្រពរជាណាច្រកកម

ជាតិ

សសនា ្រពះមហ

3

អជា�ធរជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអ

សុនរ� កថ
ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី េអៀង មូលី ្របធា ន ឣជ�ធរជតិ្របយុទ�នឹងជំ
និង ជ្របធា នគណៈកមារស្រមបស្រម�ល្រច
ប
ក��ងពិធីេបើកកិច�្របជុំពិេ្រគារសេយបល់ស�ីពីការព្រងឹង្របព័ ៖
កិច�សន�ន្របចារបេ២០១៥
សណ
�គារណហាៃថ�ពធ
ុ ទី១៤ ែខមករ ឆា២០១៤
សូមេគារ ៖


ឯកឧត�ម េលកជំទវ ជាគណៈអធិ



េលកជំទវស �ស�ចរ្យ ្រគ�យ លងសុីម



េលកជំទវ ឱ វ ណ�ឌីន អគ�នាយកបេច�កេទស ្រកសួងសុខ



ឯកឧត�ម អនុ្របធាន ទី្របឹក្សោ

អនុរដ�េលខធិករ្រ

អគ�េលខធិករ អគ�េលខធិករង អជា�ធ

នឹងជំងឺេអដស៍


ឯកឧត�ម េលកជំទ េលក េលក�សី តំណាងស�ប័នរជរដ�ភិបាល អង�ទូ
អភិវឌ្ឍន៍ សង�មសុីវិ



េលក េលក�សី ជាទី្របឹក្សោបេច�កេទសនិង អ�កជំនាញក
ជាបឋម ខ�ុំសូមសែម�ងនូវេសចក�ីេសមនស្សរីករយែដល្រត�វបានអេ��ញជាអធ

េបកកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ស ករព្រងឹង្របព័ន�សុខភិបាល ៖ កិច�សន�នា្របច
ឆា�២០១៥ នៃថ�េនះ ។ ខ�ុំក៏សូមសែម�ងនូវករស�គមន៍ យា៉ងកក់េក� ែថ�ងអំណរគុណយា៉
្រជាល ចំេពះ ឯកឧត� េលកជំទវ េលក េលក�សី អ�កន

ែដលអេ��ញមកពី

្រគប់ទិសទី េដម្បីែចករំែលកនូវគំនិតក�ុងករពិន េមល និងផ�ល់ករគាំ្រទេលកំណត់បង
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ទស្សនៈក�ុងករព្រងឹង្របព័ន�សុខភិបាល ែដលរួមចំែណកយា៉ងសកម�ដល់េគាលេ
សហស្សវត្សរ៍ថា�ក់ជាតិែដលជាប់ពក់ព័ន�នឹងវិស័យសុខភិបាល និងចូលរួម
សកលេលក េដម្បីេធ�ឱ្យពិភពេលករួចចកផុតពីជំងឺេអដស៍ រេបង និង ្រគ�

ខ�ុំសូមរំឭកថា ក�ុងែខមិថុនាឆ២០១៤ មូលនិធិសកលបាន្របកសថា ផ�ល់ក��ប់ថ
ដល់កម�ុជាចំនួន១៤៨,៨ លនដុល�រអេម៉រិកេដម្បី្របយុទ�នឹងជំង៣ គឺ ជំងឺ្រគ�នចញ

េអដស៍ និង រេបង ្រពមទំងករព្រងឹង្របព័ន�សុខភិបាល

។ ករផ�ល់ក�១៦,៣ លន

ដុល�រអេម៉រិក ឬេស�នឹ៦% ៃនថវិកទំងមូល្រត�វបានសេ្រមចផ�ល់ឱ្យវិស័យអទិភា
ៃនែផនករយុទ�ស�ស�សុខភិ២០០៨ -២០១៥ ។ ៃថ�េនះ េដយទទួលបានបទពិេសធ
ពីកម�វិធីជំងឺរេបង ្រគ�នចញ់ និង េអដស៍ េយងកំពុងេ្របេវទិកពិេសសេនះេដម្បីផា�ស់ប�ូ
្រចបាច់��ូលទស្សនៈរបស់េយង េដម្បីរួមគា�គាំ្រទចំេពះអទិភាព
ប
ជាគន�ឹះៃ

