
31លទ�ផលសេង�បៃនសិកា� សាលាេរៀបចចំក��វ�ស័យស្រមាប់ការផ�ល់េសវសុខភាព្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

ឆា� ២ំ០៣០ េ�ក��ងបរ�បទៃនអនុ្រកឹត្យេលខ១៩៣ និង ក.ជ ២  

31សេង�ប្របតិបត� ិ 

31កិច�សហកររវង គ.ជ.អ.ប ្រកសងួសុខភិបាល និង GIZ DAR បានេរៀបចំេធ�ីសកិ� សលអនឡាញ

្របកបេដយភាពៃច�្របឌិតមយួែដលមានវគ�អនឡាញចំននួ០៦វគ� រយៈេពលពីរសបា� ហ៍ (្របែហល 20 េម៉ាងតម

្របព័ន�អនឡាន) ជាមួយសកិ� កមសរុបចំននួ១១៥នាក់ក�ុងេនាះមាន្រស១ី៧នាក់ពថីា� ក់ជាតិ និងរដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ េដមី្បបីេង�តីចក�ុវស័ិយស្រមាប់ករផ�ល់េសវសុខភាព្របកបេដយ្របសិទ�ភាព្រតឹមឆា�  ំ2030 និងពភិាក្សោ

ែស�ងរកជេ្រមសីនានាក�ុងករពេន��នករអនុវត�អនុ្រកឹត្យេលខ១៩៣ និង ក.ជ២។  វធិីស�ស�ថ�ី និង្របកបេដយភាព

ៃច�្របឌិតមយួ្រត�វបានយកមកេ្របី្របាស់ក�ុងករស្រមបស្រម�លសិក� ទងំមូល ែដលមានេឈ� ះថាវធិសី�ស�េរៀបចំ

ែផនករ្របកបេដយករេលីកទឹកចិត� Appreciate Inquiry (AI) ទទួលបានករេពញចិត�យ៉ាងខ� ងំពអី�កចូលរមួៃន

សិក� សល។ សកិ� កមបានចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងដំេណីរករេរៀនសូ្រតអពំីវធិីស�ស�ថ�ីេនះេដយេរៀនបេណ�ី រ នងិ

អនុវត�បេណ�ី រតមជំហ៊ន នងិតណំាក់កលនីមួយៃនវដ�ទងំមូលៃនករេរៀបចំែផនករ្របកបេដយករេលីកទកឹចិត� 

AI (ករកំណត់្របធានបទ កររកេឃញី ក�ី្រសៃម េរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�ែផនករ)។ ប�� ្របឈមបេច�កេទស

មួយចំននួេនៃថ�ទី០១ៃនសកិ� សលអនឡាញ្រត�វបានេដះ្រសយយ៉ាងឆាប់រហ័ស បុ៉ែន�ប�� េនះគួរែត្រត�វបាន

កត់បន�យទងំ្រស�ងេនេពលេរៀបចំសិក� សលេ្រកយៗេទៀតនាេពលអនាគត។ ករថតវេីដអូអំពីករយល់ដឹង

របស់សិក� កមបានឆ�ុះប�� ងំអំពីក្រមតិយល់ដឹង និងករចូលរមួរបស់សិក� កម េហយីបានបង� ញថាវធិី្រស�ស�នះ

ជាទ្រមង់ទនំាក់ទនំងដ៏ល�មួយក�ុងករយកេទេ្របី្របាស់ស្រមាប់សិក� សល ែដលមានចំននួអ�កចូលរមួេ្រចីន។ 

េលីសពីេនះេទេទៀត ករផ�ល់េពលេវល្រគប់្រគាន់ដល់សិក� កមចូលរមួពិភាក្សោតម្រក�មតូចៗ្របកបេដយកិច�

សហករ រមួជាមួយនងិករែចករែំលកឯកសរស្រមាប់អនជាមូលដ� ន្រគឹះយ៉ាងសខំន់ក�ុងករទទលួបានេជាគជ័យ

ក�ុង្រក�មពិភាក្សោ ។  

31ចក�ុវស័ិយែដលបានបេង�ីតបានកណំត់្របធានបទសំខន់ៗទងំេនះ៖  

• ករេរៀបចំឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរព័ត៌មាន និងករពិភាក្សោឲ្យបានញឹកញាប់រវងម�ន�ីបេច�កេទសជំនាញ និង
ម�ន�ីរដ�បាលៃនថា� ក់ជាតិ នងិថា� ក់េ្រកមជាតិ េដីម្បឆី�ុះប�� ងំេលី្របធានបទសំខន់ៃនកំែណទ្រមង់វស័ិយ
សុខភិបាល 

• 31េលីកកម�ស់ករេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោឌីជីថលទងំថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ែដលជាកមា� ងំចលករថ�ីក�ុង

