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ជ័យលាភទីចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ CPA3 ឆ្នា ២ំ០១៩

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ពគ្រ់ពគង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរ្រស់ជ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យអ្រ់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ” តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដ្យកសចកី្សកតមចសាលាភមូិៃទារដឋាបាលកលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ កដ្យមាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចដូច

ខាងកតោម៖

- ដឹកនំា ៃិងចាត់ដចងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរ

ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ឆំ្្២០១៩

- កកៀរគរនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីោំតទគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សកតមចកលើដផៃោរសតមាប់ចុះសិកសា ៃិងតបមូលទិៃ្ៃ័យោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ

អៃុវត្តកជាគជ័យរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ

អប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សតមបសតមលួលៃិងតាមដ្ៃដំកណើរោរនៃោរករៀបចំ ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ

ៃិងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

របស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ដណនំា ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដល់តកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំករណីសិកសា

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩ 

ឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលតាមោរកតោងទុកពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើករណី

សិកសាជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ផ្តល់របាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ

ថ្្ក់ជាតិ អំពីវឌ្ឍៃភាពនៃោរអៃុវត្តគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរ

តគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ 

ឆំ្្២០១៩

- ករៀបចំកបាះពុម្ ដបងដចក ៃិងផសេព្ផសាយដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

ពបារះ្ុម្ពៅព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា
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្រុ្្វ្រថ្

អភិបាលកិច្ចល្អ គជឺាស្នូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តំាងពី 

ដំណាក់ោលទី១ រហតូដល់ដំណាក់ោលទី៤កៃះ ដដលតតនូវបាៃកំណត់កតោមចក្ពុវិស័យ 

ដឹកនំាផ្ទា ល់របស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជា-

ណាចតកកម្ពុជា។ ទៃទាឹមកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធីដកទតមង់ជារចនាសម្័ៃ្ធ 

គៃ្ឹះ ចំៃួៃបៃួ ដដលរមួមាៃកម្មវិធីដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ កម្មវិធីជាតិសតមាប់ោរ 

អភិវឌ្ឍតាមដបបតបជាធិបកតយ្យកៅថ្្ក់កតោមជាតិ កម្មវិធីដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ 

សាធារណៈ ៃិងកម្មវិធីដកទតមង់ចបាប់ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ដដលកម្មវិធីដកទតមង់ទាងំបួៃកៃះ 

ជាកបាលមា៉ា សុីៃដឹកនំាដកលម្អអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ សំកៅបកតមើកសវាសាធារណៈជៃូ 

តបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព។

ោរដ្ក់កចញៃវូកោលៃកោបាយដកទតមង់ឱ្យចំអាទិភាព គជឺាកបសកកម្មរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលដតអ្ីដដលរឹតដតតតនូវផ្តល់ោរយកចិត្តទុកដ្ក់កនាះ គឺតបសិទ្ធភាពជាក់ដស្តង 

នៃកោលៃកោបាយទាងំកនាះដដលតតនូវអៃុវត្តកដ្យតអួង្គៃីមយួៗ តាមមុខងារៃិងភារកិច្ច 

ករៀងៗខ្លួៃ រាប់ចាប់តំាងពីថ្្ក់ជាតិរហតូដល់ថ្្ក់កតោមជាតិ។ ដចូកៃះ ោរចុះអកងកេតកដ្យ 

ផ្ទា ល់ ោរសិកសា ៃិងោរវាយតនម្អំពីោរផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅក្ពុងកតមិតមូលដ្ឋា ៃ គ ឺ

ជាកញ្ចក់ឆ្ពុះមយួដដលអាចឱ្យរដឋាបាលថ្្ក់ជាតិយល់អំពីសភាពោរណ៍ពិតកធៀបៃឹងោរ 

ដ្ក់កចញកោលៃកោបាយកៅថ្្ក់ជាតិ។ កៃ្ងមក រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូ 

យៃ្តោរគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីជាោរសិកសា ោរវាយតនម្ ៃិងដស្ងរកៃវូធាតុចលូសំខាៃ់ៗ  

ក្ពុងោរដកលម្អអភិបាលកិច្ច ដដលកៅកព្ុងកនាះមាៃោរផ្តល់ចំណាត់ថ្្ក់ជាោរកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់អង្គភាពដដលមាៃអភិបាលកិច្ចៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈល្អតបកសើរជាងកគ។

ក្ពុងសា្ម រតីខាងកលើកៃះ ខ្ពុំពិតជាមាៃកី្រកំភើបៃិងសមូកោតសរកសើរកដ្យកសា្ម ះចំកោះ

គំៃិតករៀបចំឱ្យមាៃជាឯកសារ ោរតគប់តគងៃិងោរផ្ល់កសវានៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

ßគុណភាព តបសិទ្ធភាព សុវតិ្ភាព ៃិងសមធមà៌កៃះ។



II

ខ្ពុំសមូវាយតនម្ខ្ស់ចំកោះកិច្ចខិតខំតបឹងដតបងសកតមចកចញជាសមិទ្ធផលកៃះក�ើង  

កតោមោរដឹកនំារបស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ពជ ្រ៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីៃិងជាតបធាៃ 

គណៈកម្មោរជាតិវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល កដ្យមាៃោរចលូរមួសហោរោ៉ា ងសតសាក់សតសារំបស់ពីឯកឧត្តមបណិ្ត- 

សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសួងអប់រំយុវជៃ ៃិងកីឡា ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ្រ៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល ៃិងឯកឧត្តម ព្ំ សុខា រដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារ 

សាធារណៈ តពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំាៃិងមសៃ្តីរាជោរកតោមឱវាទនៃសាមីតកសួងៃីមួយៗ។

ខ្ពុំរពំឹងថ្ឯកសារកៃះ ៃឹងោ្យជាមគ្គកទសក៍អភិបាលកិច្ចសាធារណៈដ៏មាៃគុណ-

តបកោជៃ៍មយួ សតមាប់អង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀត ជាពិកសសអង្គភាពផ្ល់ 

កសវាសុខាភិបាល អាចយកជាោរដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងជាធាតុចលូនៃោរតគប់តគង 

អង្គភាព ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាពលរដឋា។ ទៃទាឹមកៃះ ឯកសារកៃះក៏អាចផ្តល ់

វិភាគទាៃខាងពុទ្ធិ ដល់ោរយល់ដឹង ោរករៀៃសតូត ៃិងោរសិកសាតសាវតជាវរបស់ៃិសសេិត  

សាសសា្ត ចារ្យ អ្កតសាវតជាវ បញ្ញវៃ្ត ៃិងសាធារណជៃជាទកូៅផងដដរ។

ន ង្ៃ                      ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធាៃីភ្ំកពញ, ន ង្ៃទី         ដខ          ឆំ្្២០២០

ឧ្រនាយ្ររដ្ឋមនន្តទី

រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ



III

អារម្ភ្រថ្

ោរកសាងជំកៃឿៃិងទំៃុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា គជឺាោរលំបាកដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល តតនូវ 

បៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់តាមរយៈោរផ្តល់កសវាសាធារណៈតបកបកដ្យគុណភាព តបសិទ្ធភាព  

ៃិងស័កិ្សិទ្ធិភាពជៃូតបជាពលរដឋា។ កផ្តើមកចញពីចំណចុកៃះ តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ  

បាៃបំផុសក�ើងវិញៃវូយៃ្តោរនៃោរកលើកទឹកចិត្តមសៃ្តីរាជោរ ៃិងអង្គភាពដដលមាៃស្ានដ 

កឆ្ើមក្ពុងោរបកងកេើៃផលិតភាពោរងារក្ពុងរដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាសាធារណៈ ដដលកៃ្ងមកធ្ាប់តតនូវបាៃអៃុវត្តកៅអតីតសាធារណៈរដឋាតបជាមាៃិត 

កម្ពុជា ៃិងរដឋាកម្ពុជា។ ដផ្អកកលើសំកណើរបស់តកសួងមុខងារសាធារណៈ ក្ពុងនាមគណៈ- 
កមា្ម ធិោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កព្ុងោរករៀបចំ 

ឱ្យមាៃយៃ្តោរកៃះក�ើងវិញ កដើម្ីកលើកទឹកចិត្តដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ  

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃសកតមចឱ្យមាៃោរតបកតួតបដជងអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ 

តាមរយៈោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

ស្ត ីពីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល។

តាមរយៈអៃុតកឹត្យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ 

ជាតិ ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត ៃិងថ្្ក់ 

តកពុង តសពុក ខណ្ តតនូវបាៃករៀបចំៃិងបកងកេើតក�ើង កដើម្ីពិៃិត្យៃិងវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវិទយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំ ៃិងក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

រាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្ ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់វិស័យសុខាភិបាល កដ្យដផ្អកកលើសចូនាករ  

លក្ណៈវិៃិច្័យកោល លក្ណៈវិៃិច្័យរង ៃិងលក្ណៈវិៃិច្័យលម្អិត។ ោរវាយតនម្កៃះ 

តតនូវបាៃអៃុវត្តដផ្អកកលើកោលោរណ៍តម្ាភាព សុចរិតភាព ៃិងភាពកជឿទុកចិត្តបាៃ។ ោរ 

វាយតនម្ក៏បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីោរតគប់តគងៃិងោរកតបើតបាស់ធៃធាៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធ- 

ភាពៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងតកបខណ្នៃកិច្ចខិតខំតបឹងដតបងរមួោ្របស់ថ្្ក់ដឹកនំា មសៃ្តីអង្គភាព  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងអង្គោរនដគអូភិវឌ្ឍនានា ក្ពុងកោលកៅដកលម្អ ៃិងពតងឹង 



IV

គុណភាពកសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរសតមាប់បកតមើតបជាពលរដឋាក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ 

របស់ខ្លួៃ។

ក្ពុងឱោសនៃពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង 

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល នាន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រ ំ 

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ច 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស ់សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយក- 

រដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា បាៃដណនំាឱ្យមាៃោរករៀបចំជាករណីសិកសា ចងតកង 

បទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ 

សតមាប់ផសេព្ផសាយជៃូដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀតកព្ុងវិស័យអប់រ ំ 

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងពតងីកៃវាៃុវត្តៃ៍ក្ពុងោរដកលម្អ 

គុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃ។ កព្ុងៃ័យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃករៀបចំៃិងកំណត់យកអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវិទយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំៃិងអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង  

តសពុក ខណ្ ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់

វិស័យសុខាភិបាល ទុកជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

កផសេងកទៀតក្ពុងតកបខណ្ទូទាងំតបកទស។

ន ង្ៃ                   ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤
   រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី         ដខ        ឆំ្្២០២០

ពទសរដ្ឋមនន្តទីទទួល្រន្ទពុ្រព្រស្រ្រម្ម្ិពសសនិងជាព្រធាន

គណៈ្រម្មការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តល់ពសវាសាធារណៈថ្នា ្រ់ជាតិ



V

អារម្ភ្រថ្

កៅក្ពុងៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃកប្តជ្ាបៃ្តកិច្ចខិតខំតបឹងដតបង 

ក្ពុងោរកសាងរដឋាបាលសាធារណៈ ឱ្យោៃ់ដតខំ្ាង សា្អ តស្អ ំ ៃិងកផ្្ត តកលើតបជាជៃជាស្នូល។  

ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរបកងកេើៃកល្ឿៃដកទតមង់អភិបាលកិច្ច គជឺាលក្ខណ្ចំាបាច់សតមាប់ោរពតងឹង 

រដឋាបាលសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតមាៃតម្ាភាព ភាពកឆ្ើយតប ៃិងតបសិទ្ធភាព ៃិងជំកៃឿទុកចិត្ត 

បាៃ។

ឈរកលើសា្ម រតីកៃះ តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលមាៃតនួាទីតគប់តគងៃិងអភិវឌ្ឍៃ ៍

វិស័យមុខងារសាធារណៈ ៃិងដកលម្អអភិបាលកិច្ចកព្ុងរដឋាបាលសាធារណៈ បាៃទទលួោរ 

ោំតទៃិងចលូរមួសហោរពីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

តកសួងសុខាភិបាល ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ  

ក្ពុងោរករៀបចំៃវូកោលោរណ៍ ៃីតិវិធី ៃិងដំកណើរោរនៃោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ក៏ដចូជាោរចលូរមួោំតទកព្ុងោរ 

ករៀបចំឱ្យមាៃោរចងតកងករណីសិកសាសតមាប់អង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ នៃអង្គភាពផ្តល ់

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងអាច 

យកកៅកតបើតបាស់សតមាប់កធ្ើជាកមករៀៃពិកសាធៃ៍ដល់បណា្ត អង្គភាពកផសេងៗកទៀត កដើម្ ី

ពតងឹងអភិបាលកិច្ចៃិងោរដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដត 

មាៃគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព។

ោរដកលម្អ ោរពតងឹងគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូ 

តបជាពលរដឋាគជឺាដផ្កដ៏សំខាៃ់មយួ ដដលៃឹងរមួចំដណកកព្ុងោរសកតមចចក្ពុវិស័យរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា ឱ្យទទលួបាៃកជាគជ័យ។ ដផ្អកកលើោរោំតទ ៃិងោរ 

ចូលរមួអៃុវត្តដ៏សកម្មតបកបកដ្យោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់របស់ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីរាជោរ 

នៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងតអួង្គោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ ខ្ពុំសង្ឹមថ្ អភិបាលកិច្ចក្ពុង 

រដឋាបាលសាធារណៈៃឹងមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពៃិងោំតទដល់ោរអភិវឌ្ឍ 

តបកទសជាតិតបកបកដ្យចីរភាព បរិោប័ៃ្ ៃិងសមធម៌។
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ក្ពុងនាមតកសងួមុខងារសាធារណៈ ខ្ពុំសមូបៃ្តោំតទ ៃិងផ្តល់កិច្ចសហោរជាមយួ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡា តកសួងសុខាភិបាលៃិងតកសួង ស្ាប័ៃកផសេងកទៀត កធ្ើោរផសេព្ផសាយឯកសារករណី- 

សិកសាកៃះឱ្យបាៃទលូំទលូាយ កដើម្ីពតងីកវិសាលភាពនៃោរអៃុវត្តោរតបកតួតបដជង 

ក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូកៅតាមអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងៗកទៀត។
ន ង្ៃ                      ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤

    រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី       ដខ        ឆំ្្២០២០
រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងមុេងារសាធារណៈ
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រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃចាត់ទុកសុខភាពរបស់តបជាជៃ គជឺាស្នូលនៃោរអភិវឌ្ឍ 