ទស្សនៈ េហយកន់ែតសំខន់ជាងេនាះគឺគាំ្រទករវិនិេយាគចំេពះអន�រគមន៍នា
ករេឆ�យតបវិស័យជាអទិភាពគន�ឹះទំងេនាះ ។ េយងនឹងេធ�ករសេ្រមចរួមគា�ផ
កម�វិធីេនះនឹង្រត�វបាន្រគប់្រគង ែដលអចឱ្យេយងចូលេទេកៀកអ�កែដលទទួលផល
ពីជំងឺ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និង

ទទួលបានលទ�ផលអតិបរមាេទតមត្រម

សហគមន៍ ។
សូមអនុ�� តឱ្យខ�ុំរំឭកពីស �នភាពកលពីមួយទសវត្សមុន ។១០ឆា�ំមុន េយង
ទំងអស់គា�បានដក់េចញនូវទិសេដចំេពះវិស័យែដលទទួលខុស្រត�វេរៀងៗខ�ួន ។ េ
អស់គា�បានដក់សំេណសុំថវិកេទមូលនិធិសកលចំន៤០០លនដុល�រេដយេ
ជ័យក�ុងករគាំ្រទដល់ករបំេពញកិច�ករងរនានាែដលមានេនក�ុងសំេណសុំជាជុំ។
្របឹងែ្របងរួមរបស់េយងទំងអស់គា� អ្រតេ្របវ៉ឡង់េមេរគេអដស៍េនក�ុងច
ទូេទេនកម�ុជា ្រត�វបានធា�ក់ចុ០,៦% េនឆា២០១៥ អ្រតេ្របវ៉ឡង់ជំងឺរេបង
បានធា�ក់ចុះ៣៨% ឬ ៤,២%្របចំឆា�ំ េនចេនា� ២០០២ ដល់ឆា�២០១១ ខណៈែដលករណី
ជំងឺ្រគ�នចញ់្រត�វបានកត់បន�យ្របមាណពក់កណា�លេ២០០០ និង ២០១០ ។
បនា�ប់មក េយងទំងអស់គា�អចអះអងថា េចញពីកិច�្របឹងែ្រ១០ឆា�ំមុន េយង
ពិតជាសេ្រមចបានេគាលេដអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ពក់ព័ន�នឹងសុខ២០១៥ ។
េគាលេដទំងេនាះរួមមានករកត់បន�យអ្រតមរណភាពមាត អ្រត
មរណភាពេដយជំងឺរេបង និង ្រគ�នច
េយងទំងអស់គា�មានេមាទនភាពចំេពះសមិទ�ផលទ
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ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េល!
ឥឡូវេនះេយងមានអយុចស់ជាង១០ឆា�ំ េតេយងទំងអស់គា�កំពុងែតរំេភ

សប្បោយជាមួយនឹងទស្សនៈៃនគំរូហិរ��ប្បទនថ?

េដម្បីជួយឱ្យអ�កទំងអស់គា�េ្រជសេរសនូវចេម�យ សូមអនុ��តឱ្យខ�ុំជ្រមា
ភាសិតែដលល្បីល្បោញម“េជាគជ័យបេង�តបានជាករេពញចិត� ។ ករេពញចិត�បេ
បានជាករបរជ័យ ។ មានែតអ�កែដលមានករបារម�សង្ស័យេទែដលេនរស” ។
ដូេច�ះ េដម្បីេឆ�យនឹងសំណួរខងេល េយងមិនអចដកខ�ូនេយងេចញពីអនា�ក
េឡយ ។ េយងមិនអចស�ិតក�ុងអរម�ណ៍ែដលេពញចិត� េយងគួរមានេសចក�ីរំេភបសប្បោយ
បារម�សង្ស័យ ពីេ្រពះេយងមិនចង់បរជ័យ និង ចង់រស់រនមានជីវិត ។ េហដ�រច
សុខភិបាលរបស់េយង្រត�វករនូវករគាំ្រទ េដម្បីផ�ល់នូវេសវសុខភាពមួ
ភាពដល់្របជាជនកម�ុជាទំងអស់ែដលរស់េនពសេពញៃផ�
េនក�ុងរយៈេពលជាងបួនែខកន�ងេទេ(តំងពីៃថ�ទ១ ែខក�� ) គណៈកមា�ធិក
ដឹកនាំ្រត�វបាន្របគល់ភារកិច�ឱ្យេធ�ជាយន�ករដឹកនាំ្របចំ្របេទស េរៀបចំក១២ដង
េហយ បានឈនដល់ករសេ្រមចចិត�មួយ ក�ុងករេរៀបចំែផនករែដល្រគបដណ
វិស័យ្របធាន៤ ៖
១) បេង�ន្របសិទ�ភាព និង ្របសិទ�ផលចំេពះកិច�អន�រគមន៍េល ជំងឺរេបង ្រគ
េមេរគេអដស/ជំងឺេអដស៍ េដយរកឱ្យេឃញនូវឱកសនានាក�ុងករេធ�សមាហរណកម
ែកលម�្របសិទ�ភាពែដល្របកបេដយសក�នុពលែដលទទួលបានក�ុងចំេណាម ជំងឺ
និង េនពសេពញ្របព័ន�សុខភ
២) បេង�ននូវត្រម�វករេសវសុខភិបាល េនក្រមិតសហគមន៍តមរយៈករគា
សហគមន៍ដ៏រឹងមាំមួយែដលជំរុញឱ្យមានករចូលរួមពីសហគមន៍ក�ុងវិស័យសុខ
៣) កត់បន�យមរណភាពមាត និង ទរកេទបនឹងេកត េដយករបេង�ន និង ក
នូវករទទួលយកេសវែថទំ�ស�ីមានគភ៌ ករស្រមាល និង ទរកេទបនឹង
៤) ែកលម�ករផ�ត់ផ�ង់ឈមែដលអចរកបាន និង មានគុ
មុននឹងេយងចូលកន់ែតេ្រជក�ុងករពិភាក្សោលម�ិតស�ីពីវិស័យ្របធាន
អនុ�� តឱ្យខ�ុំេឆ��តឱកសេនះេធ�បច�ុប្បន�ភាពបរិបទសំ៣ ែដលអចជះឥទ�ិពលដល់ក

