ការសង្គ្រោះ��ះ�ជីីវិ ិត និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់សុុខភាពនៅ�អាហ្រ្វិ��ក
ិ និិង
អាស៊ីី� តាមរយៈៈកម្មមវិ ិធីីផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាង ដែ�លប្រ�យុុទ្ធប្រ�ឆាំំ
ធ
ងនឹឹង
ជំំងឺឺគោ�លដៅ� និិងលើ�ើកស្ទួួ�យការធានារ៉ាា ប់់រងសុុខភាពជាសកល

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
Malaria
Consortium ឆ្នាំំ�
2021–2025

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ Malaria Consortium ឆ្នាំំ� 2021-2025 ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ការយល់់ដឹឹងរបស់់យើ�ើងអំំពីីការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតជាសកលចំំពោះ�ះ

គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�កបដោ�យចីីរភាព (SDGs) និិងការធានា

រ៉ាា ប់់រងសុុខភាពជាសកល (UHC) ទិិសដៅ�នៃ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�ប្រ�
រ យុុទ្ធធ
នឹឹងជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាញ់់ជាសកល (GTS 2016-2030) បន្តតផ្តោ�ោត

លើ�ើបន្ទុុ�កដ៏៏ធ្ងន់
ង ់របស់់អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�កចំំពោះ�ះការ
ឆ្លើ��យតបនឹ
ើ
ឹងផលប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំ�ង ស្ថាានភាពបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�ជំំងឺឺរាតត្បាាត
COVID-19 ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអាទិិភាពនៃ�ការផ្តតល់់មូូលនិិធិិ និិងកម្មមវិ ិធីី
និិងល្បឿ�ឿ�ននៃ�ការសិិក្សាាតាមអនឡាញ និិងវិ ិធីីសាស្រ្ត�តឌីីជីីថល

នឹឹងអាចត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។ ក្នុុ�ងពេ�លជាមួួយគ្នាានេះ�ះ
ផងដែ�រ វាទទួួលស្គាា ល់់នូូវតថភាពផ្សេ�េងៗគ្នាា នៃ�ស្ថាានភាព

នយោ�បាយ សន្តិិ�សុុខ ការផ្តតល់់មូូលនិិធិិ និិយ័័តកម្មម និិងការអភិិវឌ្ឍឍ
ប្រ�ព័័ន្ធធសុុខាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�សម្ចាាស់់ផ្ទះះ�របស់់យើ�ើង។

ការផ្តតល់ជូ
់ ន
ូ ពីី
Malaria Consortium
ការផ្តតល់់គុុណភាពតាមមាត្រ�ដ្ឋាាន

Malaria Consortium គឺឺជាអ្ននកអនុុវត្តតដែ�លទទួួលស្គាា ល់់តាមមាត្រ�ដ្ឋាាននៃ�
កម្មមវិ ិធីីផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាងទៅ�តាមសហគមន៍៍ដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការជាមួួយ។
យើ�ើងបង្ហាាញសមត្ថថភាពរបស់់យើ�ើងជានិិច្ចចដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�អន្តតរាគមន៍៍ពីីភស្តុុ�តាងនៃ�
ទស្សសនទានទៅ�មាត្រ�ដ្ឋាាន និិងផ្តតល់់នូូវការចែ�កចាយកម្មមវិ ិធីី ការ
បណ្តុះះ��បណ្តា
ាល ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងការចាប់់យកទិិន្ននន័័យប្រ�កបដោ�យ
គុុណភាពខ្ពពស់់នៅ�ក្នុុ�ងបណ្តា
ាប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កម្រិ�ិតថ្នាាក់់តំំបន់់ និិង
បរិ ិបទប្រ�តិិបត្តិិ�ការចម្រុះ�ះ�។ ឧទាហរណ៍៍ពីីប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�ថ្មីី�ៗនេះ�ះរួួម មាន៖
• ការអនុុវត្តតការការពារជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាញ់់តាមរដូូវកាល (SMC) ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�
ផ្សសព្វវផ្សាាយដល់់កុុមារជាង 12 លាននាក់់ដោ�យផ្ទាា ល់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� 2020
ដោ�យបណ្តុះះ��បណ្តា
ាលបុុគ្គគលិិក និិងប្រ�ធានគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុខាភិិបាល
សហគមន៍៍ជាង 100,000 នាក់់
• ការចែ�កមុុងជ្រ�លក់់ថ្នាំំ�សម្លាាប់់់�សត្វវល្អិិ�តចំំនួួនជាង 140 លានមុុង
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 5 ឆ្នាំំ�កន្លលងមក

