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ឱសថប្រឆាងំមេមោគប្រូវបានរកម�ើញក្នុងស្វ្្សទី ២០ ម�ើយបានរេួចំណែកធំមធងដល់ការ្រមងកើន
អាយនុណដលេននុស្សអាចរស់មៅបាន ម្រើមធៀ្រនឹងឱសថម្្សងមទៀ្។ 

ឱសថប្រឆាងំមេមោគប្រូវបានមធវើការណកចច្ជាឱសថសបរា្រេ់ននុស្ស និងស្វ។

ឱសថត្រឆាងំយេយោគជ�ួសយ្គ្រ ោះជីវិ្!

បច�ុប្បន�េនះ ករេកើតេឡើងនូវភាពសំុ គឺជាករ្រព�យបារម�ចម្បងមយួ៖
ឱសថែដលមាន្របសិទ�ភាព េដើម្បទីបស់� ត ់និងព្យោបាលជំងឺសត� និងមនុស្ស អចគា� ន្របសិទ�ភាពក�ុងេពល

ឆាប់ៗ េនះ។ ភាពសំុនឹងឱសថ្របឆាងំេមេរគ គឺជាករគំរមកែំហងដធ៏ំមយួដល់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់សត� 
ករផ�តផ់�ងេ់ស្ប�ងអរហរ និងសុវត�ិភាពេស្ប�ងអរហរេនទូទងំសកលេលក។

យ�ើងត្រូវការឱ្យអ្នកចា្់វិធានការនាយេលយនោះ 

យ�ើេ្កីារពារត្រសទិ្ធភាេឱសថត្រឆាងំយេយោគយៅថថងៃសសអែក។
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យ�ើងត្រូវការ

អ្នក

្រសយុេទ្យ

អ�ីេទែដលេហថាភាពសុនំឹងឱសថ្របឆាងំេមេរគ 
និងថាេតើវបង�ករគំរមកំែហងយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះដល ់
េយើងទងំអសគ់ា� ?

អ្នកគឺជាអ្នកនាេំុខយគ

បនា� បពី់បាកេ់តរមីានភាពសំុ ឱសថ្របឆាងំេមេរគពំុមាន 
្របសិទ�ភាពេទៀតនិងមនិអចជយួទបស់� ត ់ឬព្យោបាល 
ជំងឺបានេទៀតេឡើយ។ េគេហបាតុភូតេនះថា ភាពសំុនឹង 
ឱសថ្របឆាងំេមេរគ (ឬ AMR)។

 ភាពសំុនឹងឱសថ្របឆាងំេមេរគ បង�ករគំរមកំែហងដល់
សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់សត� មនិថាសត�រស់េន
ក�ុងទឹក ឬសត�រស់េនេលើេគាកេឡើយ។ បាកេ់តរ ីែដលសំុ
នឹងឱសថ្របឆាងំេមេរគ អចសយភាយរវងមនុស្ស សត�
និងបរសិ� ន េដយមនិគិតពី្រពំែដនេនាះេឡើយ។ ដូេច�ះវ
ជាករ្រព�យបារម�ែផ�កសុខភាពមនុស្ស និងសត�ជាសកល។

          េយើងទងំអស់គា� សុទ�ែតមានតនួាទីែដល្រត�វបំេពញ េហើយក�ុងនាមជាបសុេពទ្យឬអ�ក 
ជំនាញខងសុខភាពសត�ក�ុងទឹក អ�កអចជួយបាន។ តមរយៈករបះ៉ពល់ជាមយួសត� 
និងទនំាកទ់ំនងជាមយួនឹងកសិករ អ�កគឺជាមនុស្សែដលស�តិេនជួរមុខ ក�ងុករ 
្របយទុ�្របឆាងំេទេលើភាពសុនំឹងឱសថ្របឆាងំេមេរគ។ 

          េយើងចបំាច្់រត�វរបួរមួគា� ធានាឱ្យមានករេ្របើ្របាស ់ឱសថ្របឆាងំេមេរគ 
្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ និង្រប�ង្របយត័�ចំេពះសត� េដើម្បបីន�រក្សោ្របសិទ�ភាពៃន 
ឱសថទងំេនះ។ 

