
តើ�ជម្ងឺឺ�កូវូីដ-១៩ តើ�ើ�ឲ្យយប៉ះះ�ពាល់់
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អត្ថថបទសិិក្សាាស្រា�វជា្រ�វសិង្ខេ�េបរបស់ិគង្ខេជា្រ��រហី្វាា សិិនង្ខេ�ខទី១  
ខែខក្សាញ្ញាា ឆំ្នាំ�២០២១



ប៉ះញ្ហាា តើ��កូុុងប៉ះរិប៉ះ�កូវូីដ ១៩

ការរាត្ថត្ថាត្ថនៃនង្ខេ�ង្ខេរាគកូ្សាវដី-១៩ ក្សា�ពុុ�ប�កបញ្ញាា ផ�បះ�ពា�់យ៉ាះ�ខំ្លាំ��

ដ�់ឧសិាហក្សា�មកាត់្ថង្ខេដរង្ខេខ្លាំអាវ និ�ខែសិែក្សាង្ខេ�ើ�ក្សាំុ�ជា្របង្ខេទសិក្សា�ុុ�។ 

���ហ្វានដ�បូ�ប�កឲ្យយ�នវបិត្ថិិង្ខេសិដឋកិ្សាច្ចច ដូច្ច�ការបិទង្ខេរា�ច្ចជា្រក្សា

ឧសិាហក្សា�ម ជា្រពុ�ទាំ��ការបិទខទប់ច្ច�ង្ខេពា�អតិ្ថថិិ�ន�ុ�វញិពិុភពុង្ខេ�ក្សា បនិ

ឲ្យយ�នភាពុយឺឺត្ថយ៉ាះ វក្សាំុ�ការផ�ិត្ថក្សាំុ�វស័ិិយឺកាត់្ថង្ខេដរ។ �ក់្សាខែសិ�ិង្ខេ�ក្សាំុ�

ឆំ្នាំ� ២០២០ ការនំា�ង្ខេច្ចញទ�និញកាត់្ថង្ខេដរបានធំ្លាក់្សាចុ្ច��ក្សាង្ខេ�ជា្រតឹ្ថ�គិត្ថ�

ភាគរយឺច្ច�នួន១០%។ ផ�បះ�ពា�់រ �ខ្លាំនង្ខេ�ខែត្ថបនិដ�់ក្សា�ំ��ពុ�ក្សា�ម

ក្សាំុ�ឧសិាហក្សា�មកាត់្ថង្ខេដរ កាន់ខែត្ថ�នភាពុធ្ងងន់ធ្ងងរង្ខេ�ៗ។ ង្ខេ�ខែខ �ក្សារា 

ឆំ្នាំ� ២០២០ �នក្សា�មក្សារ�� ៨០០,០០០នំាក់្សាបានក្សា�ពុុ�ង្ខេធ្ងាើការក្សាំុ�វស័ិិយឺ

កាត់្ថង្ខេដរង្ខេខ្លាំអាវ និ�ខែសិែក្សាង្ខេ�ើ�ង្ខេហើយឺង្ខេ�ក្សាំុ�ង្ខេនំា�ស្ត្រីសិិីគិត្ថ�ភាគរយឺច្ច�នួន 

៩០%។ ង្ខេទាំ�បី��ិនទាំន់�នទិនំន័យឺទូ��ទូ�យឺអ�ពីុផ�បះ�ពា�់ដ�់

ការងារង្ខេ�ក្សាំុ�ជា្របង្ខេទសិក្សា�ុុ� បះុខែនិការបាះ ន់�ម នខែដ�អាច្ចទុក្សាចិ្ចត្ថិបាន�ួយឺ

បងាា ញថា ក្សាំុ�រយឺៈង្ខេពុ�ខុស់ិប�ផុត្ថ ច្ចង្ខេនំំា�ពីុ�ួយឺភាគបួនង្ខេ�ពាក់្សាក្សាណិ្តា�

នៃនង្ខេរា�ច្ចជា្រក្សាទាំ��អស់ិ បានផ្អាា ក្សាការផ�ិត្ថខែដ�អាច្ចង្ខេធ្ងាើឲ្យយបះ�ពា�់ដ�់

ក្សា�មក្សារច្ចង្ខេនំំា�ពីុ ១៥០,០០០ ង្ខេ� ២០០,០០០នំាក់្សា (Arnold 2021)។ គិត្ថ

ជា្រតឹ្ថ�ខែខ តុ្ថ� ឆំ្នាំ� ២០២០ ក្សា�មក្សារ ៣៥,០០០ ង្ខេ� ៤០,០០០នំាក់្សា ជា្រត្ថូវបាន

បាះ ន់�ម នថាបាត់្ថប�់ការងារ�អចិ្ចនៃ�និយ៍ឺរចួ្ច�ក្សាង្ខេហើយឺ (Arnold 2021)។ 

រា�រដ្ឋាឋ ភិបា�ក្សា�ុុ�បានចាប់ង្ខេផិើ�អនុវត្ថិក្សា�មវធីិ្ងក្សាំុ��ក្សាេណៈៈបនំាទ ន់

