោយការ
 អភិវឌ្ឍ” (“leave no-one behind”) ។

៣.៣ ការបតស្
រូបស្បៀង
ឺ

នៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះ កង្វល់ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ នៅតែជាបញ្ហាចម្បង
ដោយសារចំណុចដៅ នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពសំខាន់ៗ ស្តីពីការកាត់បន្ថយប
 ញ្ហា
អាហារូបត្ថម្ភ មិនទំនងជាអាចសម្រេចបាន។ ករណីដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីក
 ំណត់អា ទិភាព
អាហារូបត្ថម្ភ ជាចលករក្នុងការពន្លឿនការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ដែលអាចជំរុញឲ្យ
សម្រេចគោលដៅនេះសម្រេចបានលឿន។ កិច្ចការនេះនឹងបង្កើតឲ
 ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើវិស័យនា
 នា
ដូចជា៖ អប់រំ សុខាភិបាល និងកម្លាំងពលកម្មដែលមានផលិតភាព និងមានជំនាញខ្ពស់។ ស្ថានភាព
អាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារអាយុក្រោម៥
 ឆ្នាំ នៅតែជាបញ្ហានៅឡើយ។ ផ្អែកល
 ើរបាយការណ៍អង្កេតស
 ុខភាព
និងប្រជាសាស្រ្តឆ្នាំ២០១៤ របស់ក
 ្រសួងផ
 ែនការ កុមារអាយុក
 ្រោម៥ឆ្នាំ៣២%មានភាពក្រិសក្រិន ២៤%
មិនគ
 ្រប់ទម្ងន់ ១០%ស្គមស្គាំង។ នេះជាអត្រាមួយខ្ពស់ធៀបនឹងអ្វីដែលបានប្រមើលនៅក្នុងច
 ំណុចដៅ២.២
នៃគោលដៅទី២នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព (SDG 2) និងខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃទៀតដែល
មានប្រាក់ចំណូលម
 ធ្យមដូចគ្នា។ ប្រមាណ៤៥% នៃ២៦៦លានដុល្លា ដែលជាបន្ទុកប្រចាំឆ្នាំមកលើ
សេដ្ឋកិច្ច ដោយសារតែបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហា ក្រិសក្រិន
ក្នុងនោះតិចជាង៣% មានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវ។ បន្ទុកលើសេដ្ឋកិច្ចប
 ណ្តាលពី
បញ្ហាក្រិសក្រិនបា
 នបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងជាក់ស្តែង ហើយការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីព្យាបាលករណី
ស្គមស្គាំងនៅតែមានសារៈសំខាន់ជាសារវន្ត ដោយសារមានភស្តុតាងបង្ហាញថា បញ្ហានេះអាចបង្កផ
 ល
ប៉ះពាល់អវិ
 ជ្ជមានមកលើការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។ ដោយសារបញ្ហាក្រិសក្រិន និងស
 ្គម
ស្គាំង មានកត្តាហានិភ័យរួមគ្នាជាច្រើន ដូច្នេះកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងគោលនយោបាយ អាចសម្រួលឲ
 ្យមាន
ចំណងទាក់ទងឆ្ពោះទៅការបង្កើត កម្មវិធីដែលកាន់តែមានលក្ខណៈចម្រុះជាងមុន (NIS etal., 2014;
NMCHC, 2016; CARD et al., 2013)។ ប្រសិនបើគ្មានក
 ិច្ច “...នងមានហានភ័យដែលធ្វ
ឹ
ិ
ើ
ខិតខំប្រឹងប
 ្រែង និងការជំរុញស
 កម្មភាពឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុន ក្នុងការ ឲ្យចំណុ ចដៅសំខាន់ៗនៃ
ដោះស្រាយបញ្ហ

ាដែលមានជាយូរនៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភន
 ោះទេ  នឹងមាន SDGs សម្រាប់កា
 ត់បន្ថយ
ហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យច
 ំណុចដៅស
 ំខាន់ៗ នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកប បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ នឹងមិន
ដោយចីរភាព SDGs សម្រាបកា
់ ត់បន្ថយបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ នឹងម
 ិនអាច អាចសម្រេចបានឡ�យ
ើ ...”
សម្រេចបា
 នឡើយ។

អាហារូបត្ថម្ភ និងអាកប្បកិរិយារបស់ម្តាយ កង្វះជ
 ីវជាតិ និងសារធាតុរ៉ែ ក៏ដូចជាការប្រឈមក្នុងការ
ទទួលបា
 នស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ អាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់កូ
 ន។
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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អាហារ ូបត្ថម្ភជាចលករក្ងការពន្លឿនការអនុ
វត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
នុ

អាហាររូបត្ថម្ភប្រសើរមានសារៈសំខាន់ណាស់កុ្នងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
(SDGs)មួយចំនួន ហើយ គោលដៅSDGs ជាច្រើនមានឥទ្ធិពលទៅលើស
 ន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភ។ ហេតដ
ុ ូច្នេះ
អាហារូបត្ថម្ភមានទំនាក់ទ
 ំនងជាមួយន
 ឹងគោលដៅ និងសូចនាករដទៃទៀត ក្រៅពីគោលដៅទី២ ដែល
ដោះស្រាយប
 ញ្ហភាពអត់
ា
ឃ្លាន។ ចំាបាច់ត
 ្រូវមានអភិក្រមស
 ន្តិសុខអាហារូបត្ថមព
្ភ ហុវិស័យម
 ួយដ
 ើម្បីធានាបាន
ក្នុងការសម្រេចគោលដៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យ (SUN-CSA, 2017)។
ការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ច
 ំពោះអាហារូបត្ថម្ភ នឹងជ
 ំរុញឱ្យគ្របស
់ កម្មភាពទាំងអ
 ស់បានរួមចំណែកដោ
 យ
ផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអាហារូបត្ថម្ភ ដែលន
 ឹងជ
 ួយឱ
 ្យសម្រេចបាននូវគោល
ដៅទី២ ក៏ដ
 ូចជា
 គោលដៅដ
 ទៃផងដែរ។

អាហារូបត្ថម្ភជាកត្តសំ
ា ខាន់ក
 ្នុងការសម្រេចបាននូវគ្រប់
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព(SUN-SCN, 2017)
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

 ូវការខ្ពស់ខាងអាហារូបត្ថម្ភក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះក៏ធ្វើឲ្យស្រ្តីដែលមានផ្ទៃពោះងាយរងគ្រោះ ដោយសារ
តម្រ
ស្ថានភាពអាហារូបត្ថមម
្ភ ិនគ្រប់គ្រានផ
់ ងដែរ។ ទិន្នន័យបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេលធម្មតាស្ត្រ

ីមិនសូវប
 រិភោគ
របបអាហារចម្រុះឡ
 ើយ ហើយមានការកែលម្អត
 ្រឹមតិចតួច ក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះ (NMCHC, 2016;
WFP, 2017d)។ បច្ចុប្បន្ននេះ គោលដៅនៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស
 ្តីពី សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ
សម្រាប់បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងច
 ំណោមស្រ្តីក្នុងវ័យបន្តពូជ (WRA) មិនស្ថិតក
 ្នុងល
 ំនាំសមស្របឡើយ
ដោយមានប្រេវ៉ាឡង់ ១៤% នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនៅឆ្នាំ២០១៤ ដែលខ្ពស់ជាងចំណុចដៅ ៨%សម្រាប់
ឆ្នាំ២០១៥។ រោគស្លេកស្លាំងក៏
 នៅតែមានអត្រាខ្ពស់ជា
 ប្រចាំផងដែរដែលមានអត្រាមធ្យម៤៥%ក្នុងចំណោម
ស្រ្តី និង៥៦%ក្នុងចំណោមកុមារ។ យោងតាម របាយការណ៍ស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៦
កម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី១៦០ក្នុងចំណោម១៨៥ប្រទេសដែលស្រ្តីក្នុងវ័យបន្តពូជមានអត្រាស្លេកស្លាំងខ្ពស់
ជាងគេ ដែលជា
 ប់ទាក់ទងនឹងសរីរវិទ្យា ជាងសុខភាពនិងរបបអាហារ ដូច្នេះដំណោះស្រ

ាយដ
 ែលមាន
សក្តានុពល នៅតែមិនទាន់ច្បាស់លា
 ស់នៅឡើយនៅ
 កម្ពុជា (IFPRI, 2016; NIS et al., 2001, 2015;
WFP, 2017d; MPDI, 2016)។
វិសមធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋាន ដូចជា សុខភាព ទឹកស
 ្អាតនិង
អនាម័យ និងការអប់រំ ជាកត្តារួមចំណែកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ (NMCHC, 2016)។ទោះបីកា
 រ
ទទួលបា
 នទឹកស្អាត និងលើ
 កកម្ពស់អនាម័យត្រូវបានកែលម្អហើយក៏ដោយ ជាមួយសមាមាត្រនប្រ
ៃ ជាជន
ដែលប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកស្អាតប្រសើរជាងមុន ដែលកើនឡើងពីប្រមាណ២៣% នៅឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់
៧៥,៥% នៅឆ្នាំ២០១៥ និងសមាមាត្រប
 ្រជាជន ដែលទទួលបានការលើកក
 ម្ពស់អនាម័យ ពី ២,៩% ដល់
៤២% នៅក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ ទម្លាប់អនុវត្តខាងអនាម័យ នៅតែត្រូវការឲ្យមានការកែលម្អ ដើម្បីឲ្យ
ស្របទៅតាមស្តង់ដារនៃប្រទេសដែលមានស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប (WHO & UNICEF,
2015; World Bank, 2017)។
លើសពីនេះ គន្លឹះក្នុងការពង្រឹងការវិនិយោគលើមូលធនមនុស្សគឺតាមរយៈអាហារូបត្ថម្ភក៏ដូចជាការ
អប់រំផ
 ងដែរ។ បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ អាចប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សនិងធ្វើឲ្យលទ្ធផលការងារធ្លាក់ចុះ
ក៏ដូចជាបន្ថែមបន្ទុកលើវិស័យសុខាភិបាលផងដែរ ចំណែកការវិនិយោគលើវិស័យអប់រអា
ំ ចពង្រីកការយល់
ដឹង និងកែលម្អទម្លាប់អវិជ្ជមាន (CARD et al., 2013)។
កម្ពជា
ុ បានធ្វឲ
ើ យ្ មានវឌឍ្ នភាពជាវិជា
្ជម ន លើការលើកកម្ពស់ការចូលរៀននៅថក
្នា ប
់ ឋមសិកសា
្ ជា
 ពិសស
េ
នៅតាមទីជនបទ ក្នុងនោះអត្រាពិតនៃការសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សា បានកើនពី៨១% នៅឆ្នាំ២០០១
ដល់៩៨,៤%នៅឆ្នាំ២០១៥។ គុណភាពនៃការអប់រំ ទាមទារឲ្យមានការកែលម្អដ
 ូចដែលបា
 នរកឃើញតា
 ម
រយៈលទ្ធផលទាបនៃការសិក្សា ដែលក្នុងនោះសិស្សថ្នាក់ទី៦ ប្រមាណ៣៩% ត្រូវបានរកឃើញថាចំណេះ
ដឹងក្ន
 ុងការអានភាសាខ្មែរនៅមានកម្រិតទាបជាងមូលដ្ឋានក
 ំណត់ (MoEYS, 2015)។ ចំនួនម
 ៉ោងរ
 ៀន
តិច ធៀបនឹងក្រុមសិស្សដូចគ្នាដទៃទៀត និងចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់នៃគ្រូបង្រៀនដែលបានទទួលការបណ្តុះ
បណ្តាល ទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានអត្រាខ្ពស់ផងដែរន
 ៃសិស្សរៀនត្រួតថ្នាក់
ប្រមាណ ១០% នៅកម្រិតបឋមសិក្សា និង ២០% នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ទោះបីប
 ញ្ហានេះច្រើន
តែជាអត្រាដែលនៅថេរប្រចាំឆ្នាំក៏ដោយ ហើយអត្រាសិស្សមករៀន និងករណីអវត្តមានគឺជាការព្រួយ
បារម្ភមួយ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននិងក
 ំពុងបង្កើនថវិកាជាតិសម្រាប់វិស័យអប់រំ ដោយផ្តោតលើការ
ជ្រើសរើស ការបណ្តុះប
 ណ្តាល និងកា
 ររក្សាក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់គប
្រូ ង្រៀន។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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៣.៤ ស្ថិរភាពស្បៀង

នៅមានការប្រឈមនៅក្នុងការរក្សា ឬបន្តកំណែលម្អលើការទទួលបានស្បៀង និងការបឺតស
 ្រូបស្បៀង
ដោយសារមានប្រជាជនជាច្រើននៅតែងាយរងគ្រោះនៅចំពោះមុខហានិភ័យតាមរដូវកាល ដែលអា
 ចធ្វើឲ្យ
រាំងស្ទះដល់កំណើនវិជ្ជមានទាំងនេះ។ កៅសិបភាគរយនៃជនក្រីក្រកម្ពុជា រស់នៅតាមទីជនបទ នឹងនៅតែ
ងាយរងគ្រះោ ចំពោះមុខហានិភយ
័ នរៃ បរចិញម
ឹ្ច ជីវត
ិ និងអា
 កាសធាតុ។ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ប្រជាពលរដ្ឋដែល រស់នៅ
លើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ ធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថា នៅឆ្នាំ២០១១ វិបត្តិដែលបណ្តាលឱ្យពួកគេ
ខាតបង់ប្រាក់ ១.២០០ រៀលក្នុងមួយថ្ងៃអាចបណ្តាលឱ្យពួកគេមានភាពក្រីក្រ ដែលបណ្តាលឱ្យមាន
កំណើនភាពក្រីក្រមានភាពទ្វេដង ក្នុងអំឡុងពេលនោះ” (World Bank, 2013)។
របកគំហើញពីការសិក្សាមួយស្តីពី ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតបណ្តាលពីបាតុភូតអ
 ែលនីញ៉ូនៅ
 ឆ្នាំ
២០១៥-២០១៦ (FAO et al., 2016) បង្ហាញថា ៣៧% នៃគ្រួសារដែលបានអង្កេត បានរាយការណ៍
អំពីការខ្វះទឹក ជាមួយការឡើងថ្លៃទឹក ដែលដាក់សម្ពាធក្នុងកម្រិតវិសមាមាត្រមកលើហិរញ្ញវត្ថុនៃគ្រួសារ
ក្រីក្រ។ ការបាត់បង់ផលដំណាំដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួត នាំឲ្យថយចុះ២២%នៃផលស្រូវ និងផលដំឡូង
មីប្រចាំគ្រួសារ និងជាផលវិបាក ៦២% នៃគ្រួសារទាំងនេះ បានរាយការណ៍អំពកា
ី របាត់បង់ប្រាកច
់ ំណូល
ក្នុងរយៈពេលម
 ួយឆ្នាំចុងក្រោយ ជាមួយការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម១៩% ក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ
ដែលជា
 ការបាត់បង់ ០,១៩ដុល្លា ក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ នៅក្នុងមួយថ្ងសម្រ
ៃ
ាបអ
់ ្នកជិតក្រ។ ការប៉ុនប៉ងដើម្បី
កាត់បន្ថយការបាត់បង់បែបនេះ តម្រូវឲ្យគ្រួសារនានាខ្ចីប្រាក់ជាបន្ថែម ជាមធ្យម១.២៨២ដុល្លាក្នុងមួយ
គ្រួសារ ដែលជាការបន្ថែមទៅលើនិន្នាការកើនឡើងន
 ៃការជាប់បំណុល ក្នុងចំណោមគ្រួសារក្រីក្រ។ ទោះបី
ការស្រាវជ្រាវនេះ សន្និដ្ឋានថាការខ្ចីបុលអាចជួយគ្រួសារនានាដែលស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រ និង/ឬងាយរងគ្រោះ
ស្រាប់ហ
 ើយក៏ដោយ នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី វាក៏នាំមកនូវកង្វល់អំពីនិរន្តរភាពនៃកំណើនក្នុងការកាត់ប
 ន្ថយ
ភាពក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ (UNDP, 2017)។ វិបត្តិ ដូចជាបណ្តាលពីបាតុភូតអែលនីញ៉ូ ក៏បាន
បង្កផលប៉ះពាល់អ
 វិជ្ជមានមកលើភាពចម្រុះនៃរបបអាហាររបស់គ្រួសារនានាផងដែរ ដែលបា
 នថយចុះជា
 