            ករេឆ�ើយតបចេំពះភាពសំុនឹងនឹងឱសថ្របឆាងំេមេរគ គឺជាេគាលបំណងអទិភាព 
របស់អង�ករសុខភាពសត�ពិភពេលក (OIE)។ ស�ងដ់រអន�រជាតិរបស់ OIE ជំរញុឱ្យមានករ 
េ្របើ្របាស់ឱសថ្របឆាងំេមេរគ េដយបសេុពទ្យែដលទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� ល 
្រតឹម្រត�វ ្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ និងប្រម�ង្របយត័� េ្រពះវមានសរសំខន ់
ចំេពះសុខភាពសត�និងសុខុមាលភាពសត�។ េបើតមស�ងដ់រទងំេនះ តួនាទីសំខន់ៗ របស់ 
អ�ក្រត�វបានបង� ញក�ុងទំពរ័បន�បនា� បដូ់ចតេទ។

 ករេ្របើមនិ្រតឹម្រត�វ និងករេ្របើេលើសលបៃ់នឱសថ្របឆាងំ
េមេរគក�ុងសត� មនុស្ស ឬរកុ�ជាតិ គឺជាកត� ដធ៏ំមយួែដល
នាឱំ្យមានករេកើតេឡើង និងករបន�វវិត�ននូ៍វបាតុភូតសំុនឹង
ឱសថ្របឆាងំេមេរគ។ ជាករពិតករេ្របើឱសថ្របឆាងំ
េមេរគពំុសម្រសប (ដូចជាករេ្របើ្របាស់មនិចបំាច ់ករ
េ្របើ្របាស់្របឆាងំនឹងបាកេ់តរ ី វរីសុែដលមនិអចព្យោបាលជា
េដយេ្របើឱសថ្របឆាងំេមេរគ ករេ្របើមនិ្រគបក់្រមតិឱសថ
។ល។) បេង�ើនហនិភយ័ៃនករវវិត�នៃ៍នភាពសំុឱសថ។





យ្ើអ្នកអាចយ្្ើអ្ីខ្ោះ?

យ្ើឱសថត្រឆាងំយេយោគ គួរយត្រើតបាសយ់ៅយេល 
ណ្ និងយោ�រយ្រៀ្រណ្? 

ជយតេើស
ឱសថត្រឆាងំយេយោគ

េ្របើ្របាសឱ់សថ្របឆាងំេមេរគ្របកបេដយទំនួលខុស្រត�វ 
និង្រប�ង្របយត័� និងផ�លដំ់បូនា� នដលអ់តិថិជនរបសអ់�ក 
េដើម្បបីន�រក្សោ្របសទិ�ភាពៃនឱសថ្របឆាងំេមេរគ

 យត្រើស្យតកា�យេលមានការេនិិ្ ្យយោគសញ្ញា  មលើស្វ
មោយ្រសនុមពទ្យ ឬមោយអ្កជំន្ញខាងសនុខភាពស្វ ណដល
បានទទួលការ្រែ្តនុ ះ្រណ្្ត លប្ឹេប្រូវណ្្រ៉នុមណ្ណ ះ។

 េ្របើែតេនេពលែដលចបំាច់ េដយ្រត�វេធ�ើករ
ពិចរណាេលើប��សីរៈសខំន់បសពុ្យោបាលៃន
ឱសថ្របឆាងំេមេរគ េដយ OIE ែតប៉ុេណា� ះ។

 េលើសពីេនះ គា� នអ�ីជំនួសបានៃនករអនុវត�ល� ករងរចិ��មឹ
សត�អនាម័យជីវសវុត�ិភាព និងកម�វិធីចក់ថា� ំ
បង� រ ។

យ្ើអ្នកត្រូវយតជើសយរ ើសឱសថត្រឆាងំយេយោគ 
សេតស្រយោ�រយ្រៀ្រណ្? 

ត្រូវយ្្ើការេិចារណ្យលើ៖ 
 កំែ្ប់តារ្រស់កសិោឋា ន អំពីការមប្រើបបាស់ឱសថប្រឆាងំ

មេមោគកន្ងេក និងប្រវ ្្តមិអពីមេេសីសស្តរ្រស់កសិោឋា នមន្ះ។ 
  ្រទពិមសធនម៍លើមោគសញ្ញា  និងការយល់ដឹងអំពីការមធវើមោគ

