
សេចក្ដីេសខេបសោលនសោបាយ៖ អត្ថប្បសោជន៍ននការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្េប្ាប់ប្បជាជនក្ម្ពុជាដែលាន
ប្បាក់្ចាំណូលទាប 

 

សេចក្ដេីសខេបអំពបីញ្ហា  
 

អត្ថប្បសោជន៍ននការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ជំក្េ់ប្ាប់ប្បជាជនក្ម្ពុជាដែលានប្ាក្់
ចំណូលទាប 

លទ្ធផលរក្ស ើញ និខភាពជាប់ពាក់្ព័នធដផនក្សោលនសោបាយសចញពី “ក្រណីវនិិសោគេប្ាប់
ការប្ត្តួ្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ក្នុខប្បសទ្េក្ម្ពុជា៖ ក្រណីេប្ាប់វនិិសោគសៅសលើការអនុវត្តអនុេញ្ញា េដីពី
ការប្ត្តួ្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ (FCTC) របេ់អខគការេុខភាពពិភពសោក្” 

 

សត្ើអវីសៅជាក្រណីវនិិសោគ? 
.................................................. 
ក្រណីវនិិសោគេប្ាប់ការប្គប់ប្គខថ្ន ាំ
ជក់្ក្នុខប្បសទ្េក្ម្ពុជាពិនិត្យសៅសលើ
បនទុក្ននការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្ក្នុខប្បសទ្េ
ក្ម្ពុជា។ ក្រណីសនេះស្វើការវភិាគវសិាល
ភាពថ្សត្ើការវនិិសោគសៅសលើវធិានការ
េាំខាន់ៗននអនុេញ្ញា េតីពីការប្ត្តួ្ពិនិត្យ
ថ្ន ាំជក់្ (FCTC) របេ់អខគការេុខភាព 
ពិភពសោក្ ដែលអាចផដល់នូវផល
ចាំសណញដផនក្េុខភាព សេែឋកិ្ចច និខ
ដផនក្អភិវឌ្ឍន៍សផេខសទ្ៀត្បានក្ប្មិ្ត្ណា
សោយស្វើការពសនលឿនការេសប្ម្ចបាន
របេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជា នូវសោលសៅអភិវឌ្ឍ
ប្បក្បសោយចីរភាព (SDG)។ 
 
សេតុ្អវីបានជាប្ត្ូវអនុវត្តក្រណី 
វនិិសោគ? 
.................................................. 
ថ្ន ាំជក់្េាល ប់ជីវតិ្ម្នុេេ បខកឱ្យាន
ការខាត្បខ់ដផនក្សេែឋកិ្ចច រមួ្ចាំដណក្
ស្វើឱ្យប េះពាល់ែល់បរសិាថ ន និខគាំរាម្

ការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជាក់្ និខភាពប្កី្ប្ក្ 

ការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្ និខភាពប្កី្ប្ក្ានទ្ាំនាក់្ទ្ាំនខោន ោ ខ
ជិត្េនិទ្ធ។ សៅប្គប់ត្ាំបន់ទាាំខអេ់សៅសលើពិភពសោក្ ប្បជាជន
ដែលានប្បាក់្ចាំណូលទាប និខានក្ប្មិ្ត្វបប្ម៌្ទាបានទ្ាំ
សនារខពេ់ក្នុខការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្ ប្ពម្ទាាំខមិ្នេូវទ្ទួ្លបាន
ព័ត៌្ានអាំពីេុខភាព ក៏្ែូចជាសេវាទ្ប់សាក ត់្ និខពាបាលការ
សប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្។ ប្បសទ្េានប្បាក់្ចាំណូលទាប និខប្បជា
ជនសៅក្នុខេេគម្ន៍ជួបការលាំបាក្ ដត្ខដត្ជាសោលសៅ
របេ់ឧេាេក្ម្មថ្ន ាំជក់្។ 

សៅក្នុខប្បសទ្េក្ម្ពុជា 
ប្បជាជនសៅក្នុខបញ្ច

ភាគប្បាក់្ចាំណូលទាប
បាំផុត្ (សពាលគឺ 20 ភាគ
រយទាបជាខសគ) កាន់ដត្

ានទ្ាំសនារក្នុខការជក់្
បារ ី(26.1 ភាគរយ) ខពេ់

ជាខប្បជាជនសៅក្នុខ
បញ្ចភាគប្បាក់្ចាំណូល

ខពេ់ជាខ (9.4 ភាគរយ)1

                                                           
1 តួ្សលខ និខរបូភាពដែលសប្បើប្បាេ់ក្នុខឯក្សារេសខេបសនេះ លុេះប្ាដត្ានក្ាំណត់្េាគ ល់សផេខពីសនេះ គឺយក្
ម្ក្ពី ឬែក្ស្េខ់សចញពីក្នុខឯក្សារេដីពី ក្រណីវនិិសោគេប្ាប់ការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ក្នុ ខប្បសទ្េ 

ប្បាក់្ចាំណូលទាបបាំផុត្ ប្បាក់្ចាំណូលខពេ់បាំផុត្ 

របូភាពទី្ 1៖ សប្បវា ឡខ់ជក់្បារាីម្ក្ប្មិ្ត្
 ប្បាក់្ចាំណូល 



សេចក្ដីេសខេបសោលនសោបាយ៖ អត្ថប្បសោជន៍ននការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្េប្ាប់ប្បជាជនក្ម្ពុជាដែលាន
ប្បាក់្ចាំណូលទាប 