កសដឋាកិច្ច ៃិងសង្គមកិច្ចរបស់តបកទស។ ភាពរឹងមានំៃតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល រមួជាមយួៃឹង 

វឌ្ឍៃភាពនៃវិស័យោក់ព័ៃ្ធកផសេងកទៀត ជាពិកសសឆៃទាៈៃកោបាយដ៏រឹងមារំបស់រាជរដ្ឋា - 

ភិបាលកម្ពុជាក្ពុងោរសកតមចកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ៃិងវឌ្ឍៃភាពកឆ្្ះ 

កៅោៃ់ោរតគបដណ្ត ប់សុខភាពជាសកល រមួជាមួយៃឹងវឌ្ឍៃភាពនៃកំដណទតមង់នានា  

បាៃផ្តល់ឱោសឱ្យតកសងួសុខាភិបាលកធ្ើោរកលើកកម្ស់វិស័យសុខាភិបាល កព្ុងោរផ្តល ់

កសវាមាៃគុណភាពកៅតគប់មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល ោៃ់ដតមាៃភាពកឆ្ើយតប ៃិងគណកៃយ្យ 

ភាពចំកោះតបជាជៃ។

លទ្ធផលនៃោរអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

“ស្ត ីពីោរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល ” បាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញថ្មៃទាីរកពទ្យបដង្អកផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ ចំៃៃួ១០ កតមិត២ ចំៃៃួ១០ ៃិងកតមិត៣ ចំៃួៃ១០ តតនូវបាៃវាយតនម្  

ៃិងទទលួសា្គ ល់ជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាល កៅឆំ្្២០១៩  

ដដលក្ពុងកនាះមាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ៃិង មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម បាៃទទលួជ័យលាភីជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរថ្ូ្ក់កលខ១។

ោរចងតកងករណីសិកសាពីមៃទាីរកពទ្យទាងំ៣ខាងកលើ ដដលបាៃទទលួជ័យលាភីកលខ១  

ស្ត ីពី “ោរតគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យ ” មាៃកោលបំណងផ្តល់ជា

កមករៀៃបទពិកសាធៃ៍ កដើម្ីដចករដំលកពីគុណតនម្នៃភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កព្ុង 

វិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងបងាហា ញពីដំកណើរោរនៃោរវិវត្តក្ពុងអង្គភាព បញ្ហា  

តបឈម ដំកណាះតសាយ បទពិកសាធៃ៍កជាគជ័យ ៃិងវិធីសាសស្តនានាក្ពុងោរដកលម្អគុណភាព 

ៃិងផលិតភាពោរងារក្ពុងអង្គភាព ជាពិកសស ោរចលូរមួចំដណកជំរុញោរអៃុវត្តៃវាៃុវត្តៃ៍  

ៃិងឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងោរពតងឹងៃិងកលើកកម្ស់សុខុមាលភាពជៃូដល់តបជាជៃកម្ពុជា។

ក្ពុងនាមតកសងួសុខាភិបាល ខ្ពុំសមូកោតសរកសើរដ៏កសា្ម ះដល់មសៃ្តីៃិងបុគ្គលិកសុខា- 



VIII

ភិបាលទាងំអស់ តពមទាងំមៃទាីរកពទ្យទទលួជ័យលាភីដដលបាៃនំាមកៃវូវឌ្ឍៃភាព ៃិងភាព 

កជាគជ័យដ៏តតចះតតចង់កព្ុងោរបកតមើកសវាជូៃតបជាជៃ។ ជាមយួោ្កៃះ ខ្ពុំសូមវាយតនម្ 

ខ្ស់ចំកោះតកសួង ស្ាប័ៃោក់ព័ៃ្ធ ៃិងអង្គភាពតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ រដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ  

នដគអូភិវឌ្ឍ អង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងវិស័យឯកជៃ តពមទាងំតបជាជៃកម្ពុជាទាងំអស់  

ដដលបាៃឧបត្ម្ភ ោំតទ សហោរ ៃិងចលូរមួចំដណកោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរអៃុវត្តសកម្មភាព 

សុខាភិបាលនាកពលកៃ្ងកៅ។

ខ្ពុំសង្ឹមថ្ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងបាៃជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍ល្អៗ សតមាប់មសៃ្តី 

តគប់តគងអង្គភាពសុខាភិបាលទាងំអស់ កដើម្ីកធ្ើោរដកលម្អ ៃិងអភិវឌ្ឍអង្គភាពរបស់ខ្លួៃ 

ឱ្យោៃ់ដតរកីចំករៃីដ្មកទៀត រមួចំដណកកលើកកម្ស់សុខភាព ៃិងសុខុមាលភាពជៃូ 

តបជាជៃកម្ពុជាោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើង។

ន ង្ៃ                  ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស ២៥៦៤
រាជធាៃីភ្ំកពញ        ដខ       ឆំ្្២០២០

រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងសុខាភិបាល



IX

ពសច្រ្ដទីស ល្ៃងអំណរគុណ

កយើងខ្ពុំសមូសំដដងៃវូោរកោរពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ៃិងកតកវទិតាដ៏កសា្ម ះស្ម ័តគជៃូ សកម្តច 

អគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា ដដល 

បាៃោំតទ ៃិងយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់កលើវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ជាពិកសស  

បាៃដ្ក់កចញៃវូអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បកចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពី 

ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។

កយើងខ្ពុំសូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា  

ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី ៃិងជារដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលបាៃជំរុញ ោំតទបកងកេើត 

ឱ្យមាៃោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល ៃិងោរករៀបចំចងតកងបទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត  

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ គំរកូៃះក�ើង។

ជាមយួោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុំសូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត 

ព្ពជ ្រ៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីទទលួបៃទាពុកកបសកកម្មពិកសស ៃិងឯកឧត្តម ព្ពុំ សុខា  

រដឋាមសៃ្តីតកសួងមុខងារសាធារណៈ ចំកោះោរផ្តល់ៃវូកិច្ចោំតទ ៃិងោរជំរុញកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់តកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសា ដដលជាកហតុកធ្ើឱ្យដំកណើរោរសិកសាតសាវតជាវទទលួ

បាៃលទ្ធផលនាកពលកៃះ។

ទៃទាឹមោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុំសូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ្រ៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសួងសុខាភិបាល ចំកោះោរផ្តល់ៃវូកិច្ចោំតទ សតមបសតមលួល  

ៃិងអៃុញ្្ញ តឱ្យតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសាបាៃបំកពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃ រហតូទទលួបាៃ 

លទ្ធផលនាកពលកៃះ។

កៅក្ពុងោរងារកៃះដដរ កយើងខ្ពុំសមូដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តម យ្រ់ ្រ៊ុនណា  

រដឋាកលខាធិោរតបចំាោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងជានាយកសាលាភមូិៃទារដឋាបាល 

ដដលបាៃផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងដឹកនំាគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាកៃះ រហតូទទួលបាៃ 

លទ្ធផលជាទីកមាទៃៈនាកពលកៃះ។



X

ក្ពុងឱោសកៃះ កយើងខ្ពុំសមូដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល

នៃគណៈអភិបាលកខត្តកំពង់ចាម ឯកឧត្តម ហាន ្រុសល អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាល 

កខត្តកំពង់ចាម កលាកជំទាវ ប៉ាង ដានទី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលកខត្តកំពង់ចាម  

កលាក គទីមសួ ភទីរុណ តបធាៃមៃទាីរៃិងថ្្ក់ដឹកនំានៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម ចំកោះ 

ោរលះបង់ៃវូកពលកវលា ោរោំតទ ោរសតមបសតមលួល ៃិងោរអៃុញ្្ញ តឱ្យតកពុមោរងារ 

ករៀបចំករណីសិកសាបាៃបំកពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃ តបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងភាពរលៃូ  

រហតូទទួលបាៃលទ្ធផលនាកពលកៃះ។

កយើងខ្ពុំសូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះ កលាក ចាន់ ផលលៃទី អភិបាលតកពុងកំពង់ចាម ៃិង 

តបធាៃោរិោល័យជំនាញទាងំអស់ដដលបាៃលះបង់ៃវូកពលកវលា ចលូរមួ សតមបសតមលួល  

ៃិងអៃុញ្្ញ តឱ្យតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសាបាៃបំកពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃ រហតូទទលួ 

បាៃលទ្ធផលដចូបាៃកតោងទុក។

កយើងខ្ពុំមិៃកភ្ចក�ើយ ៃិងសូមអរគុណចំកោះ សាសសា្ត ចារ្យ យិន សុទីណាត តបធាៃ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កលាក កលាកតសីអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីទាងំអស់ 

នៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលបាៃលះបង់ៃវូកពលកវលាដ៏កតចើៃ ចូលរមួោ៉ា ងសកម្ម  

សតមបសតមលួល ៃិងផ្តល់ទិៃ្ៃ័យ ឱ្យតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសាបាៃបំកពញភារកិច្ច 

របស់ខ្លួៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងលទ្ធផល។

ជាមយួោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុំសមូអរគុណចំកោះកលាកបណ្ិត សំ ចន្ធទី ៃិងតកពុមជំនាញោរ 

បកច្ចកកទសនៃកម្មវិធីកំដណទតមង់វិមជ្ឈោរៃិងរដឋាបាល នៃទីភ្ាក់ងារសហតបត្តិោរអៃ្តរជាត ិ

អាល្មឺ៉ាង់ (DAR/GIZ) ដដលដតងដតផ្តល់ៃវូោរោំតទ ៃិងោរតតមង់ទិសកៅកព្ុងដំកណើរោរ 

នៃោរករៀបចំករណីសិកសាកៃះ។

សូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះតកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណី-

សិកសា ដដលបាៃដណនំាតតមង់ទិស ៃិងផ្តល់ជាធាតុចលូក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសិកសា 

កៃះ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ សមូអរគុណចំកោះតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសារបស់មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម ៃិងតកពុមោរងារសតមបសតមលួល ដដលបាៃលះបង់កម្ាងំោយចិត្ត ៃិងបញ្្ញ

ក្ពុងោរសតមបសតមលួល ករៀបចំ តាក់ដតង ៃិងចងតកងករណីសិកសាកៃះឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផល 

ដូចោរកតោងទុក។
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XIបញ្ជី អក្សរកាត់

បញ្
ជីអក
្សរ
កា
ត
់្រញ្ទីអ្រ្សរកាត់

អ្រ្សរកាត់ ពា្រ្យព្ញ

ស៥ សតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព ស្តង់ដ្ ស្ិរភាព

-ដ- ដដដល

5 S Sort, Set, Shine, Standardize, Sustain

CPA Complementary Package of Activities

AHF Aids Healthcare Foundation

DMDP Diagnosis Microbiology Development Program

ECG Electrocardiogram

H-EQIP Health Equity and Quality Improvement Project

HMIS Health Management Information System

ICU Intensive Care Unit

ICRC International Committee of the Red Cross Cambodia

IPC Infection Prevention and Control

WHO World Health Organization

JICA Japan International Cooperation Agency

KOICA Korea International Cooperation Agency

KWWA Kampuchea Women’s Welfare Action

LDSC Last Day Saint Charities

NAMRU-2 Naval Medical Research Unit 2

PCA Payment Certification Agency
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PMRS Patient Management Registration System

QI Quality Improvement

UHC Universal Health Coverage 

URC University Research Co. LLC

UNFPA United Nation Population Fund

UNICEF United Nations Children's Fund 
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ជំ្្ូរទទី១� ពសច្រ្តទីពផ្តើម

១�១� លំនា្ំរញ្ហា មនការពសាវពជាវ

ោរតបកតួតបដជងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅតាមអង្គភាពកព្ុងស្ាប័ៃសាធារណៈ 

គជឺាគៃឹ្ះចំា បាច់មួយកព្ុងោរធានាបាៃៃវូតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ ដល ់

តគប់តសទាប់តបជាពលរដឋាទាងំអស់កៅក្ពុងតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 

មាៃឆៃទាៈោ៉ា ងកមាះមុត ឥតរា្យកព្ុងោរជំរុញោរអៃុវត្តោរងារដកទតមង់តគប់ដផ្ក តគប ់

វិស័យឱ្យោៃ់ដតមាៃលក្ណៈទលូំទលូាយ ៃិងសុីជកតរៅក្ពុងកោលកៅកធ្ើឱ្យតបកទសកម្ពុជា 

មាៃសុខុដុមៃីយកម្ម ៃិងោរអភិវឌ្ឍតបកបកដ្យចីរភាព សំកៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរ 

របស់តបកទសជាតិ ៃិងតបជាជៃ។ ដផ្អកកលើសា្ម រតីកៃះ ោរកលើកកម្ស់អភិបាលកិច្ចកព្ុងរដឋា- 

បាលសាធារណៈគជឺាកម្ាងំចលករដ៏ចំាបាច់ ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលតគប់ជាៃ់ថ្្ក់តតនូវយក 

ចិត្តទុកដ្ក់ជាអាទិភាពបំផុត។ អភិបាលកិច្ចតតនូវបាៃរាជរដ្ឋា ភិបាលកំណត់ថ្ជាស្នូលនៃ 

យុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងបាៃផ្តល់សារសំខាៃ់ក្ពុងោរជំរុញោរអៃុវត្ត 

កោលៃកោបាយវិមជ្ឈោរៃិងវិសហមជ្ឈោរ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ោរដក 

ទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ោរដកទតមង់ចបាប់ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ ៃិងោរដក 

ទតមង់តាមវិស័យកផសេងៗកទៀតរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ោរកសាងជំកៃឿៃិងទំៃុកចិត្តពីតបជាពលរដឋាគជឺាោរលំបាកដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលតតនូវ 

បៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់ជាយុទ្ធសាសស្តតាមរយៈោរផ្តល់កសវាសាធារណៈតបកបកដ្យគុណភាព  

តបសិទ្ធភាពៃិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពជៃូតបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។ កផ្តើមកចញពី 

សា្ម រតីកៃះ ោរពតងឹងស្ាប័ៃផ្តល់កសវាសាធារណៈ ៃិងភាពជាអ្កដឹកនំាពិតតបាកដជា 

កតា្ត លីករដ៏មាៃសារសំខាៃ់ ៃិងអាទិភាពបំផុតកព្ុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

កៅក្ពុងស្ាប័ៃសាធារណៈ។ 

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូ 
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កោលៃកោបាយ លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ៃិងឯកសារដណនំាមយួចំៃៃួជាអាទិ៍ កោល- 