េរៀបចំវិស័យអទិភាពៃនកំណត់បង�ញទស្សនៈស�ីពីករព្រងឹង្របព័ន�សុខភិបាលរប
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១)

េដម្បីេធ�ករអនុវត�្របកបេដយេជាគជ័យក�ុងេគាលនេយាបាយអទិ

រដ�ភិបាល ែដលបានដក់េចញេនក�ុងយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំ៣ ស្រមាប់នីត
កលទ៥ៃនរដ�សភា សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្
ណាច្រកកម�ុជា បានទទូចសុំឱ្យរល់ភា�ក់ងររដ�ភិបាល ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យ
សង�មសុីវិល និង អ�កពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត្របកន់ខ�ប់យា៉ងតឹងរុឹងនូវអទិភាព
ដក់េចញេដយ ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ ជ២០១៤ -២០១៨ ែដលជាែផនទីបង�ញផ�ូ
ស្រមាប់ករអនុវត�យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណា៣ ។
២) មានករេកនេឡងជាលំដប់នូវថវិកជាតិគាំ្រទវិស័យសុខភិបាល

ក

ករគាំ្រទពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍កំពុងថយចុះ។ ក�ុងន័យេនះ ក�ុងឋនៈជា្របធានអជា�ធរ

នឹងជំងឺេអដស៍ ខ�ុំសូមជ្រមាបជូនអ�កទំងគា�ែដលមានវត�មានេនទីេនះថា រជរដ�ភ

ចំែណកជាមួយមូលនិធិសកលក�ុងករផ�ល់ថវិក េដម្បីទិញឱសថ្របឆាំងនឹងេមេរគេអ
ចំនួន ១លនដុល�រេន២០១៥ ១,២លនដុល�រេន២០១៦ និង ១,៥លនដុល�រេនឆ
២០១៧ ។
៣) ចំេពះវិស័យសុខភិបាល ្រកសួងសុខភិបាលឈនេទស�បនា និង ព្
ខ�ួនផា�ល់ េដម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលេដសហស្សវត្សរ៍ែដលជាប់ពក់ព័ន�នឹងសុ
សំខន់បំផុតគឺករេរៀបចំ្របព័ន�្របចំ្របេទសផា�ល់ ចំេពះេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍

ភាព េ្រកយ២០១៥ ។ េនក�ុងដំណាក់កលអន�រកលដ៏សំខន់េនះ េយងកំពុងស�ិតេន
បរិយាកសមួយែដលមិនអចដឹងមុន