ករនាយំកេសវសុខភាពកន់ែតខិតជតិដល់្របជាពលរដ�។  



• ករែស�ងរកេ្រមសីនានាក�ុងករបេង�ីន្របភពហរិ��វត�ុក�ុង្រកបខ័ណ� លិខតិ�បទដ� នគតិយុត�ទិងំថា� ក់ជាតិ 
និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ឧទហណ៍ ភាពជាៃដគូររដ� និងឯកជន (ភ.រ.ជ) និងគំរូផ�ល់េសវសុខភិបាលេ្រកម
កម�សិទ�/ិ ករ្រគប់្រគងរបស់េខត�  

• 31ករែកែ្របរចនាសម�ន័�រដ�បាល និងអង�ករ ឧទហរណ៍ ករ្រគប់្រគងឌីជីថលរមួៃនរថយន�សេ�ង� ះបនា� ន់ ឬ

កររមួប��ូ លមណ� លសុខភាពេទក�ុងរចនាសម�័ន�ៃនមន�ីរេពទ្យបែង�ក្រស�ក  

• ករព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�បីេច�កេទសជនំាញេនថា� ក់េ្រកមជាតិតមរយៈករបណ�ុ ះបណា� ល និងសកិ�
សល 
31ចក�ុវស័ិយខងេលីក៏ជាករបង� ញពី្រកបខណ� ទំនាក់ទនំងថ�ីែដលអចបេ្រមីជា្របភពៃនព័ត៌មានស្រមាប់ករ

សិក្សោជាេ្រចីនែដលរេំលចេនក�ុង NPII និងទទួលបានករយល់ដឹងសុីជេ្រមអពំី្របធានបទសំខន់ៗទងំេនះ

េដយករសិក្សោែស�ងយល់បែន�ម និងចប់េផ�មីករអនុវត�ជហ៊ំនដំបូងដូចជាៈ  

31ករ្រគប់្រគងនងិអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស៖  

អភិវឌ្ឍសមត�ភាពេទេលីភាពជាអ�កដកឹនា ំ ករ្រគប់្រគង និងសមត�ភាពអ�ក្រគប់្រគងគ�នីិក និងបុគ�លកិ

េពទ្យ េដីម្បផី�ល់េសវសុខភបិាលេនតមមន�ីរេពទ្យបែង�កេខត�/ ្រស�ក ឲ្យកន់ែតរលូន និង្របកបេដយភាព

រសួរយរកទក់ ្រពមទងំករព្រងយវជិ�បណ�ិ តេនតមមណ� លសុខភាពឲ្យបាន្របេសីរជាងមុន េដមី្បសី្រម�ល

ដល់ករផ�ល់េសវបឋមមយួចនំួន ែដលក�ុងន័យេនះ គឺេយងីអចបង�តិេសវកន់ែតេគៀកនឹង្របជាពលរដ�។ 

ករេផ�រធនធានហរិ��វត�ុ នងិករែស�ងរកេ្រមសីនានាក�ុងករបេង�នី្របភពហរិ��វត�ុ 31៖  

ែស�ងរកជេ្រមសីនានាក�ុងករអនុវត�ភាពជាៃដគូររដ� និងឯកជន (ភ.រ.ជ) នងិគរូំផ�ល់េសវសុខភិបាល

េ្រកមកម�សិទ�ិ/ ករ្រគប់្រគងរបស់េខត�។ េធ�ឲី្យ្របេសីរេឡងីដល់គុណភាពេសវ េហដ� រចនាសម�័ន� និងសមា� រៈបរកិ�  

េដីម្បទីក់ទញអ�កជម�ឺែដលមានចណូំលខ�ស់ងកមកេ្របី្របាស់សុខភិបាលសធារណៈវញិ ដូចេនះចណូំលរបស់

េសវសុខភិបាលសធារណៈនឹងមានករេកីនេឡងី។ ករែណនា្ំរបព័ន�្រគប់្រគងហរិ��វត�ុឌីជីថល នងិករអនុវត�

ធនធានមនុស្ស បេង�ីនទំនុកចតិ� និងគណេនយ្យភាពេនក�ុង្របព័ន�។ ែស�ងយល់ពីរេបៀបបេង�ីន្របាក់ចណូំលពី
ធនធាន្រសបច្បោប់ែដលមាន្រសប់ ដូចជា កៃ្រមេសវពីអ�កេ្របី្របាស់ មូលនិធសិមធម៌ មូលនិធសិន�ិសុខសង�ម (ប

.ស.ស.) សប្ុបរសជន ្រក�មហុ៊នធានារ៉ប់រង ជាេដីម។ល។ 

 បេច�កវជិា� ឌជីថីល៖ 

ករេ្របី្រកបខណ� ែផនករ នងិទំនាក់ទនំងឌជីីថល េដីម្បកីសងមូលដ� ន្រគះឹស្រមាប់ករេលីកកម�ស់ករ