ៃកោបាយស្ត ីពីោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ តពះរាជតកឹត្យស្ត ីពីកោលោរណ៏រមួនៃោរបកងកេើត 

ៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស អៃុតកឹត្យស្ត ីពីោរករៀបចំៃិងោរតប- 

តពឹត្តកៅនៃគណៈកមា្ម ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ អៃុតកឹត្យស្ត ីពីោរបកងកេើតយៃ្តោរ 

តចកកចញចូលដតមួយសតមាប់ោរផ្តល់កសវារដឋាបាលកៅរដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ។

ជាមយួោ្កនាះដដរ តកសងួសុខាភិបាល ក៏ដូចជាតកសួង ស្ាប័ៃដនទកទៀត បាៃ 

ដ្ក់កចញៃវូដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ដផៃោរសកម្មភាព ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានា  

កដើម្ីកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។ ឯកសារដដលតកសងួ 

សុខាភិបាលបាៃដ្ក់កចញមាៃដូចជា ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០  

ដផៃោរសកម្មភាពសតមាប់បងាកេ រៃិងតគប់តគងជំងមឺិៃឆ្ង២០១៦-២០២០ ដផៃោរសកម្ម- 

ភាពពហុវិស័យជាតិស្ត ីពីោរោរោរៃិងោរតបយុទ្ធៃឹងជំងមឺិៃឆ្ង២០១៨-២០២៨។

ក្ពុងោរកលើកទឹកចិត្តចំកោះអង្គភាពដដលបាៃខិតខំដកលម្អគុណភាពកសវារបស់ខ្លួៃ  

រាជរដ្ឋា ភិបាល បាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃវូអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បកចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា  

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ 

អប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ កោលបំណងនៃអៃុតកឹត្យកៃះគឹកដើម្ីជំរុញៃិងកលើកកម្ស់ 

តបសិទ្ធភាពៃិងគុណភាព នៃដំកណើរោររបស់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកព្ុងវិស័យអប់រំ 

ៃិងវិស័យសុខាភិបាលឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង តាមរយៈោរកំណត់ឱ្យមាៃោរវាយតនម្ 

ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ។ូ

អៃុកលាមតាមអៃុតកឹត្យខាងកលើ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

ថ្្ក់ជាតិ រាជធាៃី កខត្ត តកពុង តសពុក ខណ្ តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង។ គណៈកម្មោរវាយតនម្ 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិមាៃរដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារសាធារណៈជាតបធាៃ  

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈរាជធាៃី កខត្ត មាៃអភិបាលនៃគណៈ- 

អភិបាលរាជធាៃី កខត្ត ឬតំណាងនៃគណៈអភិបាលរាជធាៃី កខត្តជាតបធាៃ ៃិងគណៈកម្មោរ 
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វាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈតកពុង តសពុក ខណ្ មាៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាល 

តកពុង តសពុក ខណ្ ឬតំណាងនៃគណៈអភិបាលតកពុង តសពុក ខណ្ ជាតបធាៃ។

កដ្យដផ្អកកលើៃីតិវិធី កោលោរណ៏ លក្ណៈវិៃិច្័យ ៃិងភារកិច្ចដដលបាៃកំណត់  

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ បាៃខិតខំបំកពញ 

ភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរវាយតនម្ៃិងកតជើសករីសអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិ-បាល។ ជាលទ្ធផល គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិបាៃសកតមចកតជើសករសីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូ 

ក្ពុងវិស័យអប់រចំំៃួៃ១០ ៃិងវិស័យសុខាភិបាលចំៃួៃ៣០ កដើម្ីផ្តល់ោៃរង្ាៃ់ វិញ្្ញ បៃបតត  

ៃិង្វិោជារង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្ត។ កព្ុងចំកណាមអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យ 

សុខាភិបាលចំៃួៃ៣០ ខាងកលើមាៃ៖ ១)មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត៣ (CPA3) ចំៃៃួ១០ ២)មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត២ (CPA2) ចំៃួៃ១០ ៃិង៣)មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ (CPA1) ចំៃៃួ១០។ កព្ុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់កសវាសំណុំ 

សកម្មភាពបសង្គប់កតមិត៣ (CPA3) ចំៃួៃ១០ គមឺៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តកំពង់ចាមទទលួបាៃ 

ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១។

ជាោរតបស្ងដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យអប់រ ំ(វិទយាល័យ) ៃិង

វិស័យ សុខាភិបាល (មៃទាីរកពទ្យបដង្អក) ទាងំ៤០ខាងកលើ ដដលបាៃខិតខំបំកពញោរងារ 

ក្ពុងោរផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋាបាៃល្អ កៅន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃ 

តបារព្ពិធីតបោសទទួលសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យអប់រំ  

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កតោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា  

ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី ៃិងជារដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ 

សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុៃ ដសៃ នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។

កៅក្ពុងពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ 
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អប់រ ំៃិងវិស័យ សុខាភិបាលកនាះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា បាៃ 

ផ្តល់អៃុសាសៃ៍ចំៃួៃតបំាបីចំណចុ ដដលអៃុសាសៃ៍ទីមយួៃិងដំបងូបំផុតកនាះ គឺកស្ើឱ្យមាៃ 

ោរករៀបចំចងតកងបទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរ ូកដើម្ីកធ្ើជាករណីសិកសាៃិងបៃ្តផសេព្ផសាយជៃូអង្គភាពវិទយាល័យ ៃិង 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកផសេងកទៀតកៅទូទាងំតបកទស សតមាប់ជាោរដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិង 

ពតងីកៃវាៃុវត្តៃ៍សតមាប់ោរដកលម្អគុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃជៃូតបជាពលរដឋា។ 

បដៃ្មពីកលើកៃះ ោរដចករំដលកបទពិកសាធៃ៍នៃភាពកជាគជ័យរវាងអង្គភាពដដលទទលួ 

បាៃស្ានដកឆ្ើម ៃិងអង្គភាពកផសេងៗកទៀតជាកតា្ត ចំាបាច់កព្ុងោរបៃ្តដកលម្អគុណភាពនៃ 

ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ ពតងឹងភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងោរនច្តបឌិតដដលអាចៃឹងជំរុញ 

ឱ្យអង្គភាពកបាះជំហាៃកៅមុខតបកបកដ្យភាពកជឿទុកចិត្ត។

កដ្យកោងអៃុសាសៃ៍ខាងកលើ ៃិងសច្ចភាពនៃសារសំខាៃ់នៃោរសិកសាករៀៃសតូត 

ពីោ្កៅវិញមក តកសួងមុខងារសាធារណៈដដលមាៃសាលាភមូិៃទារដឋាបាលជាកសនាធិោរ  

បាៃករៀបចំតកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំចងតកងៃវូបទពិកសាធៃ៍ ៃិងកមករៀៃល្អៗពីអង្គភាព 

ផ្តល់កសវាធារណៈគំរ ូឬដដលទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ នាកពលកៃ្ងមកទាងំកព្ុងវិស័យ 

អប់រំ ទាងំកព្ុងវិស័យសុខាភិបាល។

ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលមាៃអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរទូទលួបាៃជ័យលាភី 

កលខ១ ចំៃៃួ៣រមួមាៃ៖ ១)មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ 

ក្ពុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត៣ (CPA3)  

២)មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ដដលទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ ក្ពុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ (CPA2) ៃិង ៣)មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ

កៅកខត្តកោធិ៍សាត់ ដដលទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ក្ពុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់ 

កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ (CPA1)។ កហតុដូកច្ះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃ 

ោ្យជាអង្គភាពកោលកៅសតមាប់សិកសាតសាវតជាវក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសិកសាកៃះ 
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ក�ើង។

១�២� ពោល្រំណងមនការពសាវពជាវ

ោរសិកសាតសាវតជាវកៃះមាៃកោលបំណង តបមូលចងតកងៃូវកមករៀៃ ៃិងបទពិកសាធៃ៍ 

ល្អៗកៅក្ពុងដំកណើរោរតគប់តគងៃិងផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលជាអង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរទូទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ កព្ុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់ 

កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត ៣ (CPA3) នៃវិស័យសុខាភិបាល សតមាប់ជាោរដចក

រដំលកចំកណះដឹងបដៃ្មកៅដល់មៃទាីរកពទ្យដនទ អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ ៃិងតគឹះស្ាៃ 

សិកសាសាធារណៈកផសេងៗកទៀត។

១�៣� សដន្រំណត់ និងវិសាលភា្មនការពសាវពជាវ

ោរសិកសាតសាវតជាវកៃះពិៃិត្យកមើលកៅកលើោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវារបស ់

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ក្ពុងអំ�ពុងឆំ្្២០១៥ រហតូដល់២០១៩។

ោរសិកសាតសាវតជាវកៃះកផ្្ត តសំខាៃ់កៅកលើោរអៃុវត្តតាមៃវូសចូនាករកោលទាងំ៨  

ដដលបាៃដចងកព្ុងអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បកចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីព ី

ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។ សចូនាករកោលទាងំ៨កនាះរមួមាៃ៖ ១)ស្តង់ដ្កសវាសាធារណៈ ២)ស្តង់ដ្ 

ឬៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព ៣)ោរតគប់តគងហិរញ្ញវតព្ុសាធារណៈ 

កៅក្ពុងអង្គភាព ៤)ោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅកព្ុងអង្គភាព ៥)ោរករៀបចំ 

ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃអង្គភាព ៦)ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគ ូ

អភិវឌ្ឍ តពមទាងំោរចលូរមួវាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ ៧)ោរកដ្ះតសាយ 

បញ្ហា តបឈមជាមយួតបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ៍ ៃិង៨)ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 

កដើម្ីកធើ្ឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ។
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១�៤� វិធទីសានស្តពសាវពជាវ

១�៤�១� វិធទីសានស្តសិ្រសាចងព្រង្ររណទីសិ្រសា

Sturman (1997) បាៃកលើកក�ើងថ្ ករណីសិកសាជាទកូៅសិកសាអំពីបុគ្គល តកពុម ៃិង 

បាតុភតូ។ Creswell (2009) ក៏បាៃកលើកក�ើងដដរថ្ ក្ពុងករណីសិកសា អ្កសិកសាតសាវតជាវ 

សិកសាសុីជកតរៅកៅកព្ុងកម្មវិធីមយួ តពឹត្តិោរណ៏មយួ សកម្មភាពមួយ ដំកណើរោរមយួ ឬបុគ្គល 

ម្ាក់ឬកតចើៃនាក់។ រចនាសម្័ៃ្ធនៃករណីសិកសាគរួដតជាបញ្ហា  បរិបទ តពឹត្តោរណ៍ ៃិងកមករៀៃ 

បទពិកសាធៃ៍ (Creswell, 2014)1។ តាមទសសេៃៈរបស់ Creswell (2009) ករណីសិកសាគជឺា 

តបកភទនៃោរសិកសាតសាវតជាវមយួកៅក្ពុងោរសិកសាតសាវតជាវដបបគុណភាព (Qualitative  

research)2។

កៅក្ពុងោរសិកសាតសាវតជាវកៃះ កយើងកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត ដបបគុណភាព កដើម្ីតបមលូ 

ចងតកងបទពិកសាធៃ៍ ៃិងកមករៀៃអៃុវត្តៃ៍ជាក់ដស្តងរបស់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ 

សតមាប់ដចករំដលកៃិងបកតមើផលតបកោជៃ៍ដល់ោរករៀៃសតូតរបស់អ្កោក់ព័ៃ្ធដនទកទៀត។

១�៤�២� វិធទីសានស្តព្រមលូទិននាន័យ

កៅក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសិកសាកៃះ កតបើតបាស់ទិៃ្ៃ័យ២តបកភទគ ឺទិៃ្ៃ័យទី១  

(Primary data) ៃិងទិៃ្ៃ័យទី២ (Secondary data)។

កៅក្ពុងោរតបមូលទិៃ្ៃ័យទី១ (Primary data) តកពុមោរងារបាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈ  

កិច្ចតបជុំពិភាកសា ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ ៃិងោរអកងកេតផ្ទា ល់។

កិច្ចតបជុំពិភាកសា៖ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើោរតបជុំពិភាកសាជាមយួ ១)អភិបាលរងកខត្ត 

កំពង់ចាមដដលទទលួបៃទាពុកវិស័យសុខាភិបាល តពមទាងំតបធាៃៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខា- 

ភិបាលកខត្តកំពង់ចាម ដដលកិច្ចតបជុំកៃះកធ្ើក�ើងកៅមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម  

២)អភិបាលតកពុងកំពង់ចាម ថ្្ក់ដឹកនំាោរិោល័យជំនាញកៅរដឋាបាលតកពុង បណា្ត កៅសងាកេ ត់  
1 ដកតសង់កដ្យ Mohajan, 2018, Qualitative Research Methodology in Social Science and  

Related Subjects, ទំព័រ១១។
2 -ដ- ទំព័រ៧
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ជំព
ូក
ទី១

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

បណា្ត តបធាៃមណ្លសុខភាពកៅតកពុងកំពង់ចាម ៃិងសហគមៃ៍កៅតកពុងកំពង់ចាម ដដល 

កិច្ចតបជុំកៃះកធ្ើក�ើងកៅសាលាតកពុងកំពង់ចាម ៣)តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ  

តបធាៃដផ្កគណកៃយ្យ ៃិងតបធាៃដផ្ករដឋាបាលនៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលកិច្ចតបជុំ 

កៃះកធ្ើក�ើងកៅបៃទាប់តបជុំមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។ កិច្ចតបជុំពិភាកសាកធ្ើក�ើងកៅតាម 

កពលកវលាដដលបាៃកំណត់កៅក្ពុងកម្មវិធីចុះតបមូលទិៃ្ៃ័យរបស់តកពុមោរងារ។

ោរជបួសមា្ភ សៃ៍៖ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួ ១)តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ  

អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្កគណកៃយ្យ ៃិង២)អតីតអ្កជំង ឺអ្កជំង ឺអ្កកំដរអ្កជំងឺ 

សរុបចំៃៃួ២២ នាក់។ ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួអតីតអ្កជំងបឺាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈទរូស័ពទា 

កដ្យផ្ទា ល់។

ោរអកងកេតផ្ទា ល់កៅមៃទាីរកពទ្យកខត្ត៖ តកពុមោរងារបាៃចុះសិកសា ពិៃិត្យកមើល ៃិងផ្តិត 

យករបូភាពជាក់ដស្តងនៃទីតំាង បរិកវណ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ អនាម័យ បរិស្ាៃ ោរតគប់តគង  

ៃិងោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

កៅក្ពុងោរតបមូលទិៃ្ៃ័យទី២ (Secondary data) កធ្ើក�ើងតាមរយៈោរតបមូល 

ឯកសារដដលមាៃតសាប់ ដចូជា អៃុតកឹត្យ តបោស របាយោរណ៍វាយតនម្របស់គណៈ 

កម្មោរបកច្ចកកទសអៃ្តរតកសងួ បទបងាហា ញរបស់តបធាៃមៃទាីរកពទ្យក្ពុងកពលតប�ងតបណំាង 

ៃិងក្ពុងកពលដចករដំលកពិកសាធៃ៍ ៃិងរបាយោរណ៍កផសេងៗរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

ដំកណើរោរនៃោរសិកសាតសាវតជាវកៃះដចកកចញជា២ដំណាក់ោល ១)សិកសាតសាវតជាវ 

កៅៃឹងកដៃ្ង (Desk research) ២)សិកសាតសាវតជាវកៅទីកដៃ្ងកោលកៅ (Field  

research)។

១�៤�៣� វិធទីសានស្តវិភាគទិននាន័យ

ទិៃ្ៃ័យដដលទទលួបាៃ តតនូវបាៃយកមកករៀបចំកៅតាមដំណាក់ោល រមួមាៃ៖  

១)ករៀបចំទិៃ្ៃ័យដដលទទលួបាៃកៅតាមសូចនាករដដលបាៃកតោងទុក ២)កធ្ើសុតកឹត្យភាព 

ទិៃ្ៃ័យតាមរយៈោរកតបៀបកធៀបទិៃ្ៃ័យដដលទទលួបាៃពីតបភពកផសេងៗ ៃិងោរតបជុ ំ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម8

ពិភាកសាកៅក្ពុងតកពុមោរងារដដលចុះសិកសាតសាវតជាវ ៣)វិភាគទិៃ្ៃ័យកៅតាមសូចនាករ  

ៃិង ៤)បញ្នូៃលទ្ធផលនៃោរវិភាគកៅអង្គភាពកោលកៅ (មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម)ៃិង 

ភាគីោក់ព័ៃ្ធកដើម្ីពិៃិត្យ ៃិងផ្តល់កោបល់។ ោរវិភាគទិៃ្ៃ័យកធើ្ក�ើងតាមវិធីសាសស្ត   

“ោរពិពណ៌នាដបបគុណភាព”។ ចំដណកឯទិៃ្ៃ័យដដលមាៃលក្ណៈជាបរិមាណ ដចូជា  

តារាង តោហ្ិក តតនូវបាៃយកមកកតបើតបាស់សតមាប់ោំតទបដៃ្មដល់ោរវិភាគ។
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

ជំ្្ូរទទី២� ស្ានភា្ទពូៅវិស័យសុខាភិបាល និងសមិទ្ធ្រម្មមន 
មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

២�១� ្ររិ្រទរួមមនការស្រទពមង់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធីៃកោបាយ កដ្យឈរកលើកោលោរណ ៍

តគឹះសំខាៃ់ៗ ក្ពុងកនាះមាៃោរកលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាជៃតគប់ដផ្ក  

តគប់ថ្្ក់ ៃិងតគប់មជ្ឈដ្ឋា ៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើងទាងំគុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងវិសាលភាព  

កោលគជឺាកសវាសាធារណៈដដលកៅកកៀកជាមយួតបជាជៃ ៃិងទទលួបាៃោរកជឿទុកចិត្ត 

ពីតបជាជៃ3។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាៃៃិងកំពុងបៃ្តជំរុញដំកណើរោរដកទតមង ់

សុីជកតរៅ ៃិងទូលំទូលាយ ដដលរមួមាៃ៖ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ោរដកទតមង់ 

ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ោរដកទតមង់វិមជ្ឈោរៃិងវិសហមជ្ឈោរ ៃិងជាពិកសស  

កដ្យកផ្្ត តសំខាៃ់កលើវិស័យអប់រំ ៃិងសុខាភិបាល សំកៅកធ្ើឱ្យកសវាសាធារណៈោៃ់ដត 

មាៃភាពកឆ្ើយតប តបសិទ្ធភាព តបសិទ្ធផល ៃិងជំកៃឿទុកចិត្តពីតបជាជៃ។

ជាលទ្ធផល រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាសកតមចបាៃសមិទ្ធផលធំៗជាកតចើៃ ជាពិកសស 

ោរសកតមចបាៃៃវូកោលកៅនៃសចូនាករដផ្កសង្គមកិច្ច ទាងំកព្ុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។ ជាក់ដស្តង សុខភាពសាធារណៈតតនូវបាៃដកលម្អជាលំដ្ប់ ក្ពុងកនាះរាជរដ្ឋា - 

ភិបាលកម្ពុជា សកតមចបាៃកសទា ើរទាងំតសពុងៃវូកោលកៅអភិវឌ្ឍសហសសេវតសេកម្ពុជា២កៅ  

៣ឆំ្្ មុៃោលវិភាគកំណត់ទាក់ទងៃឹងោរោត់បៃ្យអតតាមរណភាពមាតា ទារកៃិងកុមារ  

ោរោត់បៃ្យបៃទាពុកជំងឺឆ្ង ដចូជា ជំងកឺអដស៍ ជំងតឺគពុៃចាញ់ ៃិងជំងរឺកបង ជំងមឺិៃឆ្ង  

ៃិងកតា្ត ហាៃិភ័យនានាដដលមាៃផលប៉ាះោល់ដល់សុខភាពតបជាជៃ ជាពិកសសទទលួ 

បាៃកជាគជ័យក្ពុងោរលុបបំបាត់ជំងកឺសញិ្លទាងំតសពុងកៅឆំ្្២០១៦4។ កបើកយើងតកក�ក 

កមើលអាយុោលសង្ឹមរស់ជាមធ្យមរបស់តបជាជៃបាៃកកើៃពី ៥៦,៧ឆំ្្ កៅឆំ្្១៩៩៨ ដល់  

3
 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, កម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥, ២០១៣, ទំព័រ ៥។

4 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ២០១៦-២០៣០ 
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម10

៧០,៦ឆំ្្ កៅឆំ្្២០១៨។ ម៉ាយាងកទៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃបកងកេើៃោរបងាកេ រហាៃិភ័យហិរញ្ញវត្ពុ  

ក្ពុងកោលបំណងផ្តល់ោរោំោរដផ្កហិរញ្ញវត្ពុកព្ុងោរកតបើតបាស់កសវាដ្ទាសំុខភាពរបស់ 

តបជាជៃតាមយៃ្តោរោំោរសុខភាពសង្គម ដដលកំពុងតតនូវបាៃអៃុវត្ត ដចូជាកម្មវិធីមលូៃិធ ិ

សមធម៌ របបសៃ្តិសុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព ៃិងកម្មវិធីឧបត្ម្ភសាច់តបាក់ដល់សស្ត ីតកីតក 

មាៃនផទាកោះ ៃិងកុមារមាៃអាយុកតោម២ឆំ្្។ តាមោរបា៉ា ៃ់តបមាណកៅឆំ្្២០១៩ តបជាជៃ  

៣៨,៥% នៃតបជាជៃកម្ពុជាសរុបជាង ១៦លាៃនាក់ តតនូវបាៃតគបដណ្ត ប់កដ្យមូលៃិធ ិ

សមធម៌ ៃិងរបបសៃ្តិសុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព (កដ្យមិៃរាប់បញ្ចនូលោរធានារា៉ាប់រង 

សុខភាពឯកជៃ) កដ្យកកើៃក�ើងពី ៣៥,៧% កៅឆំ្្២០១៨5។

តបោរកៃះបាៃកធ្ើឱ្យស្ាៃភាពទូកៅរបស់តបជាជៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង តាមរយៈោរ 

កលើកកម្ស់សុខភាព ៃិងសុខុមាលភាពតបកបកដ្យសមធម៌ក្ពុងចំកណាមតបជាជៃដដល 

មាៃស្ាៃភាពកសដឋាកិច្ចខុសៗោ្ ៃិងរវាងតបជាជៃរស់កៅទីតបជុំជៃ ៃិងតំបៃ់ជៃបទ6។

២�២� ទិដ្ឋភា្រួមមនព្រ្័ន្ធសុខាភិបាល

២�២�១� ព្រ្័ន្ធសុខាភិបាល

ក្ពុងតកបខណ្នៃោរដកទតមង់ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃគិតគរូោ៉ា ងយកចិត្តទុកដ្ក់ 

ក្ពុងោរដកលម្អតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលតាមរយៈោរកធើ្កំដណទតមង់ជាដំណាក់ោលៗ ចាប់តំាងព ី

ឆំ្្១៩៩៤ កដ្យកផ្្ត តកលើ ßោរដកលម្អ ៃិងពតងីកោរដ្ទាសំុខភាពបឋម តាមរយៈោរ 

អៃុវត្តអភិតកមតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលតសពុកà សំកៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរដផ្កសុខភាព 

ជាសារវៃ័្តរបស់តបជាពលរដឋា។ ោរកធ្ើកំដណទតមង់វិស័យសុខាភិបាល បាៃនំាមកៃវូោរ 

ផ្្ស់ប្តនូរជាបកណ្ត ើរៗចំកោះវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា កដ្យបាៃដតបោ្យតបព័ៃ្ធសុខាភិ- 

បាលកម្ពុជាពី ßោរករៀបចំតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលឈរកលើរចនាសម្័ៃ្ធរដឋាបាល កៅរកតបព័ៃ្ធ 

សុខាភិបាលដផ្អកកលើលក្ណៈវិៃិច័យ្ចំៃៃួតបជាជៃ ៃិងលទ្ធភាពមកទទលួយកកសវា 

5 របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្ ២០១៩។
6 តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០។
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

សុខភាពà។ ជាលទ្ធផល តបព័ៃ្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាបច្ចពុប្ៃ្តតនូវបាៃករៀបចំជា៣ថ្្ក់ រមួ 

មាៃ៖ ថ្្ក់កណា្ត ល ថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត ៃិងថ្្ក់តសពុក (របូភាព ២.១)។ តនួាទីៃិងមុខងារ 

នៃថ្្ក់ៃីមយួៗតតនូវបាៃពិៃិត្យ ៃិងកំណត់ចបាស់លាស់សាជា ្្មីក�ើងវិញ7។

របូភាព ២.១ ស្ត ីពីថ្្ក់ទាងំ៣ នៃតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលសាធារណៈ

តបភព៖ តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៦

ក្ពុងបរិបទកៃះ តបព័ៃ្ធសុខាភិបាល បាៃកផ្្ត តជាសំខាៃ់កៅកលើោរអៃុវត្តដផៃោរ 

តគបដណ្ត ប់ សុខាភិបាល (ផ.តគ.ស) ដដលជាតកបខណ្សតមាប់អភិវឌ្ឍបណា្ត ញកហដ្ឋា - 

រចនាសម្័ៃ្ធសុខាភិបាល កដ្យកតបើតបាស់លក្ណៈវិៃិច្័យពីររមួោ្៖ ចំៃួៃតបជាជៃ ៃិង 

លទ្ធភាពទទលួបាៃកសវាសុខភាព (តារាង ២.១) តពមទាងំគិតគរូហ្មត់ចត់អំពីគុណភាព

នៃោរដ្ទា ំៃិងធៃធាៃដដលមាៃ។ ជាលទ្ធផល រហតូដល់ឆំ្្២០១៩ មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល 

7 តកសួងសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម12

សាធារណៈទទូាងំតបកទសរមួមាៃ៖ មណ្លសុខភាពចំៃួៃ ១.២២១កដៃ្ង ប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាព 

ចំៃួៃ១២៧កដៃ្ង ៃិងមៃទាីរកពទ្យចំៃួៃ១២៦កដៃ្ង។ កព្ុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យ១២៦ មាៃ 

មៃទាីរកពទ្យជាតិចំៃួៃ៩ មៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី/កខត្តចំៃួៃ២៥ ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុក 

តបតិបត្តិចំៃួៃ៩២ ស្ិតក្ពុងតសពុកតបតិបត្តិ១០៣ ក្ពុងរាជធាៃី/កខត្តទាងំ២៥8។

២�២�២� សផនការពគ្រ់ដណ្ត ្រ់សុខាភិបាល

ដផៃោរតគប់ដណ្ត ប់សុខាភិបាលគជឺាតកបខណ្សតមាប់អភិវឌ្ឍបណា្ត ញកហដ្ឋា រចនា- 

សម្័ៃ្ធសុខាភិបាល កដ្យកតបើតបាស់លក្ណៈវិៃិច្័យពីររមួោ្៖ ចំៃួៃតបជាជៃ ៃិងលទ្ធភាព 

ទទួលបាៃកសវាសុខភាព តពមទាងំគិតគរូហ្មត់ចត់អំពីគុណភាពនៃោរដ្ទា ំៃិងធៃធាៃ 

ដដលមាៃ កព្ុងកោលបំណងកដើម្ី៖ ១)អភិវឌ្ឍកសវាសុខភាពកដ្យកំណត់លក្ណៈវិៃិច្័យ 

សតមាប់ទីតំាង ៃិងតំបៃ់ទទួលខុសតតនូវរបស់មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល ២)ដបងដចកធៃធាៃ 

ហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងធៃធាៃមៃុសសេតបកបកដ្យសមធម៌ តពមទាងំកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាពនៃ 

ោរកតបើតបាស់ធៃធាៃទាងំកនាះ ៃិង៣)ធានាថ្កសចក្តីតតនូវោរដផ្កសុខភាពរបស់តបជា 

ពលរដឋាតតនូវបាៃកឆ្ើយតបតបកបកដ្យសមធម៌តាមរយៈោរតគបដណ្ត ប់នៃកសវាសុខភាព 

កលើតបជាពលរដឋាទាងំអស់9។

តារាង ២.១ ស្ត ីពីលក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់បកងកេើតមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាល

មលូដ្ឋា នសុខាភិបាល ចំនួនប្រជាជន (នាក់) លទ្ធភាពទទួលបានសសវា

មណ្ឌ លសុខភាព ចំនួនសមសសប ១០.០០០

បសបសបរួលពី 

៨.០០០-១២.០០០ 

ក្នុងរង្វង់ ១០គ.ម ឬ ធ្្វើដំធណើរជាអតិបរមា 

២ធមាោ ង ធោយធ ម្ើរធ�ើងក្នុងតំបន់

ទទួលខុសសតរូវរបស់មណ្ឌ លសុខភាព 

8 តកសួងសុខាភិបាល, របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩។
9 តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០។
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