ក្ាំដេខោ ខ្ងន់្ងរែល់ការអភិវឌ្ឍ
ប្បក្បសោយចីរភាព។ ប្បជាជនក្ម្ពុជា
ប្បាណ 2.4 ោននាក់្ ឬប្បាណ 22 
ភាគរយ ដែលានអាយុចាប់ពី 15 ឆ្ន ាំ
សឡើខសៅ សប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្ាម្របូភាព 
សផេខៗ សេើយកាន់ដត្ប្បឈម្ចាំសពាេះ
ជាំខឺសផេខៗ ការសាល ប់មុ្នអាយុ និខការ
ធាល ក់្សៅក្នុខភាពប្កី្ប្ក្។ ចាាំបាច់ប្ត្ូវ
ានការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្កាន់ដត្រខឹាាំ 
និខកាន់ដត្ានប្បេិទ្ធភាព សែើម្បឱី្យ
ប្បសទ្េក្ម្ពុជាអាចកាត់្បនថយការខាត្
បខ់ដផនក្េុខភាព សេែឋកិ្ចច និខការ 
អភិវឌ្ឍន៍។ ចាាំបាច់ប្ត្ូវានភ័េតុាខ
ដបបវទិ្ាសាស្រេត សែើម្បីសរៀបចាំ និខោាំប្ទ្
ែល់ការបសខកើត្សោលនសោបាយ។ 
 
សត្ើលទ្ធផលេាំខាន់ៗានអវីខលេះ? 
.................................................. 
ការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ គឺសែើម្បីោាំប្ទ្
ប្បជាជនប្កី្ប្ក្ ដែលជួយផដល់នូវផល
ប្បសោជន៍ោ ខសប្ចើនែល់ប្បជាជនប្កី្
ប្ក្។ 
 
ថ្ន ាំជក់្ស្វើឱ្យខាត្បខ់ទឹ្ក្ប្បាក់្ប្បាណ 
2.7 ប្ទី្ោនសរៀល (663 ោនែុោល រ 
អាសម្រកិ្) ជាសរៀខរាល់ឆ្ន ាំ ដែលសេមើនឹខ 
3 ភាគរយននផលិត្ផលក្នុខស្េុក្េរបុ
របេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជា។ 
សៅក្នុខឆ្ន ាំ2017 ការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្
បានស្វើឱ្យបាត់្បខ់អាយុជីវតិ្ប្បជាជន
ប្បាណ 15,000 នាក់្សៅក្នុខប្បសទ្េ

។ (របូភាពទី្ 1)  

ស្េសែៀខោន សនេះដែរ បុរេដែលមិ្នបានចូលរមួ្ឬបានចូលសរៀន
ប្តឹ្ម្ក្ប្មិ្ត្បឋម្ ានទ្ាំសនារខពេ់ក្នុខការជក់្បារ(ី59 និខ42ភាគ
រយ សរៀខៗខលួន) ខពេ់ជាខបុរេដែលបានទ្ទួ្លការអប់រ ាំចាប់ពី
ក្ប្មិ្ត្ម្្យម្េិក្ាសឡើខសៅ(21 ភាគរយ)2។ (របូភាពទី្ 2)។ 

 

ការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្បខក
ឱ្យានការលាំបាក្ដផនក្
េិរញ្ាវត្ថុ្ងន់្ងរសៅក្នុខ
ប្គួសារ ប្បាក់្ចាំណូល
ទាបាម្រយៈការ
ចាំណាយប្បាក់្សចញពី
សោស  េប្ាប់ជាំខឺពាក់្ព័នធនឹខថ្ន ាំជក់្ ដែលរមួ្ានែូចជាជាំខឺ
ម្ោរកី្ និខជាំខឺសបេះែូខ ប្ពម្ទាាំខការសាល ប់មុ្នអាយុននជន
បសគគ លក្នុខប្គួសារសទ្ៀត្ផខ។  

ការចាំណាយសៅសលើថ្ន ាំជក់្ ដែលជាផលិត្ផលស្វើឱ្យសញៀន ក៏្
ស្វើឱ្យប្គួសារបាត់្បខ់្នធានមួ្យចាំដណក្ ា្ំពីការវនិិសោគសៅ
សលើផលិត្ភាព ែូចជា អាោរ ការអប់រ ាំ ការដែទាាំេុខភាព 
លាំសៅោឋ ន និខការសប្បើប្បាេ់ធាតុ្ចូលក្េិក្ម្មជាសែើម្ ដែល
អាចជួយរក្ា និខេសរគគ េះប្បជាជនសចញពីភាពប្កី្ប្ក្បាន។ 

ប្គួសារប្បាក់្ចាំណូលទាប បាត់្បខ់ប្បាក់្ចាំណូលដែលាន
ក្ប្មិ្ត្ទាបស្សាប់សៅសលើផលិត្ផលថ្ន ាំជក់្ ក្នុខចាំនួនខពេ់ជាខ
ប្គួសារដែលានប្បាក់្ចាំណូលខពេ់។ សៅក្នុខប្បសទ្េក្ម្ពុជា 
អនក្ជក់្បាររីក្ប្បាក់្ចាំណូលបានចាប់ពី 2 ែុោល រអាសម្រកិ្ចុេះ

                                                           