• ការសម្រ�បសម្រួ�ួលលទ្ធធភាពទទួួលបានសេ�វាថែ�ទាំំសុុខភាពនៅ�ក្នុុ�ង
សហគមន៍៍ដាច់់ស្រ�យាលតាមរយៈៈការគ្រ�ប់់គ្រ�ងករណីីសហគមន៍៍រួម
ួ
(iCCM) និិងការគាំំទ្រ�ការផ្តតល់់សេ�វាសម្រា�ប់់អ្ននកជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាញ់់ស្រា�ល
និិងធ្ងងន់់ធ្ងងរនៅ�ក្នុុ�ងមណ្ឌឌលសុុខភាពសម្រា�ប់់មនុុស្សសជាងប្រាំ�ំលាននាក់់
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លតែ�មួួយ
• ក្នុុ�ងពេ�លដំំណាលគ្នាា ការបម្រើ�ើ�ជូូនស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ស្រុ�ុកទាំំងអស់់នៅ�
ទូូទាំំងប្រ�ទេ�សអ៊ូូ�ហ្គង់
គ ់ដា និិងចាប់់ពីី 11 ទៅ� 19 រដ្ឋឋក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
នីីហ្សេ�េរី ីយ៉ាា ។

ឧត្តតមភាពបច្ចេ�េកទេ�ស

យើ�ើងនាំំមកនូូវភាពហ្មមត់់ចត់់ផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�សដល់់កម្មមវិ ិធីី គម្រោ��ង និិង
ការស្រា�វជ្រា�វរបស់់យើ�ើងតាមរយៈៈ៖ ការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតឥតងាករេេដើ�ើម្បីី�ការពារ
សុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�សហគមន៍៍ដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការជាមួួយ ការអនុុវត្តតឲ្យយត្រូ�ូវជំំនាញ
ឧបករណ៍៍ និិងចំំណេះ�ះដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចចិិត្តត និិងភាពម៉ឺឺ�ងម៉ាា ត់់ក្នុុ�ងការ
បោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយ និិងការទំំនាក់់ទំំនងរបស់់យើ�ើងផ្សសព្វវផ្សាាយទៅ�កាន់់ភាគីី
ពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ៗ។ នេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្ហាាញឲ្យយឃើ�ើញតាមរយៈៈ៖

• ការទទួួលបានឋានៈៈអង្គគការស្រា�វជ្រា�វឯករាជ្យយដោ�យស្ថាាប័័នស្រា�វជ្រា�វ
និិងនិិវានុុវត្តតន៍៍នៃ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសនាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ
• កិិច្ចចសហការរបស់់យើ�ើងជាមួួយមជ្ឈឈដ្ឋាានអ្ននកសិិក្សាា ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក
និិងទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស

• ជំំនាញឯកទេ�ស ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាច្រើ�ើ�នទសវត្សសរ៍ ៍មកហើ�ើយ
លើ�ើគ្រ�ប់់វិ ិស័័យនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការលុុបបំំបាត់់ជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាញ់់
• ជំំនាញឯកទេ�សសំំខាន់់ៗក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ ការអនុុវត្តត និិងការវាយតម្លៃ�ៃ
iCCM និិងការចូូលរួមក្នុុ�
ួ
ងការរៀ�ៀបចំំស្ថាាប័័នរបស់់ខ្លួួ�នសម្រា�ប់់វិ ិស័័យ
ថែ�ទាំំសុុខភាពបឋម

• បទពិិសោ�ធន៍៍យ៉ាាងទូូលំំទូូលាយក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ និិងការអនុុវត្តតវិ ិធីីសាស្រ្ត�ត
ចូូលរួមសហគម
ួ
ន៍៍ ដូូចជាវិ ិធីីសាស្រ្ត�តសន្ទទនាសហគមន៍៍ និិងក្លឹឹ�ប
សុុខភាពថ្នាាក់់ភូូមិិ។

• ការអនុុវត្តតការវាយតម្លៃ�ៃពាក់់ព័័ន្ធធ និិងចាប់់យកចំំណេះ�ះពីីវិ ិស័័យនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�
ផ្តតល់់ ចងក្រ�ងឯកសារ និិងផ្សសព្វវផ្សាាយការយល់់ដឹឹងដែ�លគាំំទ្រ�ដល់់ការ
កែ�លម្អអគុុណភាពនៃ�កម្មមវិ ិធីី និិងការផ្លាាស់់ប្តូូ�រគោ�លនយោ�បាយ
• ការតស៊ូូ�មតិិបច្ចេ�េកទេ�សរបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបានជំំរុុញមកពីីការយល់់ដឹឹង
ច្បាាស់់លាស់់របស់់យើ�ើងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លជាការអនុុវត្តតជាក់់ស្តែ�ង
ែ ។