មន្ីរធពទ្យបបងអែក ចំនួនសមសសប ១០០.០០០

បសបសបរួលពី

៦០.០០០-២០០.០០០+

ក្នុងតំបន់មានសបជា�នរស់ធៅធសចើន៖ 

ធ្្វើដំធណើរ ២ធមាោ ងធោយរ្យន្ត ឬ

កាណូត។ក្នុងតំបន់�នបទៈ ធ្្វើដំធណើរ

មិនធលើសពី៣ធមាោ ងធោយរ្យន្ត 

ឬកាណូត 

បោុស្ត ិសុខភាព បសបសបរួលពី 

២.០០០-៣.០០០

ចមាងា យពីឃុំ/ភូមិធៅមណ្ឌ លសុខភាព

�ិតបំផុត ធលើសពី ១៥ គ.ម ធ�ើយ

មានរបំាងភូមិសាសស្ត  (ទធនលេ ភ្ំ ឬ

សាថា នភាពផលេរូវពិបាក) 

តបភព៖ តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៦

២�២�៣� ព្រ្័ន្ធផ្តល់ពសវាសុខាភិបាល

តកសងួសុខាភិបាលបាៃៃិងកំពុងអៃុវត្តតបកបកដ្យសា្ម រតីទទលួខុសតតនូវខ្ស់ៃវូ 

អភិតកមសមា-ហរណកម្មនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល រមួមាៃ កសវាបងាកេ រ អប់រំកលើក 

កម្ស់គុណភាពសុខភាព ោរកធ្ើករាគវិៃិច្័យ ពយាបាលៃិងដ្ទាជំំង ឺៃិងសា្ត រៃីតិសម្ទា  

តាមរយៈោរផ្តល់កសវាមាៃគុណភាព សុវតិ្ភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព កៅតាមមូលដ្ឋា ៃសុខា- 

ភិបាល ពតងឹងតបព័ៃ្ធបញ្នូៃអ្កជំងឺ ៃិងោរចុះផ្តល់កសវាតាមភមូិ�ុំ ជាពិកសសកៅកព្ុងតំបៃ់ 

ជៃបទដដលតបជាពលរដឋាពិបាកមកទទលួយកកសវា។ តបព័ៃ្ធនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល 

បាៃកផ្្ត តជាចម្ងកលើោរផ្តល់កសវាឬអៃ្តរាគមៃ៍សុខភាពសាធារណៈជាកតចើៃដដលទាក់ទង 

ផ្ទា ល់ៃឹងបញ្ហា សុខភាពរបស់តបជាពលរដឋាផង ៃិងទាក់ទងៃឹងកតា្ត សង្គមនានាដដលមាៃ 

ផលប៉ាះោល់កលើសុខភាពផង។ ោរផ្តល់កសវាទាងំអស់កនាះមាៃកោលកៅោត់បៃ្យ 

ដ្មកទៀត ៃវូោរឈៃឺិងស្ាប់របស់មាតា ទារក ៃិងកុមារ បៃ្យបៃទាពុកនៃជំងឆ្ឺង ជំងមឺិៃ 

ឆ្ង ៃិងជំងរុឺានំរ៉ា តពមទាងំបញ្ហា សុខភាពសាធារណៈចម្ងៗដនទកទៀត10។

10 តកសួងសុខាភិបាល, ឆំ្្២០២០ ស្ត ីពីតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល, កគហទំព័រ www.moh.gov.kh។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម14

របូភាព ២.២ ស្ត ីពីតបព័ៃ្ធផ្តល់កសវាសុខាភិបាល

តបភព៖ តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០២០
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

២�៣� ស្ានភា្ទពូៅរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

២�៣�១� ភមូិសានស្តមន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

កខត្តកំពង់ចាមមាៃដផទាដីសរុប៤.៥៤៨,០៩គម២ មាៃតកពុងចំៃៃួ១ គតឺកពុងកំពង់ចាម  

ៃិងតសពុកមាៃចំៃៃួ៩ គឺតសពុកបាធាយ ចំោរកលើ កជើងនតព កំពង់កសៀម កងមាស កោះសទូិៃ  

នតពឈរ តសីសៃ្ធរ ៃិងសទា ឹងតតង់ តពមទាងំមាៃ�ុំចំៃៃួ១០៥ សងាកេ ត់ចំៃៃួ៤ ភមូិចំៃួៃ៩១៦។  

កៅឆំ្្២០១៩ កខត្តមាៃតបជាជៃចំៃៃួ ១.១០៧.៦០៥នាក់ ក្ពុងកនាះតសីមាៃចំៃួៃ 

៥៦៦.៦៧៨នាក់ ៃិងចំៃៃួតគលួសារសរុប ២៧៤.០០៩តគលួសារ កដ្យមាៃដង់សុីកតតបជាជៃ 

២៤៣នាក់ក្ពុង១គី�នូដម៉ាតតតកឡា។ ជាមួយោ្ដដរ កខត្តមាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តចំៃួៃ១ ោរិោល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិចំៃួៃ៩ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុកចំៃួៃ៦ មណ្លសុខភាពចំៃៃួ 

៩១11។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមស្ិតកៅដក្រសាលាកខត្តកំពង់ចាម កៅទល់មុខៃឹងសាលា 

តកពុងកំពង់ចាម ដដលស្ិតកៅភមូិទី៧ សងាកេ ត់កំពង់ចាម តកពុងកំពង់ចាម កខត្តកំពង់ចាម  

ខាងមុខ (ខាងកជើង) ទល់ៃឹងវិ្ីតពះកកតុមាលា ខាងកកើតទល់ៃឹងវិ្ីតពះបាទសុរិោវរ ្ម័ៃ 

ទី២ ខាងលិចទល់ៃឹងសាលាមធ្យមសិកសាសុខាភិ-បាលភមូិភាគកំពង់ចាម ខាងត្នូងទល់ៃឹង 

វិ្ីជ័យវរ ្ម័ៃទី៧ ៃិងមាៃនផទាដីសរុប៣៧ ២៥៣,៧៥ ដម៉ាតតតកឡា។

២�៣�២� ព្រវត្តិមន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមតតនូវបាៃកសាងក�ើងក្ពុងអំ�ពុងឆំ្្១៩៣០ កៅក្ពុងសម័យោល 

ដដលតបកទសកម្ពុជាស្ិតកៅកតោមអាណាៃិគមបារាងំ កហើយដដលកពលកនាះមៃទាីរកពទ្យកៃះ  

មាៃក ្្ម ះថ្ ßមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមà។ ោលពីចាប់កផ្តើមដំបងូ មៃទាីរកពទ្យកៃះមាៃអោរ 

ចំៃៃួ៦។ កតោយៗមក អោរ ្្មីមួយចំៃៃួតតនូវបាៃសាងសង់ក�ើងកដើម្ីជំៃសួអោរចាស់ៗ 

មួយចំៃួៃដដលចាស់តទពុឌកតទាមមិៃអាចកតបើតបាស់បាៃ។ រហតូមកឆំ្្២០២០កៃះ មៃទាីរកពទ្យ 

11 មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម របាយោរណ៍សមិទ្ធផលោរងារវិស័យសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩ ៃិងទិសកៅ 

ោរងារឆំ្្២០២០។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម16

កៅសល់ដតអោរចាស់មួយប៉ាុកណាណ ះដដលកៅជាភស្តពុតាង គអឺោរជំងឆ្ឺង12។

កៅសម័យសង្គមរាសស្តៃិយម មៃទាីរកពទ្យទទលួបាៃអោរចំៃួៃ៤បដៃ្មកទៀត។ អោរ១ 

ក្ពុងចំកណាមអោរអស់ទាងំកនាះ គជឺាជំៃយួរបស់តបកទសប៉ាូ�នូញ កដ្យកតបើជាអោរសតមាប់ 

ដផ្កវះោត់ ដដលបច្ចពុប្ៃ្កៅមាៃវត្តមាៃកៅក�ើយ។ ចំដណកអោរ៣កទៀត គជឺាអោរ 

សំរាកពយាបាល អោរសតមាប់បណ្តពុ ះបណា្ត លមសៃ្តីសុខាភិបាល ៃិងអោរករាងបាយ។ កៅ 

ឆំ្្២០០៨ អោរសាលាករៀៃសតមាប់បណ្តពុ ះបណា្ត លមសៃ្តីសុខាភិបាល តតនូវបាៃប្តនូរកៅកៅ 

ជាមយួសាលាមធ្យមសិកសាសុខាភិបាលភមូិភាគវិញ កហើយអោរកៃះតតនូវបាៃរុះករកីដើម្ ី

សាងសង់អោរដ្ក់អ្កជំងឺដដលផ្តល់កដ្យទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិជប៉ាុៃ  

(Japan International Cooperation Agency: JICA)។ កៅក្ពុងសម័យកម្ពុជាតបជា- 

ធិបកតយ្យ មៃទាីរកពទ្យកៃះតតនូវបាៃកតបើតបាស់ កធ្ើជាមៃទាីរកពទ្យសតមាប់បកតមើឱ្យភមូិភាគ13។ 

កតោយន ង្ៃរកំដ្ះ ៧ មករា ១៩៧៩ មៃទាីរកពទ្យកៃះតតនូវបាៃកបើកទ្ារឱ្យដំកណើរោរ 

ក�ើងវិញកៅន ង្ៃទី១២ ដខកុម្ភៈ ឆំ្្១៩៧៩ គជឺាមៃទាីរកពទ្យកខត្តទី២ បនាទា ប់ពីមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

ទី១ កៅ�ុំសួង តសពុកត្នូង�្មពុ ំ (បច្ចពុប្ៃ្តកពុងសួង) ដដលបាៃកបើកទ្ារកៅន ង្ៃទី៦ ដខមករា ឆំ្្ 

១៩៧៩។ កៅក្ពុងកិច្ចដំកណើរោររបស់ខ្លួៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃទទលួោរោំតទទាងំដផ្កបកច្ចកកទស  

ទាងំសមា្ភ រពីកងទ័ពនៃសាធារណៈរដឋាសង្គមៃិយមកវៀតណាមពីឆំ្្១៩៧៩ ដល់ឆំ្្១៩៨២  

ៃិងជំៃយួបកច្ចកកទសពីសាធារណៈរដឋាប៉ា�ូនូញពីឆំ្្១៩៧៩ ដល់ឆំ្្១៩៨១។ បនាទា ប់មកកទៀត  

មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃទទួលោរឧបត្ម្ភោំតទកលើដផ្កសមា្ភ រៃិងបកច្ចកកទសពីអង្គោរោកបាទ- 

តកហមអៃ្តជាតិនៃតបកទសស្ីសពីឆំ្្១៩៨១ រហតូដល់ឆំ្្១៩៨៥14។

កៅឆំ្្១៩៨៦ អោរជំងកឺុមារតតនូវបាៃកសាងក�ើង កតោមោរឧបត្ម្ភៃិងោំតទពី 

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ពណង អភិបាលកខត្តកំពង់ចាម។ បនាទា ប់មកកទៀត អោរជំងទឺកូៅក៏បាៃ 

12 ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
13 -ដ- 
14 -ដ-
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

កសាងកហើយរចួរាល់កៅន ង្ៃទី២ ដខធ្នូ ឆំ្្១៩៩១។ អោរកៃះក៏ជាគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម ៃិងោរជយួ 

ឧបតម្្ភពី ឯកឧត្តម ហ៊ុន ពណង អភិបាលកខត្តកំពង់ចាម កហើយអោរកៃះបាៃសាងសង ់

កលើអោរចាស់ដដលជាកករ ្តិ៍ដំដណលរបស់អាណាៃិគមបារាងំ។ កតោយមកកទៀត កៅឆំ្្១៩៩៨  

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ពណង ក៏បាៃសាងសង់អោរ១កទៀតសតមាប់ពយាបាលសុខភាពមាត់កធ្មញ  

តចមុះ តតកចៀក ៃិងបំពង់ក15។

បនាទា ប់មកកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃទទលួោរឧបតម្្ភោំតទពីអង្គោរតគនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃ 

បារាងំពីឆំ្្ ១៩៩០ រហតូដល់ឆំ្្១៩៩៤ កហើយបាៃបៃ្តជយួកលើដផ្ករកបងរហតូដល់ឆំ្្ 

១៩៩៩ ៃិងបាៃសាងសង់អោររកបងមួយ ដដលកធ្ើពីកឈើតបក់សុីតបនូសុីម៉ាង់ត៍សតមាប់មៃទាីរ 

កពទ្យ។ ពីឆំ្្២០០៥ ដល់ឆំ្្២០១៥ អង្គោរកិច្ចសហតបតិបត្តិោរបកច្ចកកទសដបលហសេពុិក  

(Belgium Technical Cooperation:BTC) ក៏បាៃចលូរមួកព្ុងោរកសាងកហដ្ឋា រចសម្័ៃ្ធ 

សតមាប់មៃទាីរកពទ្យផងដដរ មាៃជាអាទិ៍ ោរចាក់សាបផ្នូវកៅមុខអោរកុមារ ោរកសាងសៃួ 

កុមារ អោរឃ្្ងំឱស្ ៃិងបង្គៃ់អនាម័យជាកដើម។ ជាមយួោ្ដដរ អង្គោរកៃះបាៃបៃ្តជយួ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមសតមាប់អ្កជំងឺកអដស៏16។

កៅមុៃឆំ្្២០០៨ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមធ្ាប់ស្ិតកៅកតោមោរតគប់តគងរបស់ 

ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកំពង់ចាម-កំពង់កសៀម។ ចាប់ពីន ង្ៃទី០១ ដខមករា  

ឆំ្្២០០៨ មៃទាីរកពទ្យកៃះបាៃស្ិតកៅកតោមោរតគប់តគងផ្ទា ល់របស់មៃទាីរសុខាភិបាល  

កដ្យមាៃក ្្ម ះជាមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលអៃុវត្តសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត៣  

(CPA3)។ កៅកពលកនាះមៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់ៃវូកសវាជៃូអតិ្ិជៃតាមកសចក្តីដណនំាស្ត ីព ី

សំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យរបស់តកសងួសុខាភិបាលមាៃដចូជា៖ 

១)ដផ្កវះោត់ ២)ដផ្កជំងឺទកូៅៃិងសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ៣)ដផ្កជំងឺទឹកកនាមដផ្អម ៤)ដផ្កជំងឺ 

ឆ្ង ៥)ដផ្កជំងរឺកបង ៦)ដផ្កជំង�្ឺង់ ៧)ដផ្កជំងកឺុមារ ៨)ដផ្កសម្ភពៃិងករាគសស្ត ី ៩)ដផ្ក 

15 ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
16 -ដ-
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម18