ក្ម្ពុជា៖ ក្រណីេប្ាប់វនិិសោគសៅសលើការអនុវត្តអនុេញ្ញា េដីពីការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ (FCTC) របេ់អខគការ
េុខភាពពិភពសោក្ (ឆ្ន ាំ2019) របេ់អខគការ RTI ក្ម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍េេប្បជាជាតិ្ (UNDP) សលខា្ិការោឋ ន 
FCTC របេ់អខគការេុខភាពពិភពសោក្ និខអខគការេុខភាពពិភពសោក្។ 
2 ប្ក្េួខដផនការ ប្ក្េួខេុខាភិបាល និខអខគការ ICF International ការេទខ់ម្តិ្អាំពីប្បជាសាស្រេត និខេុខា 
ភិបាលក្ម្ពុជា ឆ្ន ាំ2014 (រាជធានីភនាំសពញ ឆ្ន ាំ2015)។   

មិ្នបានចូល
សរៀន 

បានចូលសរៀន
ក្ប្មិ្ត្បឋម្ 

បានចូលសរៀនចាប់ពី
ម្្យម្េិក្ាសឡើខសៅ 

របូភាពទី្ 2៖ សប្បវា ឡខ់ជក់្បារាីម្ក្ប្មិ្ត្
 វបប្ម៌្ (បុរេ) 



សេចក្ដីេសខេបសោលនសោបាយ៖ អត្ថប្បសោជន៍ននការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្េប្ាប់ប្បជាជនក្ម្ពុជាដែលាន
ប្បាក់្ចាំណូលទាប 

ក្ម្ពុជា ដែលក្នុខចាំនួនសនាេះ ាន 33 
ភាគរយបានសក្ើត្សឡើខសៅក្នុខប្ក្ុម្ាន
ប្បាក់្ចាំណូលទាបជាខសគក្នុខចាំសណាម្ 
20 ភាគរយ។ 
 
ការវនិិសោគសៅសលើវធិានការប្ត្ួត្ 
ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ទាាំខប្បាាំ នឹខជួយេសរគគ េះ
អាយុជីវតិ្ប្បជាជនចាំនួន 57,000 នាក់្ 
និខការពារការខាត្បខ់ទឹ្ក្ប្បាក់្ចាំនួន 
7.9 ប្ទី្ោនសរៀល (1.9 ប ីោនែុោល រ 
អាសម្រកិ្) សៅសលើការចាំណាយដផនក្ 
េុខភាព និខការខាត្បខ់ដផនក្សេែឋកិ្ចច
សៅប្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ2033។ 
 
េប្ាប់ទឹ្ក្ប្បាក់្ចាំនួនមួ្យសរៀលដែល
បានវនិិសោគសៅសលើវធិានការប្ត្ួត្ 
ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ទាាំខប្បាាំសៅសពលសនេះ 
ប្បសទ្េក្ម្ពុជានឹខទ្ទួ្លបានម្ក្វញិនូវ
ទឹ្ក្ប្បាក់្ចាំនួន 178 សរៀល ដែលបាន
ម្ក្ពីការទ្ប់សាក ត់្ការចាំណាយ និខការ
ខាត្បខ់ដផនក្សេែឋកិ្ចចសៅប្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ2033 
ឬអាចនិោយបានម្ ាខសទ្ៀត្ថ្ វធិាន
ការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ានប្បេិទ្ធភាព
ខពេ់ និខជាការវនិិសោគែ៏ឆ្ល ត្នវ
េប្ាប់ប្បសទ្េក្ម្ពុជាផខដែរ។ 

សប្កាម្ក្នុខមួ្យនែង ដត្ចាំណាយប្បាក់្ប្បាណ 6 ែុោល រអាសម្រកិ្ 
(24,000 សរៀល) ក្នុខមួ្យដខ សៅសលើថ្ន ាំជក់្ ដែលសេមើនឹខ 10 
ភាគរយសឡើខសៅននប្បាក់្ចាំណូលប្បចាាំដខរបេ់ខលួន។3 

 

 

 

សេតុ្ែូសចនេះ ការកាត់្បនថយ ឬការបសញ្ច ៀេចាំណាយប្បចាាំប្គសួារសៅសលើផលិត្ផលថ្ន ាំជក់្ និខជាំខឺសផេ
ខៗសក្ើត្សឡើខសោយសារថ្ន ាំជក់្ អាចជួយរក្ា្នធានេាំខាន់ៗេប្ាប់ប្គសួារប្បាក់្ចាំណូលទាប
ដែលានសារៈេាំខាន់ក្នុខការជួយេសរគគ េះពួក្ោត់្សចញពីភាពប្កី្ប្ក្ និខកាត់្បនថយវេិម្ភាពសៅ
ក្នុខប្បសទ្េក្ម្ពុជា។  

 

 

                                                           
3 ប្ក្េួខដផនការននប្បសទ្េក្ម្ពុជា ការេទខ់ម្តិ្ចាំសពាេះម្នុេេសពញវយ័ថ្ន ក់្ជាតិ្អាំពីថ្ន ាំជក់្សៅក្នុខប្បសទ្េ 
ក្ម្ពុជា (រាជធានីភនាំសពញ ឆ្ន ាំ2015)។   



សេចក្ដីេសខេបសោលនសោបាយ៖ អត្ថប្បសោជន៍ននការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្េប្ាប់ប្បជាជនក្ម្ពុជាដែលាន
ប្បាក់្ចាំណូលទាប 