វនិិច្យ័។ 
  ព័្ រ៌ានមធវើមោគវនិចិ្យ័ពេីនទារីពមិសធន ៍មៅមពលណដលរាន (ការ

្រែ្តនុ ះមេមោគ និងការមធវើម្ស្តមលើលទ្ធភាពពយាបាលមោយមប្រើ
បបាស់ឱសថប្រឆាងំមេមោគ)។

 Pharmacodynamics (យន�ករសកម�ភាពឱសថ្របឆាងំនឹង
េមេរគ)។

  ្រញី្សរៈសំខាន្់រសនុពយាបាលចនឱសថប្រឆាងំមេមោគ  ណដល
មរៀ្រចំម�ើងមោយ OIE មៅមពលណដលអ្កមធវើការមបជើសមរ ើស
ឱសថសបរា្រព់យាបាលស្វ។ 

 រានណ្តាេរយៈការមធវើការមបជើសមរ ើស  ឱសថប្រឆាងំមេមោគឱ្យ
បានសេបស្រមោយណ្្អកតាេ្រទពិមសធន ៍ ចនការវភិាគមោគ 
សញ្ញា  និងព័្ រ៌ានចនការមធវើមោគវនិ្ិច្យ័មោយេនទាីរពិមសធន ៍
ណ្្រ៉នុមណ្ណ ះ។ 

 េលើសពីេនះ្រត�វពិនិត្យេមើល េលើព័តម៌ានលម�ិតអពំីរេបៀប 
ព្យោបាល និងេពលេវលឈបេ់្របើ្របាស ់។

យ ើ្ត្រូវយ្្ើ�ូចយេតេច ត្រសនិយ្រើការេយាបាល 
�ំ្ូរង្រោជ័�?
 ករព្យោបាលេលើកទីពីរ គួរេធ�ើេឡើងែផ�កតមលទ�ផលៃនករេធ�ើ

េតស�េរគវនិិច�យ័ រមួទងំករេធ�ើេតស�េលើ្របសិទ�ភាពឱសថ 
្របឆាងំេមេរគផងែដរ។

  ក្នុងករែីណដលពនុំរានលទ្ធ្លម្ស្តមន្ះមទ មគគួរមប្រើបបាស់
ប្រមភទឱសថប្រឆាងំមេមោគម្្សង ឬអននុប្រមភទចនឱសថប្រឆាងំ
មេមោគវញិ។ 

យ ើ្យគអាចយត្រើតបាសឱ់សថត្រឆាងំយេយោគយតចើន 
ត្រយេទរេួផ្សជំាេួ�គ្្ន បានស�រឬយទ? 
 អចេ្របើបានែតេនេពល ែដលមានភស�ុតងវទិ្យោស�ស�គា្ំរទ

ដល់ករេ្របើ្របាស់ឱសថប��ូ លគា� េនះែតប៉ុេណា� ះ។
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ករេ្របើ្របាសឱ់្យបាន 
សម្រសប និង េវជ�ប��

ការក្់តរា
ទិន្នន�័

បណ�ុ ះបណា� លខ�ួនអ�ក និង 
បេង�ើនករយលដឹ់ងដល ់
អតិថិជនរបសអ់�កអំពីភាពសុ ំ
នឹងឱសថ្របឆាងំេមេរគ

យ្ើគួរសរយសរអ្ីខ្ោះយលើយវជ្្រញ្្ឱសថត្រឆាងំ
យេយោគ? 

 ក្រមតិៃនករេ្របើ្របាស់ (បរមិាណក្រមតិគមា� តៃនករព្យោបាល
រយៈេពលៃនករព្យោបាល)។

 រយៈេពលឈបេ់្របើឱសថ្របឆាងំេមេរគ ស្រមាប្់របេភទសត�េធ�ើ
ជាអហរ និងទឹកេដះ។

  ្រររិាែឱសថប្រឆាងំមេមោគ ណដលបាន្្តល់ (ណដលប្រូវ្្តល់)
អាបស័យមៅតាេកបេិ្  និងចំនួនស្វ។ 

  ស្កសរា្គ ល់្រសនុឱសថទាងំអស់ ណដលប្រូវបាន្្គ្់្ ្គងឱ្យ។

យ្ើ ឱសថត្រឆាងំយេយោគេុំទាន់មានស្កសញ្ញា  អាច 
ត្រូវបានអនុញ្ញា ្ឲ្យយត្រើតបាសយ់ៅយេលណ្? 