ជំងតឺចមុះ តតកចៀក ៃិងបំពង់ក ១០)ដផ្កសុខភាពមាត់កធ្មញ ១១)ដផ្កសុខភាពផ្នូវចិត្ត  

១២)ដផ្កចក្ពុករាគ ១៣)ដផ្កមៃទាីរពិកសាធៃ៏ ១៤)ដផ្កផ្តល់្ម ៃិង ១៥)ដផ្ក្តឆ្ពុះ  

(ោំរស្ម ីអុិច សាកេ ដៃរ កអក ូៃិង ដផ្កឆ្ពុះតកពះ)17។

សកម្មភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃោរកកើៃក�ើងជាលំដ្ប់កៅតាមបណា្ត ឆំ្្ ជាពិកសស 

កំកណើៃគរួឱ្យកត់សំោល់គកឺ្ពុងអំ�ពុងកពលដដលមៃទាីរកពទ្យអៃុវត្តមូលៃិធិសមធម៌ កដ្យ 

មាៃោរសហោរជាមយួអង្គោរ BTC។ កៅឆំ្្២០០៨ អ្កជំងឺចូលមកសំរាកពយាបាលជា 

មធ្យមតបចំាដខមាៃតបដហលពី៩០០ កៅ១១០០ នាក់ ដដលអតតាកតបើតបាស់ដតគកសទា ើរដត១០០  

ភាគរយ។ អ្កជំងឺសំរាកជាមធ្យមតបចំាន ង្ៃមាៃពី២៥០ កៅ២៧០នាក់។ ចំៃួៃកៃះកបើ 

កតបៀបកធៀបកៅបណា្ត ឆំ្្មុៃៗ មាៃោរកកើៃក�ើងោ៉ា ងកតចើៃ ជាពិកសសមុៃឆំ្្១៩៩៩ អ្ក 

ជំងសឺំរាកជាមធ្យមតបចំាន ង្ៃមាៃមិៃដល់១០០នាក់ ក្ពុង១ន ង្ៃ កហើយ អតតាកតបើតបាស់ដតគ 

កពលកនាះមាៃមិៃដល់៥០ ភាគរយ18។

កដ្យពិៃិត្យក�ើញសកម្មភាពកចះដតកកើៃក�ើងពីមយួន ង្ៃកៅមយួន ង្ៃ ពីមយួឆំ្្កៅ 

មួយឆំ្្ ៃិង រមួផសេអំោរសំរាកពយាបាលចាស់តទពុឌកតទាមកសទា ើរកតបើោរដលងកកើតផងកនាះ  

កទើបតកសងួសុខាភិបាល ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម កដ្យមាៃោរសហោរ 

ជាមយួអង្គោរ JICA របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលជប៉ាុៃ មាៃោរចាប់អារម្មណ៏ ៃិងសកតមចចិត្តផ្តល់ 

ៃវូអោរចំៃួៃ២ គអឺោរដ្ក់អ្កជំងឺវះោត់ អ្កជំងឺសម្ភពៃិងករាគសស្ត ី ៃិងអោរសកសងា្គ ះ 

បនាទា ៃ់វះោត់ កតោយវះោត់ សលយាោរ ៃិងដផ្ក្តឆ្ពុះ។ អោរទាងំ២បាៃដំកណើរោរ 

សាងសង់កៅឆំ្្២០០៨ ៃិងបាៃសកម្ាធដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរនាន ង្ៃទី២០ ដខមករា ឆំ្្២០១១  

កតោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ង់ខ្សស់កម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន19។

កៅឆំ្្២០០៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរ 

ពិកសសនៃតកសួងសុខាភិបាលចំៃួៃ៣០ ក្ពុងកនាះមាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តចំៃួៃ៨ ៃិង 
17 ទិៃ្ៃ័យទទួលបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
18 -ដ-
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិចំៃួៃ២២។ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តទាងំ 

៨កនាះមាៃ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមផងដដរ។

កតោយមកកទៀត កៅឆំ្្២០១៥ មាៃអោរចំៃួៃ៣កទៀត (អោរមណ្លផ្តល់្ម  

អោរមៃទាីរពិកសាធ៍ ៃិងអោររកបងកធ្ើពីកបតុងតបក់កក្ឿង) ក៏តតនូវបាៃសាងសង់កតោមោរ 

ឧបតម្្ភកដ្យអង្គោរ US PACOM; NAMRU II ៃិងMSFបារាងំ ដដលបាៃសកម្ាធដ្ក ់

ឱ្យដំកណើរោរកៅកដើមឆំ្្២០១៦20។

ជាបៃ្តបនាទា ប់ មៃទាីរកពទ្យក៏ទទលួបាៃោរោំតទពីអង្គោរ ៃិងនដគមូយួចំៃួៃកទៀត  

រមួមាៃ៖ ១)អង្គោរ MSF បារាងំ ជយួកលើដផ្កជំងកឺអដស៏ ២)អង្គោរ IRIS ជយួកលើដផ្ក 

ជំងដឺភ្ក ៣)អង្គោរ MICADO ជយួកលើដផ្កតសាវតជាវជំងមឺហារកីមាត់ស្នូៃ ៤)អង្គោរ  

DOULEUR SANS FRONTIERE ជយួកលើឱស្ពយាបាលសំរៃ់ ៥)មៃទាីរកពទ្យនដគូមកព ី

តបកទសបារាងំ មាៃមៃទាីរកពទ្យ SAINT BRIEUC ៃិងមៃទាីរកពទ្យ AVICENNES បាៃជយួ 

ជាសមា្ភ រៈមយួចំៃួៃ ៃិងជយួកលើដផ្កបកច្ចកកទស ៦)អង្គោរ JICA បាៃជយួជាសមា្ភ រៈ 

មួយចំៃួៃធំសតមាប់ដផ្កពិកសាធៃ៍ ៃិងអ្កស័្ម តគចិត្តម្ាក់ផងដដរ ៧)អង្គោរ CIOMAL  

បាៃជយួកលើឱស្ ៃិងតបាក់កលើកទឹកចិត្តសតមាប់ដផ្កជំងឺ�្ង់ ៨)អង្គោរសុខភាពពិភព- 

កលាក (WHO) បាៃជយួកធ្ើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបុគ្គលិក ៩)មលូៃិធិកុមាររបស់អង្គោរ 

សហតបជាជាតិ (UNICEF) បាៃជយួជសួជុលអោរសតមាប់ដ្ទាកំអដស៏កុមារ ១០)អង្គោរ 

URC បាៃជយួជសួជុលអោរសតមាប់ជំងផឺ្្ត សាយបកសេី ៃិងបំោក់សមា្ភ រមយួចំៃៃួធំ  

១១)អង្គោរ BTC ដដលជាអង្គោរនដគដូ៏ធំរបស់មៃទាីរកពទ្យបាៃជួយដល់មៃទាីរកពទ្យោ៉ា ងកតចើៃ  

កលើដផ្កមលូៃិធិសមធម៌ តបាក់កលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ឱស្ អាហារអ្កជំងឺ សមា្ភ របរិោ្រ  

ៃិងអោរជាកដើម ១២)ទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិកកូរ៉ា (Korea International  

Cooperation Agency: KOICA) បាៃជយួផ្តល់អ្កស្ម ័តគចិត្តមួយចំៃួៃ ៃិងជយួបំោក ់

សមា្ភ រសតមាប់មៃទាីរកពទ្យ មាៃដូចជា ឧបករណ៏ឆ្ពុះតកពះមយួសតមាប់ ៃិងសមា្ភ រសតមាប់ 

20 ទិៃ្ៃ័យទទួលបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម20

ដផ្កដ្ទាទំារក21។

កៅកពលបច្ចពុប្ៃ្កៃះ មាៃអង្គោរនដគចូំៃៃួ១១ដដលកំពុងបំកពញកបសកកម្មកៅ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម រមួមាៃ៖ ១)អង្គោរ JICA ២)អង្គោរ NANUM International 

៣)មលូៃិធិតបជាជៃរបស់អង្គោរសហតបជាជាតិ (United Nation Population Fund: 

UNFPA) ៤)មលូៃិធិជំៃយួសុខភាព (Aids Healthcare Foundation: AHF) ៥)អង្គោរ

សកម្មភាពសុខុមាលភាពសស្ត ីកម្ពុជា (Kampuchea Women’s Welfare Action: KWWA) 

៦)អង្គោរតគីសទា  បរិសុទ្ធនៃន ង្ៃចុងកតោយ (Last Day Saint Charities: LDSC) ៧)កម្មវិធី 

អភិវឌ្ឍៃ៍ោរកធ្ើករាគវិៃិច្័យមីតកនូជីវសាសស្ត  (Diagnosis Microbiology Development  

Program: DMDP) ៨)ដផ្កតសាវតជាវកវជ្សាសស្តកងទ័ពកជើងទឹកទី២ (Naval Medical  

Research Unit 2: NAMRU-2) ៩)ទីភ្ាក់ងារសហតបត្តិោរអៃ្តរជាតិអាល្មឺ៉ាង់ (German  

Agency for International Cooperation: GIZ) ១០) គណៈកមា្ម ធិោរអៃ្តរជាតិនៃ 

ោកបាទតកហមកម្ពុជា (International Committee of Red Cross Cambodia: ICRC)  

ៃិង ១១) អង្គោរ NEXTSTEP22។

២�៣�៣� ច្រខេពុវិស័យ ព្រស្រ្រម្ម និងគុណតមមលៃ

២�៣�៣�១� ច្រខេពុវិស័យ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមផ្តល់ោរពយាបាលៃិងដ្ទាសំុខភាព តបកបកដ្យគុណភាព 

ល្អៃិងសុវតិ្ភាពកដើម្ីោត់បៃ្យអតតាឈឺ ៃិងអតតាស្ាប់របស់តបជាជៃទកូៅ។

២�៣�៣�២� ព្រស្រ្រម្ម

កលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាពយាបាលៃិងដ្ទាសំុខភាព តបកបកដ្យគុណភាពល្អ  

តបសិទ្ធភាព សុវតិ្ភាព ៃិងសមធម៌ ដល់អ្កជំងឺ ៃិងតបជាជៃទកូៅ ជាពិកសសតបជាជៃ 

តកីតកៃិងងាយរងកតោះ។

21 ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
22 -ដ-
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

២�៣�៣�៣� គុណតមមលៃ

 - តកមសីលធម៌វិជ្ាជីវៈ

 - ោរកោរព កសា្ម ះតតង់

 - សមធម៌ មិៃករសីកអើង

 - ឧត្តមភាព។

២�៣�៤� វ្រ្បធម៌រ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យ

គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកនៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមាៃទម្ាប់ឬវប្ធម ៌

កៅក្ពុងោរបំកពញោរងារដចូខាងកតោម៖

 - ោរចលូរមួ

 - ភាពលះបង់ៃិងដចករដំលក

 - សាមគ្គីភាព

 - តម្ាភាព

 - ភាពរសួរាយរាក់ទាក់

 - ភាពតប�ងតបណំាង

 - ោរកោរពភាពជាករៀមច្ង។

២�៣�៥� រចនាសម័្ន្ធមន្ទទីរព្ទ្យ

ចាប់ពីន ង្ៃទី០១ ដខតុលា ឆំ្្២០១៤មក មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមដឹកនំាៃិងតគប់តគង 

កដ្យតបធាៃ១របូ ៃិងមាៃអៃុតបធាៃចំៃួៃ៦របូ ដដលមាៃោរងារៃិងោរទទលួខុសតតនូវ 

ករៀងៗខ្លួៃកៅតាមោរកំណត់កដ្យតបធាៃ។ មៃទាីរកពទ្យមាៃគណៈកម្មោរចំៃៃួ៧ រមួមាៃ៖  

គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស  

គណៈកម្មោរដ្ទា ំគណៈកម្មោរវិៃ័យ គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យោរោរោរោរចម្ងករាគ  

ៃិងគណៈកម្មោរសតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព ស្តង់ដ្ ៃិងស្ិរភាព។ កផសេងពី

កនាះ មៃទាីរកពទ្យមាៃតកពុមោរងារចំៃៃួ៣កទៀតគ ឺតកពុមោរងារតគប់តគងគី្ៃិក ឱស្ ៃិងោរ 
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម22

ពយាបាល តកពុមោរងារតតលួតពិៃិត្យសុវត្ិភាព្ម ៃិងតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវា។

ជាមយួោ្ដដរ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមាៃដផ្កបកច្ចកកទស ៃិងដផ្កោំតទសរុបចំៃួៃ 

២៦ រមួមាៃដផ្ក៖ ១)រដឋាបាល ២)គណកៃយ្យ ៣)បកច្ចកកទស ៤)ជំងកឺុមារ ៥)ជំងរឺកបង  

៦)ហង់សិៃ ៧)ជំងឱឺោសៃិយមៃិងពៃយារជីវិត ៨)ពិកតោះជំងឺកតរៅៃិងដបងដចកជំង ឺ 

៩)រ្យៃ្តសកសងា្គ ះ ១០)មាត់កធ្មញ ១១)តតកចៀក តចមុះ ៃិងបំពង់ក ១២)ជំងទឺឹកកនាមដផ្អម  

១៣)ជំងដឺភ្ក ១៤)ជំងឺផ្នូវចិត្ត ១៥)មៃទាីរពិកសាធៃ៍ ១៦)X-ray Scanner ៃិងUltrasound  

១៧)ផ្តល់្ម ១៨)ពយាបាលកដ្យចលនា ១៩)ជំងទឺកូៅ ២០)ឱស្ ២១)សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ 

ទកូៅៃិង Fibro-endoscopy ២២)សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់ ២៣)សលយាោរ ២៤)សម្ភពៃិង 

ករាគសស្ត ី ២៥)ជំងឺវះោត់ (ក) ៃិង ២៦)ជំងឺវះោត់ (ខ)23។

23 ដកតសង់ពីបញី្រាយនាមមសៃ្តីរាជោរ របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមឆំ្្២០២០។
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២�៣�៦� ្រុគ្គលិ្រមន្ទទីរព្ទ្យ

គិតមកដល់កដើមឆំ្្២០២០ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមាៃមសៃ្តីបកតមើោរសរុបចំៃួៃ  

៣៨៥នាក់ (សស្ត ី ២០៤ នាក់) ក្ពុងកនាះមាៃមសៃ្តីតកបខណ្ចំៃៃួ២៨៩នាក់ មសៃ្តីកិច្ចសៃយា 

ចំៃៃួ២៤នាក់ មសៃ្តីជលួចំៃៃួ២២នាក់ ៃិងកម្មករជលួចំៃួៃ៥០នាក់។

តោហ្ិក ២.១ ស្ត ីពីចំៃៃួមសៃ្តីបកតមើោរកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កដើមឆំ្្២០២០