ការឆ្លើ�ើ�យតប និិងនិិវានុុវត្តតន៍៍

យើ�ើងមានឆន្ទះះ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា ស្មុុ�គស្មាាញ នៅ�ទីីកន្លែ�ែង
ស្មុុ�គស្មាាញ។ យើ�ើងដឹឹងថា វិ ិធីីមួួយមិិនអាចដោះ�ះស្រា�យគ្រ�ប់់បញ្ហា
ា ទាំំងអស់់នោះ�ះ
ទេ� ហើ�ើយត្រូ�ូវសម្រ�បតាមកាលៈៈទេ�សៈៈក្នុុ�ងស្រុ�ុក។ យើ�ើងនាំំមកនូូវការប្តេ�េជ្ញាា
ជានិិច្ចចក្នុុ�ងការស្រា�វជ្រា�វ កែ�លម្អអ សម្រ�បខ្លួួ�ន និិងដុុសខាត់់ ដោ�យទទួួលស្គាា ល់់ថា
គ្មាាននរណាម្នាាក់់មានសិិទ្ធិិ�ផ្តាាច់់មុុខលើ�ើការក្តោ�ោបក្តាាប់់គំំនិិតល្អអនោះ�ះទេ�។ យើ�ើង
ឆ្លើ��យតបយ៉ា
ើ
ា ងឆាប់់រហ័័សទៅ�នឹឹងអ្វីី�ដែ�លទិិន្ននន័័យប្រា�ប់់យើ�ើង។ ឧទាហរណ៍៍
រួួមមាន៖
•

•
•

•

•

ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំងជាមួួយជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន និិងប្រ�ជាជនចំំណាកស្រុ�ុក/
ចល័័តដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យជម្លោះ�ះ� បម្រែ�ែបម្រួ�ួលបរិ ិស្ថាាន និិង
អស្ថិិ�រភាពអាកាសធាតុុ

បង្កើ�ើ�តវិ ិធីីសាស្រ្ត�តសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺគ្រុ�ុនឈាមនៅ�អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍

ការសម្រ�បសម្រួ�ួលយ៉ាាងឆាប់់រហ័័សនូូវគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់
ការចែ�កចាយបន្តតប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�កម្មមវិ ិធីីក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមានការ
កើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ជំំងឺឺរាតត្បាាត COVID-19

ការបង្កើ�ើ�តគំំរូូ 'ផ្តតល់់អាទិិភាពផ្អែ�ែកលើ�ើហានិិភ័័យ' សម្រា�ប់់ជំំងឺឺគ្រុ�ន
ុ ចាញ់់
ដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំអន្តតរាគមន៍៍សំំដៅ�នៅ�តាមកម្រិ�ិតថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិនៅ�អ៊ូូ�ហ្គង់
គ ់ដា
និិងនីីហ្សេ�េរី ីយ៉ាា

ការបង្កើ�ើ�ត និិងសម្រ�បសម្រូ�ូលកម្មមវិ ិធីី Upscale នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សម៉ូូ�សំំប៊ិិ�ក។
ឧបករណ៍៍នេះ�ះផ្អែ�ែកលើ�ើស្មាាតហ្វូូ�ន/ថេ�ប្លេ�េត សម្រា�ប់់បុុគ្គគលិិកសុុខាភិិបាល
សហគមន៍៍ និិងប្រ�ធានគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទាា ល់់របស់់ពួួកគេ�គាំំទ្រ�ដល់់ការធ្វើ�ើ�ការ
សម្រេ�េចចិិត្តតផ្អែ�ែកលើ�ើព័័ត៌៌មានទិិន្ននន័័យដោ�យផ្តតល់់នូូវពិិធីីការ ការចាប់់យក
ទិិន្ននន័័យអ្ននកជំំងឺឺ និិងការធ្វើ�ើ�ផែ�នការតាមដាន ការភ្ជាាប់់ទំំនាក់់ទំំនង
ជាមួួយនឹឹង ប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុខភាពថ្នាាក់់ជាតិិ ការផ្ញើ�ើ�សារ និិងមតិិ
កែ�លម្អអលើ�ើការអនុុវត្តត។

ការកសាងដំំណោះ�ះស្រា�យជំំរុុញលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត

យើ�ើងនាំំយកភស្តុុ�តាង និិងបទពិិសោ�ធន៍៍ ហើ�ើយក្លាាយជា 'សំំឡេ�ងសំំខាន់់មួួយ
នៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់ពិិភាក្សាា' ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធស្វែ�ង
ែ យល់់ និិងកាន់់កាប់់ដោះ�ះស្រា�យ
បញ្ហា
ា និិងដំំណោះ�ះស្រា�យរបស់់ពួួកគេ� ធ្វើ�ើ�ការរួួមគ្នាាដើ�ើម្បីី�បង្កើ��ើតវឌ្ឍឍនភាពលើ�ើ
គ្រ�ប់់វិ ិស័័យ ស្វែ�ង
ែ រកមធ្យោ�ោបាយជាក់់ស្តែ�ង
ែ ចំំពោះ�ះមុុខ ដែ�លអាចទទួួលយកបាន
និិងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងកម្រិ�ិតមធ្យយមដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។ យើ�ើងបង្ហាាញកិិច្ចចការនេះ�ះដោ�យ៖
•