ប្បជាជនប្បាក់្ចាំណូលទាបទ្ទួ្លបានអត្ថប្បសោជន៍ខពេ់បាំផុត្ពីការែាំសឡើខពនធសលើថ្ន ាំជក់្ 

ក្រណីវនិិសោគេប្ាប់ការប្ត្តួ្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ក្នុខប្បសទ្េក្ម្ពុជា4 ស្វើការបា ន់សាម នថ្សត្ើ ការែាំសឡើខ
ពនធសលើបារ ី (ស្វើឱ្យត្នម្លលក់្រាយសក្ើនសឡើខ 28 ភាគរយ សោយអនុវត្តាម្ដផនទី្បគា ញផលូវេដីពីពនធ
សលើថ្ន ាំជក់្ ឆ្ន ាំ2019-20235 របេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជា) នឹខានឥទ្ធិពលសៅសលើប្បជាជនសៅក្នុខបញ្ចភាគ
ប្បាក់្ចាំណូលខុេៗោន ។ សោយសារប្បជាជនប្បាក់្ចាំណូលទាបានការស្លើយត្បខពេ់ចាំសពាេះការ
ដប្បប្បួលត្នម្លថ្ន ាំជក់្ សទ្ើបការែាំសឡើខពនធនឹខស្វើឱ្យសប្បវា ឡខ់ជក់្បារាីនការធាល ក់្ចុេះខាល ាំខបាំផុត្សៅក្នុខ
បញ្ចភាគប្បាក់្ចាំណូលទាបជាខសគបាំផុត្ (2.8 ភាគរយ) សបើស្ៀបជាមួ្យបញ្ចភាគប្បាក់្ចាំណូលសផេខ
សទ្ៀត្ (ធាល ក់្ចុេះ 0.4 ភាគរយសៅក្នុខបញ្ចភាគប្បាក់្ចាំណូលខពេ់បាំផុត្) (របូភាពទី្ 3)។ 

 

ការធាល ក់្ចុេះខាល ាំខបាំផុត្ននសប្បវា ឡខ់ជក់្បារាីនន័យ
ថ្ បញ្ចភាគប្បាក់្ចាំណូលទាបបាំផុត្នឹខទ្ទួ្លបាន 
អត្ថប្បសោជន៍េុខភាពក្នុខចាំដណក្ ា្ំបាំផុត្។ ជាក់្
ដេដខ ការសាល ប់ចាំនួន 1,171 នាក់្នឹខប្ត្ូវបានទ្ប់
សាក ត់្ាម្រយៈការែាំសឡើខពនធ ដែលចាំនួនជិត្
ពាក់្ក្ណាដ ល (46 ភាគរយ) េថិត្សៅក្នុខចាំសណាម្
បញ្ចភាគប្បាក់្ចាំណូលទាបបាំផុត្។ 

ប្ក្មុ្ប្បាក់្ចាំណូលទាបនឹខទ្ទួ្លបានអត្ថប្បសោជន៍
ដផនក្សេែឋកិ្ចចមិ្នសេមើោន  ាម្រយៈការកាត់្បនថយ

ក្នុខអប្ាខពេ់ជាខនូវការចាំណាយសលើេលុបសៅសលើបញ្ញា េុខភាព6។ ការែាំសឡើខពនធនឹខទ្ប់សាក ត់្
ការចាំណាយសលើេលុបសៅសលើបញ្ញា េុខភាពបានចាំនួន 17,000 ក្រណី ដែលក្នុខចាំសណាម្សនាេះ 
ចាំនួន 53 ភាគរយេថិត្សៅក្នុខបញ្ចភាគប្បាក់្ចាំណូលទាបបាំផុត្ និខទាបបាំផុត្ទី្ពីរ។ (របូភាពទី្ 4)។ 

 

                                                           
4 ក្រណីវនិិសោគេប្ាប់ការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ក្នុ ខប្បសទ្េក្ម្ពុជា៖ ក្រណីេប្ាប់វនិិសោគសៅសលើការអនុវត្ត
អនុេញ្ញា េដីពីការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ (FCTC) របេ់អខគការេុខភាពពិភពសោក្ របេ់អខគការ RTI ក្ម្មវ ិ្ ី
អភិវឌ្ឍន៍េេប្បជាជាតិ្ (UNDP) សលខា្ិការោឋ ន FCTC របេ់អខគការេុខភាពពិភពសោក្ និខអខគការ 
េុខភាពពិភពសោក្។   
5 េប្ាប់ព័ត៌្ានបដនថម្ េូម្សម្ើលជាំពូក្ 6 ននក្រណីវនិិសោគេប្ាប់ការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ក្នុ ខប្បសទ្េក្ម្ពុជា 
(ឆ្ន ាំ2019)។   
6 ក្ាំណត់្និយម្ន័យថ្ជា “ការចាំណាយសចញពីសោស  ដែលានចាំនួនសលើេពី 40 ភាគរយននការចាំណាយ
សប្ៅពីការចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្របេ់ប្គួសារមួ្យ។”   

ប្បាក់្ចាំណូលទាបបាំផុត្ ប្បាក់្ចាំណូលខពេ់បាំផុត្ 

◼ មុ្នែាំសឡើខពនធ 
◼ សប្កាយែាំសឡើខពនធ 

របូភាពទី្ 3៖ ការកាត់្បនថយសប្បវា ឡខ់មុ្ន/បនាទ ប់ពី
ែាំសឡើខពនធ 



សេចក្ដីេសខេបសោលនសោបាយ៖ អត្ថប្បសោជន៍ននការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្េប្ាប់ប្បជាជនក្ម្ពុជាដែលាន
ប្បាក់្ចាំណូលទាប 