ែដលថវិកមូលនិធិសកល និង មា�ស់ជំនួយេផ្ស

កំពុងថយចុះ េហយកម�វិធីេមេរគេអដស៍ រេបង និង ្រគ�នចញ់ កន់ែតមានភាពេជឿ
និង ត្រម�វឱ្យមានករកំណត់ទិសេដ ។ ក�ុងេពលេវលដ៏ពិេសសេនះ កម�ុជា្រ
លក�ណៈបុេរសកម� ក�ុងករេរៀបចំែផនករហិរ��វត�ុែដលមានចីរភាពរបស់ខ�ួនេនក�ុងកម�
ទំងេនះ ។ េ្រកពីេនះ មានករ្របញាប់បនា�ន់ក�ុងករព្រងឹង្របព័ន�សុខភិប
ករេផ�រដំណាក់កលេទកន់េសវសុខភាពែដលកន់ែត្រត�វរួមប��ូលគា�
សុខដុមេដម្បីគាំ្រទជំងឺ៣ ។

ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េល!
ៃថ�េនះ េសចក�ី្រពងសំេណសុំថវិកចំន១២,៣លនដុល�រ ្រត�វបានដក់ជូនអ
ព័ន�ទំងអស់ក�ុងេវទិកកិច�សន�នា្របចំ្របេទសនាេពលេនះ េដម្បីពិនិត្យេមល ន
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គាំ្រទមុននឹងេផ�ជូនេទមូលនិធិសកល តមរយៈយន�ករស្រមបស្រម�ល្របចំ
មុនដំណាច់ែខមករឆ២០១៥ ។ អស់េលកអ�កអចនឹងស�នដឹងជាមុនថា នឹងមានក
និង ករ្របា�ស័យទក់ទងរវង្របេទស និង គណៈកមា�ករវយតៃម�
Review Panel) និង គណៈកមា�ធិករអនុម័តថវិកជំ

(Technical

(Grant Approval Committee)

េដម្បីឈនេទដល់ករសេ្រមចចុងេ្រកយេលសំេណសុំ និង ចប់េផ�មផ�ល់នូវថវិក
ករព្រងឹង្របព័ន�សុខភិ
ជាមួយគា�េនះ ខ�ុំសូមអំពវនាវដល់អ�កតំណាងនានាពី ្របជាជនរង
ទំងអស់ អ�កផ�ុកេមេរគ ស�ប័នែដលពឹងែផ�កេលអង�ករ សង�មសុីវិល ឱ្យចូលរួមយា៉
ក�ុងករពិភាក្សោជា្រក�ម ឬេពញអង�ជាមួយអ�កបេ្រមេសវែថទំសុខភាព ស�
អ�ក�សវ្រជាវ និង ម�ន�ីសធារណៈេផ្សងេទៀត ក�ុងករអេង�តេលវិស័យ្របធា
េ្រកម
១) ករផ�ត់ផ�ង់ឱសថ និង ករេ្រប្របាស់្របកបេដយ
២) ្របព័ន�ព័ត៌មានសុខភ
៣) ្រក�មករងរសុខភាពសហ
៤) អភិបាលកិច�
៥) ករផ�ល់េស
•

មុនេពលស្រម/ករកត់បន�យករចម�ងពីមា�យេ

•

ករបង�រ និង ករ្រគប់្រគងជំ

•

សុវត�ិភាពឈ

•

ករព្រងឹងគុណភាពករព្យោបាលេវជ�ស�ស�េនក�ុង

ខ�ុំមានជំេនឿេលឯកឧត�ម េលកជំទវ អស់េលក េលក�សីទំងអស់ថានឹងរ
្របចំ េដម្បីេធ�ឱ្យកំណត់បង�ញទស្សនៈេនះ មានភាពសុខដុម និងរួបរួមគា� �សបន
េមេរគេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ រេបង និង ្គ
រ �នចញ់ និង សំខន់បំផុតគឺ េធ�ឱ្យសុីសង
ជាមួយេគាលករណ៍ែណនាំជាយុទ�ស�ស�របស់្រកសួង នាេពលបច�ុប្បន�

ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េល!
សូមអនុ�� តឱ្យខ�ុំជ្រមាបជូនពីប��សំខន់េផ្សងេទៀត េដម្បីជា ករ្រតិះរិ
“ចំណុចសំខន់របស់េយងចប់េផ�មពីអ�កជួរមុខរបស់េយ”។ េតវមានន័យយា?
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អត�ន័យេនាះគឺថា េយងមិនអចទទួលបានេជាគជ័យក�ុងករព្រងឹង្របព័ន�
េដយគា�នករគាំ្រទពីអ�កេធ�កិច�ករជួរមុខដូចជា អ�កស�័្រគចិត�តម្របេភទជំងឺ និង
សុខភាពភូមិបានេឡយ ។ ដូេច�ះ្រត�វធានាថាេន�សទប់េ្រកមថា�ក់មូលដ�ន
គាំ្រទដ៏សម�សប
១) េយង្រត�វធានាថាេយងមាន្របភពធនធានស្រមាប់ក្រ
២) េយង្រត�វធានាថាបណា�ញេន�សទប់េ្រកមថា�ក់មូលដ�ន
ចំេពះ្របភពធនធានេន�សទប់េ្រកមថា�ក់មូលដ�ន ខ�ុំសូមជ្រមាបជូន
ែ្របងេនក�ុង វិមជ្ឈករ និង វិសហមជ្ឈករ ៃនរជរដ�ភិបាលកម�ុជា មូលនិធ
សង�មដូចជា សុខភាព និង អនាម័យ មាត និង ទរក ្រត�វបានដក់េទដល
តមរយៈែផនករវិនិេយាគឃុំ ។ �សបជាមួយនឹងវិធី ស�ស�ែដលមានករៃច�្រ
ជាមួយនឹងករេរៀបចំ កំណត់បង�ញទស្សនៈអំពីេមេរគេអដស៍ អជា�ធរជាតិ្របយុទ
េអដស៍មានែផនករដក់ប��ូលេមេរគេ/ជំងឺេអដស៍ ក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍឃ/ែផនករ
វិនិេយាគឃុំ ែដលមានចំនួ១៦២១ឃុំេនទូទំង្របេទស េដយករផ�ល់ថវិកជាយុ
មួយចំនួនដល់្រគ�សរែដល្រត�វករបំផ
េដម្បីធានាថា បណា�ញ�សទប់េ្រកមបំផុតមានដំេណរករខ�ុំសូមេស�អ�ក
អស់េរៀបចំឱ្យបាននូវលក�ណៈៃច�្របឌិត

ែដលករព្យោបាលេ្រកមករ្រត�តពិន

ែផ�កេលសហគមន៍ៃនកម�វិធីជំងឺរេបង អ�កស�័្រគចិត�គាំ្រទសហគមន៍ៃនកម�វិធីេអដស៍ និង អ
េធ�ករជំងឺ្គ
រ �នចញ់ភូមិៃនកម�វិធីជំងឺ្រគ�នចញ់ អចេធ�ឱ្យមានសុខដុមជាមួយអ�កស
សុខភិបាលភូមិ េនមូលដ�ន។ ម្យោ៉ងេទៀត េយង្រត�វធានាថាអ�កស�័្រគចិត�ទំង
ជាមួយអ�កេធ�ករែថទំសុខភាពេនមណ�លសុខភាព និង ជាមួយជនបេង�ល�ស�ី ន
េនតមឃុំ
ខ�ុំមានជំេនឿថា កចិ �្របឹងែ្របងរួមរបស់េយងក�ុងេរៀបចំកំណត់បង�ញទស្សនៈនា
ក�ុងករព្រងឹង្របព័ន�សុខភិបាលនឹងរួមចំែណកយា៉ងធំេធងដល់ ករេលកកម�ស់�
្រកី្រកបំផុតក�ុងសង�មពីលក�ខណ�សុខភិបាលែដលខ្សត់េខ្សោយ ្រពមទំងជួយ
ទន់្រក�មេផ្សងេទៀតែដលទទួលបនា អត�្របេយាជន៍ពីកំេណនេសដ�កិច� ក�ុងេពលែដ
នូវផលិតភាពផា�ល់របស់ពួកេគ និង ករទទួលបានករងរកន់ែតល�្
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ខ�ុំសូមសែម�ងនូវករស�គមន៍ចំេពះ ករេរៀបចំកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ដ៏ស
និង សូមជូនពរឱ្យមានករពិភាក្សោផុលផុស និង េរៀបចំនូវកំណត់បង�ញទស
េលញេដយេជាគជ័យ ែដលអចអនុវត�បាន្របកបេដយ្របសិ
ខ�ុំសូម្របសិទ�ពរជូ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េ េលក�សី និង អ�កចូលរួម ទំងអស់
នូវពុទពរទំងបួន្
�
របក អយ វណ�ៈ សុខៈ និង ពលៈ កុំបីេឃ��ងឃា�តេឡយ។
ខ�ុំសូម្របកសេបកកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីករព្រងឹង្របព័ន�ស
កិច�សន�នា្របចំ្របេទ២០១៥ ករពិនិត្យេមល និង ករផ�ល់ករគាំ្រទេសចក
កំណត់បង�ញទស្សនៈក�ុងករព្រងឹង្របព័ន�សុខភិបាល ចប់ពីេពល

សូមអរគុណ!
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