ខ្លាំងមកត្រឹម១២% នៃគ្រួសារដែលខ្វះភាពចម្រុះក្នុងរបបអាហារនៅឆ្នាំ២០១៤ ឲ្យកើនឡ
 ើងវិញ ដល់១៨%
នៅឆ្នាំ២០១៦។ ទិន្នន័យពីការវិភាគភាពងាយរងគ្រោះ ក៏បានគូសប
 ញ្ជាក់ព
 ីការប្រឈមនៃវិបត្តិលើ
ពិភពលោកផងដែរ ដូចជា វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក និងថ
 ្លៃទំនិញ។ វិបត្តិទាំងនេះរួមគ្នា ក៏បានរួមច
 ំណែក
ធ្វើឲ្យភាពស្គមស
 ្គាំង បានកើនឡើងពី ៨% ដល់ ១១% នៅរវាងឆ្នាំ ២០០៥ និង ២០១០ (NIS et al.,
2011, 2015; UNDP, 2017)។
ទីបំផុត ក្នុងពេលដែលមានការគាំទ្រមោះមុតឲ្យមានវិធានចម្រុះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខស
 ្បៀង
នង
ិ អាហារូបត្ថម្ភ របកគំហញ
ើ ពីការពិគោះយ្រ ោបល់ជាបន្តបន្ទប
ា ់នៅថក
្នា ជា
់ តិ និងថក
្នា ក
់ ោមជា
្រ
តិ (CARD,
2017b, 2017c) បង្ហាញព
 ីតម្រូវការឲ្យមានការពង្រឹងជាបន្ថែម នូវការរៀបចំស្ថាប័នដើម្បអ
ី នុវត្តយ
 ុទ្ធសាស្រ្ត
ជាតិស្តីពី សន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភតាមរយៈអភិក្រមពហុវិស័យដែលរួមមាន៖ (១) ការពង្រឹង
ការផ្តល់អាទិភាព និងកា
 រកំណត់លំដាប់លំដោយសកម្មភាពជាអាទិភាពបច្ចុប្បន្នច
 ំនួន៦៤ និងសូចនាករ
ច្រើនជាង១២០ (២) ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្តនៅតាម
មូលដ្ឋន
ា (៣) ការធានាឲយ្ មានកំណន
ើ មូលនិធនៅ
ិ ម
ល
ូ ដ្ឋន
ា ដើមប្ ធា
ី នាថាអាទិភាពនានាបានទទួលធ
 នធាន
សម្រាប់ការអនុវត្តដោយនិរន្តរភាព និង (៤) ប្តូរការយកចិត្តទុកដាក់លើសមិទ្ធផល ទៅរកលទ្ធផលសម្រាប់
រយៈពេលវែង ប្រសើរជា
 ងការយកចិត្តទុកដាក់ត
 ែលើសកម្មភាព និងល
 ទ្ធផលរយៈពេលខ្លី។ បញ្ហាទាំងនេះ
មានអធិប្បាយនៅក្នុងជំពូកទី៦។
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

៤. បញ្
ហា នានាដែលលេចឡ�ើងថ្មី

ដូចជាការព្រួយបារម្ភបច្ចុប្បន្នផងដែរ បញ្ហានិងកាលានុវត្តិភាពថ្មីៗមួយចំនួនផ្នែកសន្តិសុខស្បៀង
និងអាហារូបត្ថម្ភ កំពុងលេចឡើង ដែលទាក់ទងជាមួយការប្រែប្រួលខាងសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងអាកាសធាតុ
ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេស។ កម្លាំងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមកទល់សព្វថ្ងៃនេះ បានប្រមូលផ្តុំលើការ
នាំចេញផលិតផល និងសេវាកម្ម ជាពិសេស សម្លៀកបំពាក់ និងទេសចរណ៍។ កំណើននៃការនាំចេញ កើត
ឡើងដោយសារការងារដែលមានជំនាញនិងចំណាយកម្លាំងពលកម្មទាប និងចំណាកស្រុកដែលធ្វើឲ្យមាន
ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សពីកម្រិតមូលដ្ឋានទាបមួយ។ នៅក្នុងការឈានទៅមុខ កម្ពុជាមានកាលានុវត្តិភាព
ដែលពឹងផ្អែកលើកំណើននេះ។ ចំពោះហានិភ័យ កត្តាជំរុញទាំងនេះ
អាចពុំមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យមានកំណើនខ្លាំង ឬ ការកាត់បន្ថយភាព “…មានកាលានុវត្ភា
តិ ព ដែលផ្អែក
ក្រីក្រឡើយ ផ្ទុយទៅវិញវាទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគច្រើនជាងមុន ល�ើកំណ�ើននេះ។ ចំពោះហានិភ័យ
ំ នេះអាចពុំមាន
លើមូលធនមនុស្ស ដែលរួមទាំងការផ្តោតជាពិសេសលើអាហារូបត្ថម្ភ កត្តាជំរុញទាង
ំ
ដើម្បីរក្សាផ
 លិតភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែង (World Bank, 2017; លទ្ធភាពធ្វើឲ្យមានកំណ�ើនខ្លាង
ើ
WFP, 2017b)។ ការកើនឡើងនក
ៃ ម្រព
ៃ លកម្ម ក៏បានធ្វឲ
ើ យ្ ប៉ះពាល់ ឬការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឡ�យ
ដល់ចណ
ំ ងទាក់ទងយ៉ង
ា រឹងមាំតាមប្រពណ
ៃ រី វាងគ្រួសារ និងផលិតកម្ម ផ្ទុយទៅវ ិញវាទាមទារឲ្យមានការ
វ ិនិយោគច្រើនជាងមុនល�ើមូលធន
ស្បៀងដោយខ្លួនឯងផងដែរ។ ទាក់ទងនឹងចំណុចនេះ គេចាំបាច់ត
 ្រូវ
មនុស្ស...”
មានដំណោះស្រាយ ចំពោះវិសមភាពដែលកំហិតលើការទទួលបាន
ស្បៀង ក៏ដូចជា ការប្រឈមក្នុងការបឺតស្រូបស
 ្បៀងផងដែរ ទើបអាច
ដោះស្រាយឬសគល់នៃភាពក្រីក្រ និងភាពងាយរងគ្រោះទៅបាន។
ចំណាកស្រុកពីជនបទមកទីក្រុងមាន៥៦% នៃចំណាកស្រុកសរុប ដែលភាគច្រើនច
 ូលមកភ្នំពេញ
និងបានកើតឡើងជាពិសេស ដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ច ដែលបានជួយស
 ម្រួលឲ
 ្យមានកំណើន និងកា
 រកាត់
បន្ថយភាពក្រីក្រ (UNDP, 2017; WFP, 2017a)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរីកចម្រើនយ៉ាង
រហ័សនៃនគរូបនីយកម្ម ក៏បានធ្វើឲ្យមានកំណើនប្រជាជនក្រីក្រនៅតំបន់ជាយក្រុង និងធ្វើឲ្យច
 ំនួនប្រជាជន

នៅតំបន់ទីក្រុងមានការកើនឡើង និងធ្វើឲ្យមានគន្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រីក្រ។ ចំពោះអ្នកដ
 ែលរស់នៅ
តាមជាយក្រុងទាំងនេះ ការទទួលបា
 នទឹកស្អាត និងអនាម័យ និងម
 ធ្យោបាយថែរក្សាសុខភាព នៅតែជា
ឧបសគ្គ ទោះបីជាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ប្រសើរជាងអ្នករស់នៅជនបទក៏ដោយ។ នៅពេលដែលល
 ្បឿននៃ
នគរូបនីយកម្មបន្តរីកដុះដាល ស្ថានភាពនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងនាំមកនូវបន្ទុកកាន់តែច្រើនឡ
 ើងមកលើ
ការទទួលបានសេវាកម្ម ដែលល
 ំបាករួចទៅហើយ (WFP, 2017a; UNFPA, 2014)។ ការវាស់វែង
សុខុមាលភាព និង/ឬ ភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ
 ្រុងជ្រោយ ដូចជា ការប្រើប្រាស់ស
 ន្ទស្សន៍
ភាពក្រីក្រដោយកក្តាចម្រុះច្រើនយ៉ាង (MPI) អាចបង្ហាញថាមានប្រយោជន៍ សម្រាប់អ
 ្នករៀបចំ
គោលនយោបាយទៅអនាគត ដោយហេតុថា បច្ចុប្បន្ននេះ ភាពក្រីក្រខាងប្រាក់ចំណូល បានឈានដល់
កម្រិតទាបពុំធ្លាប់មានពីមុនមក ប៉ុន្តែភាពងាយរងគ្រោះនៅតែជាហានិភ័យមួយ។
កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការប្រែប្រួលរបបអាហារ ឆ្ពោះទៅរកការបរិភោគអាហារឆ្អិនស្រាប់
ដែលជានិន្នាការឆ្ពោះទៅរករោគធាត់កាន់តែច្រើនឡើង ជាពិសេសក្នុងចំណោមស្រ្តី និងប
 ង្កើនហានិភ័យ
នៃជំងឺមិនឆ្លង(NCDs)។ នៅក្នុងគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ
២០១៤-២០១៨ សម្រាប់ការលើសអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមស្រ្តីក្នុងវ័យបន្តពូជ (WRA) មានចំណុច
ដៅ១២% សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ទោះបីតួលេខនេះមានដល់១៨% នៅឆ្នាំ២០១៤ក៏ដោយ (NIS et al.,
2001, 2015; NMCHC, 2016)។ នគរូបនីយកម្មក៏បាននាំមកនូវផលវិបាកអវិជ្ជមានខ្លះៗសម្រាប់
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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សុខុមាលភាពកុមារលើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភផ
 ងដែរ ការបំបៅដោ
 ះកូនតែមួយមុខ មានអត្រាទាបនៅភ្នំពេញ
(៧៧%)។ បរិស្ថានទីប្រជុំជនខ្លះ ដូចជារោងចក្រកាត់ដេរ ដែលអា
 ចពុំមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ ឬសម្បទា
អំណោយផល អាចផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ពង្រីកការយល់ដឹង និងការអនុវត្តល
 ើបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខភាព
ក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សជាច្រើន។
ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បានបង្កការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើសន្តិសុខស
 ្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភ។ មានការរំពឹងថា តាមអត្រាបច្ចុប្បន្ន ល្បឿននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក
 ្នុងរយៈពេល៤០ឆ្នាំ
ខាងមុខ ទំនងជាលឿនជាងការបន្សាន
ំ ៃវិធីសាស្រ្តកសិកម្មនៅមូលដ្ឋាន (IFPRI, 2013)។ កម្ពុជាប្រឈម
ហានិភ័យកម្រិតខ្ព
 ស់ពីការប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដែលឈរ
 ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី៩ លើស
 ន្ទស្សន៍
ហានិភ័យពិ
 ភពលោក និងក្នុងលំដាប់ទី៤១ ក្នុងច
 ំណោមប្រទេសច
 ំនួន១៧១ ខាងផ្នែកភាពងាយរងគ្រោះ
(Garschagen et al., 2016; WFP, 2017b) ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលងាយរងគ្រោះប
 ំផុត
រស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប។

ហានិភ័យនេះកាន់តធ្ង
ែ ន់ធ្ងរ ដោយសារការរេចរឹលជា
 ប្រចាំនៃធនធានធម្មជាតិ។
ការប៉ាន់ស្មានផ្លូវការបង្ហាញថា វិសាលភាពគម្របព្រៃឈើបានធ្លាក់ចុះពីជិត ៦០% នៅឆ្នាំ២០០៦ មកត្រឹម
៤៩.៤៨% នៅឆ្នាំ ២០១៤ (RGC, 2015; World Bank, 2017)។
គម្រោងដែលទទួលហិរញ្ញវត្ថុពីប្រភពក្រៅប្រទេស ភាគច្រើនបានគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅការ
អភិវឌ្ឍផ្នែកទន់ និងការកែប្រែអាកប្បកិរិយា នៅក្នុងបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្នុងវិស័យនានា ដូចជា
ទឹកស្អាតនិងអនាម័យ អាហារូបត្ថម្ភ និង បរិស្ថាន ចំណែកការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុព
 ីប្រភពក្នុងប្រទេសបាន
ផ្តោតលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិចក
្ច ម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន តម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពី
ជំនួយឥតសំណងទៅរកកម្ចីពីប្រភពខាងក្រៅ ដែលជាផ្នែកម
 ួយនៃការវិវឌ្ឍការផ្តល់ជំនួយអ
 ភិវឌ្ឍន៍សម្រ

ាប់
កម្ពុជា។ ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ ការបង្កើតជម្រើសហិរញ្ញប្បទានពីប្រភពក្នុងប្រទេស និងប
 ្រភពពីក្រៅ
ប្រទស
េ គួរតជា
ែ ជម្រស
ើ ដ
 ល
ែ ត
 វូ្រ ពិនត
ិ យ្ មើល ដើមប្ ព
ី ង្រង
ឹ ការចំណាយសំខាន់ៗក្នង
ុ វិសយសាធា
័
រណៈសម្រប
ា ់
ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌។
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

៥. យុទ្ធសាស្រ្តដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា ប្រឈមក្ងវិ
សយ
័ 
នុ
សន្តិសខ
ុ ស្បៀង និងអាហារ ូបត្ថម្ភ