ការទ្ប់សាក ត់្ការចាំណាយសលើេលុបសៅសលើបញ្ញា េុខភាពក៏្អាចជួយទ្ប់សាក ត់្ម្នុេេចាំនួនជិត្ 
1,500 នាក់្មិ្នឱ្យធាល ក់្សៅក្នុខភាពប្កី្ប្ក្ជាសរៀខរាល់ឆ្ន ាំសៅក្នុខប្បសទ្េក្ម្ពុជាបានផខដែរ។ 

ជាខសនេះសៅសទ្ៀត្ បនទុក្ពនធគឺានក្ប្មិ្ត្ទាប
ជាខសៅសលើប្បជាជនប្បាក់្ចាំណូលទាប
សោយសារពួក្ោត់្ឈប់ទិ្ញ និខសប្បើប្បាេ់
ថ្ន ាំជក់្ក្នុខអប្ាខពេ់ជាខអនក្ានសៅសពល
ត្នម្លថ្ន ាំជក់្សក្ើនសឡើខ។ ខណៈដែលបញ្ចភាគ
ប្បាក់្ចាំណូលទាបបាំផុត្ នឹខបសខកើនការ
ចាំណាយសៅសលើបារចីាំនួន 14 ភាគរយ
សោយសារការសក្ើនសឡើខនននែល ទ្នទឹម្នឹខសនេះ
តួ្សលខែូចោន េប្ាប់បញ្ចភាគប្បាក់្
ចាំណូលខពេ់បាំផុត្ានចាំនួន 22 ភាគរយ។ 
ក្ាត សនេះានន័យថ្ ការែាំសឡើខបនទុក្ពនធ
នឹខបសខកើត្បនទុក្មិ្នសេមើោន សៅសលើអនក្ជក់្បារដីែលជាអនក្ានប្ទ្ពយេម្បត្តិខពេ់ជាខ។ ជាខសនេះសៅ
សទ្ៀត្ ការែាំសឡើខពនធដែលនាាំឱ្យនែលបារសីក្ើនសឡើខ ជាការបគា ក់្អនក្មិ្នជក់្បារ ីដែលក្នុខសនាេះក៏្ាន
យុវជនផខដែរ មិ្នឱ្យចាប់សផដើម្ជក់្បារ ីសលើក្ទឹ្ក្ចិត្តអនក្ជក់្បារបីចចុបបននឱ្យឈប់ជក់្បារ ីនិខបគា ក់្
អនក្ធាល ប់ជក់្បារមិី្នឱ្យចាប់សផដើម្ជក់្បារសីឡើខវញិ។ 

 

ក្រណីវនិិសោគក៏្បានរក្ស ើញផខដែរថ្ ការែាំសឡើខពនធបារផីដល់បានផលចាំសណញខពេ់បាំផុត្សៅសលើ
ការវនិិសោគក្នុខចាំសណាម្វធិានការប្ត្តួ្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្អាទិ្ភាពនានា៖ េប្ាប់ទឹ្ក្ប្បាក់្មួ្យសរៀល
ដែលបានវនិិសោគ ប្បសទ្េក្ម្ពុជាអាចទ្ទួ្លបានម្ក្វញិនូវទឹ្ក្ប្បាក់្ចាំនួន 882 សរៀលជា 
អត្ថប្បសោជន៍ដផនក្សេែឋកិ្ចចសៅក្នុខរយៈ 15 ឆ្ន ាំ។ 

 

ជាខសនេះសៅសទ្ៀត្ ការែាំសឡើខអប្ាពនធ និខការអនុវត្តក្ាំដណទ្ប្ម្ខ់រចនាេម្ព័នធពនធសោខាម្ដផនទី្
បគា ញផលូវេដីពីពនធសលើថ្ន ាំជក់្របេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជា អាចរក្ទឹ្ក្ប្បាក់្បដនថម្បានចាំនួន 920 ប ីោន
សរៀល ដែលជាប្បាក់្ចាំណូលពនធរោឋ ភិបាល សៅក្នុខរយៈសពលប្បាាំឆ្ន ាំែាំបូខបនាទ ប់ពីការផ្លល េ់បដូរសនេះ។ 
ប្បាក់្ចាំណូលបដនថម្អាចសប្បើប្បាេ់សែើម្បីផដល់េិរញ្ាបបទានែល់វធិានការោាំប្ទ្ប្បជាជនប្កី្ប្ក្ ែូច
ជា សេវាប្គបែណដ ប់េុខភាពជាេក្ល និខការជួយក្េិក្រោាំថ្ន ាំជក់្ឱ្យផ្លល េ់បដូរសៅោាំែាំណាាំសផេខ 
ឬប្បក្បមុ្ខរបរសផេខសទ្ៀត្។ 

ប្បាក់្ចាំណូល
ខពេ់បាំផុត្ 

ប្បាក់្ចាំណូល
ទាបបាំផុត្ 

របូភាពទី្ 4៖ ក្រណីចាំណាយសលើេលុបសលើបញ្ញា េុខភាពដែលប្ត្វូ
បានបសញ្ច ៀេបនាទ ប់ពីការែាំសឡើខពនធ គិត្ាម្បញ្ចភាគប្បាក់្ចាំណូល 