តា�រយឺៈការផិ�់ជា្របាក់្សាឧបត្ថថ�ភជា្របាក់្សាឈ្នួំួ�សិជា្រ�ប់ក្សា�មក្សារខែដ�ជា្រត្ថូវបាន

ង្ខេគផ្អាា ក្សាការងារបង្ខេណិ្តា�អាសិនំ។ ង្ខេ�ក្សាំុ�ក្សា�មវធីិ្ងង្ខេន� ក្សា�មក្សារទទួ�បាន

ទឹក្សាជា្របាក់្សាច្ច�នួន ៧០ដុ�ំរក្សាំុ��ួយឺខែខ ក្សាំុ�ង្ខេនំា���នួយឺឧបត្ថថ�ភ ៤០ដុ�ំរ

ពីុរដ្ឋាឋ ភិបា� និ� ៣០ដុ�ំរង្ខេទៀត្ថពីុខ្លាំ��ច ស់ិង្ខេរា�ច្ចជា្រក្សា។ ង្ខេជា្រកា�ក្សា�មវធីិ្ង

ង្ខេន� ជា្របាក់្សាខែដ�ផិ�់ឲ្យយ�នត្ថនៃ�ំង្ខេសិមើនឹ�ច្ច�នួនគិត្ថ�ភាគរយឺ ៣៦%នៃន

ជា្របាក់្សាឈ្នួំួ�អបែបរ�ខែដ��នខែច្ច�ក្សាំុ�ច្ចាប់ច្ច�នួន១៩២ដុ�ំរក្សាំុ�១ខែខ 

ចាប់ពីុខែខ�ក្សារា ឆំ្នាំ� ២០២១។ ង្ខេ�ើសិពីុង្ខេន�ង្ខេទៀត្ថ ក្សា�មក្សារខែដ�ជា្រត្ថូវបានង្ខេគ

បញ្ចច ប់កុ្សា�ជា្រតា �ិន�នសិិទិិទទួ�បាន��នួយឺង្ខេន�ង្ខេទ ង្ខេ�ើក្សាខែ��ខែត្ថក្សា�មក្សារ

ជា្រត្ថូវបានផ្អាា ក្សាការងារ។ ការជា្រពុួយឺបារ�ភដ៏ច្ច�ប�ង្ខេ�ង្ខេពុ�ង្ខេន� គឺសិ�ត្ថថភាពុ

ក្សា�មក្សារក្សាំុ�ការទប់ទ�់នឹ�ការច្ច�ណ្តាយឺសិជា្រ�ប់ប�ង្ខេពុញត្ថជា្រ�ូវការ��ូ�ដ្ឋាឋ ន

របស់ិពួុក្សាង្ខេគ និ�ជា្រគួ�រ ង្ខេដ្ឋាយឺពឹុ�ខែផាក្សាង្ខេ�ើជា្របាក់្សាច្ច�ណូៈ�តិ្ថច្ច���ុនង្ខេន�។

ជម្ងឺឺ�កូវូីដ១៩ ន្តិ�ងសន្តិិ�សខុ
តើសៀ�ងអាហារ៖ល់�ធផល់គន្តិះ��

• ការរាត្ថត្ថាត្ថនៃន��ងឺកូ្សាវដី-១៩ បានរ�ួច្ច�ខែណៈក្សា

ង្ខេធ្ងាើឲ្យយ�នអសិនិិសុិខង្ខេសិែ��អាហ្វារកាន់ខែត្ថ

ខំ្លាំ��សិជា្រ�ប់ក្សា�មក្សារកុំ្សា�វស័ិិយឺកាត់្ថង្ខេដរ។

• អសិនិិសុិខង្ខេសិែ��អាហ្វារង្ខេក្សាើត្ថង្ខេទែើ�ង្ខេ�ង្ខេពុ�ជា្រក្សា�ុជា្រគ�ួរ

ខា�ថិវកិា ឬធ្ងនធ្លានកុំ្សា�ការទិញអាហ្វារជា្រគប់ជា្រ�ន់។

• ជា្របាក់្សាច្ច�ណូៈ���ធ្ងយ�របស់ិក្សា�មការនីិកុំ្សា�វស័ិិយឺកាត់្ថង្ខេដរង្ខេខ្លាំអាវ 