េ្របី្របាស់បេច�កវជិ�ឌជីីថល នងិេសវកម�ឌីជីថលទំេនបីឱ្យកន់ែតជិតស�ិទ�ជាមួយ្របជាពលរដ�។ ឧទហរណ៍: រដ�បា

លេខត�ែណនា្ំរបព័ន�កណំត់្រតអ�កជំងឺែដល្រគប់្រគងេដយ App នងិអចកំណត់្រតអ�កផ�ល់េសវសុខភាពេផ្សងៗ



េដយេធ�ីឱ្យទនិ�ន័យេវជ�ស�ស�ទងំអស់មានស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវេរៀងៗខ�ួន និងេបីកករទំនាក់ទំនងផា� ល់ (និង

្របតិបត�ិករហរិ��វត�ុ) រវងអ�កជំងឺនងិអ�កផ�ល់េសវ។ ករេ្របី្របាស់បេច�កវជិា� ឌជីីថលស្រមាប់ករែកលម�គុណភាព

េសវសុខភាព ដូចជា្របព័ន�កណំត់្រតទិន�ន័យអ�កជំងឺឌជីថីល ្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានជំងឺ ្របព័ន�្រគប់្រគង

ធនធានមនុស្ស ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និចេដីម្បកីត់្រត និង្រគប់្រគងទិន�ន័យអ�កជំងឺ ្របព័ន�្រគប់្រគងបេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន

សុខភាពេគហទព័ំរ ្របព័ន�្រគប់្រគងហរិ��វត�ុឌីជថីល។ 

ករេផ�រមុខងរ នងិករេរៀបចរំចនាសម�ន័�េឡងីវញិ៖ 

ែស�ងរកជំេ្រមសីេផ្សងៗក�ុងករេរៀបចំេឡងីវញិនូវករផ�ល់េសវរថយន�សេ�ង� ះេ្រកមអង�ភាព្រសបច្បោប់

មួយ ែដលបេង�ីនលទ�ភាពេ្រប្ីរបាស់ និងគុណភាព រមួផ្សជំាមួយ App ស្រមាប់េហរថយន�សេ�ង� ះទន់េពល។ េធ�ី
ករសិក្សោលទ�ភាពៃនករេរៀបចំេឡងីវញិនូវមណ� លសុខភាព េដីម្បជីាែផ�កៃនមន�ីរេពទ្យបែង�ក្រស�ក ឬេខត� េដីម្បផី�

ល់េសវកន់ែតជិតស�ិទ�ជាមយួ្របជាពលរដ�តមរយៈករប��ូ នអ�កជំងឺ នងិករេធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីដល់ករទំនាក់

ទំនងរវងកែន�ងទងំេនះ េដីម្បបីេង�ីនគុណភាពេសវកម�។ ែបងែចកអ�ក្រគប់្រគង និងបុគ�លិកសុខភិបាលេឡងី

វញិ េដយែផ�កេលីករវយតៃម�ត្រម�វករ េដយេ្របី្របព័ន�រមួប��ូ លគា� រវងបុ៉ស�ិ៍សុខភាព មណ� លសុខភាព ្រស�ក

្របតិបត�ិ និងមន�ីរេពទ្យបែង�ក េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក េខត� និងរជធានី។ េធ�ីេតស�សកល្បង

េលីករបេង�ីតស� ប័នរដ�បាលសធារណៈ គំរូផ�ល់េសវសុខភិបាលេ្រកមកម�សិទ�/ិ ករ្រគប់្រគងរបស់េខត�  និងគំរូ

ៃនករអនុវត�ភាពជាៃដគូររដ� និងឯកជន (ភ.រ.ជ) ស្រមាប់មន�ីរេពទ្យេខត�។  

ករែកលម�ករទនំាក់ទនំង៖  

 ដក់ឲ្យេ្របី្របាស់នូវ្របព័ន� នងិដំេណីរករេដីម្បពី្រងឹងករទនំាក់ទំនងរវងអជា� ធររដ�បាលមូលដ� ន (្រក�ម

្របឹក្សោ, គណៈអភិបាល...។ល។) និងបុគ�លកិជំនាញបេច�កេទស (បុគ�លិកសុខភិបាលៈ មន�ីរសុខភិបាល  ្រស�ក

្របតិបត�ិ និងមណ� លសុខភាព) េនថា� ក់េខត� និង្រស�ក។ ដក់ឲ្យេ្របី្របាស់នូវយន�ករទំនាក់ទំនងរវងថា� ក់ជាតិ 

និងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ ក�ុងករស្រមបស្រម�ល ផា� ស់ប�ូរមតិេយាបល់ និងបទពិេសធន៍នានា េដមី្បធីានាបាននូវ

