
 

 

  
 

 

 

សេចក្តីប្រកាេជាព័តម៌ាន 

អង្គការសង្គមស ៊ីវលិ និង្ភ្នា ក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកមព ជាបានប្បារ់ឲ្យដឹង្ថា “ការ
ផ្សព្វផ្ាយលក់ផ្លិតផ្ល េឹកទ ោះទោទមៅផ្សាំតាមររូមនតសប្ារ់ចិញ្ច មឹទារក គឺគប្ាមកាំហហង្ដល់

ភ្នព្រ ៊ីកចាំទរ ើនរនតទេៀតររស់អាហាររូតថមភ និង្មរណភ្នព្ក ារទៅកមព ជា” 

 ប្កមុហ  នលក់េឹកទ ោះទៅទមៅផ្សាំតាមររូមនតសប្ារ់ចិញ្ច ឹមទារកជាទប្ចើនបានទ្វើេ៊ីផ្ារលក់
ផ្លិតផ្លររស់ខ្លួនទ យរ ាំទោភរាំពានទៅទលើចារ់រាជរ ា ភិបាល។ 

 ក ារកមព ជាដល់ទៅ៤០% ទៅហតានរញ្ហា កង្វោះអាហាររូតថមភ។ 

ភាាំទព្ញ កមព ជា ថ្ងៃេ៊ី០៧ ហខ្ឧសភ្ន ឆ្ា ាំ២០១៤៖ អង្គការសង្គមស ៊ីវលិ និង្ភ្នា ក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំ

ប្រទេសកមព ជាកា ង្ថ្ងៃទនោះបានទចញទសចកត៊ីហងលង្ការណ៍រមួមួយ កា ង្ទោលរាំណង្ទដើមប៊ីឲ្យឳព្ កាត យប្គរ់ៗររូយល់ដឹង្ថា 

ផ្លិតផ្លជាំនួសេឹកទ ោះាត យដូចជាេឹកទ ោះទៅទមៅផ្សាំតាមររូមនតសប្ារ់ចិញ្ច ឹមទារក គឺមិនហមនជាជទប្មើសដ ប្តឹម
ប្តូវរាំផ្ តសប្ារ់ស ខ្ភ្នព្រ ប្ត ៊្ីតាតូចររស់ពួ្កោត់ទ ើយ ទហើយប្ព្មទាាំង្អាំពាវនាវឲ្យានការព្ប្ងឹ្ង្ទលើការ
ផ្សព្វផ្ាយពាណិជជកមមលក់ទ យទោរព្ទៅតាមអន ប្កឹត១៣៣ហដល ក់កប្មិតទៅទលើផ្លិតផ្លជាំនួសេឹកទ ោះាត យ
ទាាំង្ឡាយ។  

មូលនិ្ិអង្គការសហប្រជាជាតិទដើមប៊ីក ារ ការយិាល័យប្រចាំប្រទេសកមព ជា (UNICEF) អង្គការស ខ្ភ្នព្ពិ្ភព្ទោក 

(WHO) អង្គការេសសនៈពិ្ភព្ទោកអនតរជាតិប្រចាំប្រទេសកមព ជា(WV) អង្គការហេឡែនហេលល័រអនតរជាតិកម្ពុជា(HKI) 
ប្ព្មទាាំង្អង្គការ Save the Children in Cambodia បានរងាា ញអាំព្៊ីការប្ព្ួយបារមភចាំទពាោះប្កុមហ  នលក់ផ្លិតផ្ល
ជាំនួសេឹកទ ោះាត យជាទប្ចើនហដលប្ព្ទង្ើយកទនតើយមិនទោរព្ទៅតាមចារ់ដ លអនិង្ប្គរ់ប្ជុង្ទប្ជាយមួយររស់រាជរ ា ភិ
បាលកមព ជាហដលបានតាក់ហតង្ទ ើង្ទដើមប៊ីការពារស ខ្ភ្នព្ និង្អាហាររូតថមភររស់ក ារទេើរហតទកើត និង្ក ារតូច។ អន 
ប្កឹតទលខ្១៣៣ទនោះ ប្តូវបានរទង្តើតទ ើង្តាាំង្ព្៊ីឆ្ា ាំ២០០៥ កា ង្ទោលរាំណង្ធានាឲ្យបានថា ប្កុមហ  នទាាំង្អស់ គឺមិន
ប្តូវទ្វើេ៊ីផ្ាររាំភ័នត ហដលានព័្ត៌ានមិនចាស់ោស់ ឬ ការរិេស្លល កព័្ត៌ានទាាំង្ឡាយណាហដលអាចទ្វើឲ្យឳព្ កាត
យ ឬអាកហងទាាំក ារានការភ័នតប្ច ាំទនាោះទ ើយ។ 