•
•

•

•

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធសុុខភាពថ្នាាក់់ជាតិិ ជៀ�ៀសវាងប្រ�ព័័ន្ធធស្រ�បគ្នាា
លើ�ើកលែ�ងតែ�ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់ (ឧទាហរណ៍៍ ស្ថាានភាពអាសន្ននស្មុុ�គស្មាាញ
មួួយចំំនួួន) និិងការដាក់់កម្មមវិ ិធីីជាតិិឈានមុុខគេ�
ធ្វើ�ើ�ការគ្រ�ប់់កម្រិ�ិតនៃ�រដ្ឋាាភិិបាល និិងពិិពណ៌៌នាអំំពីីវិ ិធីីធ្វើ�ើ�ការថ្មីី�នៅ�ក្នុុ�ង និិង
រវាងកម្រិ�ិតទាំំងនោះ�ះ
ការរក្សាាទំំនាក់់ទំំនងការងារយ៉ាា ងជិិតស្និិ�ទ្ធធតាមមុុខងារជាមួួយកម្មមវិ ិធីីថ្នាាក់់
ជាតិិ និិងបណ្តា
ាញបច្ចេ�េកទេ�សក្នុុ�ងតំំបន់់ ដូូចជាបណ្តា
ាញលុុបបំំបាត់់ជំំងឺឺ
គ្រុ�ន
ុ ចាញ់់អាស៊ីី�ប៉ាា ស៊ីី�ហ្វិិ�ក
ការផ្តតល់់អំំណាចដល់់កម្មមវិ ិធីីថ្នាាក់់ជាតិិដោ�យគាំំទ្រ�ដល់់សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ន
និិងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធធ្វើ�ើ�
សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចដែ�លមានស្រា�ប់់ ដូូចជាក្រុ�ុមការងារបច្ចេ�េកទេ�សជាតិិ។

ការបង្កើ�ើ�តកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយតួួអង្គគក្នុុ�ងវិ ិស័័យឯកជន ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នតម្លៃ�ៃ
នៃ� 'វិ ិស័័យឯកជនសម្រា�ប់់ប្រ�យោ�ជន៍៍សុុខភាពសាធារណៈៈ'។

ត់
់

ដើ�ើម្បីី�ពន្លឿ�ឿ�នការកាត់់បន្ថថយសម្រា�លបន្ទុ�កជំំងឺឺ
ុ
គោ�លដៅ� (ដូូចជាជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាញ់់ ជំំងឺឺរលាកសួួត និិង
គ្រុ�ន
ុ ឈាម) ជំំងឺឺកង្វះះ�អាហារូូបត្ថថម្ភភ និិងរាគរូូសនៅ�គ្រ�ប់់រូប
ូ ភាពនៃ�ការលុុបបំំបាត់់ — កែ�សម្រួ�ួល
សម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពតាមរយៈៈការរាតត្បាាត COVID-19 និិងបង្កើ�ើ�នតម្លាា ភាព
អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លកម្មមវិ ិធីីរបស់់យើ�ើងដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា យេ�នឌ័័រ សមធម៌៌ និិង សុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត — យើ�ើង
នឹឹង៖
• ព្យាាយាមរក្សាាភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំក្នុុ�ងការការពារដោ�យគីីមីី ក៏៏ដូូចជាភាពលេ�ចធ្លោ�ោក្នុុ�ង
ការធ្វើ�ើ�អន្តតរាគមន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដ៏៏មានប្រ�សិិទ្ធធភាព បើ�ើអាច

• បង្កើ�ើ�ត វាយតម្លៃ�ៃ និិងអនុុវត្តតវិ ិធីីសាស្រ្ត�តចូូលរួមសហគម
ួ
ន៍៍ ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់គណនេ�យ្យយភាព
សង្គគម និិងបង្កើ�ើ�នតម្រូ�ូវការ និិងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សេ�វាថែ�ទាំំសុុខភាពបឋម

• ណែ�នាំំយុុទ្ធធសាស្ត្រ�គ្ររ �ប់់គ្រ�ងវ៉ិិ�ចទ័័រដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើភាពធន់់នឹឹងថ្នាំំ�សម្លាាប់់ សត្វវល្អិិ�ត បម្រែ�ែបម្រួ�ួល
អាកាសធាតុុ វ៉ិិ�ចទ័័ររាតត្បាាតដូូចជា An. stephensi និិងនិិវានុុវត្តតន៍៍ថ្មីី� ហើ�ើយជ្រើ�ើ�សរើើ �សនូូវ
អន្តតរាគមន៍៍ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
• បង្កើ�ើ�នលទ្ធធភាពទទួួលបាន និិងគុុណភាពនៃ�ការធ្វើ�ើ�រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័�យឌី
័
ីផេ�រ៉៉ង់់ស្យែ�ែលសម្រា�ប់់ — និិង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង — ករណីីគ្រុ�នក្តៅ
ុ �ៅធម្មមតា និិងអាចគំំរាមកំំហែ�ងដល់់អាយុុជីីវិ ិត និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងអត្រា�
ជំំងឺឺរួមនៅ
ួ �ក្នុុ�ងក្រុ�ុមដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះ
• បន្តតការងាររបស់់យើ�ើងជាមួួយកម្មមករវិ ិស័័យព្រៃ�ៃឈើ�ើ និិងប្រ�ជាជនចល័័ត និិងជនចំំណាកស្រុ�ុក
ដទៃ�ទៀ�ៀត ដោ�យបង្កើ�ើ�តវិ ិធីីសាស្រ្ត�តថ្មីី�សម្រា�ប់់ការគំំរាមកំំហែ�ងទីីក្រុ�ុង
• ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយបណ្តា
ាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ការវាយតម្លៃ�ៃ និិងការណែ�នាំំឲ្យយ
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឱសថសម្រា�ប់់កុុមារសម្រា�ប់់ព្យាាបាលជំំងឺឺកុុមារ និិងបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាមេ�ត្រី�ីភាពបរិ ិស្ថាាន
សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺឆ្លលងនានា។