ទំនុកចតិ� និងសុវត�ិភាពែផ�កសតិអរម�ណ៍របស់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតកិ�ុងករទទួលយកភាពជាមា� ស់ នងិគំនតិៃច�

្របឌិតនានា។ បេង�ីតសកិ� សលឆ�ុះប�� ងំជាេទៀងទត់ស្រមាប់សមទិ�ិផល និងឱកសស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេឆា� ះេទ

មុខ េដយមានករគា្ំរទពីថា� ក់ជាតិដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ េដីម្បអីភិវឌ្ឍសមត�ភាពក�ុងករទទលួបានករយល់

ដឹងទូលទូំលយអំពីេគាលនេយាបាយបេច�កេទស ប�� ្របឈមសុខភាព និងករងររដ�បាល ដូេច�ះភាគទីងំពីរ

អចយល់ និងឯកភាពគា� េទវញិេទមក។ ដក់ឲ្យេ្របី្របាស់នូវបេច�កវជិា�  E-Government េដីម្បពីេន��នដំេណីរករ

ទំនាក់ទនំងរវងថា� ក់ជាតិ និងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាត ិ(ឧ. លិខិតអេ�� ីញ នងិលិខតិផ�ូវករេផ្សងៗ) េដយអចេ្របី
លិខិតេស�ន ែដលបានប��ូ នក�ុងកម�វធិី Telegram/WhatsApp ជំនសួ ឬ រងចលំខិិតផ�ូវករមកដល់។  

 



 

 

31ជហ៊ំនបនា� ប់៖  

31១. េរៀបចំេគាលគំនតិមយួ នងិបេង�ីតយន�ករទនំាក់ទនំងដ៏ទូលំទូលយរវងថា� ក់ជាតិ នងិរដ�បាកថា� ក់េ្រកមជាតិ 

ែដលជា្រកបខ័ណ� ស្រមាប់ករផា� ស់ប�ូរបទពិេសធន៍ សិក្សោែស�ងយល់ និងអនុវត�ករសកល្បងេលី្របធានបទែដល

បានេរៀបរប់ខងេលី។ គួេ្រជសីយកវធិសី�ស� ែដលមានលក�ណៈវជិ�មាន នងិសកម�្រសេដៀងគា� ដូចនងឹវធិីស�ស�

េរៀបចំែផនករតមែបបករេលីកទឹកចិត� (AI) ែដលបានេ្របីក�ុងសកិ� សលេរៀបចំចក�ុវស័ិយេនះ។ វធិសី�ស�េនះក៏

អចជាជេ្រមសីមួយក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មានស�អីំពីករសកិ្សោេផ្សងៗែដលបានេលីកេឡងីក�ុង ក.ជ ២ ស្រមាប់វស័ិយសុ

ខភិបាលផងែដរ។  

31២. ជាតំបូងបង�ស់ គួេផា� តេទេលីករេរៀបចំឲ្យមានយន�ករទំនាក់ទនំង ឬ្រក�មករងរក�ុងករយក្របធានបទខង

េលីមកពភិាក្សោ នងិេដះ្រសយ ដូចជាប�� លខិិតអេ�� ីញ ករេរៀបចំេសវឡានសេ�ង� ះេឡងីវញិ មុននឹងឈន

េទរក្របធានបទស�ុគស� ញ ដូចជាករករប��ូ លរចនាសម�័ន�មណ� លសុខភាពេទក�ុងមន�ីរេពទ្យបេង�កេខត�/ ្រស�ក 

និងករបេង�តីករយិាល័យសុខភិបាល្រស�ក្របតិបត�ិ ឬែបងែចកអ�ក្រគប់្រគងសុខភាព/ បុគ�លិកសុខភិបាលេឡងី

វញិេដយែផ�កេលតី្រម�វករ។  

31៣. ្របធានបទសំខន់មួយេនក�ុង្របធានបទភាគេ្រចីនគបឺេច�កវជិា� ឌជីីថល ែដលជាកត� ជំរុញសំខន់មួយក�ុងករ

នាយំកេសវសុខភិបាលឲ្យកន់ែតជិតស�ិទ�ជាមួយ្របជាពលរដ�។ េវទិកទំនាក់ទំនងគួរែត្រត�វបានេ្របីេដមី្បសីិក្សោ

ែស�ងយល់ និងបេង�ីតជេ្រមីសេផ្សងៗ ជាពិេសសករេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោឌីជីថល។ េវទកិេនះគួរែត្រត�វបានេ្របី
េដីម្បែីស�ងរកសម�័ន�ភាពជាយុទ�ស�ស�ជាមួយអ�កពក់ព័ន� ែដលមានសក� នុពលក�ុងកររមួចំែណលដល់ករផា� ស់ប�ូ
រេនះ។  