សេចក្ដីេសខេបសោលនសោបាយ៖ អត្ថប្បសោជន៍ននការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្េប្ាប់ប្បជាជនក្ម្ពុជាដែលាន
ប្បាក់្ចាំណូលទាប 

 

អប្ាពនធបាររីបេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជាានក្ប្មិ្ត្ទាបជាខសគក្នុខចាំសណាម្បណាដ ប្បសទ្េអាសា ន ដែល
ទាបជាខឆ្ង យពីក្ប្មិ្ត្ដែលផដល់អនុសាេន៍សោយ WHO FCTC និខានឱ្កាេសប្ចើនសៅក្នុខការ
ែាំសឡើខពនធដែម្សទ្ៀត្។ ទ្នទឹម្នឹខសនេះ ប្បជាជនក្ម្ពុជាក៏្កាន់ដត្ានលទ្ធភាពខពេ់ក្នុខការទិ្ញបារ ី
ផខដែរ7 សោយសារសេែឋកិ្ចចជាតិ្ និខប្បាក់្ចាំណូលរបេ់ប្បជាជនានការសក្ើនសឡើខ។ 

 

ការប្ពួយបារម្ភដែលសប្ចើនសក្ើត្សឡើខសនាេះគឺថ្ ពនធសលើផលិត្ផលថ្ន ាំជក់្អាចានឥទ្ធិពលមិ្នសេមើោន
សៅសលើអនក្សប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្ប្បាក់្ចាំណូលទាប សោយសារដត្បនទុក្ពនធបគា ញអាំពីចាំដណក្ប្បាក់្
ចាំណូលរបេ់ោត់្ក្នុខក្ប្មិ្ត្ខពេ់ជាខចាំដណក្ប្បាក់្ចាំណូលរបេ់អនក្សប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្ដែលាន
ប្ទ្ពយេម្បត្តិសប្ចើនជាខ។ សទាេះជាោ ខសនេះ ានភ័េតាុខបគា ញថ្ ប្បជាជនប្កី្ប្ក្ពិត្ជាអាចទ្ទួ្ល
បានប្បសោជន៍ខពេ់ជាខសគពីការែាំសឡើខពនធសលើថ្ន ាំជក់្។ សបើសប្បៀបស្ៀបជាមួ្យអនក្សប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្
ដែលានប្បាក់្ចាំណូលខពេ់ជាខ អនក្សប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្ប្បាក់្ចាំណូលទាប កាន់ដត្ានទ្ាំសនារក្នុខការ
សបាេះបខ់ការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំជក់្ សៅសពលពនធសលើថ្ន ាំជក់្ប្ត្ូវបានែាំសឡើខ ដែលានន័យថ្ ពួក្ោត់្ាន
ការែយចុេះនូវបញ្ញា េុខភាពពាក់្ព័នធនឹខថ្ន ាំជក់្ និខការចាំណាយដផនក្េុខភាព និខ 
សេែឋកិ្ចចដែលបណាដ លម្ក្ពីថ្ន ាំជក់្។ 

 

្នាោរពិភពសោក្អេះអាខថ្ “ភ័េតុាខដែលប្បមូ្លបានពីទូ្ទាាំខពិភពសោក្បគា ញអាំពីរសបៀប
ដែលពនធសលើថ្ន ាំជក់្អាចកាត់្បនថយភាពប្កី្ប្ក្... [T] ពនធសលើថ្ន ាំជក់្ពុាំដម្នជាពនធអវឌ្ឍនៈសនាេះសទ្ ដត្
ជាពនធដែលក្ាំណត់្សៅាម្ក្ប្មិ្ត្ប្បាក់្ចាំណូល សោយសារអត្ថប្បសោជន៍សពញសលញចាំសពាេះ 
េុខភាព និខសេែឋកិ្ចចានក្ប្មិ្ត្លុបសលើចាំណាយដែលពាក់្ព័នធ”8។ 

 

េរបុរមួ្ម្ក្ សោលនសោបាយប្ត្តួ្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ ជាពិសេេការែាំសឡើខពនធសលើថ្ន ាំជក់្ អាចផដល់
ប្បសោជន៍សៅែល់ប្បជាជនប្បាក់្ចាំណូលទាបចាំនួនពីរែខ៖ ទី្មួ្យ ការពារេុខភាព កាត់្បនថយការ
ចាំណាយសៅសលើដផនក្េុខភាព សោយស្វើឱ្យប្គសួារាននូវ្នធានេប្ាប់ការវនិិសោគសៅសលើ 

                                                           
7 ែក្ស្េខ់សចញពី ក្ាំដណទ្ប្ម្ខ់បសខកើនពនធសលើថ្ន ាំជក់្ក្ប្មិ្ត្អតិ្បរាិសៅក្នុខប្បសទ្េមី្ោ ន់ា  (ទី្ប្ក្ុខបាខក្ក្ 
ឆ្ន ាំ2017) របេ់េម្ព័នធប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្អាេីុអាសគនយ៍ (SEATCA)។   
8 ្នាោរពិភពសោក្ ក្ាំដណទ្ប្ម្ខ់ពនធសលើថ្ន ាំជក់្៖ សៅផលូ វបាំដបក្ននេុខាភិបាល និខការអភិវឌ្ឍន៍ (រែឋ 
វា េីុនសាន ឌី្េីុ ឆ្ន ាំ2017)។   