តបភព៖ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, កដើមឆំ្្២០២០

ក្ពុងចំកណាមមសៃ្តីតកបខណ្ចំៃៃួ២៨៩នាក់កនាះមាៃ៖ ១)កវជ្បណិ្តឯកកទសចំៃួៃ 

១៤នាក់ ២)កវជ្បណ្ិតទកូៅចំៃៃួ៤៨នាក់ ៣)ឆ្មបចំៃួៃ៥៤នាក់ ៤)គិលាៃុបដ្ឋា កចំៃួៃ 

១២៥នាក់ ៃិង ៥)ជំនាញកផសេងៗកទៀតចំៃៃួ៤៨នាក់។ 

តោហ្ិក ២.២ ស្ត ីពីកតមិតជំនាញមសៃ្តីបកតមើោរកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

តបភព៖ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, កដើមឆំ្្២០២០

ក្ពុងចំកណាមមសៃ្តីជលួចំៃួៃ២២នាក់កនាះមាៃ៖ ១)កវជ្បណិ្តឯកកទសចំៃៃួ១នាក់  
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២)កវជ្បណ្ិតទកូៅចំៃៃួ១នាក់ ៣)ឆ្មបមធ្យមចំៃួៃ១នាក់ ៤)គិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យមចំៃៃួ 

២នាក់ ៥)គិលាៃុបដ្ឋា កបឋមចំៃួៃ២នាក់ ៃិង ៦)ជំនាញកផសេងៗកទៀត (គណកៃយ្យ  

កុំព្យនូទ័រ...) ចំៃៃួ១៥នាក់។

ចំៃៃួមសៃ្តីតកបខណ្ទាងំ២៨៩នាក់ តតនូវបាៃដបងដចកកៅតាមដផ្កៃីមយួៗដចូមាៃ 

ក្ពុងតារាង ២.២។ កៅក្ពុងោរបំកពញោរងារមាៃដផ្កចំៃៃួ៤ដដលកៅខ្ះខាតធៃធាៃមៃុសសេ  

រមួមាៃ ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ដផ្កដ្ទាទំារក ដផ្កទទលួជំងដឺំបងូ ៃិងដផ្កបញ្នូៃជំង។ឺ កដើម្ី 

កដ្ះតសាយបញ្ហា ខ្ះខាតធៃធាៃមៃុសសេ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរ ១)បណ្តពុ ះ 

បណា្ត ល ២)កកៀរគរធៃធាៃមៃុសសេពីដផ្កដនទមកជួយដផ្កដដលខ្ះខាត ៣)ដកសតមលួល 

សង្ាក់ោរងារ ដចូជាដំកណើរោរនៃោរចុះក ្្ម ះ ៃិង ៤)បដៃ្មកដៃ្ងចុះក ្្ម ះ ្្មីមយួ 

កទៀត24។

តារាង ២.២ ស្ត ីពីចំៃៃួមសៃ្តីរាជោរកៅតាមដផ្ក

ល�រ សផនា្រ
ចំនួន

តបពុស តសី សរុប

១ ថ្្ក់ដឹកនំា ៦ ១ ៧

២ រដឋាបាល ២ ២ ៤

៣ គណកៃយ្យ ០ ៧ ៧

៤ បកច្ចកកទស ២ ២ ៤

៥ ជំងឱឺោសៃិយមៃិងបៃយាជីវិត ៤ ៥ ៩

៦ ពិកតោះជំងឺកតរៅៃិងដបងដចកជំងឺ ៨ ៦ ១៤

៧ ជំងកឺុមារ ៧ ១៥ ២២

៨ ជំងទឺកូៅ ៦ ៧ ១៣

៩ សម្ភពៃិងករាគសស្ត ី ៥ ៤១ ៤៦

១០ ជំងវឺះោត់ (ខ) ១២ ៣ ១៥
24 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី ១៣/០៧/ 

២០២០។
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១១ តតកចៀក តចមុះ ៃិងបំពង់ក ១ ២ ៣

១២ ដផ្ក X-ray, Scanner and Ultrasound ៤ ០ ៤

១៣ មាត់កធ្មញ ៣ ៣ ៦

១៤ សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់ ១៦ ៥ ២១

១៥ សលយាោរ ៨ ៤ ១២

១៦ ជំងផ្ឺនូវចិត្ត ៥ ៣ ៨

១៧ ជំងរឺកបង ៥ ២ ៧

១៨ ពយាបាលកដ្យចលនា ២ ១ ៣

១៩ ឱស្ ៤ ៤ ៨

២០ មៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៦ ១៥ ២១

២១ ផ្តល់្ម ៥ ៤ ៩

២២ សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ទូកៅៃិង Fibro-endoscopy ១៣ ៧ ២០

២៣ ជំងវឺះោត់ (ក) ៤ ៦ ១០

២៤ ជំងទឺឹកកនាមដផ្អម ៣ ៣ ៦

២៥ ជំងដឺភ្ក ៥ ១ ៦

២៦ ជមងៃឹហង់សិៃ ៣ ០ ៣

២៧ រ្យៃ្តសកសងា្គ ះ ១ ០ ១

សរុបរមួ ១៤០ ១៤៩ ២៨៩

តបភព៖ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ស្ត ីពីបញី្រាយនាមមសៃ្តីរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម 

ឆំ្្២០២០។

២�៣�៧� ចំនួនអោររ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យ

តាមរយៈតបវត្តិរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលបាៃករៀបរាប់ខាងកលើបាៃបងាហា ញ 

ថ្ កពលកកកើតដំបងូមៃទាីរកពទ្យមាៃអោរចំៃៃួ៦ បនាទា ប់មកកទៀតកៅសម័យសង្គមរាសស្ត  

ៃិយមមាៃអោរចំៃៃួ៤កទៀត តតនូវបាៃកសាងក�ើង។

កដ្យឆ្ងោត់សសងា្គ ម ៃិងអាយុោលនៃោរកតបើតបាស់កធ្ើឱ្យអោរមយួចំៃៃួមាៃ 
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សភាពចាស់តទពុឌកតទាមដដលទាមទារឱ្យមាៃោរជសួជុលឬកធ្ើោរសាងសង់ជា ្្មី។ ជាមយួ 

ោ្ដដរ កដ្យមាៃោរវិវឌ្ឍនៃសង្គមជាតិចាប់ពីកតោយន ង្ៃ៧មករា ឆំ្្១៩៧៩ ជាពិកសស 

កៅកតោយឆំ្្១៩៩៨ ដដលកម្ពុជាមាៃសុខសៃ្តិភាពកពញនផទាតបកទសមក បាៃកធ្ើឱ្យបរិមាណ 

ៃិងគុណភាពអោររបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃភាពដតបតបលួលោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ គិតមកដល់ឆំ្្ 

២០១៩ មៃទាីរកពទ្យមាៃអោរសរុបចំៃួៃ១៩ ដដលកព្ុងកនាះមាៃអោរសល់ពីសម័យមុៃ  

ៃិងអោរ ្្មីៗដដលកកើតកចញពីោរចលូរមួោំតទរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ថ្្ក់ដឹកនំាកខត្ត ថ្្ក ់

ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាល នដគអូភិវឌ្ឍ សប្ពុរសជៃ ៃិងោរចលូរមួរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាៃិង 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យផងដដរ។

អោរទាងំ១៩ តតនូវបាៃកតបើតបាស់ជាតបកោជៃ៍ដូចខាងកតោម25៖

១. អោរជំងឆ្ឺង (សាងសង់តំាងពីសម័យអាណាៃិគមបារាងំ) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ 

ដ្ក់អ្កជំងឺកអដស៍

២. អោរវះោត់ចាស់ (សាងសង់សម័យសង្គមរាសស្តៃិយម) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ 

បៃទាប់វះោត់៣ ៃិងសាកេ ដៃរ១

៣. អោរសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់ចាស់ (សាងសង់កដ្យសមាគមតគនូកពទ្យសណ្ត ំៃិង 

តបកោធកម្មបារាងំ ១៩៩៣)

៤. អោរជំងទឺកូៅ បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្កជំងឺទកូៅ ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ដផ្ក 

ឆ្ពុះតកពះ ៃិង កអកសូាសស្ត

៥. អោរឃ្្ងំឱស្

៦. អោររដឋាបាល បាៃកតបើតបាស់ជាោរិោល័យថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ដផ្ករដឋាបាល  

ដផ្កបកច្ចកកទស ៃិងដផ្កគណកៃយ្យ 

៧. អោរជំងឺកុមារបាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្កជំងឺកុមារ ដផ្កជំងឺឱោសៃិយម ជំងឺ 

ោមករាគៃិងដផ្កជំងឺដ្ច់កដ្យដ�ក

25 ទិៃ្ៃ័យទទួលបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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៨. អោរជំងរឺកបង (អំកណាយរបស់តគនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃបារាងំ) 

៩. អោរសាលតបជុំធំ

១០. អោរជំងផ្ឺនូវចិត្ត បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្កជំងឺផ្នូវចិត្តៃិងបំោៃកតគឿងកញៀៃ  

ដផ្កជំងទឺឹកកនាមដផ្អម ៃិងកដៃ្ងចុះក ្្ម ះទី២

១១. អោរជំងដឺភ្ក

១២. អោរមាត់ កធ្មញ (ផ្តល់កដ្យ ឯកឧត្តម ហ៊ុៃ កណង កៅឆំ្្១៩៩៨ កហើយបាៃ 

ជសួជុលក�ើងវិញកដ្យអង្គោរ NANUM International កៅឆំ្្២០១៨)  

បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្កមាត់ កធ្មញ ដផ្កតតកចៀក តចមុះ ៃិងបំពង់ក

១៣. អោរជប៉ាុៃ (សាងសង់កដ្យ JICA កៅឆំ្្២០១០) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្ក 

សម្ភព ករាគសស្ត ី ដផ្កវះោត់កោះ ដផ្កវះោត់តឆ្អឹង ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់  

ដផ្កសលយាោរ ៃិងដផ្ករបូភាពកវជ្សាសស្ត

១៤. អោរកមោៃិច (សាងសង់កដ្យ JICA កៅឆំ្្២០១០) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ 

ជាអាងស្តពុកទឹកៃិងមា៉ា សុីៃបូមទឹក មា៉ា សុីៃកភ្ើង ៃិងករាងជាង 

១៥. អោរមៃទាីរពិកសាធៃ៍ (សាងសង់កដ្យអង្គោរ NAMRU កៅឆំ្្២០១៦)

១៦. អោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល (សាងសង់កដ្យអង្គោរ Kusanone នៃតបកទសជប៉ាុៃ  

កៅឆំ្្២០១៣)

១៧. អោរផ្តល់្ម (សាងសង់កដ្យអង្គោរ USPACOM កៅឆំ្្២០១៦)

១៨. អោរតមកេល់សព (សាងសង់កដ្យអង្គោរ BTC កៅឆំ្្២០០៥-២០០៦)

១៩. អោរដបងដចកជំង ឺ(សាងសង់ឆំ្្២០១៨) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ជាកដៃ្ង 

ចុះក ្្ម ះទី១ ៃិងដផ្កពិៃិត្យជំងឺៃិងដបងដចកជំង។ឺ
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ជំព
ូក
ទី២
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២�៤� សមិទ្ធផលមនការផ្តល់ពសវាសុខាភិបាលរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

២�៤�១� ចំនួនអនា្រជំងឺ្ិពពោរះ

តារាង ២.៣ ស្ត ីពីសកម្មភាពពិៃិត្យ ពយាបាលជំង ឺសតមាកកពទ្យតាមឆំ្្  

(២០១៥ ដល់ ២០១៩)

ល�រ ស្រម្មភា្
ឆ្នា ំ

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១ ជំងពឺិកតោះសរុប ៤៧.៤៤៧ ៣៨.៥៥៩ ៣៦.០២៨ ៣៨.៧៩៦ ៤៣.៩៧១

២ ជំងសឺតមាកសរុប ២១.០២៧ ២០.២២២ ២០.២៥៥ ២៤.៩១៦ ៣២.៦៥១

៣ អ្កជំងឺកចញសរុប ២០.៧៨៨ ១៨.៤៤៤ ១៩.៥១៤ ២៤.០៧៦ ៣២.៣៦៦

៤ អតតាកតបើតបាស់ដតគ ១២៤,៦៧ ១០៧,៧១ ១១៧,០៧ ១០៦,៦៧ ១២៧,៣៥

៥
រយៈកពលសតមាក

កពទ្យជាមធ្យម
៥,២៥ ៥,១២ ៥,១៥ ៤,១៥ ៣,៨៦

៦ សតមាលកៃូ ៤.០៨០ ៤.៥៦២ ៤.៧៤១ ៥.០៤៦ ៥.៦៧៥

៧ វះោត់សរុប ៣.៨០២ ៣.៩៦៦ ៤.១៨៨ ៥.១៨៩ ៩.០៤៦

៨ អតតាស្ាប់ ១,៤៥ ១,៩០ ១,៨២ ១,១៥ ០,៩៥

តបភព៖ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ស្ត ីពីសកម្មភាពពិៃិត្យ ពយាបាលជំងឺ សតមាកកពទ្យតាម 

ឆំ្្២០០៩-២០១៩
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តោហ្ិក ២.៣ ស្ត ីពីជំងពឺិកតោះសរុប ពីឆំ្្២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៩

តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៣ ក�ើញថ្ ជំងពឺិកតោះសរុបកៅឆំ្្

២០១៥ មាៃចំៃួៃ ៤៧.៤៤៧ ករណី។ ចំៃៃួកៃះមាៃោរ្យចុះបៃ្តិចកៅឆំ្្២០១៦  

ឆំ្្២០១៧ ៃិងឆំ្្២០១៨។ ចំដណកឯកៅឆំ្្២០១៩ មាៃចំៃួៃ ៤៣.៩៧១ករណី កបើកធៀប 

កៅៃឹងឆំ្្២០១៨ មាៃោរកកើៃក�ើងចំៃួៃ ៤.៩៩៥ ករណី។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារ 

មៃទាីរកពទ្យមាៃ៖ ១)ោរពិៃិត្យៃិងពិកតោះជំងឺទកូៅ ៃិង ២)ោរពិៃិត្យៃិងពយាបាលដភ្ក

ដដលមាៃតគនូកពទ្យមកពីតបកទសចិៃ26។

២�៤�២� ចំនួនអនា្រជំងឺសពមា្រព្ទ្យ

តោហ្ិក ២.៤ ស្ត ីពីជំងសឺតមាកសរុបពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជានាក់)