ទយាង្ទៅតាម ប្កុមអង្គការសង្គមស ៊ីវលិ ការព្ប្ងឹ្ង្ការរាំទៅកូនទ យេឹកទ ោះាត យទៅកមព ជាបានរណាត លឲ្យអប្តា
មរណភ្នព្ក ារានការធាល ក់ច ោះ។ ទ យហ ក ក ារកមព ជារហូតដល់ទៅ៤០%ទៅហតានរញ្ហា កង្វោះអាហាររូតថមភទៅ
ទ ើយ ទហើយការផ្សព្វផ្ាយលក់ និង្ការទប្រើប្បាស់ផ្លិតផ្លជាំនួសេឹកទ ោះាត យរមួរញ្ចូ លទាាំង្ផ្លិតផ្លេឹកទ ោះទោ
ទមៅផ្សាំតាមររូមនតសប្ារ់ចិញ្ច ឹមទារកទនាោះ អាចរារាាំង្ និង្ ក់កប្មិតដល់ការប្រទសើរទ ើង្ ឬការរ ៊ីកចាំទរ ើនរនតទេៀតផ្ង្
ហដរ។ 



                              
តំណាងមូលនិ្ិអង្គការសហប្រជាជាតិទដើមប៊ីក ារ (UNICEF) ទោកស្ស៊ី Rana Flowers គឺជាហតថទលកខ៊ីមួយររូកា ង្

ចាំទណាមហតថទលកខ៊ីដថ្េទេៀតររស់ទសចកត៊ីហងលង្ការណ៍រមួទនោះ បានានប្រស្លសន៍ថា “ជទប្មើសហដលទ្វើឲ្យទារកទេើរទកើត
ានស ខ្ភ្នព្លអរាំផ្ តទនាោះគឺការរាំទៅកូនទ យេឹកទ ោះហតមួយម ខ្គត់កា ង្រយោះទព្ល៦ហខ្ដាំរូង្ថ្នជ៊ីវតិររស់ពួ្កទគ 
ទហើយរនាា រ់មកប្តូវចរ់ទផ្តើមផ្តល់អាហារសាំរូរទៅទ យស្លរធាត ចិញ្ច ឹមហដលជាអាហារហដលានអាហាររូតថមភលអប្តឹម
ប្តូវរនតិចមតង្ៗ ខ្ណៈហដលាត យគួរហតរនតរាំទៅកូនទ យេឹកទ ោះរហូតដល់កូនានអាយ ២ឆ្ា ាំ ឬទលើសព្៊ីទនោះ”។ 

ចាំហណកឯទោក ហូ ទប្គឿន ប្រធានកមមវ ិ្ ៊ីថ្នអង្គការអនតរជាតិហហហ ន ទេល ឺកមព ជាក បានានប្រស្លសន៍ផ្ង្ហដរថា 
“ការហដលគួរឲ្យភ្នា ក់ទផ្អើលទនាោះ គឺានផ្លិតផ្លជាំនួសេឹកទ ោះាត យរហូតដល់ទៅ១១៣ប្រទភេ ក់លក់ ទនោះទរើ
និយាយប្តឹមហតទលើេ៊ីផ្ារទៅកា ង្េ៊ីប្កុង្ភាាំទព្ញមួយរ  ទណាណ ោះ ទហើយកនលង្មកទយើង្មិនទាន់បានទេើញប្កុមហ  នណាមួយ
ហដលទោរព្ទៅតាមចារ់ររស់រាជរ ា ភិបាលទាាំង្ស្សុង្ទនាោះទ ើយ”។ ោត់បានរហនថមថា “ទនោះគឺពិ្តជាឧរសគគមួយ
សប្ារ់ឳព្ កាត យទាាំង្ឡាយ ក ដូចជាអាកហងទាាំក ារហដលខ្ាំព្ាយាមហសវង្រកជទប្មើសដ វជិជានមួយសប្ារ់ទារកទេើរ
ទកើតររស់ពួ្កោត់ រ  ហនតហរជាានការយល់ប្ច ាំទ យស្លរហតស្លររាំភ័នត ទហើយនិង្ពាកយសនាទាាំង្ឡាយររស់ប្កុម
ហ  នទៅវញិ។ ការទៅេសសនាផ្ារេាំទនើរនានាទៅកា ង្រាជធាន៊ីភាាំទព្ញប្តឹមហតមួយហភលតក ទ យក អាចរញ្ហជ ក់ឲ្យទេើញ
អាំព្៊ីភ្នព្េូទៅថ្នរញ្ហា ទនោះហដរ។”  