ការពង្រឹ�ឹងការធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចចិិត្តតផ្អែ�ែកលើ�ើព័័ត៌៌មានអំំពីីទិិន្ននន័័យ
និិងវិិធីីសាស្រ្ត�តឌីីជីីថល
ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹងការធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចចិិត្តតផ្អែ�ែកលើ�ើព័័ត៌៌មានទិិន្ននន័័យតាមខ្សែ�ែសង្វាាក់់ព័័ត៌៌មាន និិងវិ ិធីី
សាស្រ្ត�តឌីីជីីថលចំំពោះ�ះការចូូលរួមសហគម
ួ
ន៍៍ យើ�ើងនឹឹង៖

• ហានិិភ័័យគំំរូនៅូ �កម្រិ�ិតជាបណ្តើ�ើ� រៗដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់អាទិិភាព និិងការធ្វើ�ើ�អន្តតរាគមន៍៍គោ�លដៅ� និិង
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ធនធានប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព

• លើ�ើកកម្ពពស់់ការឃ្លាំំ�មើ�ើលសុុខភាពសាធារណៈៈ (ចំំពោះ�ះជំំងឺឺ វ៉ិិ�ចទ័័រ ហ្សែ�ែន និិងសញ្ញាាសម្គាា ល់់
ម៉ូូ�លេ�គុុល) ជាអន្តតរាគមន៍៍ស្នូូ�លក្នុុ�ងការកំំណត់់គោ�លដៅ�ឆ្លើ��ើយតប និិងកម្មមវិ ិធីីសម្រ�បខ្លួួ�ន និិងរួួម
ទាំំងការអនុុម័័តការតាមដាន និិងការឆ្លើ��ើយតបជំំងឺឺរួម
ួ

• បង្កើ�ើ�នភាពទាន់់ពេ�លវេេលា និិងគុុណភាពក្នុុ�ងការចាប់់យកទិិន្ននន័័យកម្រិ�ិតករណីីនៅ�កម្រិ�ិត
សហគមន៍៍ ទាំំងក្នុុ�ងវិ ិស័័យរដ្ឋឋ និិងឯកជន ដោ�យមានការដឹឹកនាំំដោ�យ Malaria Consortium និិង
ឧបករណ៍៍ឌីីជីីថលផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លភ្ជាាប់់ទៅ�នឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានសុុខភាពថ្នាាក់់ជាតិិ
• កែ�លម្អអគុុណភាព និិងលទ្ធធភាពប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មានសុុខភាពជាប្រ�ចាំំពីីកម្មមវិ ិធីីដែ�លយើ�ើងគាំំទ្រ�

• ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពក្នុុ�ងតំំបន់់ក្នុុ�ងការបកស្រា�យ និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យដែ�លមាននៅ�តាមខ្សែ�ែ
សង្វាាក់់ព័័ត៌៌មាន និិងស្វែ�ង
ែ យល់់ឱ្យយស៊ីី�ជម្រៅ��អំំពីីវប្បបធម៌៌នៃ�ការសម្រេ�េចចិិត្តតផ្អែ�ែកលើ�ើព័័ត៌៌មានអំំពីី
ទិិន្ននន័័យ

• អនុុម័័ត និិងពង្រី�ីកការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សមត្ថថភាពតាមអនឡាញយ៉ាា ងឆាប់់រហ័័ស ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នជំំនាញ
និិងការអនុុវត្តតដ៏៏ល្អអ។

គាំំទ្រ�ដល់់ភាពបត់់បែ�ននៃៃវិិស័័យសុុខាភិិបាល ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាននូូវ
ការធានារ៉ាាប់់រងសុុខភាពជាសកលត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ� 2030
ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ភាពធន់់នឹឹងវិ ិស័័យសុុខាភិិបាល ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបានការធានារ៉ាា ប់់រងសុុខភាពជាស
កលនៅ�ឆ្នាំំ� 2030 នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការ យើ�ើងនឹឹង៖