និ�ខែសិែក្សាង្ខេ�ើ� បានធំ្លាក់្សាចុ្ច�គិត្ថ�ភាគរយឺច្ច�នួន២០% ចាប់តា��ពីុ

ការផទុ���ងឺកូ្សាវដី-១៩ �សិក្សា�ដ�បូ�ង្ខេ�ខែខ �ក្សារា ឆំ្នាំ� ២០២០។

• ក្សា�មការនីិកាត់្ថង្ខេដរគិត្ថ�ភាគរយឺច្ច�នួន៨៨% ង្ខេ�ឿ

ថា �ថ នភាពុហិរញ្ចាវត្ថថុរបស់ិពួុក្សាង្ខេគ�នភាពុ��បាក្សា

���ុនង្ខេពុ�ខែដ��ន��ងឺកូ្សាវដី-១៩។

• ក្សា�មការនីិកាត់្ថង្ខេដរ គិត្ថ�ភាគរយឺច្ច�នួន៨៥% បានរាយឺការណ៍ៈអ�ពីុ

ការកាត់្ថបនថយឺច្ច�ណ្តាយឺង្ខេ�ើអាហ្វារ តា��ពីុង្ខេពុ�ផទុ���ងឺកូ្សាវដី-១៩។

• កុំ្សា�ច្ច�ង្ខេណ្តា�អំក្សាខែដ�បានកាត់្ថបនថយឺច្ច�ណ្តាយឺង្ខេ�ើអាហ្វារ 

ការច្ច�ណ្តាយឺ��ធ្ងយ�ង្ខេ�ើអាហ្វារជា្របចា�នៃថិងរបស់ិជា្រគ�ួរ

បានធំ្លាក់្សាចុ្ច�គិត្ថ�ភាគរយឺ�នច្ច�នួន ៣៥% ង្ខេ�ច្ចង្ខេនំំា�

ខែខ �ក្សារា ឆំ្នាំ� ២០២០ និ�ខែខ    �ីនំា/ង្ខេ�� ឆំ្នាំ� ២០២១។

• កុំ្សា�ខែខ �ីនំា/ង្ខេ�� ឆំ្នាំ� ២០២១ ក្សា�មការនីិគិត្ថ�ភាគរយឺ

ច្ច�នួន ៥៧% បានរ ��ឹក្សាកា�ពីុង្ខេពុ�ថិមីៗ ពួុក្សា�ត់្ថ ឬសិ��ិក្សា

ជា្រគ�ួរពួុក្សា�ត់្ថជា្រត្ថវូបរភិាគតិ្ថច្ច��អាីខែដ�គួរបរងិ្ខេភាគ។ 

• កុំ្សា�ខែខ �ីនំា/ង្ខេ�� ឆំ្នាំ� ២០២១ ក្សា�មការនីគិត្ថ�ភាគរយឺ

ច្ច�នួន ១៧% បានរ ��ឹក្សាកា�ពីុង្ខេពុ�ថិមីៗ ពួុក្សាង្ខេគ ឬ

សិ��ិក្សាជា្រគ�ួរពួុក្សាង្ខេគ�ួបភាពុអត់្ថឃំ្លានង្ខេដ្ឋាយឺ�រ

�ិន�នអាហ្វារបរងិ្ខេភាគ ង្ខេហតុ្ថផ�ង្ខេន� បណិ្តា��ក្សាពីុ

ក្សា�ា�ថិវកិា ឬធ្ងនធ្លានសិជា្រ�ប់ច្ច�ណ្តាយឺង្ខេ�ើអាហ្វារ។

តើម្ងឺតើ�គកូវូីដ-១៩តើ�ើ�ឲ្យយប៉ះះ�ពាល់យ់៉ាះ ងខ្លាំះ �ងដល់ឱ់កាសការងារ ន្តិ�ងសកាា ន្តិពុល់កូុុង
ការរកូម្រា�កូច់�ណូូល់រប៉ះសក់ូម្ងឺមកូរកូុុងវិសយ័កាត់ត់ើដរ ន្តិ�ងស្បែសៀកូតើជើងកូុុងម្រា�តើ�ស
កូម្ងឺុុជា។ ការស�កូាម្រា�វម្រាជាវរប៉ះសរ់ីហាើ ស�ន្តិ កូ�ពងុតើ�ើ�ការតាម្ងឺដាន្តិផល់ប៉ះះ�ពាល់់
នៃន្តិការ�ត់ត់ាត់តើម្ងឺតើ�គកូវូីដតើន្តិ�តើល់�ម្រាកូុម្ងឺកូម្ងឺមការិន្តិ�ច�ន្តិនួ្តិ ២០០នាកូ។់ រប៉ះកូគ�តើ��ញ
ថ្មីម� គសូប៉ះញ្ហាា កូថ់ាការធ្លាះ កូច់�ុយ៉ាះ ងគ��កុូន្តិវូម្រា�កូច់�ណូូល់ស្បែដល់ប៉ះតើងើ�ត់ឲ្យយ�ន្តិ
ប៉ះញ្ហាា អសន្តិិ�សខុតើសៀ�ងអាហារ�ុ�នៃរ ះសម្រា�ប៉ះក់ូម្ងឺមកូរ ន្តិ�ងម្រាគួ�ររប៉ះសព់កួូតើគ។