យុទ្ធសាស្រ្តនានា ដែលបានស្នើនៅក្នុងផ្នែកនេះ បានមកពីការវិភាគព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន នៅក្នុង
ការពិនិត្យឯ
 កសារនានាដែលមានស្រាប់ ការសម្ភាសអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងការពិគ្រោះយោបល់ជាបន្ត
បន្ទាប់នៅ
 ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នា
 ក់ក្រោមជា
 តិ (CARD, 2017b, 2017c)។ កិច្ចប្រឹងប
 ្រែងស
 ្របគ្នា ត្រូវបន្ត
ផ្តោតលើផ្នែកជាច្រើន ដើម្បីកល
ែ ម្អបន្ថម
ែ ទ
 ៀត នវូ សន្តស
ិ ខ
ុ ស
 ប្ ៀង
នង
ិ អាហារូបត្ថម។្ភ កិចប
្ច ្រឹងប
 ្រែងទាំងនេះត្រូវចាត់ជាអាទិភាពនិង
“មានភាពចាំបាច់ដ�ើម្បីបង្កើនការ
រៀបចំតាមលំដាប់ល
 ំដោយជាមួយការផ្តោតលើកត្តាជំរុញឲ្យមាន
ផ្តោតល�កា
ើ រល�ក
ើ កម្ពស់ការទទួល
ការកប
ែ ែ។្រ កិចខ
្ច ត
ិ ខំប
 ង
ឹ្រ ប
 ង
ែ្រ កន
 ង
្ល ម
 កច្រើនតែបានផ្តោតលើការ បានស្បៀងតាមរយៈកំណ�នដែល
ើ
ពង្រឹងភា
 ពមានស្បៀង ដោយសង្កត់ធ
 ្ងន់ជាពិសេសលើផលិតកម្ម កាន់តែមានសមធម៌នងជាបរយាប័ន្ន
ិ
ិ
ស្រូវ។ មានភាពចាំបាច់ដ
 ើម្បីប
 ង្កើនការផ្តោតល
 ើការលើកកម្ព
 ស់ ក៏ដូចជាការពង្រីកវ ិធានការគាំពារ
ការទទួលបានស្បៀងតាមរយៈកំណើនដែលកាន់
 តែមាន សមធម៌ សង្គម នង
រូបស្បៀង
ិ ពង្រឹងការបតស្
ឺ
និងជាបរិយាប័ន្ន ក៏ដូចជាការពង្រីកវិធានការគាំពារសង្គម និង ផងដែរ តាមរយៈវ ិធានការពង្រីក
ពង្រឹងការបឺ

តស
 ្រូបស្បៀងផងដែរ តាមរយៈវិធានការបង្កើន អាហារូបត្ថមជាក់
្ភ លាក់ និងវ ិធានការ
អាហារូបត្ថម្ភជាក់លាក់ និងវិធានការដែលគិ
 តគូ
 រអំពីអាហារូបត្ថម្ភ ដែលគិតគូរអំពីអាហារូបត្ថម្ភ...”
1
(UNICEF,2015)។
វិធានការទាំងនេះនឹងមានតួនាទីជា កត្តជ
ា រំ ញ
ុ ដើមប្ ឲ
ី យ្ មានការកែលម្អសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។
ដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការកែប្រែបែបនេះ កិច្ចប្រឹងប្រែងនានា ដែលទាក់ទងនង
ឹ ភាពមានស្បៀងតវ្រូ តែឈាន
ឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនភាពចម្រុះ និងគុណភាពស្បៀង និងក
 សិកម្មដ
 ែលគិតគ
 ូរអ
 ំពីអាហារូបត្ថម្ភ។ ក្នុងពេល
ដែលបរិបទនៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន នឹងបន្តសត
ិ្ថ ក្រម
ោ ឥទ្ធព
ិ លនៃ
ក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខស្បៀង ក្នុងដ
 ំណើរឆ្ពោះទៅមុខ ក្របខ័ណ្ឌកែសម្រួលមួ
 យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគំរូថម
្មី ួយ
ត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់កា
 រពិចារណា។ ដើម្បីធានាឲ្យមានយុទ្ធសាស្រ្តជាតិមួយដែលផ
 ្តោតច
 ំគោលដៅ
បានច្រើនជាងមុន ការយកចិត្តទុកដាក់ គួរតែផ្តោតលើការឈានទៅរកប្រធានបទអន្តរវិស័យជាអាទិភាព
ដែលប
 ន្ថែមត
 ម្លៃ ដោយនាំយកអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ មកធ្វើការជាមួយគ្នា ចំណែកយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រសួង
ពាក់ព័ន្ធនានា អាចផ្តោតលើការជំរុញវិស័យការងារជាក់លាក់។ ការពង្រឹងការរៀបចំស្ថាប័ន និងការកសាង
សមត្ថភាព សម្រាប់កែលម្អសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ចាំបាច់ត្រូវគូសប
 ញ្ជាក់ពីចំណុចទាំងនេះ។
1

«អន្តរាគមន៍អាហារូ

បត្ថម្ភជាក់លាក់ ដោះស្រាយមូលហេតុចំពោះមុខនៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ដូចជា 
របបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ និងមូលហេតុជាឫសគល់ខ្លះៗ ដូចជា  ទម្លាប់ក្នុងការបរិភោគ និងការទទួល
បានចំណីអាហារ។ អន្តរាគមន៍ដែលគិតគូរអំពីអាហារូបត្ថម្ភ អាចដោះស្រាយមូលហេតុជាឫសគល់ 
ខ្លះៗនៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ដោយរួមបញ្ចូលគោលដៅអាហារូបត្ថម្ភ និងសកម្មភាពក្នុងវិស័យខុសៗ
គ្នាជាច្រើន។
អន្តរាគមន៍ន
 េះក៏អាចមាននាទីជាវេទិកាសម្រាប់ការផ្តល់អន្តរាគមន៍អាហារូបត្ថម្ភ
ជាក់លាក់ផងដែរ។»

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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៥.១ ភាពមានស្បៀង៖ ពង្រីកការផ្តោតល�ក
ើ សក
ិ ម្មដែលមាន
គុណភាពខ្ពស់ ចម្រុះ ធន់ នង
ិ គតគ
ិ ូរពអា
ី ហារូបត្ថម្ភ
គោលដៅរង
២.៣ ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ ទទួលបានកំណើនទ្វេដងនៃផលិតផ
 លកសិកម្ម និងចំណូលរបស់ផលិតករធុនតូច
ជាពិសេសស្រ្តី ជនជាតិដើមភាគតិច គ្រួសារកសិករ អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងអ្នកនេសាទ រួមទាំងតាមរយៈការ
ធានា និងកា
 រទទួលបា
 ននូវស
 មភាពដីធ្លី ធនធាននិងធាតុច
 ូលស
 ម្រាបផលិ
់ តកម្មដ
 ទៃទៀតចំណេះដឺង
សេវាហិរញ្ញវត្ថុទីផ្សារ និងកាលានុវត្តភាពសម្រាបត
់ ម្លៃបន្ថែម និងការងារក្នុងផ
 ្នែកម
 ិនមែនក
 សិកម្ម។
ការពិចារណាជាយុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាបក
់ ម្ពុជា
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្មកសិកម្ម - បង្កើនផ
 លិតក
 ម្មអាហារសម្បូរជីវជាតិ
កែលម្អស
 ង្វាក់តម្លៃផលិតក
 ម្ម និងការកែច្នៃ - រួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិក
 ្នុងអាហារ
បង្កើនគុ
 ណភាព និងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ (នាំចូល នាំចេញ និងទីផ្សារក្នុងស្រុក)
លើកកម្ពស់បច្ចេកទេសកសិកម្មដ
 ែលមានប្រសិទ្ធភាព ផ្តលតម្លៃ
់ បន្ថែម និងមានចីរភាព
បង្កើនភាពមាន

ស្បៀង ស្ថិរភាពស្បៀង និងប
 ្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធាន
ត្រួតពិនិត្យម
 ើលឡ
 ើងវិញអ
 ំពីការផ្តោតល
 ើការនាំចេញ រួមទាំងល
 ក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការប្រកួតប
 ្រជែង

ផ្អែកលើការរីកចម្រើនដែលសម្រេចបានលើវិស័យក
 សិកម្ម នៅក្នុងអាយុកាលនៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស
 ្តីពី
សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភបច្ចុប្បន្ន ការសង្កត់ធ
 ្ងន់លើ
ដំណើរការឈានទៅមុខ ទាមទារឲ្យកែប្រែការយកចិត្តទុកដាក់ “…ទាមទារឲ្យកែប្រែការយកចិត្តទុកដាក់
លើការបង្កើនផលិ
 តកម្មពីបរិមាណ ទៅរកគុណភាព ជាមួយ ល�ើការបង្កើនផលិតកម្មពីបរមាណ
ិ
ការពង្រីកភាពចម្រុះន
 ៃផលិតកម្ម ទៅរកស្បៀងអាហារដែល ទៅរកគុណភាព ជាមួយការពង្រីកភាព
ចម្រុះនៃផលត
ិ កម្ម ទៅរកស្បៀងអាហារ
សម្បូរជ
 ីវជាតិ និងឆ
 ្ពោះទៅ កសិកម្មដែលគិតគូរពីអាហារូ

បត្ថម។្ភ
ពិពិធកម្ម និងការបង្កើនគុណភាពអាចបង្កើនប
 ្រាកចំ
់ ណូលក្នុង ដែលសម្បូរជីវជាតិ និងឆ្ពោះទៅ
ចំណោមកសិករខ្នាតតូច បង្កើនភាពធន់ទៅ
 នឹងវិបត្តិនានា និង កសិកម្មដែលគិតគូរពីអាហារូបត្ថម្ភ...”
បង្កើនកា
 រទទួលបា
 នស្បៀង។ ទន្ទឹមន
 ឹងនេះ ពិពិធកម្មន
 ឹងកែ
លម្អអាហារូបត្ថម្ភ សម្រាប់ប
 ្រជាជនជាទូទៅ ដោយបង្កើន ផលិតផលដែលសម្បូរមីក្រូសារធាតុច
 ិញ្ចឹម។
ការកែលម្អគុណភាព និងស
 ុវត្ថិភាពស្បៀង (ទាំងក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្មចំណីអាហារ) នឹង
ត្រូវការឲ្យមានជាចាំបាច់ ដើម្បីគា
 ំទ្រដ
 ល់ការប្រែប្រួលទាំងនេះ។ ចំណុចទាំងនេះគឺជាផ្ន
 ែករួមន
 ៃកសិកម្ម
ែដលគិតគូរអ
 ំពីអា
 ហារូបត្ថម្ភ ដែលដោ
 ះស្រាយ មូលហេតុជា
 ឫសគល់នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថមដោយផ្តល់ការ
្ភ
គាំទ្រដល់ភាពមានស្បៀង ការទទួលបា
 នស្បៀង និងការបឺតស្រូបស
 ្បៀងអាហារចម្រុះ ដែលមានសុវត្ថិភាព
និងមានជីវជាតិខ្ពស់ ទន្ទឹមនឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណូល និងធនធានសម្រាប់អ
 ្នកផលិតព
 ្រមទាំងគា
 ំទ្រច
 ំពោះ
សុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថានដែ
 លរួមទាំងសម្រួលឲ
 ្យមានពេលវេលាស
 ម្រាប់ការថែរទាំផងដែរ។
ការកែលម្អខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ដែលរួមទាំងកា
 រពង្រីកលទ្ធភាពរក្សាទុក ក្រោយពេលប្រ
 មូលផល ការកែច្នៃ
និងកិច្ចប្រឹងប្រែង បញ្ចូលមីក្រូសារជាតិនានា និងការជំរុញប
 ច្ចេកទ
 េសកសិកម្ម ដែលផ្តល់ប្រសិទ្ធផលកាន់
តែខ្ពស់ ដែលបន្ថែមតម្លៃនិងនិរន្តរភាពព្រមទាំងប
 ្រព័ន្ធស្បៀងផងដែរ (RGC, 2016) នឹងស
 ម្រួលឲ្យមាន
ផលិតកម្មន
 ៃផលិតផល ដែលកា
 ន់ត
 ែមានតម្លៃខ្ពស់។ ដើម្បីជួយដល់កិច្ចការនេះ កិច្ចប្រឹងប្រ
 ែងត
 ្រូវតែធឡ
្វើ ើង
ដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គ ដែលកសិករប្រឈម ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទទួលបានឥណទាន

បច្ចេកវិទ្យា និង
ទីផ្សារធំទ
 ូលាយ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបង្កើតរួចម
 កហើយនូវគោលនយោបាយនានាសម្រាប់ផ្តល់

18
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ឥណទានកសិកម្ម និងសេវាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបាន
បច្ចេកវិទ្យានិងទម្លាប់អនុវត្តន៍ប្រសើរជាងមុនក្នុង
ការដាំដំណាំ ហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងក៏កំពុងធ
 ្វើ
ផងដរែ ដើមប្ ទ
ី ប់អ
 ត្រកា
ា រប្រក
ា ព
់ ម
ី ក
ី ឥ
ូ្រ ណទាន។
វិសាលភាពគ្របដណ្តប់ និងលទ្ធភាពទទួលបា
 ន
សេវាផ្សព្វផ្សាយ និងឥ
 ណទានរបស់កសិករខ្នាត
តូច អាចនឹងពង្រីកបន្ថែមដើម្បីធានាការទទួល
បានកាន់តប
ែ ស
្រ រើ នូវធាតុចល
ូ ហដ
េ រចនា
ា្ឋ
សម្ពន
័ ្ឋ
និងបច្ចេកវិទ្យា។ ការពង្រឹងស
 ហគមន៍អ
 ភិវឌ្ឍន៏
កសិកម្ម មានតួនាទីក
 ្នុងការបង្កើតល
 ក្ខខណ្ឌ
អំណោយផល សម្រាប់ការទទួលបានធាតុ

ចូល
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋនិងប
 ច្ចេកវិទ្យាផ
 ងដែរ។
កម្រិតខ្ពស់នៃហានិភ័យចំពោះវិបត្តិធម្មជាតិ
និងសេដ្ឋកិច្ច តម្រូវឲ្យមានការពង្រឹងភា
 ពធន់នៅ

ក្នុងប្រព័ន្ធផ
 លិតកម្ម។ ប្រការនេះអាចសម្រេច
បាន តាមរយៈកសិកម្មកាន់តែចម្រុះជាងមុន
ការពង្រីកនូវការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធតាមដានធាតុ
អាកាស តម្លៃទំនិញ និងសន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វិបត្តិនានា
ដែលអាចកើតមាន។ ការពិនិត្យមើលឲ្យបាន
ទូលទ
ំ លា
ូ យ អំពកា
ី រផ្តត
ោ លើការនាំចញ
េ នា
 ពល
េ
បច្ចុប្បន្ននេះ ក៏ដូចជា ភាពខ្លាំងរបស់កម្ពុជានៅក
 ្នុង
ការផលិត នឹងជួយកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងក
 សិកម្ម
ដែលធ
 ន់ទ
 ្រាំ។ ការពង្រឹងយន្តការស្បៀងបម្រុង
និង ការទទួលបានឥណទានសម្រាប់គ្រាអាសន្ន
នឹងជួយដល់ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កិច្ចប្រឹង
ប្រង
ែ ឆយ
ើ្ល តបបន្ទន
ា ់ ក្នង
ុ ករណីចាបា
ំ ច់។