សេចក្ដីេសខេបសោលនសោបាយ៖ អត្ថប្បសោជន៍ននការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្េប្ាប់ប្បជាជនក្ម្ពុជាដែលាន
ប្បាក់្ចាំណូលទាប 

ផលិត្ភាពសផេខៗ និខទ្ប់សាក ត់្ការធាល ក់្ចូលសៅក្នុខភាពប្កី្ប្ក្ ដែលនឹខបសខកើនចាំនួនឆ្ន ាំស្វើការ ប្ពម្
ទាាំខេកាដ នុពលរក្ប្បាក់្ចាំណូលសផេខៗសទ្ៀត្របេ់ប្បជាជន និខទី្ពីរ ាម្រយៈការវនិិសោគសៅវញិ
នូវប្បាក់្ចាំណូលបដនថម្របេ់រោឋ ភិបាលដែលទ្ទួ្លបានពីការយក្ពនធសលើថ្ន ាំជក់្ រមួ្ជាមួ្យនឹខការ
េនេាំេាំនចរយៈសពលដវខពីការចាំណាយសៅសលើការដែទាាំេុខភាព សៅសលើវធិានការអភិវឌ្ឍន៍ដែល
ជួយែល់ប្បជាជនប្កី្ប្ក្។ 

 

លទ្ធផលរក្ស ើញពីក្រណីវនិិសោគជួយបដនថម្សៅសលើភ័េតុាខជាសាក្លដែលានស្សាប់ អាំពីឥទ្ធិ
ពលដែលជួយែល់ជនប្កី្ប្ក្ ជួយសលើបញ្ញា េុខភាព និខជួយសៅសលើដផនក្សេែឋកិ្ចចននការប្ត្តួ្ពិនិត្យ
ថ្ន ាំជក់្ ជាពិសេេការែាំសឡើខពនធសលើបារ។ី សយើខអាចនិោយបានម្ ាខសទ្ៀត្ថ្ ការប្ត្តួ្ពិនិត្យថ្ន ាំ
ជក់្ គឺជាការវនិិសោគសោលនសោបាយជួយប្បជាជនប្កី្ប្ក្ដែលជួយទ្ប់សាក ត់្ និខកាត់្បនថយភាពប្កី្
ប្ក្ សលើក្ក្ម្ពេ់េុខភាព និខេុខុាលភាពប្បជាជន កាត់្បនថយវេិម្ភាពេខគម្ និខជាំរញុការអភិវឌ្ឍ
សេែឋកិ្ចច ដែលពសនលឿនែាំសណើ រការអភិវឌ្ឍន៍របេ់ប្បសទ្េសឆ្ព េះសៅេសប្ម្ចបាននូវសោលសៅអភិវឌ្ឍ
ប្បក្បសោយចីរភាព (SDG)9។ 

ចាប់ាាំខពីបានោក់្ឱ្យអនុវត្តកាលពីឆ្ន ាំ2019 ជាដផនក្មួ្យននគសប្ាខ FCTC 2030 ក្រណីវនិិសោគ
ាននូវដផនការេក្ម្មភាពយុទ្ធសាស្រេតជាតិ្ប្ត្តួ្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្របេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជា ឆ្ន ាំ2020-24 ដែល
រមួ្ាន ការពប្ខឹខសោលនសោបាយសារសពើពនធសលើថ្ន ាំជក់្។ លទ្ធផលេសប្ម្ចបាននាសពលែមីៗសផេខ
សទ្ៀត្នូវគសប្ាខ FCTC 2030 រមួ្ានែូចខាខសប្កាម្៖ 

• េណាឋ ោរចាំនួន 37 និខសភាជនីយោឋ នចាំនួន 26 ដែលបានវាយត្នម្លសៅក្នុខសខត្តក្ាំពខ់
ចាម្ សេៀម្រាប និខបាត់្ែាំបខ បានទ្ទួ្លពានរគវ ន់សាន នែស្នើម្ក្នុខការអនុវត្តសោល
ការណ៍បរសិាថ នោម នដផេខបារ ី ក្នុខវេ័ិយសទ្េចរណ៍ឆ្ន ាំ2019-2020 ពីប្ក្េួខ 
សទ្េចរណ៍។ 

• សៅក្នុខឆ្ន ាំ2020 ការវាយត្នម្ល និខការផដល់ពានរគវ ន់នឹខប្ត្ូវអនុវត្តសៅក្នុខសខត្តចាំនួន
ប្បាាំមួ្យបដនថម្សទ្ៀត្ សេើយប្ត្ូវបានរ ាំពឹខថ្ នឹខទ្ទួ្លបានេណាឋ ោរ/ផទេះេាំណាក់្ និខ
សភាជនីយោឋ នចាំនួន 120 សៅក្នុខចាំសណាម្េណាឋ ោរ/ផទេះេាំណាក់្ និខសភាជនីយោឋ ន
ចាំនួន 240 ដែលទ្ទួ្លបានពានរគវ ន់បរសិាថ នោម នដផេខបារកី្នុខវេ័ិយសទ្េចរណ៍
ឆ្ន ាំ2020។ 

                                                           
9 ក្ម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍េេប្បជាជាតិ្ (UNDP) សលខា្ិការោឋ ន FCTC របេ់អខគការេុខភាពពិភពសោក្ និខ 
អខគការេុខភាពពិភពសោក្ សេចក្ដីេសខេបសោលនសោបាយ៖ ការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ជាក្ាត ពសនលឿនេប្ាប់
សោលសៅអភិវឌ្ឍប្បក្បសោយចីរភាពសៅក្នុខប្បសទ្េក្ម្ពុជា (ឆ្ន ាំ2018) ។   