“សិនិិសុិខង្ខេសិែ��អាហ្វារង្ខេក្សាើត្ថ�នង្ខេទែើ� ច្ច�ង្ខេពា�ជា្រគប់�នុសិស និ�ជា្រគប់ង្ខេពុ�ង្ខេ�ង្ខេពុ�ពួុក្សា�ត់្ថ

�ន�ទិភាពុទទួ�បានក្សាំុ�ជា្រក្សាបខណៈឌ  របូ�ស្ត្រីសិ ិសិ�គ� និ�ង្ខេសិដឋកិ្សាច្ចច ច្ច�ង្ខេពា�អាហ្វារខែដ��ន

�ក្សាេណៈៈជា្រគប់ជា្រ�ន់ �នសុិវតិ្ថថភាពុ និ��ន�ីវ�តិ្ថ ង្ខេដើ�ែីង្ខេ�ំើយឺត្ថបច្ច�ង្ខេពា�ត្ថ�រវូការបបអាហ្វារចា�បាច់្ច 

និ� អាហ្វារតា�ច្ច�ណៈ�់ច្ច�ណូៈ�ចិ្ចត្ថិសិជា្រ�ប់�ីវតិ្ថរស់ិង្ខេ�ដ៏សិក្សា�ម និ�ជា្របក្សាបង្ខេដ្ឋាយឺសុិខភាពុ។”

គណៈៈក្សា�ម ធិ្ងការសិនិិសុិខង្ខេសិែ��អាហ្វារពិុភពុង្ខេ�ក្សា, ២០០៩



តើ�គតើម្រា�ងរប៉ះសព់កួូតើយ�ងតើ�ា ត់តើល់�អើ�?

រហី្វាា សិិនគឺ�គង្ខេជា្រ��សិិក្សាាស្រា�វជា្រ�វរយឺៈង្ខេពុ�ខែវ�ង្ខេផិ្អាត្ថង្ខេ�ង្ខេ�ើផ�

បះ�ពា�់នៃន��ងឺកូ្សាវដី-១៩ច្ច�ង្ខេពា�ក្សា�មការនីិកាត់្ថង្ខេដរង្ខេខ្លាំអាវ និ�ខែសិែក្សាង្ខេ�ើ�ក្សាំុ�

ជា្របង្ខេទសិក្សា�ុុ�។ រហី្វាា សិិន ជា្រត្ថូវបានដឹក្សានំា�ង្ខេដ្ឋាយឺជា្រក្សាុ�អំក្សាស្រា�វជា្រ�វ�ក្សាពីុ

ច្ចជា្រក្សាភពុអ�់ង្ខេគំសិរបស់ិសិក្សា�វទិា�័យឺរ ះយូ៉ា�់ហូទែូង្ខេវ សិក្សា�វទិា�័យឺ

�ុនដុន សិក្សា�វទិា�័យឺណុៈត្ថធី្ង�ហ្វា� និ�ជា្រក្សាុ�អំក្សាស្រា�វជា្រ�វរបស់ិ

វទិា�ថ នបណុិៈ�បណិ្តា� និ�ស្រា�វជា្រ�វង្ខេដើ�ែីអភិវឌ្ឍឍន៍ក្សា�ុុ�។ ការសិិក្សាា

ង្ខេន�ង្ខេជា្របើជា្របាស់ិវធីិ្ង�ស្ត្រីសិចិ្ចជា្រ�ុ�រ�ួ�នការសិទ�់�តិ្ថពីុក្សា�មការនីិង្ខេដើ�ែីវាស់ិខែវ�

ពីុនិនំំាការការងារ ហិរញ្ចាវត្ថថុជា្រគួ�រ និ�សុិខ��ភាពុ និ�ការសិ�ភ សិន៍

ខែបបគុណៈវស័ិិយឺច្ច�នួនពីុរដ�ណ្តាក់្សាកា�ង្ខេដើ�ែីខែសិា�រក្សានូវបញ្ញាា ជា្របឈ្នួ�ថិមី

ៗក្សាំុ��ក្សាេណៈៈ��អិត្ថ ង្ខេហើយឺក្សាំុ�ដ�ណ្តាក់្សាកា�នី�ួយឺៗ ការសិិក្សាាង្ខេន�

ត្ថ�រវូឲ្យយសិ�ភ សិន៍��ួយឺនឹ�អំក្សាត្ថបសិ�ភ សិន៍ដខែដ� ង្ខេ�តា�ច្ចង្ខេនំំា�

ង្ខេពុ�ង្ខេវ�ខែដ�ក្សា�ណៈត់្ថ�ក់្សា�ក់្សា ។ �ក្សាទ�់ង្ខេពុ�ង្ខេន� �ទិផ�នៃន

ការសិទ�់�តិ្ថច្ច�នួនពីុរដ�ណ្តាក់្សាកា�បានក្សាត់្ថជា្រតារចួ្ច�ក្សាង្ខេហើយឺតា��ខែខ វចិ្ចិិកា