• គាំំទ្រ�យ៉ាា ងសកម្មមដល់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងការស្តាា រឡើ�ើងវិ ិញពីីផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ� COVID-19
ដោ�យមានផែ�នការណែ�នាំំគំំរូូតាមដាន ការធ្វើ�ើ�រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ វ៉ាា ក់់សាំំង និិងការព្យាាបាលនៅ�ពេ�ល
មានវ៉ាា ក់់សាំំង
• គាំំទ្រ�យ៉ាា ងសកម្មមកម្មមវិ ិធីីថ្នាាក់់ជាតិិដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ពួួកគេ�ទៅ�កាន់់ UHC
បង្ហាាញការរួួមចំំណែ�ករបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះរបៀ�ៀបវារៈៈសន្តិិ�សុុខសុុខភាពសកល កែ�សម្រួ�ួល
ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្រ្ត�រត បស់់ពួួកគេ�ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាងជាក់់លាក់់នៃ�បរិ ិបទ (រួួមទាំំងការផ្លាាស់់
ប្តូូ�រចំំនួួនប្រ�ជាជន និិងការធ្វើ�ើ�នគរូបនី
ូ ីយកម្មម) បង្កើ�ើ�នគុុណភាពនៃ�ការថែ�ទាំំ និិងតំំណភ្ជាាប់់ទៅ�
របៀ�ៀបវារៈ�តាមពហុុវិ ិស័័យកាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាយ
• បង្កើ�ើ�តបរិ ិយាកាសអំំណោ�យផលសម្រា�ប់់បង្កើ��តកិ
ើ ិច្ចចសន្ទទនា និិងការសម្រ�បសម្រួ�ួលរវាងភាគីី
ពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងវិ ិស័័យរដ្ឋឋ និិងកជន និិងសប្បុុ�រសជន ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក និិងទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស ដើ�ើម្បីី�
ផ្តតល់់ “ប្រ�យោ�ជន៍៍សុុខភាពសាធារណៈៈ”

• ជួួយផ្លាាស់់ប្តូូ�រ និិងធ្វើ�ើ�សមាហរ័ ័ណកម្មមកម្មមវិ ិធីីប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធសុុខាភិិបាល
កាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាយ និិងវិ ិធីីសាស្រ្ត�តអន្តតរាគមន៍៍ ដោ�យបង្ហាាញពីីប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការចំំណាយ និិង
ស្តតង់់ដារគុុណភាពនៃ�ការផ្តតល់់ និិងការថែ�ទាំំ
• ស្វែ�ង
ែ រកឱកាសក្នុុ�ងការផ្តតល់់ជំំនួួយបច្ចេ�េកទេ�សដល់់ប្រ�ទេ�ស និិងវេេទិិកាក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�ល
ជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺឆ្លលងសំំខាន់់ៗ រួួមទាំំងការឆ្លើ��ើយតបទៅ�នឹឹង
ការរី ីករាលដាល និិងការផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�ជំំងឺឺនានា
• ផ្តតល់់ភស្តុុ�តាងសម្រា�ប់់ឥទ្ធិិ�ពល និិងតម្លៃ�ៃដើ�ើម្បីី�ប្រា�ក់់សំំដៅ�គាំំទ្រ�ដល់់ការផ្តតល់់អាទិិភាព
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�មូូលនិិធិិក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិងការពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពស្ថាាប័័នជាតិិ ដើ�ើម្បីី�
ជជែ�កវែែកញែ�កប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពដើ�ើម្បីី�ធនធានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

• គាំំទ្រ�និិវានុុវត្តតជ្រើ�ើ�សរើើ �សដែ�លអាចជួួយបង្កើ��នប្រ�សិ
ើ
ិទ្ធធភាពនៃ�បច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាដែ�លមានស្រា�ប់់ និិងថ្មីី�
រួួមទាំំងឧទាហរណ៍៍ ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រទៅ�ការទូូទាត់់ដោ�យគ្មាានសាច់់ប្រា�ក់់។

ការជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើគោ�លនយោ�បាយ និិងការអនុុវត្តត

ដើ�ើម្បីី�ជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើគោ�លនយោ�បាយ និិងការអនុុវត្តតនៅ�កម្រិ�ិតថ្នាាក់់ជាតិិ និិងសកលលោ�ក យើ�ើង
នឹឹង៖
• អនុុវត្តតការស្រា�វជ្រា�វ និិងការវាយតម្លៃ�ៃប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យគុុណភាពខ្ពពស់់
ដើ�ើម្បីី�បន្តតកែ�លម្អអអន្តតរាគមន៍៍ និិងវិ ិធីីសាស្រ្ត�ដែត �លមានស្រា�ប់់ និិងការគាំំទ្រ�ដល់់អន្តតរាគមន៍៍
ផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាងថ្មីី�ៗ