សេចក្ដីេសខេបសោលនសោបាយ៖ អត្ថប្បសោជន៍ននការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្េប្ាប់ប្បជាជនក្ម្ពុជាដែលាន
ប្បាក់្ចាំណូលទាប 

ជាចុខសប្កាយ សោយសារការវភិាគរបេ់អខគការេុខភាពពិភពសោក្រក្ស ើញថ្ ការជក់្បារាីន
ជាប់ពាក់្ព័នធនឹខក្ាំសណើ នភាព្ងន់្ងរននក្រណីជាំខឺ និខក្រណីសាល ប់សៅសលើអនក្ជាំខឺកូ្វែី 19 ដែល 

េប្ាក្ពាបាលសៅម្នទីរសពទ្យ10 និខតួ្នាទី្ែ៏េាំខាន់ននសេវាប្គបែណដ ប់េុខភាពេក្ល និខកិ្ចច
ោាំពារេខគម្ ដែលអាចោាំប្ទ្បានាម្រយៈការយក្ពនធសលើថ្ន ាំជក់្ ការប្ត្តួ្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ក៏្រមួ្ចាំដណក្
ែល់ការកាត់្បនថយភាពគយរខសប្ោេះ និខសលើក្ក្ម្ពេ់ភាព្ន់របេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជាសៅក្នុខសាថ នភាព
អាេននដផនក្េុខភាពផខដែរ។ 

អនុសាេន៍៖ 

• ែាំសឡើខពនធសលើថ្ន ាំជក់្ជាបនតបនាទ ប់ោ ខតិ្ចឱ្យបាន 75 ភាគរយននត្នម្លលក់្រាយ(បចចុបបនន 
25-31 ភាគរយ) សោយប្ត្វូែាំសឡើខាម្សពលសវោក្ាំណត់្ សែើម្បីលុបសលើអតិ្ផរណា និខ
ក្ាំសណើ នប្បាក់្ចាំណូល។ 

• ពិចារណាសៅសលើការដបខដចក្ប្បាក់្ចាំណូលពនធសលើថ្ន ាំជក់្មួ្យចាំដណក្េប្ាប់ការប្ត្ួត្
ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ និខវធិានការជួយប្បជាជនប្កី្ប្ក្ ែូចជា សេវាប្គបែណដ ប់េុខភាពេក្ល 
ការជួយែល់ក្េិក្រ និខបុគគលិក្ថ្ន ាំជក់្ឱ្យបដូរសៅរក្មុ្ខរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្សផេខ ឬគសប្ាខ
ោាំពារេខគម្សផេខៗសទ្ៀត្។ 

• សលើក្ក្ម្ពេ់ការយល់ែឹខក្នុខចាំសណាម្សាធារណៈជន និខអនក្សរៀបចាំសោលនសោបាយ
អាំពីចាំណាយពិត្ប្បាក្ែសៅសលើថ្ន ាំជក់្ និខអត្ថប្បសោជន៍ែ៏សប្ចើនចាំសពាេះេុខភាព និខការ
អភិវឌ្ឍប្បសទ្េជាតិ្ ជាពិសេេក្នុខចាំសណាម្ប្បជាជនប្បាក់្ចាំណូលទាប។ 

• ធានាថ្ ប្គប់វេ័ិយពាក់្ព័នធទាាំខអេ់បានចូលរមួ្សៅក្នុខកិ្ចចខិត្ខាំប្បឹខដប្បខប្ត្ួត្ពិនិត្យ 
ថ្ន ាំជក់្ដែលានលក្េណៈប្គប់ប្ជខុសប្ជាយ ានប្បេិទ្ធភាព និខប្បក្បសោយចីរភាព 
ខណៈដែលការពារែល់ការសរៀបចាំសោលនសោបាយមិ្នឱ្យានការអនតរាគម្ន៍ពីសប្ជៀត្
ដប្ជក្ពីឧេាេក្ម្មថ្ន ាំជក់្។ 

សេចក្ដីដែលខអាំណរគុណ៖ ប្ក្ុម្ការគរសរៀបចាំឯក្សារេប្ាប់សេចក្ដីេសខេបបញ្ញា សនេះរមួ្ាន
Richard Marshall, Runsinarith Phim, Amara Bou, Dudley Tarlton, Kazuyuki Uji និខ Mashida 
Rashid ម្ក្ពីក្ម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍េេប្បជាជាតិ្ Nargiza Khodjaeva និខ Daravuth Yel ម្ក្ពីអខគការ
េុខភាពពិភពសោក្ និខ Ferdinand Strobel និខ Trinette Lee ម្ក្ពីសលខា្ិការោឋ នអនុេញ្ញា   
េដីពីការប្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ាំជក់្ (FCTC) ននអខគការេុខភាពពិភពសោក្។ 

                                                           
10 អខគការេុខភាពពិភពសោក្ សេចក្ដីេសខេបវទិ្ាសាស្រេត៖ ការជក់្បារ ី និខជាំខឺកូ្វែី 19 នែងទី្26 ដខឧេភា 
ឆ្ន ាំ2020។ អាចរក្បានសៅ https://www.who.int/publications/i/item/smoking-and-covid-19      

https://www.who.int/publications/i/item/smoking-and-covid-19
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