និ�ខែខធ្ងំូ ឆំ្នាំ� ២០២០ និ�ខែខ�ីនំានិ�ខែខ   ង្ខេ�� ឆំ្នាំ� ២០២១។ ច្ច�ខែណៈក្សាឯ

�ទិផ�នៃនការសិ�ភ សិន៍ខែបបគុណៈវស័ិិយឺ បានង្ខេធ្ងាើង្ខេទែើ�តា��ពីុខែខ�ក្សារា

និ�ខែខកុ្សា�ភៈ ឆំ្នាំ� ២០២០ និ�ខែខឧសិភានិ�ខែខ�ិថុិនំា ឆំ្នាំ� ២០២១ ។ វធីិ្ង

�ស្ត្រីសិកិ្សាំុ�ការស្រា�វជា្រ�វង្ខេន�ង្ខេជា្រ��ង្ខេរៀបច្ច�ង្ខេ�ើ�ង្ខេដើ�ែីង្ខេធ្ងាើការខែសិា�យឺ�់

ការរស់ិង្ខេ�ជា្របចា�នៃថិងរបស់ិក្សា�មការនីិ ក្សាំុ��ក្សាេណៈៈ��អិត្ថនិ�រយឺៈង្ខេពុ�

ខែវ� ក្សាំុ�ង្ខេពុ��នវបិតិិ្ថង្ខេន�។ បទពិុង្ខេ�ធ្ងន៍របស់ិក្សា�មការនីិច្ច�នួន២០៣ 

នំាក់្សាង្ខេ�ក្សាំុ�គ�រសូិ�ណ្តាក្សាដ�បូ��ិនត្ថ�ណ្តា�ឲ្យយរា�់ក្សា�មការនីិទាំ��អស់ិ

ក្សាំុ�ជា្របង្ខេទសិក្សា�ុុ�ង្ខេនំា�ង្ខេទ ង្ខេទាំ�បី�ការសិិក្សាាង្ខេន��នភ័សិិុតា�សិ�រាប់

��ជា្រទង្ខេ�ើការសិិក្សាា�ុនង្ខេ�ើបញ្ញាា ជា្របឈ្នួ�ក្សា�ពុុ�រកី្សារា�ដ្ឋា�ក៏្សាង្ខេដ្ឋាយឺ។

ល់�ធផល់ស�កូាគន្តិះ��

��ងឺកូ្សាវដី-១៩ បានកាត់្ថបនថយឺឱកាសិការងារនិ�ជា្របាក់្សាច្ច�ណូៈ�របស់ិក្សា�មក្សារ

ង្ខេ�ក្សាំុ�ឧសិាហក្សា�មកាត់្ថង្ខេដរង្ខេខ្លាំអាវនិ�ខែសិែក្សាង្ខេ�ើ�យ៉ាះ�ខំ្លាំ��។ ង្ខេជា្រច្ចើន��

រយឺៈង្ខេពុ�១៥ខែខគិត្ថចាប់ពីុខែខ�ក្សារា ឆំ្នាំ� ២០២០ ជា្របាក់្សាឈ្នួំួ�ជា្របចា�ខែខ

គិត្ថ��ធ្ងយ�បានធំ្លាក់្សាពីុក្សា�រតិ្ថខុស់ិប�ផុត្ថច្ច�នួន ២៣៧ដុ�ំរក្សាំុ�ខែខ�ក្សារា ឆំ្នាំ� 

២០២០ �ក្សាជា្រតឹ្ថ�ក្សា�រតិ្ថទាំបច្ច�នួន ១៤៥ដុ�ំរក្សាំុ�ខែខឧសិភា និ�១៤៧ដុ�ំរ

ក្សាំុ�ខែខតុ្ថ� ឆំ្នាំ� ២០២០។ ក្សាំុ�រយឺៈង្ខេពុ�ដូច្ច�ំង្ខេនំា� ក្សា�មក្សារ��ធ្ងយ�បាន

បាត់្ថប�់គិត្ថ�ភាគរយឺច្ច�នួន ២០% នៃនជា្របាក់្សាច្ច�ណូៈ�ខែដ�រ �ពឹុ�ទុក្សា។ �ន

ភ័សិិុតា�ង្ខេ�ើផ�បះ�ពា�់រយឺៈង្ខេពុ�ខែវ�ពីុវបិត្ថិិង្ខេន�ច្ច�ង្ខេពា�ក្សា�មក្សារបានង្ខេធ្ងាើ

ង្ខេទែើ�ពីុរដ�ណ្តាក់្សាកា�រចួ្ច�ក្សាង្ខេហើយឺង្ខេនំា� បានបងាា ញថាច្ច�នួនក្សា�មក្សារខែដ�

បានចាត់្ថទុក្សាខំួនឯ�ថា�ួបការ��បាក្សាខំ្លាំ�����ុនង្ខេពុ�ខែដ��នវបិតិិ្ថ

ង្ខេន� គិត្ថ�ភាគរយឺច្ច�នួន ៨៧%ក្សាំុ�ច្ច�ង្ខេណ្តា�អំក្សាត្ថបសិ�ភ សិន៏សិរបុ ចាប់

ខែខវចិ្ចិិកានិ�ខែខធ្ងំូឆំ្នាំ�២០២០ និ� ៨៨% ក្សាំុ�ខែខ�ីនំានិ�ខែខង្ខេ��ឆំ្នាំ�២០២១។

ក្សា�មក្សារបានង្ខេជា្របើជា្របាស់ិវធីិ្ង�ស្ត្រីសិចិិ្ចញ្ចច ឹ��ីវតិ្ថខុសិៗ�ំ ង្ខេដើ�ែសីិជា្រ�បថិវកិា

ជា្រគ�ួរង្ខេ�នឹ�ការជា្របឈ្នួ�ជា្របាក់្សាច្ច�ណូៈ�។ វធីិ្ង�ស្ត្រីសិទិាំ��ង្ខេនំា�រ�ួ�ន ការខចី

�ុយឺង្ខេគ �ក់្សាជា្រទពុយសិ�ែត្ថិិ និ�ង្ខេជា្របើជា្របាស់ិជា្របាក់្សាសិនស�។ បះុខែនិវធីិ្ង�ស្ត្រីសិខិែដ�

ក្សា�មក្សារបានង្ខេជា្របើជា្របាស់ិង្ខេជា្រច្ចើន��ង្ខេគង្ខេនំា�គឺការកាត់្ថបនថយឺការចាយឺវាះយឺជា្របចា�នៃថិង

និ�អាហ្វារ�ពិុង្ខេសិសិ ង្ខេ�កុំ្សា�ង្ខេនំា�ច្ច�នួនក្សា�មក្សារខែដ�បានង្ខេជា្របើវធីិ្ង�ស្ត្រីសិងិ្ខេន�

�នការង្ខេក្សាើនង្ខេទែើ�ទាំ��ពីុរដ�ណ្តាក់្សាកា�នៃនការសិទ�់�តិ្ថ គិត្ថ�ភាគរយឺច្ច�នួន

ចាប់ពីុ ៧៧% កុំ្សា�ខែខតុ្ថ�និ�ខែខវចិ្ចិិកា ឆំ្នាំ� ២០២០  ង្ខេ� ៨៥% កុំ្សា�ខែខ�ីនំា

និ�ខែខ  ង្ខេ�� ឆំ្នាំ� ២០២១។ កុំ្សា�ច្ច�ង្ខេណ្តា�ក្សា�មក្សារខែដ�បានរាយឺការណ៍ៈពីុ

ការបនថយឺច្ច�ណ្តាយឺង្ខេ�ើអាហ្វារ ថិវកិាជា្រគ�ួរសិជា្រ�ប់ច្ច�ណ្តាយឺង្ខេ�ើអាហ្វារ

ជា្របចា�នៃថិងគិត្ថ��ធ្ងយ� បានធំ្លាក់្សាចុ្ច�ពីុ ៤.៣៨ដុ�ំរកុំ្សា�ខែខ�ក្សារា ឆំ្នាំ�២០២០ ង្ខេ� 

២.៨៣ដុ�ំរកុំ្សា�  ខែខ�ីនំានិ�ខែខង្ខេ��ឆំ្នាំ� ២០២១ ង្ខេហើយឺការធំ្លាក់្សាចុ្ច�ច្ចង្ខេនំំា�

ង្ខេពុ�ង្ខេនំា�គិត្ថ��ធ្ងយ� ៣៥%  ។ ទនទឹ�ង្ខេពុ�ការកាត់្ថបនថយឺង្ខេ�ើច្ច�ណ្តាយឺ

អាហ្វារត្ថនៃ��ំាូបអាហ្វារ�នការង្ខេក្សាើនង្ខេទែើ��ខំ្លាំ��(Care 2020; UN 2021)។ 

��ទិផ�នៃនការកាត់្ថបនថយឺច្ច�ណ្តាយឺង្ខេ�ើអាហ្វារ និ�ការង្ខេក្សាើនង្ខេ�ើ�ត្ថនៃ�ំ

អាហ្វារ បណិ្តា�ឲ្យយទាំ��បរ�ិណៈនិ�គុណៈភាពុអាហ្វាររបស់ិក្សា�មក្សារនិ�

ជា្រគួ�ររបស់ិពួុក្សាង្ខេគបរងិ្ខេភាគ�នការថិយឺចុ្ច�យ៉ាះ�ខំ្លាំ��។ �ក់្សាខែសិ�ិង្ខេ�

ខែខវចិ្ចិិកានិ�ខែខធ្ងំូឆំ្នាំ�២០២០ ក្សា�មការនីិគិត្ថ�ភាគរយឺច្ច�នួន ២៣%បាន

បរងិ្ខេភាគ�ច់្ចតិ្ថច្ច���ុន និ�ក្សា�មការនីិច្ច�នួន ១៣%បរងិ្ខេភាគបខែនំតិ្ថច្ច

���ុន ជា្រពុ�ទាំ�� ១១% ង្ខេទៀត្ថបរងិ្ខេភាគជា្រតី្ថតិ្ថច្ច���ុន ង្ខេបើង្ខេជា្រប�បង្ខេធ្ងៀប

�ុនង្ខេពុ��ន��ងឺកូ្សាវដី-១៩។ គិត្ថជា្រតឹ្ថ�ខែខ  �ីនំា និ�ខែខង្ខេ��ឆំ្នាំ�២០២១ 

ភាគរយឺនៃន        ក្សា�មការនីិខែដ�កាត់្ថបនថយឺការបរងិ្ខេភាគ អាហ្វារបាន

ង្ខេក្សាើនង្ខេទែើ�រ�ួ�នកាត់្ថបនថយឺបរងិ្ខេភាគ�ច់្ច�នដ�់៥២% កាត់្ថបនថយឺ

បរងិ្ខេភាគបខែនំ�ន ៣០% និ� កាត់្ថបនថយឺបរភិាគជា្រតី្ថ�ន ៤៦%។

របូ៉ះភាព៖  
ការបិទផារ�ួយឺក្សាំុ�ជា្រក្សាុ�ភំ�ង្ខេពុញឋិិត្ថក្សាំុ�

ទីតា��ត្ថ�បន់ជា្រក្សាហ�s ថិត្ថង្ខេដ្ឋាយឺ៖ ថូិ�ះ សិ ជា្រគី

សិិូហាូង្ខេទែធី្ង/រ�ួ និ�រ ះយូ៉ា�់ហូទែូង្ខេវ



ក្សា�មក្សារភាគង្ខេជា្រច្ចើនចាត់្ថទុក្សារបបអាហ្វាររបស់ិជា្រគួ�ររបស់ិពួុក្សា�ត់្ថគឺ�ិន

ជា្រគប់ជា្រ�ន់ ង្ខេហើយឺក្សា�មក្សារ�ង្ខេជា្រច្ចើនក្សា�ពុុ��ួបជា្របទ�ភាពុអត់្ថឃំ្លានក្សាំុ�ង្ខេពុ�

�នវបិតិិ្ថង្ខេន�។ ង្ខេ�ក្សាំុ�ខែខ�ីនំា និ�ខែខង្ខេ��ឆំ្នាំ� ២០២១ ក្សា�មក្សារគិត្ថ�

ភាគរយឺច្ច�នួន៥៧% រ ��ឹក្សាពីុង្ខេពុ�ង្ខេវ�ខែដ�ពួុក្សាង្ខេគនិ�សិ��ិក្សាជា្រគួ�រ

ធំ្លាប់បរងិ្ខេភាគអាហ្វារតិ្ថច្ច��អាីខែដ�ពួុក្សាង្ខេគគួរ  បរភិាគ ង្ខេដ្ឋាយឺ�រខែត្ថក្សា�ា�

ជា្របាក់្សានិ�ធ្ងនធ្លានង្ខេផស�ៗ។ ក្សាំុ�ង្ខេនំា�ក៏្សា�ន ៥៦% ខែដ�បានផិ�់ព័ុត៌្ថ�ន

ថា ពួុក្សាង្ខេគ ‘ខែត្ថ�ខែត្ថ’ ឬ ’ញឹក្សាញាប់’ច្ច�ង្ខេពា�បញ្ញាា ង្ខេន�។ ទនទឹ�នឹ�ង្ខេន� �ន 

ក្សា�មក្សារ គិត្ថ�ភាគរយឺច្ច�នួន ១៧% អាច្ចរ ��ឹក្សាពីុង្ខេពុ�ង្ខេវ�ខែដ�ពួុក្សាង្ខេគនិ�

ជា្រគួ�រ �ួបភាពុអត់្ថឃំ្លាន ង្ខេដ្ឋាយឺ�រ�ិនបានបរងិ្ខេភាគអាហ្វារ ង្ខេហតុ្ថផ�

ង្ខេន�         បណិ្តា��ក្សាពីុក្សា�ា�ជា្របាក់្សានិ�ធ្ងនធ្លានង្ខេផស�ៗជា្រគប់ជា្រ�ន់សិជា្រ�ប់

ច្ច�ណ្តាយឺង្ខេ�ើអាហ្វារ។ ក្សាំុ�ង្ខេនំា�គិត្ថ�ភាគរយឺ�នច្ច�នួន ៣៩% ខែដ�បាន

បញ្ញាា ក់្សាថា ពួុក្សាង្ខេគ ‘ខែត្ថ�ខែត្ថ’ �ួបបញ្ញាា ង្ខេន� ឬ �’ញឹក្សាញាប់’។ តួ្ថរង្ខេ�ខង្ខេន�

គឺ�ិន�នការផំ្អាស់ិបិូរទាំ��ពីុរដ�ណ្តាក់្សាកា�នៃនការសិទ�់�តិ្ថខែដ�រ�ួ�ន

ក្សាំុ�ខែខតុ្ថ� និ�ខែខវចិ្ចិិកាឆំ្នាំ� ២០២០ និ� ខែខ     �ីនំានិ�ខែខង្ខេ�� ឆំ្នាំ� 

២០២១ (ក្សាំុ�របូទី២) ង្ខេ��ការណ៏ៈខែណៈនំា�ពីុអសិនិិសុិខង្ខេសិែ��អាហ្វារបាន

កំាយឺ�បញ្ញាា រុា�នៃរ ះ���បញ្ញាា រយឺៈង្ខេពុ�ខំី សិជា្រ�ប់ជា្រគួ�រ�ង្ខេជា្រច្ចើន។

�ទឋផ�នៃនការសិិក្សាាង្ខេន�ស្រាសិបង្ខេ�នឹ�ការសិិក្សាារបស់ិ

អ�គការសិហជា្រប��តិ្ថបានង្ខេបា�ពុុ�ភផាយឺកា�ពីុខែខង្ខេ�� ឆំ្នាំ�២០២១ 

បងាា ញពីុជា្រក្សាុ�ជា្រគួ�រង្ខេ�ក្សាំុ�ជា្របង្ខេទសិក្សា�ុុ� បានង្ខេជា្របើជា្របាស់ិវធីិ្ង�ស្ត្រីសិិ

ចិ្ចញ្ចច ឹ��ីវតិ្ថតា�រយឺៈជា្រគប់ជា្រគ�ការទទួ�បានអាហ្វារ រ�ួទាំ��កាត់្ថបនថយឺ

ការច្ច�ណ្តាយឺ។ ការសិិក្សាាង្ខេន�ក៏្សាបានរក្សាង្ខេ�ើញថាគិត្ថជា្រតឹ្ថ�ចុ្ច�ឆំ្នាំ�២០២០ 

�នជា្រតឹ្ថ�ពាក់្សាក្សាណិ្តា�នៃនស្ត្រីសិិីង្ខេ�ក្សា�ុុ� ខែដ��នអាយុឺច្ចង្ខេនំំា�ពីុ ១៥ 

ង្ខេ�៤៩ឆំ្នាំ�ទទួ�បានរបបអាហ្វារច្ចជា្រ�ុ�ជា្រគប់ជា្រ�ន់។ �ទឋផ�ង្ខេន�បាន

ក្សាត់្ថសិ�គ �់ថា ការបរងិ្ខេភាគអាហ្វារជា្រគប់ជា្រ�ន់ និ��នភាពុច្ចជា្រ�ុ�ពិុត្ថ��ន

�រៈសិ�ខ្លាំន់ក្សាំុ�ការការពារសុិខភាពុនិ�សុិខ��ភាពុ រក្សាាផ�ិត្ថភាពុ 

បង្ខេ�កើនភាពុ�ា�  និ�ទប់�ក ត់្ថ���ឺខែដ�ខែ�ន�ជា្របង្ខេភទច្ច�ំ� ខែដ�ប�ក�

ក្សាតិាហ្វានិភ័យឺឈានដ�់�ន��ងឺកូ្សាវដី-១៩ និ��រណៈៈភាពុ(UN 2021)។

ពាកូយសម្ងឺិ�រប៉ះសក់ូម្ងឺមកូរ

’ង្ខេ�ង្ខេពុ�ខែដ�ខំុ��នជា្របាក់្សាខែខតិ្ថច្ច ខំុ�ចា�បាច់្ចជា្រត្ថូវសិនស�ង្ខេដើ�ែី

ប�់ជា្របាក់្សាប�ណុៈ�។ ខំុ�ជា្រត្ថូវកាត់្ថបនថយឺការបរងិ្ខេភាគអាហ្វារ។ 

ឧទាំហរណ៍ៈ៖ �ធ្ង�មតាខំុ�ច្ច�ណ្តាយឺ ៥០០០ង្ខេរៀ�ង្ខេ�ង្ខេ�ើ�ាូប បះុខែនិខំុ�

ជា្រត្ថូវកាត់្ថបនថយឺសិ�់ជា្រតឹ្ថ� ២០០០ង្ខេរៀ� ង្ខេដើ�ែីសិនស��ុយឺបខែនថ�ក្សាំុ�

ការសិ�ប�ណុៈ� ដូច្ចង្ខេន�ខំុ�ជា្រត្ថូវជា្រទាំ�អត់្ថឃំ្លាន។ ខំុ�ជា្រត្ថូវជា្រទាំ�បរងិ្ខេភាគខែត្ថ
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