• គាំំទ្រ�កម្មមវិ ិធីីប្រ�យុុទ្ធប្រ�ឆាំំ
ធ
ងនឹឹងជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាញ់់ជាសកលជាមួួយនឹឹងការណែ�នាំំប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
បច្ចេ�េកទេ�សចំំពោះ�ះកម្មមវិ ិធីីជាតិិ និិងវេេទិិកាសម្រ�បសម្រួ�ួលក្នុុ�ងការសម្រ�បសម្រួ�ួលការណែ�នាំំតាម
បទដ្ឋាាន ដោ�យប្រើ�ើ�ភស្តុុ�តាងជាក់់លាក់់តាមបរិ ិបទ
• ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយកម្មមវិ ិធីីថ្នាាក់់ជាតិិ និិងស្ថាាប័័នសិិក្សាាដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អាទិិភាពរបៀ�ៀបវារៈៈស្រា�វជ្រា�វ
ដែ�លដឹឹកនាំំដោ�យប្រ�ទេ�ស
• លើ�ើកកម្ពពស់់ការទទួួលយកភស្តុុ�តាងទៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយជាតិិ និិងពិិភពលោ�ក
• អនុុវត្តតការតស៊ូូ�មតិិផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�ស និិងទំំនាក់់ទំំនងជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

• រៀ�ៀបចំំឯកសារបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងចំំណេះ�ះពីីវិ ិស័័យនេះ�ះ ហើ�ើយចែ�ករំំលែ�កជាមួួយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធសំំ
ខាន់់ៗថ្នាាក់់ជាតិិ តំំបន់់ និិងសកលលោ�ក ដើ�ើម្បីី�ជូូនដំំណឹឹងអំំពីីការកែ�លម្អអកម្មមវិ ិធីី និិងលើ�ើកកម្ពពស់់
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការសម្រ�បខ្លួួ�ន។

អ្ននកជំំរុុញរបស់់យើ�ើង

ជំំនាញឯកទេ�សរបស់់ក្រុ�ុមការងារយើ�ើង

យើ�ើងនឹឹងរក្សាាអ្ននកជំំនាញលើ�ើបន្ទុុ�កសុុខភាពសំំខាន់់ៗដែ�លបានជ្រើ�ើ�សរើើ �សមួួយចំំនួួន រួួមមានជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាញ់់ ជំំងឺឺរលាក
សួួត កង្វះះ�អាហារូូបត្ថថម្ភភ និិងជំំងឺឺគ្រុ�ុនឈាម ហើ�ើយផ្តោ�ោតការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់យើ�ើងឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកជំំងឺឺត្រូ�ូពិិចដែ�លមិិន
យកចិិត្តតទុុកដាក់់ ដែ�លត្រូ�ូវបានគ្រ�បដណ្តតប់់យ៉ាាងតិិចបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការជាមួួយ។ យើ�ើងនឹឹង
បង្កើ�ើ�តជំំនាញរបស់់យើ�ើងអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�ល COVID-19 ប៉ះះ�ពាល់់/ទាក់់ទងទៅ�នឹឹងជំំងឺឺឆ្លលងផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិងស្វែ�ង
ែ រក
ឱកាសដើ�ើម្បីី�ចូូលរួមក្នុុ�
ួ
ងជំំងឺឺផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យជំំងឺឺឆ្លលង (ឧទាហរណ៍៍៖ HPV និិងមហារី ីកមាត់់ស្បូូ�ន)។
យើ�ើងនឹឹងបន្តតកសាងសមត្ថថភាពរបស់់យើ�ើងដើ�ើម្បីី�ចូូលរួមក្នុុ�
ួ
ងការប្រឹ�ឹក្សាាប្រ�ព័័ន្ធធសុុខាភិិបាល និិងការតស៊ូូ�មតិិផ្នែ�ែក
បច្ចេ�េកទេ�សដោ�យផ្ទាា ល់់ និិងតាមរយៈៈទំំនាក់់ទំំនងជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�។
រ