ប្រធានបទទាំង ១០សម្រាប់កសិកម្មដែល
គិតគូរអំពអា
ី ហារូបត្ថម្ភ
១. ការលើកកម្ពស់ពិពិធកម្មប្រព័ន្ឋស្បៀង ដែល
សម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹម ធន់នឹងអា
 កាសធាតុ មាន
តមផ
្លៃ ក
ែ្ន សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច និងអាចរកបាននង
ិ សមស្រប
នៅក្នុងមូលដ្ឋាន និងកសិកម្មចម្រុះដែលរួមទាំង
ដំណាំចម្រុះមុខ ការផលិតក
 ម្មសត្វនិងត្រីដើម្បី
បង្កើនភាពចម្រុះ។
២. ផលិតកម្មស្បៀងនៅជំុវិញគេហដ្ឋាន
សម្រប
ា ក
់ សិករខ្នាតតូច ដើមប្ ផ
ី លិតសប្ ៀងគប
្រ ់
ប្រភេទដែលផ្តល់សុខភាពល្អពេញមួយឆ្នាំ។
៣. ពង្រឹងការទទួលបានទីផ្សារ និងការភ្ជាប់
ទំនាក់ទំនងកសិករតូចតាចទៅនឹងទីផ្សារ។

៤. កម្មវិធីតាមសាលាស្តីពីការផលិត និងការ
ប្រើប្រាស់ស្បៀង ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងអំពី
អាហារូបត្ថម្ភ។
៥. ពង្រីកការយល់ដឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពី
អាហារូបត្ថម្ភ និងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ តាម
រយៈការប្រប
ើ ្រាស់ស្តង់ដារចំណីអាហារ

៦. គាំទ្រការលើកកម្ពស់ការយល់ដង
ឹ របស់មាតា
អំពីអាហារចម្រុះដែលមានសុវត្ថិភាព និងកា
 រ
ទទួលបានការថែទាំកុមារ
៧. ពង្រឹងការអប់រំនិងសិទ្ធអំណាចស្រ្តី ដើម្បី
លើកកម្ព
 សកា
់ រចូលរួមរបស់ស្រ្តី។

៨. និរន្តរភាពវិស័យជលផល តាមរយៈ ការកែ
លំអវារីវប្បកម្មខ្នាតតូច និងកា
 រការពារធនធាន
ធម្មជាតិ។

ជាចុងក្រោយ ការយកចិត្តទុកដាក់លើការ
៩. ពង្រឹងការរក្សាទុក ការស្តុកទុក និងការកែ
ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងការអប់រំដល់ស្រ្តី គឺជា
ច្នៃ ដើម្បីរក្សាគុណភាពចំណី ការរក្សាទ
 ុកឲ
 ្ យ
បានយូរ និងមានសុវត្ថិភាព
កិច្ចការរួមមួយ ដើម្បីលើកកម្ពស់កសិកម្មដែល
គិតគូរអំពីអាហារូបត្ថម្ភ។ ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះ
១០. លើកកម្ពសក
់ ច
ិ ស
្ច ហការរវាងវិសយ
័ កសិកម្ម
បានគូសបញ្ជាក់ថា ការពង្រឹងសិទ្ធិអ
 ំណាច
សុខភាព ទឺកស្អាត និងអនាម័យ ដើម្បីបង្កើន
គុណភាពអាហារូបត្ថម្ភ។
ដល់ស
 ្ត្រី អាចជួយគាំទ្រកសិកម្មដែលគិតគូរអំពី
អាហារូបត្ថម្ភ រួមមានតាមរយៈ គ្រួសារដែលមាន
ជីវភាពប្រសើរ ទទួលបានផលិតកម្មចម្រុះប្រសើរជាងមុន នៅពេលសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្រ្តីត្រូវបានពង្រង
ឹ ។
បន្ថែមលើនេះទៀត ភាពចម្រុះនៃផលិតកម្ម ទំនាក់ទំនងជាមួយការកែប្រែឥរិយាបថដែលពាក់
 ព័ន្ធន
 ឹង
អាហារូបត្ថម្ភ ការកើនឡើននៃជីវភាពរស់នៅ និងរបបអាហារចម្រុះនៅក្នុងសម្រាប់គ្រួសារ។ នៅពេល
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ភាពមានស�្បៀង

យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពី សន្តិសុខស្បៀង
និង អាហារូបត្ថម្ភ និងគោលនយោបាយ
ដែលពាក់ព័ន្ធ យោងទៅបញ្ហាយេនឌ័រ
តម្រូវឲ្យមានការវិភាគយេនឌ័រ នៃស្ថាន
ភាពបច្ចុប្បន្នរបស់បុរសស្រ្តី កុមារា និង
កុមារី និងកា
 រពិចារណាដែលអាចឲ្យ
មានការចូលរួមរបស់ព
 ួកគេ ក្នុងការធ្វើ
សេចក្តីសម្រេច ដើម្បីទទួលផ
 លបាន
ពេញលេញពីកា
 រយកចិត្តទុកដាក់ខា
 ង
យេនឌ័រ (FAO, 2017b; WFP,
2017e; MoH, 2014)។

ទាក់ទងនង
ឹ ភាពទទួលបានស្បៀង
• កែលម្អរជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកក្រ និង
កសក
ិ រខ្នាតតូចនៅជនបទ
ទាក់ទងនឹងការបឺតស្រូបស្បៀង
• ពង្រីកកសក
ិ ម្មដែលគតគ
ិ ូរពអា
ី ហារូបត្ថម្ភ
ទាក់ទងនឹងស្ថិរភាពស្បៀង
• ពង្រឹងផលិតកម្មស្បៀងនិងប្រព័ន្ធតាមដានតម្លៃ
• ល�ើកកម្ពស់ភាពធន់កនុ ងប្រព័
្
ន្ធផលិតកម្ម
• ពង្រឹងស្បៀងបម្រុងទុក

យេនឌ័រ និងស
 ន្តិសខ
ុ ស្បៀងនិងអាហារ ូបត្ថម្ភ
ស្ត្រីមានតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតនៅ
 ក្នុងប្រព័ន្ធស្បៀង ផលិតកម្ម ការរៀបចំ ការប្រើប្រាស់ និងកា
 របែងចែក

ស្បៀងអាហារ។ វិសមភាពយេនឌ័រត
 ្រូវបានមើលឃ
 ើញច្បាស់តា
 មរយៈកត្តដូ
ា ចជា ស្ត្រី និងក
 ុមារីទទួលបា
 នការ
អប់រំទាប កង្វះភាពសម្រេចចិតផ
្ត ្នែកស
 េដ្ឋកិច្ចនិងស
 ិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចច
 ិត្ត ទទួលរងទុក្ខនូវផល
 លំបាកពី
ការជួញដូរមនុស្ស ចំណាកស្រុក អំពើហឹង្សាយេនឌ័រ និងក
 ង្វះធ
 នធានប្រកបរបរចិញ្ចឹមជ
 ីវិត។ វិសមភាពទាំងនេះ
រួមជាមួយន
 ឹងកា
 រមិនបា
 នផ្តលត
់ ម្លៃគ្របគ
់ ្រានដ
់ ល់ស
 ្ត្រី គឺជាកត្តរួាមចំណែកបង្កប
 ៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 ន្តិសុខស្បៀង។

ដើម្បីលើកក
 ម្ពស់យេនឌ័រឱ
 ្យសមស្របទៅ
 តាមគោលនយោបាយសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ គួរមាន

ការវិភាគទៅលើយេនឌ័រ ដើម្បីប
 ្រមូលព
 ័ត៌មានសម្រាប់ដាក់ប
 ញ្ចូលក
 ្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ ដែលគ
 ួ រ
ពិចារណាទៅលើក
 ត្តាខាងក្រោម៖
»»
»»

»»

ស្វែងយល់អ
 ំពក
ី ត្តសំ
ា ខាន់ៗដ
 ូចជា ច្បាប់ទ
 ម្លាបស
់ ង្គមពាក់ព័នន
្ធ ឹងការសម្រេចច
 ិត្ត ការបែងច
 ែកកា
 រងារ
និងឥ
 ទ្ធិពលនៃការងារពុំមានកម្រៃ
បង្កើតគោលធៀប និងស
 ូចនាករយេនឌ័រស
 ម្រាបវា
់ ស់វែងទៅ
 លើភា
 ពខុសគ្នានៃការចូលរួម
អត្ថប្រយោជន៍ លទ្ធផល និងផ
 លប៉ះពាល់រវាងស្ត្រី បុរស កុមារី កុមារា ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទ
 ំនង
យេនឌ័រ និង
ប្រមូលទ
 ិន្នន័យតា
 មភេទ និងអា
 យុដើម្បស
ី ្វែងយល់អ
 ំពភា
ី ពខុសគ្នានៃផលប៉ះពាល់ និងប
 ញ្ហា របស់
បុរស ស្តី្រ កុមារា និងក
 មា
ុ រី និងដ
 ម
ើ ប្ ស
ី ង
ែ្វ យល់អ
ព
ំ ឱ
ី កាសកង
ុ្ន ការលក
ើ ក
 ម្ពសភា
់ ពសទ
ិ អ
ិ្ធ ំណាចដល់ស
 ្ត្រី។
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

៥.២ ភាពទទួលបានស្បៀង៖ ពង្រីកភាពទទួលបានស្បៀង
(មន
ិ ទុកឲ្យនរណាម្នា ក់នៅក្រោយការអភវិ ឌ្ឍ)
គោលដៅរង
២.១ ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ បញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ជាពិសេសជនក្រីក្រ និង
ប្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ រួមទាំង កុមារទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់
មានសុវត្ថិភាព និងប
 ្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភ នៅគ្រប់រដូវ។
ការពិចារណាជាយុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាបក
់ ម្ពុជា
»»
»»
»»
»»
»»

បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការទទួលបានស្បៀងអាហារ (មានតំលៃសមរម្យ មានគ្រប់គ្រាន់)
ដោះស្រាយវិសមភាពក្នុងកា
 រទទួលបានស្បៀង - មិនទ
 ុកឱ្យន
 រណាម្នាក់នៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ និង
គិតគ
 ូរទៅ
 លើក្រុមប
 ្រជាពលរដ្ឋផ
 ្សេងៗយេនឌ័រ បំលាស់ប
 ្តូរក្នុងគ្រ
 ួសារ
ពិនិត្យឡ
 ើងវិញទៅលើយ
 ុទ្ធសាស្រ្តអន្តរាគមន៍ដោ
 យផ្អែកលើភាពងាយរងគ្រោះ
បង្កើននិងល
 ើកក
 ម្ពសកា
់ រយល់ដ
 ឹងន
 ូវជម្រើសច
 ំណីអាហារ - របបអាហារចម្រុះ
ពង្រឹងប
 ្រព័នស
្ធ ុវត្ថិភាពសង្គម និងធានាឱ្យមានទំនាក់ទំនងរវាង សន្តិសុខស្បៀងនិងអា
 ហារូបត្ថម្ភ
និងការគាំពារសង្គម

ទន្ទឹមនឹងការកែលម្អយ៉ាងទូលំទូលាយលើភាពមានស្បៀង ក៏ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងភាព
ទទួលបានស្បៀងផងដែរ ជាពិសេសសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះបំផុត ស្របជាមួយចំណុចដៅទី១ នៃ SDG 2
“ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ បញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ជាពិសេសជនក្រីក្រ និងប្រជាពលរដ្ឋ 
ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ រួមទាំង កុមារទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់ មានសុវត្ថិភាព និងប
 ្រកប
ដោយអាហារូបត្ថម្ភ នៅគ្រប់រដូវ” (UN, 2016; RGC, 2016)។ ការទទួលបានអាហារ មិនត្រឹមតែសំដៅ
លើធនធានដែលចាំបាច់ស
 ម្រាប់ទទួលបានអាហារចម្រុះដែលមានតម្លៃសមស្រប ដូចជាតាមរយៈ ឱកាស
ការងារ និងរបរចិញ្ចឹមជ
 ីវិតសមរម្យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏សំដៅផងដែរចំពោះសិទ្ធិទទួលបានអាហារ យេនឌ័រ
និងការធ្វើសេចក្តីសម្រ

េចអំពីការទទួលបានអាហារ។ ភាពទទួលបានស្បៀង ត្រូវបានយល់ខុសថាជាការ
ពង្រីកបន្ថែមនូវភាពមានស្បៀង ដូច្នេះមានការផ្តល់អនុសាសន៍ថា នៅពេលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនាពេល
អនាគត ទិដ្ឋភាពនេះត្រូវតែពិចារណាដោយឡែក។ បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការទទួលបានស្បៀងសម្រាប់
គ្រួសារនានា ក៏ដូចជា ភាពចម្រុះនៃរបបអាហារ និងការបឺតស្រូប បច្ចុប្បន្ននេះ បានក្លាយជាបញ្ហាគន្លឹះនៃ
អសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា និងគួរតែប្រើ
ការយកចិត្តទុកដាក់អាចផ្តោតលើ៖  
ប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តទៅអនាគត។
 រដោះស្រយ
កា
ា វិសមភាពនៃការទទួលបានអាហារ ទាមទារ
ឲយ្ បង្កត
ើ ផ្នក
ែ គនះឹ្ល មួយ ក្នង
ុ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ នកា
ៃ រមន
ិ ទ
ក
ុ ឲយ្ នរណា
ម្នាក់នៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ និងរួមបញ្ចូលការកែលម្អ ការ
ទទួលបា
 ន ស្បៀងនៅតាមភូមិសាស្រ្តខុសៗគ្នា ក្រុមមនុស្ស
ក្នុងសង្គម ជនជាតិភា
 គតិច និងក
 ្នុងគ្រួសារ។ ប្រការនេះ
ទាមទារនូវការវិភាគស៊ីជម្រេៅដ
 ើម្បីធានាថា ការគាំទ្រត្រូវបាន
ផ្តល់ឲ្យ នៅតំបន់ដែលមានឧបសគ្គចំពោះការទទួលបា
 ន

 ្បៀង ដែលទាក់ទ
ស
 ងនឹងចំនួនប្រជាជន និង ប្រេវ៉ាឡង់ខ្ពស់
នៃភាពក្រីក្រដោយកត្តាចម្រុះច្រើនយ៉ាង និងសូចនាករ