 បស្រជាេយួចបា្រជ់ា្ិ។
 មៅមពលណដលពនុំអាចរកបាន្លិ្្ល ចនុះ្រញី្កាប្ឹេប្រូវ។
 េដយមានករផ�ល់ពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វពីអតិថិជន។

វគឺជាករទទួលខុស្រត�វរបស់បសុេពទ្យ ែដល្រត�វកំណតពី់លក�ខណ�  
ៃនករេ្របើ្របាស់្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ ដូចជាក្រមតិផ�ូវ 
ប��ូ លឱសថ និងរយៈេពលឈបេ់្របើ្របាស់ េដយេធ�ើករពិចរណាពី
អនុសសនែ៍ដលបង� ញជូនក�ុងប�� ីបសុព្យោបាលៃនឱសថរបស់ OIE។

យ្ើ្រសយុេទ្យគួរក្់តរាទិន្នន័�អ្ីខ្ោះ? 

 ្រររិាែ ឱសថប្រឆាងំមេមោគ ណដលមប្រើបបាស់សបរា្រប់្រមភទ

ស្វនីេយួៗ។ 

  ព័្ រ៌ានលេ្អិ្ អំពី ឱសថប្រឆាងំមេមោគទាងំអស់ ណដលប្រូវបាន

្្គ្់្ ្គងដល់កសិោឋា ននីេយួៗ។ 

 កលវភិាគករព្យោបាល (ដូចជាេលើេលខភនិរបស់សត� និងរយៈ
េពលហមេ្របើ្របាស់)។

 ទិន�នយ័្របសិទ�ភាពឱសថ្របឆាងំេមេរគ។
  មោ្រល់ពាកព់ន័្ធនងឹការម្្ើយ្្ររ្រស់ស្វចំមពាះកាពយាបាល។

  ប្រ្ិកេមាអវជ្ិរាន ដូចជាពនុំរានការម្្ើយ្្រមោយសរការសនុ ំ

នឹងឱសថប្រឆាងំមេមោគជាមដើេ។ 

សតមា្រ់េ័្៌មានលេអែិ្្រសន្េ 
សេូយេើលសតេងោ់រអនតេរជា្ិរ្រស ់OIE៖ 

 មាតរា ៦.៩.៦
 ការទទួលខនុសប្រូវរ្រស់្រសនុមពទ្យ ក្នុងបកេសនុខភាពស្វ 

មលើមគ្ករ្រស់ OIE ។

 មាតរា ៦.២.៧
ករទទួលខុស្រត�វរបស់បសុេពទ្យ និងអ�កជំនាញខងសុខភាព 
សត�ក�ុងទឹកដៃទេទៀតដូចមានែចងក�ុង្រកមសុខភាពសត�វរ ី
ជាតរិបស់ OIE ។

 ប�� ីសរសំខនប់សុព្យោបាលៃនឱសថ្របឆាងំេមេរគ 
របស់ OIE ។

យែ្ុអ្ី? 

 េដើម្បជីួយ ឱ្យអ�កទទួលបានចេំណះដឹងបច�ុប្បន�ភាព និងេដើម្ប ី
ធានាឱ្យមាន ករអនុវត�នល៍�េលើករេ្របើ្របាស់ឱសថ្របឆាងំ 
េមេរគ។

ី

អំេីអ្ី?

 ព័្ រ៌ានអំពី ការ្រង្ក រ ការបគ្រប់គងជំងឺ។
 លទ្ធភាពក្នុងការមបជើសមរ ើសឱសថប្រឆាងំមេមោគ នងិសរៈសំខាន ់

សបរា្រស់នុខភាពេននុស្ស និងស្វ។ 
  ភាពចាបំាច ់ក្នុងការមគ្រពមៅតាេអននុសសនអ៍ំពីការមប្រើបបាស់

ប្រក្រមោយការទទួលខនុសប្រូវ និងមោយប្ររុងប្រយ័្ ។្ 
  ការរកសាទនុកឱ្យបានសេបស្រ និងការមចាលឱសថប្រឆាងំមេមោគ

ឱ្យបានប្ឹេប្រូវ។ 
 ការរកសាទនុកកំែ្ប់តាន្ន្។

យ ើ្គួរមានការយរៀ្រចំយគ្លការណ៍សណនាអំ្ីខ្ោះ? 
 អង�ភាពជនំាញបសុព្យោបាល គួរេរៀបចំនវូអនសុសន៍ស�ីពី 

ករអនវុត�នេ៍ធ�ើេរគវិនិច�យ័ ស្រមាប្់របេភទសត�នីមយួៗេដើម្បី 
ឱ្យមាន ករេ្របើ្របាស់ឱសថ្របឆាងំេមេរគ្របកបេដយករទទួល 
ខុស្រត�វ និងេដយ្រប�ង្របយត័�។