រយោះទព្លមួយពាន់ថ្ងៃដាំរូង្ថ្នជ៊ីវតិររស់ក ារ (ចរ់តាាំង្ព្៊ីទព្លហដលស្រសត៊ីានថ្ផ្ាទពាោះរហូតដល់ក ារានអាយ ព្៊ីរឆ្ា ាំ) គឺ
ជារយោះទព្លហដលានស្លរៈសាំខាន់រាំផ្ តសប្ារ់ស ខ្ភ្នព្ររស់ពួ្កទគ។ អាហាររូតថមភមិនប្គរ់ប្ោន់ទៅកា ង្កាំ  ង្ទព្ល
ទនោះអាចទ្វើឲ្យានផ្លរ ោះពាល់ដល់ស ខ្ភ្នព្ក ារកា ង្រយោះទព្លហវង្ និង្មិនអាចប្ត រ់ទប្កាយវញិបានទេដូចជាការ
លូតោស់ហផ្ាកររូរាង្គកាយ និង្រញ្ហា ស្លម រត៊ីររស់ពូ្កទគ។ 

ទៅម នថ្ងៃសនាិបាតស ខ្ភ្នព្ពិ្ភព្ទោកទលើកេ៊ី៦៧ ហដលប្រប្ពឹ្តតិទ្វើទៅទៅចទនាល ោះថ្ងៃេ៊ី ១៩ ដល់ ២៤ ហខ្ឧសភ្ន ឆ្ា ាំ
២០១៤ទនោះ ខ្ណៈហដលការចញ្ច ឹមទារក និង្ក ារតូចគឺជាចាំន ចទតត តសាំខាន់ទនាោះ ទសចកត៊ីហងលង្ការណ៍រមួមួយទនោះគឺសូម
អាំពាវនាវដល់រាជរ ា ភិបាលកមព ជាឲ្យទបាោះជាំហានទៅម ខ្ទលើការព្ប្ងឹ្ង្ការផ្សព្វផ្ាយលក់ទ យទោរព្ទៅតាមអន ប្កិត
ទលខ្១៣៣ទនោះ។  

សម្រាបប់ទសាា សន ៍សនំរួ ឬច្បាបច់្បលំងននសសច្បក្តថី្លែងការណ៍រមួ សមូទាក្ទ់ង៖ 
 

ទេន៊ីស៍ ហហសរហវឺដ ចនសិន 

ប្រធានការយិាល័យេាំនាក់េាំនង្ ថ្នមូលនិ្ិអង្គការសហប្រជាជាតិទដើមប៊ីក ារ (UNICEF) 

សលខទូរសព័្ទៈ (៨៥៥)៩២ ៥៥៥ ២៩៤ អ ីថ្ម៉ែលៈ dshepherdjohnson@unicef.org 
ក្ញ្ញា តតិ ចាន ់ 
មន្តនតីសម្រមបសម្រមួលថ្នែក្នសព្វនាយននអងគការទសសនៈព្ិភព្សោក្ 
សលខទូរសព័្ទៈ (៨៥៥)៩២ ៩៣២ ៩៦៦ អ ីថ្ម៉ែលៈ chann_tet@wvi.org 
ក្ញ្ញា  សងួ សខុសោភា 
ទីម្របឹក្ាទទួលបនទុក្ថ្សវងរក្ការគំម្រទមតិថ្នអង្គការ Save the Children in Cambodia 

ទលខ្េូរស័ព្ាៈ (៨៥៥)១២ ៧១២ ៦០៩ អ ៊ីហម លៈ Soksophea.Suong@savethechildren.org 
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