»» កន្លែងដែលមានប្រេវ៉ាឡង់នៃភាព

ងាយរងគ្រោះខ
 ្ពស់

»» កន្លែងដែលបន្ទុកពិតមានកម្រិតខ្ពស់

បំផុត (ពោលគឺ ប្រេវ៉ាឡង់អាចមិន
ខ្ពសប
់ ន
៉ុ ដោ
្តែ យសារដង់សត
៊ី ប
េ ្រជាជន
ខ្ពស់ ចំនួនដាច់ខាតនៃអ្នករងគ្រោះ
មានកម្រិតខ្ពស់ជាង)ឬ
»» កន្លែងដែលការប្រឈមមានកម្រិត
ខ្ពស់ ដូចជា មានបញ្ហប្រ
ា ឈមចម្រុះ
ត្រួតលើគ្នា។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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អាហារូបត្ថម្ភមាន កម្រិតទាប។ ដើម្បីបង្កើនអំណាចទិញរបស់គ្រួសារក្រីក្រ និងដ
 ែលងាយរងគ្រោះជាងគេ
និងរក្សាកំណើនដ
 ែលសម្រេចបានកន្ល

ងមកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ គេត្រូវការឲ្យមានការវិនិយោគ
យ៉ាងច្រើនស
 ម្រាប់រយៈពេលវែង លើមូលធនមនុស្ស ក្រោមរូបភាពជាការកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបាន
ធនធាន ការអប់រំប
 ្រកបដោយគុណភាព ការកែលម្អសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ក្នុងរយៈពេលខ្លី
ការយកចិត្តទុកដាក់គួរផ្តោតលើការពង្រក
ី របរចិញ្ចឹមជ
 ីវិតសម្រាប់អ្នកជនបទ និងចក្ខុវិស័យក
 ្នុងការសម្រេច
បាន១០០% កំណើនផលិតភាព និងប
 ្រាក់ចំណូលរបស់កសិករខ្នាតតូច (RGC, 2016) ការពង្រឹង
សំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម និងស្របជាមួយគ្នានេះ គឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃជម្រើសដ៏ត្រឹមត
 ្រូវក្នុងការ
ទិញស្បៀង ដើម្បីធានាភាពចម្រុះនៃរបបអាហារដែលគ្រួសារអាចមានលទ្ធភាពទិញបាន ដោយរួមប
 ញ្ចូល
គ្របក
់ ្រុមអាហារ រួមទាំង អាហារពីប្រភពសត្វផងដែរ។
កម្មវិធីគាំពារ និងសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម ម ានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំង និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា
ជាមធ្យោបាយនៃការគាំទ្រការកែលម្អសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ។ ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ
គាំពារសង្គមថ្មីៗនេះ បានផ្តល់បរិបទគោលនយោបាយសម្រាប់កិច្ចការនេះ។ ការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌនេះក្នុង
ដំណាក់កាលដើមដំបូង តម្រូវឲ្យមានការគិតគូរចំពោះ៖ (ក) បញ្ហាវិភាជន៍ធនធានសមស្រប និងការ
ជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះបំផុត (ខ) ការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីការចាត់ចែងអនុវត្ត ដើម្បីធានាឲ្យមាន
គណនេយ្យភាពសមស្រប (គ) ជំរុញការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការត្រៀមបង្ការ និងការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ ដើម្បី
អាចឲ្យគ្រួសារងាយរងគ្រោះទប់ទល់នឹងវិបត្តិនានាបានកាន់តែប្រសើរជាងមុន (ឃ) ការផ្តល់សេវាគាំពារ
សង្គមឲ្យជនក្រីក្រនៅតាមទីក្រុង ទាមទារឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញ។ ដូច្នេះ ការពង្រឹងកិច្ចគាំពារ និង
សំណាញ់សវុ ត្ថភា
ិ ពសង្គម ទាមទារឲយ្ មានប្រពន
័ វាស់វែង និងតាមដានត្រួតពិនិត្យឲ្យកាន់តែពេញលេញជាង
្ធ
មុន ដើម្បីស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃភាពងាយរងគ្រោះ និងគន្លឹះរបស់វា។ កត្តានេះអាចជួយដ
 ល់
ការរៀបចំក
 ម្មវិធី ឲ្យមានដំណើរស្របគ្នាជាមួយការពង្រឹងភាពឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិ ទ ាំងខាងប្រព័ន្ធគាំពារ
សង្គម និងយន្តការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ ដើម្បីការពារក្រុមជនងាយរងគ្រោះ។
ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគា ំពារសង្គម(NSPPF)
រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពុជាបានអនុមត
័ ឱ្យប
 ប
ើ្រ ស
ា្រ ក
់ ប
្រ ខណ្ឌោលនយោបាយ
គ
ជាតិគា
 ពា
ំ រសង្គម ២០១៦-២០២៥
ដើមប្ ល
ី ក
ើ កម្ពសន
់ វូ ប
 ព
្រ ន
័ ្ធការពារសង្គមមួយដ
 រ៏ ង
ឹ មាំស
 ម្រប
ា ប
់ ្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រប
ូ ។ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ស
 ន្តស
ិ ខ
ុ ស
 ប្ ៀង
និងអាហារូបត្ថម គ្ភ ោលនយោបាយនេះផ្តលជ
់ ន
ំ យ
ួ ដែលរម
ួ មានដច
ូ ជា ជំនយ
ួ ប
 ន្ទន
ា ់ (ដូចជាការផ្គតផ
់ ង
្គ ស
់ ប្ ៀង
នៅពេលមានវិបត្ត)ិ ការគាំពារសា
្រីម្ត នផ្ទៃពោះ និងកុមារ (ដូចជា ការលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម)្ភ និងក
 ម្មវធ
ិ ផ
ី ល
្ត ់
អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រប
ើ ស
ា្រ ម
់ បអាហា
ូ្ហ
រដែលផលិតក្នង
ុ ស្រក
ុ (RGC, 2017b)។

ការចំណាយទៅលើផ្នែកសង្គមកិច្ចសំខាន់ៗ នៅជុំវិញបញ្ហាសុខភាព និងការអប់រំ ជាបញ្ហាមួយស
 ំខាន់
បំផុតស
 ម្រាប់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះ។ កម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រមរណមាតា
ា
ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ (១៦១នាក់ក្នុងចំណោម ១០០.០០០កំណើតរស់ នៅឆ្នាំ២០១៥) (NIS, et al.,
2001, 2015)។ ការសិក្សាមួយរបស់អង្គការ WFP (2017e) ក៏បានរកឃើញផងដែរថា ការចំណាយធំៗ
ខាងផ្នក
ែ សុខភាព បន្ទប
ា ព
់ គ
ី
្រោះរាំងស្ងួតដោយសារបាតុភត
ូ អែលនីញ៉ូ អាចជាកត្តដ
ា ែលជំរញ
ុ ឲ្យគ្រួសារនានា
ធ្លាក់ក្នុងប
 ំណុល។
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ទាក់ទងនឹងភាពទទួលបានស្បៀង
• កែលម្អរបរចញ
ិ ្ចឹមជីវ ិតរបស់ជនក្រីក្រ
នៅជនបទ កសិករខ្នាតតូច

ភាពទទួលបានស�្បៀង

ក្នុងពេលដែល ការចំណាយរបស់
រដ្ឋាភិបាលលើផ្នែកសុខាភិបាល និងកា
 រ
អប់រំ កំពុងកើនឡើង ដែលមានប្រមាណ
១,៣% សម្រប
ា ស
់ ខា
ុ ភិបាល និង ២,១%
នៃ ផ.ស.ស សម្រាប់ការអប់រំ នៅឆ្នាំ
២០១៥ កម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំង
លើការផ្តល់មូលនិធិ ពីប្រភពក្រៅប្រទេស
សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មនេះ។ ជំនួយ
សង្គមកិ
 ច្ចតា
 មសាលារៀន ក្នុងទ
 ម្រង់ជា
ស្បៀងអាហារ និងអាហារូបករណ៍ កំពុង
ទទួលបាន ការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែ
ច្រើនឡ
 ើង ដើម្បីគាំទ្រដល់លទ្ធភាពចូល
រៀនជាទៀងទាត់ សម្រាប់ពលរដ្ឋដ
 ែល
ងាយរងគ្រោះបំផុត ប៉ុន្តែនៅតែទាមទារ
ឲ្យមានការពង្រីកបន្ថែមទៀត ដើម្បីឆ្លើយ

ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ស្បៀង
• ពង្រីកការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះ
អាហារូបត្ថម្ភ ដែល បណ្តា លមកពីលទ្ធភាព
ទទួលបានស្បៀងនៅមានកម្រិត
•

ពង្រីកការយល់ដឹងពីអាទិភាពនិងភាព
ងាយស្រួលទទួលបានស្បៀង

ទាក់ទងនង
ឹ ស្ថិរភាពស្បៀង
• ពង្រីកផលិតកម្មស្បៀងនិងប្រព័ន្ធតាមដានថ្លៃ
•
•

ល�ក
ើ កម្ពស់ភាពធន់
ការឆ្លយ
្គិ នៃប្រព័ន្ធ
ើ តបនង
ឹ ការប៉ះទងច
គាំពារសង្គម និងពង្រីកយន្តការឆ្លើយតប
ផ្នែកមនុស្សធម៌

តបតាមតម្រូវការ។

៥.៣ ការបតស្
រូបស្បៀង៖ ការចាត់ទុកអាហារូបត្ថម្ភជាបញ្ហាអាទភា
ឺ
ិ ព នង
ិ
ដោះស្រាយការប្រឈមដែលលេចឡ�ង
ើ ថ្មី
គោលដៅរង
២.២ ត្រម
ឹ ឆ្នាំ២០៣០ បញ្ចបគ
់ ប
្រ ទ
់ ម្រងន
់ ប
ៃ ញ្ហាអាហារូបត្ថមរ្ភ មទ
ួ ាំងការសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០២៥នូវ ចំណច
ុ ដៅ
 
ដែលបានឯកភាពក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិស្តីពីភាពក្រិសក
 ្រឹន និងភាពស្គមស្គាំងរបស់កុមារក្រោមអាយុ៥ឆ្នាំ
និងដោះស្រាយនូវតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារីវ័យជំទង់ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងស្រ្តីកំពុងបំបៅដោះកូន
និងចាស់ជរា។
ការពិចារណាជាយុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាបក
់ ម្ពុជា
»»
»»
»»
»»
»»
»»

បង្កន
ើ លទ្ធភាពទទួលបានទឹកសត
ា្អ អនាម័យ សវា
េ ស
 ង្គម និងសុខភាព និងការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ឥរិយាបថពាក់ពន
័ ្ធ
កែលម្អកា
 រអនុវត្តការបំបៅកូន និងកា
 រផ្តល់អាហារដល់ទារក និងមាតា
អាហាររូបត្ថម្ភ និងវដ្ដន
 ៃជីវិត៖ អំឡុង1000ថ្ង

ៃដំបូង កុមារមុន ឬគ្រប់អាយុច
 ូលរៀន កុមារជំទង់ ។ល។
ដោះស្រាយបន្ទុកទ្វេដងនៃបញ្ហអាហារូ
ា
បត្ថម្ភ និងក
 ំណើននៃជំងឺមិនឆ្លង
ចាត់ទ
 ុកអាហារូបត្ថម្ភជាការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស៖ រៀបចំភស្តុតាងបង្ហាញ លើកកម្ពស់ការយល់
ដឹង និងត
 ស៊ូមតិជា
 មួយអ្ន
 កធ្វស
ើ េចក្តីសម្រេចចិត្តឱ្យគ
 ិតគូរអ
 ំពីចំនុចនេះ
កែលម្អយុ
 ទ្ធសាស្ត្រ ក្នុងកា
 ររៀបចំសារសម្រាបផ
់ ្តលព
់ ័ត៌មាននិងកា
 រប្រាស្រ័យទាក់ទ
 ង។

នៅពេលថ្មីៗនេះ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីពន្លឿនការកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា ២០១៤-២០២០
ត្រូវបានបំពេញបន្ថែម ដោយផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពអត់ឃ
 ្លាន
ឲ្យដល់កម្រិតសូន្យនៅកម្ពុជា (២០១៦-២០២៥) បានប្រឹងប្រែងបង្កើនការសង្កត់ធ្ងន់លើការកែលម្អ
អាហារូបត្ថម្ភ ឆ្ពោះទៅសម្រេចចំណុចដៅ ២.២ នៃ SDG2 ៖ “ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ បញ្ចប់គ្រប់ទម្រង់នៃបញ្ហា
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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អាហារូបត្ថម្ភ រួមទាំងការសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០២៥ នូវចំណុចដៅដែលបានឯកភាពនៅកម្រិតអន្តរជាតិស្តីពី
ភាពក្រិសក្រិន និងភាពស្គមស្គាំង របស់កុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំ និងដោះស្រាយតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់
កុមារីវ័យជំទង់ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងស្រ្តីកំពុងបំបៅដោះកូន និងចាស់ជរា”។ ដូច្នេះ នៅក្នុងល
 ំដាប់
លំដោយនៃការអនុវត្ត គ ោលដៅអភីវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDG) អាហារូបត្ថមគ
្ភ ួរតែត្រូវបាន
កំណត់ថាជា “កត្តាពន្លឿន” និងចាត់ទុកជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុត ទើបអាចផ្តល់ផលជាវិជ្ជមានបន្ថែមទៀត
ក្នុងការសម្រេចបាន SDG ៣ (សុខភាព) ៤ (ការអប់រំ) ៥ (សមភាពយេនឌ័រ) ៨ (ការងារសមរម្យ)
៩ (ឧសសា
្ ហកម្ម) និង ១០ (វិសមភាព)។ ដើមប្ ឈា
ី នទៅមុខ ការចាត់ទុកករណីអាហារូបត្ថម្ភ ជាការវិនិយោគ
លើមូលធនមនុស្ស មានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់ការផ្តល់ធនធាន
្ លំដាប់ល
 ំដោយនៃ
ដើម្បីឆ
 ្លើយតបនឹងច
 ំណាត់អាទិភាពនេះ។ ប្រការនេះនឹងតម្រូវឲ្យមាន “នៅកនុ ង
ការបង្កើនចំណេះដ
 ឹងជាបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងចំណោម ការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
អ្នកធ្វើការសម្រេចច
 ិត្ត និងអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន។ ស្របគ្នានេះដែរ ចំណុច ប្រកបដោយចរី ភាពរបស់
ជាក់លា ក់នានា

និងការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភក
 ៏ត្រូវតែបាន កម្ពុជា (CSDG) អាហារូបត្ថម្ភ
បញ្ជាក់ផងដែរ រួមទាំង ចំណងទាក់ទងច្បាស់លាស់ជាមួយកា
 រកែលម្អ គួរតែត្រូវបានកំណត់ថាជា
 ត់ទុកជា
សន្តិសុខស្បៀង និងការទទួលបានទឹកស្អាត និងអនាម័យក៏ដូចជាការ “កត្តាពន្លឿន” និងចា
ិ ពខ្ពស់បំផុត ទ�ប
ើ អាច
កំណត់ថ្លៃចំណាយ ការស្វែងរកមូលនិធិគាំទ្រ ទន្ទឹមនឹងការធានាឲ្យមាន អាទភា
ផ្តលផលជាវ
់
ិជ្ជមានបន្ថែមទ�ៀត
គណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់។
ក្នុងការសម្រេចបាន SDG
យុទសា
្ធ ស្រអ
្ត ន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ផែកអាហា
្ន
រូបត្ថម្ភ ដើមប្ ដោ
ី ះស្រយ
ា
៣ (សុខភាព) ៤ (ការអប់រ ំ)
បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ត្រូវពង្រឹងបន្ថែមលើការយល់ដឹងអំពីភាព
 ស្មុគស្មាញ
៥ (សមភាពយេនឌ័រ)
និងឬសគល់នៃបញ្ហាជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ។អត្រា
៨ (ការងារសមរម្យ)
បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ម ានលក្ខណៈខុសគ្នា ទៅតាមស្ថានភាពភូមិសាស្រ្ត
៩ (ឧស្សាហកម្ម) នង
ិ
និងដង់ស៊ីតេប្រជាជន និងរងការប៉ះពាល់ពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ច និង
១០ (វ ិសមភាព)។”
សង្គម-វប្បធម៌ ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់មាតា និងវិបត្តិធម្មជាតិ
និងសេដ្ឋកិច្ច (ដែលតែងតែកើតមានឡើងវិញជាញឹកញាប់) ។ នៅកម្រិតធំទ
 ូលាយជាងនេះ គេឃើញមាន
ភាពចាំបាច់ដើម្បីបន្តការផ្តោតលើសុខភាពមាតា និងកិច្ចប្រឹងប្រែងគាំពារ ដូចជា ការធានាថា ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
និងម្តាយកំពុងបំបៅដោះកូន បានទទួលអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ និងមានការអប់រំអំពីអាហារូបត្ថម្ភ ព្រមទាំង
ការប្រឹក្សាសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ កិច្ចប្រឹងប្រែងដ
 ើម្បីដោះស្រាយប
 ញ្ហាប្រេវ៉ាឡង់ខ្ពស់
នៃភាពក្រិសក្រិន និងភាពស្គមស្គាំង គួរបន្តផ្តោតលើកុមារដែលបៅដោះតែមួយមុខ នៅក្នុងអំឡុងពេល
ប្រាំមួយខ
 ែដំបូងនៃកំណើតកូន ការធានាឲ្យមានការផ្តល់អាហារបំពេញបន្ថែមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បន្ថែមលើ
ការបំបៅដោះ សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ ៦ ដល់ ២៣ខែ (CARD et al., 2013; WFP, 2017d)។
ដូចដែលបានកត់សំគាល់ខាងលើ ការប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃការទទួលបានស្បៀង អាចកាត់បន្ថយ
តាមរយៈការលើកកម្ពស់ពិពិធកម្មកសិកម្ម ក៏ដូចជា ការកែលម្អឲ្យមានការបញ្ចូលបន្ថែមមីក្រូសារជាតិនៅ
ក្នុងអាហារ និងអាហារប្រចាំថ្ងៃក្នុងតម្លៃសមស្រប។ ចំណុចខាងក្រោយនេះទាមទារឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែង
តាំងពីដើមដំបូង ដើម្បីពង្រឹង និងអនុវត្តច្បាប់នៅជុំវិញកម្មវិធីបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិទៅក្នុងចំណីអាហារ
(ដូចជា ការបន្ថែមជាតិអ៊ីយ៉ូដទៅក្នុងអំបិល ក្នុងចំណោមកម្មវិធីដទៃទៀត)។
ក្រៅពីនេះ ក៏មានភាពចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនការទទួលបានសេវាសុខភាពជាមូលដ្ឋានផងដែរ (ការការពារ
និងការព្យាបាល) ការអប់រំ ទឹកស្អាត និងអនាម័យ។ ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ និងមនុស្សជំទង់
វាអាស្រ័យខ្លាំងទៅលើគុណភាពទឹក និងអនាម័យ ក្នុងនេះ វឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានភាគច្រើនគឺការទទួល
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

បានទឹកស្អត
ា ប៉ន
ុ ត
ែ្ត ម្រវូ ឲយ្ មានការកល
ែ ម្អលើការធ្វត
ើ ស
េ គ
្ត ណភា
ុ
ពទឹក ដើមប្ ធា
ី នាសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តប
ែ ស
្រ រើ ។
ទម្លាប់ខាងសង្គម-វប្បធម៌ ក៏ត្រូវតែដោះស្រាយផងដែរ តាមរយៈអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់លើផ្នែក
អាហារូបត្ថម្ភ ដែលរាប់បញ្ចូល ការពង្រីកសារ និងយុទ្ធសាស្រ្តប្រាស្រ័យទាក់ទង ដើម្បីកែប្រែអាកប្បកិរិយា
(ដែលរួមទាំង ការត្រួតពិនិត្យលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសេសនៅជុំវិញការបរិភោគអំបិល ស្ក ខ្លាញ់
និងការធ្វើជាគំរូ ។ល។) អំពីអាហារូបត្ថម្ភ ដែលរួមទាំង កែលម្អទម្លាប់អនាម័យ និងការផ្តល់អាហារ។
ករណីនេះជាការពិត ចំពោះភាពក្រិសក្រិន ដែលកើតមានជាទូទៅ ទាំងក្នុងកន្លែងដែលស្បៀងមានតម្លៃទាប
និងកន្លែងដែលស្បៀងមានតម្លៃខ្ពស់។ នេះជាការគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រែអាកប្បកិរិយា ទើប
អាចឈានដល់អត្រាកម្រិតសូន្យនៃករណីក្រិសកិ្រន សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុតិចជាងពីរឆ្នាំ នៅត្រឹមឆ្នាំ
២០៣០ (RGC, 2016)។
ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់បច្ចប
ុ ប្ ន្នផត
ោ្ត ទៅលើរយៈពល
េ ១.០០០ថ្ងដ
ៃ ប
ំ ង
ូ នជ
ៃ វី ត
ិ ។ ខណៈពល
េ មានតម្រវកា
ូ រ
ដើម្បីបន្តការវិនិយោគសម្រាប់បណ្តាលឆ្នាំដំបូងនៃជីវិត ដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រីកការយកចិត្តទុកដាក់ចំ
 ពោះ
អាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់វដ្តជីវិតទាំងមូល ដើម្បីធ្វើឲ្យការវិនិយោគនៅក្នុងរយៈពេល ១.០០០ថ្ងៃដំបូងន
 ៃជីវិត
ទទួលបានផលល្អ។ កត្តានេះតម្រូវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដំណាលគ្នា ចំពោះក្រុមគោលដៅដទៃទៀត
ដូចជាកុមារមុនអាយុចូលរៀន និងកុមារនៅអាយុចូលរៀននិងជាពិសេសក្មេងជំទង់ ដោយសារតែអត្រាខ្ពស់
នៃការមានផ្ទៃពោះក្នុងចំណោមក្មេងជំទង់។
អត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនៅតែខ្ពស់ ទូទាំងផ្ទៃប្រទេស ជាពិសេស នៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគ
ឦសាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារដង់ស៊ីតេខ្ពស់ នៃប្រជាជននៅតាមដងទន្លេសាប ចំនួន
ដាច់ខាតនប
ៃ ្រជាជនដល
ែ ខ្វះអាហារូបត្ថមនៅតំបន់នេះច្រើនជាងនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសាន ដូចជា បញ្ហា
្ភ
ដែលទាក់ទងនឹងភាពក្រិសក្រិន។ ដូច្នេះ គេត្រូវការឲ្យមានយុទ្ធសាស្រ្តអន្តរាគមន៍ដែលមានភាពវៃឆ្លាត
ដើម្បីធានាថា មូលនិធិដែលមានក្នុងកម្រិតកំណត់ អាចដោះស្រាយតម្រូវការទាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលមាន
ចំនួនដាច់ខាតនៃប្រជាជនដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់បំផុត ក៏ដូចជា នៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រេវ៉ាឡង់ខ្ពស់
បំផុតផងដែរ។
ស្របពេលជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្នដែលផ្តោតលើកម្រិតខ្ពស់នៃអត្រាភាពក្រិសក្រិន ការយក
ចិត្តទុកដាក់ហ្មត់ចត់ ត្រូវតែផ្តោតលើបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវ (ស្គមស្គាំង) ក្នុងចំណោមកុមារ
អាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំ ដែលមានការកែលម្អតិចតួចក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំមកនេះ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ការ
ណែនាំអំពីការព្យាបាល ទាំងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកម្រិតមធ្យម និងកម្រិតស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ ទោះបីវិសាលភាព
គ្របដណ្តប់នៃវិធានការព្យាបាល និងការទប់ស្កាត់ ទាមទារឲ្យមានការកែលម្អបន្ថែមក៏ដោយ។
ទីបញ្ចប់ ចំនុចបន្ថែមជាយុទ្ធសាស្រ្ត គឺតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានៃការកែប្រែរបបអាហារនៅ
ជុំវិញការបរិភោគអាហារឆ្អិនស្រេច ការកើនឡើងនៃបញ្ហាលើសទម្ងន់ និងការកើនឡើងនៃជំងឺមិនឆ្លង។
បញ្ហានេះទាក់ទងនឹងនគរូបនីយកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការបរិភោគបាយច្រើនពេកនៅក្នុងរបបអាហារ និង
ការបរិភោគអាហារសម្រន់កាន់តែច្រើន ជាពិសេស ក្នុងចំណោមកុមារ។ បញ្ហានេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេស
ជាមួយស្រ្តីក្នុងវ័យបន្តពូជនៅតាមទីក្រុង ប៉ុន្តែក៏កើនឡើងផងដែរនៅតាមទីជនបទ និងកើតលើម
 នុស្សគ្រប់
ក្រុមក្នុងសង្គម។ ស្រ្តីនៅទីក្រុងចំនួន២២,៥% លើសទម្ងន់ ឬមានរោគធាត់ ធៀបនឹង១៧% នៅតាមទីជនបទ
និង២៥% ក្នុងចំណោមកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ (NMCHC, 2016; NIS et al., 2015; WFP, 2017d)។
ផ្អែកតាមសូចនាករអាហារូបត្ថម្ភ តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ក្រុម
គោ លដៅសំខាន់ៗដ
 ែលបានកំណត់មានជាអាទិ៍ កុមារ និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងស្រ្តីកំពុងប
 ំបៅដោះ

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ទាក់ទងនង
ឹ ភាពមានស្បៀង
• កសិកម្មដែលគិតគូរពីអាហារូបត្ថម្ភ
•

ការបឺតស្រូបស�្បៀង

កូននៅអំឡុង ១.០០០ថ្ងៃដំបូង កុមារ
មុនអាយុចូលរៀន និងក
 ុមារនៅអា
 យុ
ចូលរៀន និងកុមារីជំទង់។ ទោះជា
យ៉ាងណាក៏ដោយ ការទទួលស្គាល់ពី
តួនាទីគ
 ន្លឹះរបស់បុរស នៅក្នុងគ្រួសារ
របស់ខ្លួន និងត
 ួនាទីកា
 ន់តែច្រើនឡើង
នៃមនុស្សចាស់ ក្នុងការថែទាំកុមារក្នុង
ករណីឪពុកម្តាយធ្វើច
 ំណាកស្រុក បញ្ហា
ទាំងនេះ ក៏ត្រូវតែជាគោលដៅមួយដែ
 ល
ជាផ្នែកម
 ួយនៃ កិច្ចខ
 ិតខ
 ំប្រឹងប្រែងប
 ង្កើន
ការយល់ដឹងផងដែរ។

អាហារបន្ថែមសារធាតុចញ
ិ ្ចឹម ដែលរួមទាំង
ការបញ្ចូលសារជាតិទៅក្នុងចំណី អាហារ
(ដូចជា ការបន្ថែមអ៊ីយូដ
៉ ទៅក្នុងអំបល
ិ 
ក្នុងចំណោមអន្តរាគមន៍ផ្សេងទ�ៀត)

ទាក់ទងភាពទទួលបានស្បៀង
• ពង្រីកការយល់ដង
ឹ អំពរី បបអាហាដែល
មានតម្លៃសមស្រប

ទាក់ទងនឹងស្ថិរភាពស្បៀង
• ការបន្តទទួលបានសេវា ការកាត់បន្ថយ
ឲ្យនៅកម្រិតអប្បបរមានូវការរ ំខានចំពោះ
សេវាដោយសារវ ិបត្តិ (ដូចជា ទឹកជំនន់
គ្រោះរា ំងស្ងួត។ល។)

៥.៤ ស្ថិរភាពស្បៀង៖ ត្រូវបន្តធានាភាពមានស្បៀង ភាពទទួលបាន
ស្បៀង និងការបឺតស្រូបស្បៀងក្នុងករណី មានវ ិបត្តិ តាមរយៈការកាត់
បន្ថយហានិភ័យ និងវ ិធានការគាំពារសង្គម
គោលដៅរង
២.៤ ត្រម
ឹ ឆ្នាំ២០៣០ ធានានូវប្រពន
័ ផ
្ធ លិតកម្មសប្ ៀងដល
ែ មានចីរភាព អនុវត្តកសិកម្មដល
ែ ធ
 ន់ទន
ំា្រ ង
ឹ បម្រែ
បម្រួលអាសធាតុ ដែលអា
 ចបង្កើនផ
 លិតភាព និងផលិ
 តកម្ម ជ
 ួយថែរក្សាប
 ្រព័ន្ធអ
 េកូឡូស៊ី និងពង្រ
 ឹង
សមត្ថភាពបន្សាំនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គ្រោះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ និងគ្រោះមហន្តរាយដទៃទៀត
និងកែបគុ
ែ្រ ណភាពដីជា
 បន្តបន្ទប
ា ។់
ការពិចារណាជាយុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាបក
់ ម្ពុជា
»»
»»
»»
»»

កែលម្អប
 ្រព័ន្ធគាំពារសង្គម ដោយគិតគូរប
 ន្ថែមច
 ំពោះសន្តិសុខស
 ្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បឆ្ល
ី ើយតប
ឱ្យបា
 នប្រសើរទៅ
 នឹងវិបត្តិ
បង្កើនការបន្សុាំ នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ
 ្រោះមហន្តរាយ រួមបញ្ចូលទាំង
ការពារទប់ទល់ន
 ឹងការរិចរិលប
 រិស្ថាន
បន្តដើម្បីពង្រឹងលើយ
 ន្តការគ្រប់គ្រងគ
 ្រោះមហន្តរាយ (កាត់បន្ថយហានិភ័យ ការត្រៀមខ្លួននិង
អន្តរាគមន៍) ចំពោះរាល់វិបត្ដិដែលអាចកើតមាន (ដូចជា វិបត្តិអាកាសធាតុ សេដ្ឋកិច្ច សុខភាព ជាដើម)
បង្កើនភាពធន់