ការចូូលរួួមនៅ�គ្រ�ប់់កម្រិ�ិត

យើ�ើងចូូលរួមនៅ
ួ �ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាលគ្រ�ប់់កម្រិ�ិតទាំំងលើ�ើជំំងឺឺគោ�លដៅ�របស់់យើ�ើង និិងមាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រក
UHC។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ យើ�ើងនឹឹងតស៊ូូ�មតិិយ៉ាាងសកម្មមដើ�ើម្បីី�បន្តត / បង្កើ�ើ�នមូូលនិិធិិសម្រា�ប់់ជំំងឺឺគោ�លដៅ� និិងចូូលរួម
ួ
ជាមួួយអ្ននកផ្តតល់់មូូលនិិធិិក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិងក្រៅ��ស្រុ�ុកលើ�ើវិ ិធីីសាស្រ្ត�តជាក់់លាក់់របស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការគាំំទ្រ� UHC។ យើ�ើងនឹឹង
ផ្តោ�ោតលើ�ើគុុណភាព ការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាពអន្តតរាគមន៍៍ ប្រ�សិិទ្ធធភាពកម្មមវិ ិធីី និិវានុុវត្តតន៍៍ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ និិងឥទ្ធិិ�ពល
គោ�លនយោ�បាយ។ យើ�ើងមានគម្រោ��ងក្លាាយជាអង្គគការឈានមុុខគេ�មួួយជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាល ម្ចាាស់់ជំំនួួយ និិងអង្គគការ
សង្គគមស៊ីី�វិ ិលសម្រា�ប់់ការរចនា និិងបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាពអន្តតរាគមន៍៍ផ្នែ�ែកសុុខភាពស្មុុ�គស្មាាញ ជូូនដំំណឹឹងអំំពីី
គោ�លនយោ�បាយនៅ�ថ្នាាក់់ជាតិិ តំំបន់់ និិងសកលលោ�ក ត្រូ�ូវបានតំំណាងនៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ខាងក្រៅ��សំំខាន់់ៗ និិង
រៀ�ៀបចំំព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ដែ�លរៀ�ៀបចំំដោ�យ Malaria Consortium ដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូលផ្តុំំ��អ្ននកមានឥទ្ធិិ�ពល អ្ននកធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចចិិត្តត
និិងម្ចាាស់់ជំំនួួយ និិងការបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយលទ្ធធផលរកឃើ�ើញ ចំំណេះ�ះ និិងវិ ិធីីសាស្រ្ត�តជានិិច្ចច និិងទាន់់ពេ�លវេេលាជូូន
សាធារណៈៈជនទាំំងអស់់។

កិិច្ចចសហការរឹឹងមាំំ និិងពាក់់ព័័ន្ធធ

វិ ិធីីសាស្រ្ត�រត បស់់ Malaria Consortium តែ�ងតែ�សហការនៅ�គ្រ�ប់់កម្រិ�ិត និិងជាមួួយស្ថាាប័័នក្រ�សួួងរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល។
យើ�ើងនឹឹងពង្រី�ីកទំំនាក់់ទំំនងរបស់់យើ�ើងជាមួួយសង្គគមស៊ីី�វិ ិលក្នុុ�ងស្រុ�ុក តួួអង្គគវិ ិស័័យឯកជន និិងដៃ�គូូអនុុវត្តតអន្តតរជាតិិសំំ
ខាន់់ៗ។ យើ�ើងនឹឹងពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើកិិច្ចចសហការទាំំងថ្មីី� និិងចាស់់ជាមួួយស្ថាាប័័នសិិក្សាាមួួយចំំនួួនសម្រា�ប់់ការអនុុវត្តត និិង
ការស្រា�វជ្រា�វប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ហើ�ើយបន្តតស្វែ�ែងរកកិិច្ចចសហការយ៉ាា ងសកម្មមសម្រា�ប់់គាំំទ្រ�ដល់់ភាពបត់់បែ�ននៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធ
សុុខាភិិបាល និិងដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍ/កែ�លម្អអការសិិក្សាាពីីចម្ងាាយ។

ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បច្ចេ�េកវិិទ្យាាយ៉ាាងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព

យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ថា វេេទិិកាឌីីជីីថលនឹឹងដើ�ើរតួួយ៉ាាងសំំខាន់់ក្នុុ�ងការជំំរុុញល្បឿ�ឿ�នដែ�លឱកាសនឹឹងត្រូ�ូវបានសម្រេ�េចសម្រា�ប់់
បង្កើ�ើ�នលទ្ធធភាពចូូលប្រើ�ើ�ទិិន្ននន័័យ និិងគុុណភាព បង្កើ�ើ�នការផ្លាាស់់ប្តូូ�រជំំនាញ គាំំទ្រ�ការតាមដានឃ្លាំំ�មើ�ើល និិងការ
ឆ្លើ��យតបចំំពោះ
ើ
�ះការផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�ជំំងឺឺ និិងការផ្តតល់់នូូវនិិរន្តតរភាពស្តីី�ពីីមាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�ទៅ�កាន់់ UHC។ យើ�ើងនឹឹងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ឲ្យយអស់់ពីីលទ្ធធភាពនូូវវេេទិិកាដែ�លមានស្រា�ប់់បើ�ើអាច ហើ�ើយនឹឹងដើ�ើរតួួនាទីីនាំំមុុខគេ�ក្នុុ�ងការចូូលរួមដោ
ួ �យផ្ទាា ល់់ជាមួួយ
សហគមន៍៍។ យើ�ើងនឹឹងធ្វើ�ើ�ការវិ ិនិិយោ�គជាបន្តតបន្ទាាប់់ក្នុុ�ងការសិិក្សាាបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងវេេទិិកា/កម្មមវិ ិធីីសូូហ្វវវែែរ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�
ដល់់ការចាប់់យកទិិន្ននន័័យ និិងការវិ ិភាគ ដោ�យបន្ថែ�ែមឧបករណ៍៍ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយអន្តតរាគមន៍៍ផ្ទាា ល់់ចំំពោះ�ះប្រ�ព័័ន្ធធ
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