របស់

ស
 ហគមន៍ច
 ំពោះវិបត្ដនា
ិ នា

ក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាងាយរងគ្រោះដោយសារហានិភ័យពី កត្តាធម្មជាតិ និង សេដ្ឋកិច្ច កិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្ន ត្រូវតែផ្តោតលើការកែលម្អការអនុវត្ត និងការឆ្លើយតបនៃយន្តការគាំពារសង្គមទៅនឹង
ហានិភ័យទាំងនោះ ក្នុងន័យការពារការសម្រេចបានសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ទន្ទឹមនឹងពង្រីក
ភាពធន់នៃសហគមន៍ទៅនឹងអាកាសធាតុ និងហានិភ័យដោយសារកត្តាមនុស្ស។ កម្រិតនៃការយល់ដឹង
ទាបនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងវិសាលភាពនៃជំនួយសង្គមកិច្ច ព្រមទាំងយន្តការធានារ៉ាប់រងសង្គមនៅមាន
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

កម្រិតទាប2 តម្រូវឲ្យមានការពង្រីកបន្ថែមនូវធនធានរបស់ពួកគេ និងការរៀបចំការអនុវត្ត។ ការកើនឡ
 ើង
នៃនិន្នាការចំណាកស្រុក បានដើរតួជាយន្តការទប់ទល់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន និងបានរួមចំណែកផ្តល់
ធនធានដ៏មានតម្លៃ ដល់គ្រួសារនានា តាមរយៈប្រាក់ដែលផ្ញើមកផ្ទះ ហើយទាមទារឲ្យមានការវិភាគបន្ថែមអំ
ពីផលប៉ះពាល់នៃចំណាកស្រុកមកលើកិច្ចគាំពារសង្គម។ ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម
(២០១៦-២០២៥) មានគោលដៅរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប្រាក់
ចំណូល និងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្នែកនគរូបនីយកម្ម និង ហេដ្ឋាចនាសម្ព័ន្ធ ការរៀបចំឲ្យមាន
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងឲ្យបានសមស្រប និងការពង្រឹងភាពធន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជា ម ានសារៈ
សំខាន់ណាស់ ដែលរួមទាំង ការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ដែលធន់នឹងទឹកជំនន់ ការគោរពតាមស្តង់ដារអប្បបរមា
នៃសំណង់ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុង និងការបង្កើនមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អណ្តូងទឹក
និងសម្បទាអនាម័យ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជន់លិចនៅរដូវវស្សា។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ
ទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងជាបន្ថែម តាមរយៈការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងព្រៃឈើឲ្យមាននិរន្តរភាព
ដែលបង្កើតជាផែ្នកស្នូលមួយនៃភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។
ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ត្រូវបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគ្រោះ
មហន្តរាយឆ្នាំ ២០១៥។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់នេះ ទាមទារឲ្យ
មានការរៀបចំអនុកត
្រឹ ពាក់ពន
័ ្ធ ដើមប្ ប
ី ង្ហញ
ា ពីគណនេយយ្ ភាព និងការធានាឲយ្ មានថវិកាសម្រប
ា ់ការអនុវត្ត។
ចំណុចចុងក្រោយនេះ ទាមទារឲ្យមានការផ្តោតបន្ថែមទៀតលើការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយដែលរួមទាំងកិច្ចការពារភាពរេចរឹលបរិស្ថានផងដែរ ក៏ដូចជាការ
ពង្រឹងយ
 ន្តការសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (កាត់បន្ថយហានិភ័យ ការត្រៀមបង្ការ និងការឆ្លើយតប)
ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្រាប់គ្រប់វិបត្តិដែលអាចកើតមាន (វិបត្តិបណ្តាលពីអាកាសធាតុ
សេដ្ឋកិច្ច សុខភាព។ល។)។

ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ ការត្រៀមបង្ការ និងការឆ្លើយតប
ការប្រមូលព័ត៌មាន ការវិភាគ និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ អំពីភាពងាយរងគ្រោះនៃប្រជាជននៅ 
តាមតំបន់ភូមិសាស្រ្តខុសៗគ្នា ការតាមដានធាតុអាកាស ការប្រកាសផ្តល់ព័ត៌មានជាមុន និងកា
 រតាមដាន
និន្នាការតម្លៃទំនិញ គឺជាតម្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីវិបត្តិនានាដែលអាចកើតមាន និងជា

មគ្គទេសក៍សម្រាប់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ។
2

កម្មវិធីជំនួយសង្គមកិច្ច មានជាអាទិ៍ ១. ការបម្រុងទុកស្បៀង ២. កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ស្រ្តីមាន
ផ្ទៃពោះ និងកុមារ ៣. អាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្រិតបឋមសិក្សា ៤. កម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលា
រៀន និង ៥. ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសង្គម រួមបញ្ចូល  បេឡាជាតិរបប
សន្តិសុខសង្គម (NSSF) ក៏ដូចជា  មូលនិធិដោយឡែកសម្រាប់មន្រ្តីរាជការចូលនិវត្តន៍ និងជន
ពិការ និងមូលនិធិសមធម៌សុខភាព (HEF) ដើម្បីការពារទល់នឹងអសន្តិសុខប្រាក់ចំណូល។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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៦. ការរ�ៀបចំអភិបាលកិច្ចសន្តិសខ
ុ ស្បៀង និងអាហារ ូបត្ថម្ភ

បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ នៅតែជាកង្វល់គន្លឹះនៅកម្ពុជា និងមានសារៈសំខាន់ចំពោះ
ការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស។ ដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការសម្របសម្រួលបញ្ហាអន្តរវិស័យទាំងនេះ ក្រុមប្រឹក្សា
ស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំ
អនុវត្តការងារសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ មាន
តួនាទីជា
 ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្ត ហើយទិសដៅទៅមុខ ទាមទារឲ្យមានការតម្រង់
ទិសច្បាស់លាស់ឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងទៀត ដូចជា
យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រសួងនានា ផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លាន
ឲ្យដល់កម្រិតសូន្យនៅកម្ពុជា(២០១៦-២០២៥) និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីពន្លឿនការកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភ
នៅកម្ពុជា ២០១៤-២០២០។ ការផ្តោតកាន់តែច្រើនលើអាហារូបត្ថម្ភ គឺជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពេលថ្មីៗ
នេះ ខាងផ្នែកគោលនយោបាយ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីផ្តល់អទិភាពដល់
អាហារូបត្ថម្ភ នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនានា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រការចាំបាច់គឺ ត្រូវធានា
ឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីចំណងទាក់ទងនៃសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ និន្នាការធំទូលាយដែលទាក់
ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ មុខរបរ ចំណាកស្រុក និងនគរូបនីយកម្ម ក៏ត្រូវតែលើកយកមកពិចារណាផងដែរ
ដើម្បីស្វែងយ
 ល់ឲ្យបានពេញលេញនូវបរិបទគោលនយោបាយ និងការធានាឲ្យមានវិធានការឆ្លើយតបស៊ី
សង្វាក់គ្នា។
បច្ចុប្បន្ន យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ម ានសកម្មភាពអាទិភាពច្រើនជាង
៦០ និងសូចនាករពាក់ព័ន្ធច្រើនជាង១០០។ ដើម្បីបន្ថែមភាពច្បាស់លាស់ជាអាទិភាព សកម្មភាព និង
សូចនាករទាំងនេះ គួរតែបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមអាទិភាពស្នូលអន្តរវិស័យមួយចំនួនតូច ដែលមានលំដាប់
លំដោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមពេលវេលា និងជាមួយបង្គុំសូចនាករពាក់ព័ន្ធដែលមានចំនួនតិចជាងនេះ។
កត្តានេះអាចជួយឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តនានារបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងការតាមដានត្រួត
ពិនិត្យសកម្មភាពលម្អិត តាមវិស័យឲ្យបានកាន់តែច្រើន។ ដើម្បីធ្វើឲ្យគោលនយោបាយអាចសម្រេចបាន
ការរៀបចំអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យ  និង
យុទ្ធសាស្រ្តពាក់ព័ន្ធ ទ ាមទារនូវការពង្រឹងបន្ថែមទៀត ដោយធានាថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែដឹកនាំ
ការងារនេះ ដោយឯកភាពលើវិស័យនានាដែលផ្តល់តម្លៃបន្ថែម សម្រាប់ការងារចម្រុះ និងផ្នែកនានាដែល
ក្រសួងពា
 ក់ព័ន្ធនីមួយៗអាចជំរុញទៅមុខ។ កិច្ចការនេះតម្រូវឲ្យមានការចែងច្បាស់លាស់អំពគ
ី ណនេយ្យភាព
របស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា ហើយជនបង្គោលគួរតែបានទទួលអំណាច ដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមនេះផង
ដែរ។ អាទិភាពអន្តរវិស័យដែលទាក់ទងនឹងក្រសួងនានាអាចរួមមាន៖ (១) ពង្រឹងការផ្តោតលើទស្សន
វិស័យនៃការមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់នៅក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ (២) លើកកម្ពស់“ការចូលរួមនៃសង្គមទាំងមូល”
(៣) ពង្រឹងហិរញ្ញប្បទានពីប្រភពក្នុងស្រុក ពីវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់វិស័យអាទិភាពដែល
បានកំណត់ខាងលើ (៤) ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងអំពីវិស័យសន្តិសុខស្បៀង និង
អាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីធានាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលផ្អែកលើព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងភស្តុតាងជាក់លាក់ និង
(៥) កៀងគរការគាំទ្រពហុជំនាញសម្រាប់កិច្ចផ្តួចផ្តើមអន្តរវិស័យមួយចំនួន ដូចជា ការបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិ
ទៅក្នុងចំណីអាហារ និងការកែលម្អគុណភាពទឹក និងអនាម័យ។
ការគាំទ្ររឹងមាំ ត្រូវបានអនុវត្តរួចមកហើយ សម្រាប់អភិក្រមចម្រុះ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានវឌ្ឍនភាព
លើគ្រប់ផ្នែកសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តយុទ្ឋសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ។ ដើម្បីពង្រឹង
បន្ថែមល
 ើអ្វីដែលមានរួចមកហើយ ត្រូវមានការកំណត់តម្លៃចំណាយសម្រាប់សកម្មភាពអាទិភាព ហើយធន
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

ធានសម្រាប់ការអនុវត្តត្រូវគិត ទាំងធនធានមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយដំណើរការរៀបចំផែនការ និងការ
ស្វែងរកធនធានក្នុងស្រុកដោយមានការបន្ស៊ីគ្នា ដើម្បីធានាសម្រេចបានកិច្ចការនេះ។ អភិក្រមហិរញ្ញប្បទាន
ក្នុងស្រុកតាមបែបច្នៃប្រឌិត ត្រូវតែបានពង្រឹង និងបំពេញដោយជំនួយពីក្រៅប្រទេសដែលនៅសេសស
 ល់
ដែលនៅតែបន្តទទួលស្គាល់បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ និងកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា។ កម្ពុជាមានកាលានុវត្តិភាព
ឆ្ពោះទៅបង្កើតដំណោះស្រាយហិរញ្ញប្បទានបែបច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងប្រទេស តាមរយៈវិភាជន៍ថវិកាពីរដ្ឋភ
ា ិបាល
ឲ្យបានរឹងមាំ ភាពជាដៃគូបែបច្នៃប្រឌិតរវាងវិស័យសាធារណៈ-ឯកជន និងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការ
វិនិយោគត្រឹមត្រូវចំពោះប្រាក់ដែលផ្ញើមកផ្ទះ ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងតាមគ្រួសារឲ្យកាន់តែទូលាយ
ជាងមុន។ ដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្តល់ធនធានសមស្រប យុទ្ធសាស្រ្តនានាត្រូវតែបានកំណត់តម្លៃចំណាយ
សមស្រប។ បច្ចុប្បន្ន ការធ្វើបែបនេះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ផ្នែកមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ ផែនទី
បង្ហាញផ្លូវដើម្បីពន្លឿនការកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា  ២០១៤-២០២០ នៅពេលថ្មីៗនេះបានគណនា
តម្លៃចំណាយសម្រាប់សកម្មភាពនានាក្នុងកម្រិត ៥០លានដុល្លា ក្នុងនោះមានថវិការដ្ឋតែប្រមាណ ៣០%
ដែលរកបាន សម្រាប់បំពេញការចំណាយនេះ។ ដូចគ្នានេះដែរ ថវិកាកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ របស់ក
 ្រសួង
កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ ដែលមានទឹកប្រាក់ ២៧៥លានដុល្លា
មានត្រឹមតែប្រមាណ ៤២,៤លានដុល្លាប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងទទួលបាន សម្រាប់កិច្ចការនេះ ចំណែកការផ្តល់
មូលនិធិពីក្រៅប្រទេស តាមរយៈកំចីអនុគ្រោះពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា IFAD និង ADB មានច្រើនជាង
៥០% នៃទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវការ។ ចំពោះយុទ្ឋសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភផ្ទាល់
គឺពុំមានថវិកាឡើយ ហើយធនធានដែលផុ្តល់ឲ្យប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ ដើម្បីសម្រប
សម្រួលកិច្ចការនេះគឺមានកម្រិតតិចតួច (WFP, 2017c)។

ការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ក៏ទាមទារឲ្យពង្រឹងការរៀបចំចាត់ចែងអនុវត្តនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរ។
ការផ្តោតបច្ចុប្បន្ននៃយុទ្ឋសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ គឺនៅថ្នាក់ជាតិ ដោយគ្មានការ
រៀបចំចាត់ចែងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឡើយ។ កិច្ចប្រឹងប្រែងវិមជ្ឈការដែលកំពុងអនុវត្ត អាចធ្វើឲ្យរចនា
សម្ព័នអ
្ធ ភិបាលកិច្ចថ្នាក់ខេត្តព
 ង្រឹងបន្ថែម ដើម្បីធានាថា រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ
បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ការសម្របសម្រួលជាមួយមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ខេត្ត និងស
 ្ថាប័នដទៃ
ទៀត។ គន្លឹះចំពោះកិច្ចការនេះ គឺត្រូវធានាឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជនដើម្បីពង្រឹង
សេវាសាធារណៈ តាមរយៈអភិក្រមដែលផ្តោតលើសហគមន៍ ដែលរួមទាំងការពឹងផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធស្ម័គ្រ
ចិត្តដែលមានស្រាប់ ។
កម្ពជា
ុ បានបោះជំហានយ៉ង
ា សំខាន់ ដោយបានចូលរួមជាមួយ ចលនាបង្កន
ើ កិចអ
្ច ន្តរាគមន៍អាហារូបត្ថម្ភ
ពិភពលោកនៅក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងតែអនុវត្ត ដើម្បីប
 ង្កើត
យុទ្ធសាស្រ្តច
 ្បាស់លាស់ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចចំណុចដៅទាំងនេះ។ ដើម្បីឈា
 ន
ទៅមុខ “អភិក្រមសង្គមទាំងមូល” នឹងសម្រួលឲ្យមានការចូលរួមនៃអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ជនបង្គោល
ដែលបានតែងតាំងជាផ្លូវការ ត្រូវតែដឹកនាំ ឬចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់
ក្រោមជាតិ។ អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ និងអ្នកគ្រប់គ្រង ត្រូវតែចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះ ទទួល
បានការសាងសមត្ថភាព និងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចទៅតាមសមត្ថកិច្ចសមស្របរបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៏ដូចជា
សមាជិកសភា អភិបាលខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាដើម។ ការចូលរួមជាមួយវិស័យឯកជន គឺជាការចាំបាច់
ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងពង្រីកធនធានដែលមានសក្តានុពល (បច្ចេកទេស សម្ភារៈ ហិរញ្ញវត្ថុ
សមត្ថភាព) និងភាពជាដៃគូ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ
ឬពង្រីកមធ្យោបាយ ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និង គោលនយោបាយស្តីពីការបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិទៅ
ក្នុងច
 ំណីអាហារ (WFP, 2017f)។ កិច្ចការនេះត្រូវតែស្របគ្នាជាមួយកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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ផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរាយការណ៍ ព័ត៌មាន និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ដើម្បីគាំ
ទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវ។
ដើម្បីអាចឲ្យមានអភិក្រមសម្របសម្រួលអន្តរវិស័យនៅច្រើនលំដាប់ថ្នាក់ ការប្រមូលព័ត៌មាន ការវិភាគ
និងការផ្សព្វផ្សាយ ត្រូវតែបានពង្រឹងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការ តាមរយៈវេទិការួមមួយ ដោយពង្រឹងជាបន្ថែមលើ
ការពង្រីកលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងការធានាឲ្យមានការកសាងសមត្ថភាព
បុគ្គលិកនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលក្នុងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភប្រសើរ
ជាងមុន និងដែលមាននិរន្តរភាព គឺទាមទារឲ្យមានការពង្រីកសកម្មភាព បង្កើនការយល់ដឹង ដែលរួមទាំង
តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ សាលារៀន និងយន្តការសហគមន៍។
ក្របខណ្ឌសន្តិសខ
ុ ស្បៀងនិងអា
 ហារ ូបត្ថម្ភថ្មី
កិចប
្ច ង
ឹ្រ ប
 ង
ែ្រ ជា
 សាកលមួយក
ព
ំ ង
ុ ត
 វូ្រ បានធឡ
ើ្វ ង
ើ ដ
 ម
ើ ប្ ធ
ី យ
ើ្វ ង
ា៉ ណាឱ្យក
 ប
្រ ខ័ណស
្ឌ ព
ី្ត ស
ី ន្តស
ិ ខ
ុ ស្បៀង អាចឆះុ្ល 
បញ្ចង
ំា អ
ព
ំ ន
ី ន្នា
ិ ការដែលលេចឡើងថ្មី ក៏ដ
ច
ូ ជាភាពស្មគ
ុ ស្មញ
ា
និងទ
 នា
ំ ក់ទ
ន
ំ ងរវាងកត្តាជាច្រន
ើ ។ ក្របខ័ណ្ឌ
ថ្មីមួយដ
 ែលមានចែងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះ ស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ រៀបចំដោយកម
ុ្រ អ្នក
ជំនាញការជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ អាចផ្តល់អភិក្រមគ
 ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងនេះដើម្បី
ឆ្លុះបញ្ចាំងបរិ
 បទនៃការវិវត្តនៅកម្ពុជា (HLPE, 2017)។ ក្របខ័ណ្ឌនេះផ្តល់ជាទ្រឹស្តីអំពីការប្រែប្រួល
ដែលសមស្របទៅ
 នឹងកា
 ររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តទៅអនាគត និងឯកសារខ្លះៗដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុង
ការរៀបចំនៅក្នុងយ
 ុទ្ធសាស្រ្ត ដែលមានស្រាប់។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិសុខស្បៀង និងការបន្ស៊ីជាមួយ
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព មានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះ។
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ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

៧. អនុសាសន៍ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ជាមួយការគាំទ្ររឹងមាំដើម្បីឲ្យមានអភិក្រមពេញលេញមួយ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអសន្តិសុខស្បៀង និង
បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ និងវឌ្ឍនភាពយ៉ាងធំដែលសម្រេចបាននៅលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការ
សកម្មភាពជាអាទិភាពរបស់យ
 ុទ្ឋសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង  និងអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤-២០១៨
លំនាំវិជ្ជមាននេះត្រូវតែរក្សាឲ្យឈានទៅមុខរហូត។ នៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វដ៏សំខាន់នេះការវិនិយោគលើការ
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងប
 ញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ នឹងផ្តល់ជាការបង្កើនល្បឿនវឌ្ឍនភាពនៅលើវិស័យផ្សេងទៀត និងជួយ
រក្សាន
 ិរន្តរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តជាច្រើន ដែលទាក់ទងនឹង សន្តិសុខ
ស្បៀង និងអា
 ហារូបត្ថម្ភ ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រួចមកហើយ ទន្ទឹមនឹងការប្តេជ្ញាកម្រិតខ្ពសក
់ ្នុងការចាត់ទុក
អាហារូបត្ថម្ភជា អាទិភាពបំផុតនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង
នានា។ ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិនេះ បញ្ជាក់ “ការពន
ិ ត
ិ ្យពាក់កណ្តា លអាណត្តិនេះ
អះអាងថា យុទ្ធសាស្រ្តបច្ចុប្បន្នានលក្ខ
ម
ណៈសមស្រប និង បញ្ជាក់អះអាងថា យុទ្ធសាស្រ្តបច្ចុប្បន្ន
គួរតែនៅបន្តផ្តល់ការណែនាំដល់ កិច្ចខិតខំប
 ្រឹងប្រ
 ែងរបស់ មានលក្ខណៈសមស្រប និងគួរតែនៅបន្តផ្តល់
ភាគីពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងការដោះស្រាយច
 ំណុចដៅ
 ដែលបាន ការណែនាំដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់
កំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨។ ដំណើរការ
 ពិនិត្យពាក់ ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដោះស្រាយចំណុ ច
ំ ០១៨។”
កណ្តាលអាណត្តិនេះ មានតួនាទីផ្តល់ជាការពង្រឹងការ ដៅដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នា ២
យល់ដឹង និងកា
 រផ្តោតឡ
 ើងវិញលើក
 ិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់
យើងនៅ
 ជុំវិញសកម្មភាព និងការទទួលខុសត្រូវស្នូល។ កម្លាំងថាមពលនេះត្រូវតែ
 រក្សាទៅមុខ និងប
 ង្កើន
កិច្ចប្រឹងប្រែង ដើម្បីឈានដល់ចំណុចដៅដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨។ មានការប្រមើលឃ
 ើញថា
កត្តាប្រឈមដូចគ្នានេះដែលជួបប្រទះក្នុងដំណើរការ ពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូល
ទិន្នន័យ និង ការវាយតម្លៃអំពីវឌ្ឍនភាព ក៏នឹងកើតមានឡើងទៀត នៅក្នុងការសន្និដ្ឋាននៅដំណាក់កាល
ចុងក្រយ
ោ នកា
ៃ រអនុវត្តយទ
ុ ្ធសាស្រនេ
្ត ះ ដោយសារការពឹងផ្អែកជាខង
្លាំ ល
 កា
ើ រអង្កត
េ ស
 ខភា
ុ
ព និងប្រជាសាស្ត្រ
របស់ប្រទេសកម្ពុជា (CDHS) ដើម្បីវាស់វែងទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃវឌ្ឍនភាព។
ដើម្បីពង្រឹងជាបន្ថែមដោយផ្អែកលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លានេះនិងដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀបចំ
យុទ្ឋសាស្ត្រជាតិ ស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភខាងមុខ នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៨
ការយកចិត្តទុកដាក់គួរតែផ្តោតលើ៖
•

ការកែលម្អផែនទីបង្ហាញផ្លូវសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ២០៣០ ដោយផ្អែកលើ SDGs របស់
កម្ពុជាដែលបានអនុម័ត និងសកម្មភាពនានាដែលមានស្រាប់ ព្រមទាំងសូចនាករនានានៅក្នុង សូចនាករ
ពិនិត្យតាមដានរួមគ្នា(JMIs) និងយុទ្ឋសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀ ងនិងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីធ្វើ
សនិទានកម្មសូចនាករ ចំណុចដៅ និងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន។

•

ត្រូវកំណត់ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់ទៅអនាគត ដើម្បីជួយនៅក្នុងការអនុវត្ត
នៅផ្នែកដែលពុំទទួលបាន មូលនិធិគ្រប់គ្រាន់។ ប្រការនេះនឹងទាមទារឲ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងដ៏រឹង
មាំជាបន្ត អំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភថាជាគន្លឹះចំពោះការអភិវឌ្ឍ និងការតស៊ូ
មតិដើម្បីបន្តមានឥទ្ធិពលមកលើអ្នកធ្វស
ើ េចក្តីសម្រេចចិត្ត។

•

ធ្វើការវិភាគស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពសម្រាប់របៀបវារៈវិស័យសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភឆ្នាំ ២០៣០
ដើម្បីបញ្ជាក់ពីគណនេយ្យភាព ឆ្ពោះទៅ អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តនានាទៅអនាគត។

ការពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្ត នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
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•

ពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវក្របខ័ណ្ឌស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវគោល
បំណងនៃយុទ្ឋសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ និងភាពបន្ស៊ីគ្នាជាមួយក្របខ័ណ្ឌផ្សេង
ទៀតតាមវិស័យ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការនានា ដោយប្រើប្រាស់ការរៀនសូត្រពី
ការពិនិត្យជាយុទ្ធសាស្រ្តពាក់កណ្តាលអាណត្តិ (MTSR) នេះ។

•

បន្តការស្រាវជ្រាវ និងវិភាគ ដើម្បីកែលម្អការតាមដានភាពងាយរងគ្រោះ និងការឆ្លើយតប និងជូនដំណឹង
អំពីយុទ្ធសាស្រ្តរឹងមាំដែល“ មិនបន្សល់ទុកឲ្យនរណាម្នាក់នៅក្រោយការអភិវឌ្ឍ”។

ការរ�ៀបចំផែនការ និងការអនុវត្ត ដោយមានការចូលរ ួម៖ មេរ�ៀនទទួលបានពី MTSR
»»
»»
»»
»»
»»
»»

អភិក្រមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ “សង្គមទាំងមូល” ដែលបង្កើនការចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កា
 លរៀបចំ
ផែនការ ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យឡើងវិញជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាច្រើន។
ការចូលរួមនៃអ្នកពាក់ព័ននៅ
្ធ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិភាគ និងការចាត់អាទិភាពនៅ
ថ្នាក់តំបន់។
ដាក់មនុស្សឲ្យចំជំនាញ - ធានាថាជនបង្គោលសំខាន់ៗត្រូវបានពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដើម្បច
ី ូលរួមនៅក្នុង
ដំណើរការនេះទាំងមូល។
រួមបញ្ចូលការពិគ្រោះយោបល់ឯកទេស (ជាក់លាក់តាមបញ្ហា) និងទូទៅ (ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទ
ទាំងអស់) ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនិងទិដ្ឋភាពរួមនៃអាទិភាពនានា។
ប្រមូលផ្តុំ និងចែករំលែកមូលដ្ឋានចំណេះដឹងនិងធ្វើការវិភាគបរិបទ។
ចែករំលែកព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ
យុទ្ធសាស្រ្តនានា។

នៅពេលដែលការត្រៀមរៀបចំបានចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តបន្ត ការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវ
តែផ្តោតលើទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនេះ ទាក់ទងនឹងការលើក
កម្ពស់ភាពទទួលបានស្បៀង និងកិច្ចគាំពារសង្គម ក៏ដូចជា អន្តរាគមន៍ដែលផ្តោតលើអាហារូបត្ថម្ភជាក់លាក់
និងដល
ែ គិតគូរអំពអា
ី ហារូបត្ថមផ
្ភ ងដរែ ។ ប្រការនេះទាមទារឲយ្ មានវិភាជន៍ធនធាននៅមូលដ្ឋានជាបន្ថម
ែ ទៀត
នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ការវិនិយោគសំខាន់ៗលើមូលធនមនុស្ស។ ចំណុចនេះអាចនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀត
ដោយពង្រឹងអភិក្រមយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលទទួលស្គាល់ជាចំហនូវសិទ្ធិទទួលបានអាហារ និង
អាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការធានាឲ្យមានគណនេយ្យភាព ដើម្បីសម្រួលឲ្យសម្រេចបាន
ការលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លានឲ្យដល់កម្រិតសូន្យនៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០។
ការប្រឈមនៃអសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ម ានលក្ខណៈអន្តរវិស័យ និងច្រើនរូបភាព
ដែលទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការលើផ្នែកជាច្រើន និងនៅលំដាប់ថ្នាក់ខុសៗគ្នាក្នុងពេលជាមួយគ្នា។ ដោយ
ផ្អែកលើយុទ្ឋសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ដែលមានស្រាប់ ការពិនិត្យនេះ លើកស្នើឲ្យ
មានការផ្តោតលើវិស័យគន្លឹះចំនួនប្រាំ ដែលវិស័យគន្លឹះនីមួយៗរួមបញ្ចូលសេចក្តីពិស្តារបន្ថែមមួយចំនួននិង
អនុសាសន៍ ដែលមានគោលដៅណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តគន្លឹះសម្រាប់ឆ្ពោះទៅឆ្នាំ ២០៣០។
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១. ភាពមានស្បៀង៖ ពង្រឹងការផ្តោតលើអាហារដែលមានគុណភាព ចម្រុះ ធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាស
ធាតុ និងកសិកម្មដែលគិតគូរពីអាហារូបត្ថម្ភ។
២. ភាពទទួលបានស្បៀង៖ ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានស្បៀងដោយសមធម៌ជាងមុន (មិនទុកឲ្យ
នរណាម្នាក់នៅក្រោយកា
 រអភិវឌ្ឍ)។
៣. ការបឺតស្រូបស្បៀង៖ ចាត់អាហារូបត្ថម្ភជាអាទិភាព និងដោះស្រាយការប្រឈមដែលលេចឡើងថ្មី។
៤. ស្ថិរភាពស្បៀង៖ ត្រូវបន្តធានាភាពមានស្បៀង ភាពទទួលបានស្បៀង និងការបឺតស្រូបស្បៀងក្នុង
ករណីមានវិបត្តិ តាមរយៈវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងកិច្ចគាំពារសង្គម ។
៥. ពង្រឹងការចាត់ចែងអភិបាលកិច្ច លើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ។
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