26 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកវជ្បណ្ិត មុី មុៃីបូរិៃទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០។
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ជំព
ូក
ទី២
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តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៤ ក�ើញថ្ ជំងសឺតមាកសរុបកៅឆំ្្

២០១៥ មាៃចំៃួៃ២១.០២៧នាក់។ ចំៃួៃកៃះមាៃោរកកើៃក�ើងកៅឆំ្្២០១៨ ៃិងឆំ្្ 

២០១៩ ដដលឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃួៃ២៤.៩១៦នាក់ ៃិងឆំ្្២០១៩ មាៃចំៃួៃ៣២.៦៥១ 

នាក់។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារ៖ ១)អ្កជំងឺមកពយាបាលដភ្ក ៃិង ២)មាៃោរផទាពុះក�ើង 

ៃវូជំងតឺគពុៃ្ម27។

២�៤�៣� អពតាពព្រើពបាស់សពគ

តោហ្ិក ២.៥ ស្ត ីពីអតតាកតបើតបាស់ដតគពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជា%)

កៅមុៃឆំ្្២០២០ មៃទាីរកពទ្យកខត្តមាៃដតគសរុបចំៃួៃ២៦០ លុះមកដល់ឆំ្្២០២០ 

កៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃដតគសរុបចំៃួៃ២៨០ គមឺាៃោរកកើៃក�ើងចំៃៃួ២០ដតគ។ ោរកកើៃក�ើង 

កៃះកដ្យសារអតតាកតបើតបាស់ដតគមាៃោរកកើៃក�ើង។ កោងតាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣  

ៃិងតោហ្ិក ២.៥ បាៃបងាហា ញថ្ ោរកតបើតបាស់ដតគក្ពុងរយៈកពល៥ឆំ្្ កៃ្ងមកកៃះ មាៃ 

អតតាកលើសពី១០០ភាគរយ ជាពិកសសកៅឆំ្្២០១៩ ដដលអតតាកតបើតបាស់ដតគបាៃកកើៃ 

ដល់ ១២៧,៣៥ភាគរយ។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារចំៃៃួអ្កសតមាកកពទ្យបាៃកកើៃ 

ក�ើង។ កៅក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កៃះ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃដកដតបចំៃួៃដតគ 

កៅតាមដផ្កមយួចំៃៃួ ដចូជា កៅដផ្ករកបងមាៃោរោត់បៃ្យចំៃៃួដតគជាបៃ្តបនាទា ប់គឺ 

27 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកវជ្បណ្ិត មុី មុៃីបូរិៃទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០។
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ពី៦០ដតគ មក៣០ដតគ បនាទា ប់មកកទៀតពី៣០ដតគ មកតតឹម១២ដតគ ៃិងបៃ្តោត់បៃ្យមក 

តតឹម៨ដតគ។ ចំដណកកៅដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់មាៃោរបកងកេើៃពី១២ដតគ កៅ២០ដតគ28។

២�៤�៤� រយៈព្លសពមា្រព្ទ្យជាមធ្យម

តោហ្ិក ២.៦ ស្ត ីពីរយៈកពលសតមាកកពទ្យជាមធ្យមពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជាន ង្ៃ)

តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៦ ក�ើញថ្ រយៈកពលសតមាកកពទ្យជា

មធ្យមមាៃោរ្យចុះពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្។ កៅឆំ្្២០១៥ ោរសតមាកកពទ្យជាមធ្យមមាៃ

ចំៃៃួ៥,២៥ ន ង្ៃឬអាចៃិោយបាៃថ្ មាៃចំៃួៃ៥ន ង្ៃកលើសបៃ្តិច។ ចំៃួៃកៃះមាៃោរ 

្យចុះជាបៃ្តកៅឆំ្្បៃ្តបនាទា ប់រហតូដល់ឆំ្្២០១៩ មាៃចំៃួៃ ៣,៨៦ន ង្ៃឬអាចៃិោយ 

បាៃថ្ មាៃចំៃួៃជិត៤ន ង្ៃ។ ោរ្យចុះកៃះកដ្យសារ៖ ១)ោរខិតខំរបស់គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យៃិងបុគ្គលិកកព្ុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវា ២)គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យ

ក�ើងវិញកៅកលើដំកណើរោរនៃោរកចញពីមៃទាីរកពទ្យរបស់អ្កជំង ឺៃិង ៣)អ្កជំងរឺកបង  

អ្កជំងកឺអដស៏ មាៃចំៃួៃោៃ់ដត្យចុះ កដ្យសារកៅតាមតសពុកមាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

មណ្លសុខភាពដដលអាចដ្ទាៃំិងពយាបាលបាៃ29។

28 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកវជ្បណ្ិត មុី មុៃីបូរិៃទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០។
29 -ដ-
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

២�៤�៥� ចំនួនអនា្រសពមាល្រូន

តោហ្ិក ២.៧ ស្ត ីពីចំៃៃួអ្កសតមាលកៃូពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជានាក់)

តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៧ ក�ើញថ្ ចំៃៃួអ្កសតមាលកៃូមាៃ

ោរកកើៃក�ើងពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្។ កៅឆំ្្២០១៥ អ្កសតមាលកូៃមាៃចំៃួៃ៤.០៨០នាក់  

កៅឆំ្្២០១៦ មាៃចំៃៃួ៤.៥៦២នាក់ បនាទា ប់មកកទៀតកៅឆំ្្២០១៩ មាៃោរកកើៃក�ើង 

រហតូដល់ចំៃៃួ៥.៦៧៥នាក់។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារ៖ ១)មៃទាីរកពទ្យមាៃអោរ ្្មី  

ឧបករណ៍ ៃិងសមា្ភ រ ដដលជាជំៃយួរបស់រដ្ឋា ភិបាលជប៉ាុៃ ៃិង ២)មៃទាីរកពទ្យមាៃកវជ្បណ្ិត 

ឯកកទស ដចូជា វះោត់ ករាគសស្ត ី ៃិងកុមារ30។

២�៤�៦� ចំនួនវរះកាត់សរុ្រ

តោហ្ិក ២.៨ ស្ត ីពីចំៃៃួវះោត់សរុបពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជាករណី)

30 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកវជ្បណ្ិត មុី មុៃីបូរិៃទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០។
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តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៨ ក�ើញថ្ ចំៃៃួវះោត់មាៃោរកកើៃ 

ក�ើងពីមួយឆំ្្កៅមយួឆំ្្។ កៅឆំ្្២០១៥ មាៃចំៃួៃ៣.៨០២ករណី កហើយបៃ្តកកើៃក�ើង 

កៅឆំ្្បៃ្តបនាទា ប់ រហតូដល់ឆំ្្២០១៨ បាៃកកើៃក�ើងដល់ចំៃៃួ៥.១៨៩ករណី។ បនាទា ប់មក

កទៀត ចំៃួៃកៃះបាៃកកើៃក�ើងោ៉ា ងខំ្ាងកៅឆំ្្២០១៩ គមឺាៃចំៃួៃ៩.០៤៦ករណី កបើកធៀប 

កៅៃឹងឆំ្្២០១៨ មាៃោរកកើៃក�ើងកទដ្ង។ ោរកកើៃក�ើងក្ពុងរយៈកពលប៉ាុនា្ម ៃឆំ្្ជាប់ោ្ 

កដ្យសារមៃទាីរកពទ្យមាៃ៖ ១)ធៃធាៃមៃុសសេតគប់តោៃ់ (ជំនាញចបាស់លាស់ ៃិងតកម 

សីលធម៌ល្អ) ២)កសវាវះោត់កសទា ើរដតតគប់ជំនាញ តបហាក់តបដហលមៃទាីរកពទ្យថ្្ក់ជាត ិ

មួយចំៃួៃ ៣)កសវាល្អ (ជាឧទាហរណ៍វះោត់ទាៃ់កពលកវលា) ៃិងតនម្សមរម្យ ៤)កដៃ្ង 

វះោត់ ៃិងកតោយវះោត់មាៃអនាម័យ ៥)កតមិតជំនាញខ្ស់ជាងមៃទាីរកពទ្យកៅជុំវិញ ៃិង 

៦)ទីធ្ាធំទូលាយ បរិស្ាៃល្អ អនាម័យសា្អ ត។ បដៃ្មកលើកៃះ កៅឆំ្្២០១៩ ចំៃួៃវះោត ់

មាៃោរកកើៃក�ើងោ៉ា ងខំ្ាងកដ្យសារ៖ ១)មៃទាីរកពទ្យមាៃទសសេៃវិស័យចបាស់លាស់ 

២)មសៃ្តីរាជោរមាៃជំកៃឿទុកចិត្តកលើោរដឹកនំារបស់ថ្្ក់ដឹកនំាតគប់ជាៃ់ថ្្ក់ ៣)មៃទាីរកពទ្យ 

មាៃោរអភិវឌ្ឍបដៃ្មកទៀត ទាងំបកច្ចកកទស ទាងំកហដ្ឋា រចនាសម័្ៃ្ធ ទាងំបរិស្ាៃៃិង 

អនាម័យ ៤)ោរផ្្ស់ប្តនូរឥរិោប្របស់មសៃ្តីរាជោរ ៥)ោរកជឿទុកចិត្តពីអតិ្ិជៃោៃ់ដត 

កកើៃក�ើងជាលំដ្ប់ ៃិង ៦)កតោយពីដ្ក់ឱ្យមាៃោរតប�ងតបណំាងអង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរនូាឆំ្្២០១៨-១៩ មៃទាីរកពទ្យមាៃោរដកលម្អចំណចុខ្ះខាតរបស់ខ្លួៃ ពិកសស 

កតោយពីទទួលបាៃជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ទទូាងំតបកទស31។

31 ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

35

ជំព
ូក
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

២�៤�៧� អពតាសាលៃ ្រ់

តោហ្ិក ២.៩ ស្ត ីពីអតតាស្ាប់ពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជា%)

តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៩ ក�ើញថ្ អតតាស្ាប់កៅឆំ្្២០១៥

មាៃចំៃៃួ១,៤៥ភាគរយ។ ចំៃួៃកៃះបាៃកកើៃកៅដល់១,៩ភាគរយ កៅឆំ្្២០១៦ ប៉ាុដៃ្ត 

មាៃោរ្យចុះបៃ្តិចវិញកៅឆំ្្២០១៧ គមឺាៃចំៃួៃ១,៨២ភាគរយ។ បនាទា ប់មកកទៀត 

អតតាស្ាប់បាៃបៃ្ត្យចុះមកតតឹម១,១៥ភាគរយកៅឆំ្្២០១៨ ៃិងបៃ្ត្យមកតតឹម០,៩ 

ភាគរយកៅឆំ្្២០១៩។ ោរ្យចុះនៃអតតាស្ាប់កៃះកដ្យសារមាៃោរ ១)បកងកេើៃបកច្ចក- 

កទស ២)បកងកេើៃសវៃកម្មករណីស្ាប់ ៃិង ៣)បញ្នូៃទាៃ់កពលកៅកសវាដដលមាៃកតមិតខ្ស់

ជាង32។

32 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកវជ្បណ្ិត មុី មុៃីបូរិៃទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០។





សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

37

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ជំ្្ូរទទី៣� ្រទ្ិពសាធន៍ពជាគជ័យរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

កៅជំពកូកៃះ មាៃោរកលើកក�ើងអំពីបទពិកសាធៃ៍កជាគជ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម ក្ពុងោរអៃុវត្តតាមលក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់ 

អង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូ្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃីកខត្តដដលអៃុវត្តសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត៣ (CPA3)។ ោរសិកសាកៃះបាៃកផ្្ត តកៅកលើសចូនាករកោលចំៃៃួ៨ រមួមាៃ៖  

១)ស្តង់ដ្កសវាសាធារណៈ ២)ៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព ៣)ោរ 

តគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៅក្ពុងអង្គភាព ៤)ោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃ

មៃុសសេកៅកព្ុងអង្គភាព ៥)ោរករៀបចំៃិងដកលម្អបរិស្ាៃអង្គភាព ៦)ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួ 

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ តពមទាងំោរចលូរមួវាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់ 

កសវាសាធារណៈ ៧)ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមយួតបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ៍ ៃិង  

៨)ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កដើម្ីកធ្ើឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ។

៣�១� ស្តង់ដាពសវាសាធារណៈ

កៅចំណចុកៃះមាៃោរកលើកក�ើងអំពី៖ ១)គុណភាពព័ត៌មាៃ ២)ភាពងាយតសលួល 

ក្ពុងោរទទលួយកកសវា ៣)ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា ៤)ោរ 

ផ្តល់កសវាតាមកោលោរណ៍កំណត់ៃិងអភិបាលកិច្ចល្អ ៃិង ៥)យៃ្តោរព័ត៌មាៃតត�ប ់

ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាស់កសវា។

៣�១�១� គុណភា្្័ត៌មាន

គុណភាពព័ត៌មាៃ សំកៅដល់ព័ត៌មាៃដដលបាៃផ្តល់ជៃូអ្កកតបើតបាស់កសវាតតនូវ 

មាៃលក្ណៈងាយយល់ ចបាស់លាស់ តតឹមតតនូវ មាៃបច្ចពុប្ៃ្ភាព ៃិងងាយទទលួយក។  

សូចនាករកោលកៃះមាៃលក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា៖ ១)បទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវា  

២)ព័ត៌មាៃដដលតតនូវផសេព្ផសាយ ៃិង ៣)មកធយាបាយផសេព្ផសាយ។
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៣�១�១�១� ្រទដា្ឋ នគតិយុត្តពា្រ់្័ន្ធនឹងពសវា

កដើម្ីបងកេៃវូភាពងាយតសលួលៃិងរកបៀបករៀបរយក្ពុងោរបំកពញោរងារក្ពុងអង្គភាព  

ៃិងបកងកេើៃៃវូទំៃុកចិត្តរបស់អ្កជំងឺ តគលួសារអ្កជំងឺ ក៏ដចូជាតបជាពលរដឋាទកូៅ មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាមបាៃរកសាទុកៃវូបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តទាងំអស់ោក់ព័ៃ្ធៃឹងដំកណើរោរនៃោរផ្តល ់

កសវារបស់អង្គភាពកៅកព្ុងតកនូណូកៅតាមតបកភទឯកសារ ឆំ្្ ដដលមាៃភាពងាយតសលួល 

ក្ពុងោរកតបើតបាស់។ ឯកសារទាងំកនាះមាៃតមកេល់ទុកកៅដផ្អកជរួមុខ ៃិងកៅដផ្ករដឋាបាល។

កៅក្ពុងោរពតងឹងវិៃ័យ សណា្ត ប់ធ្ាប់ ៃិងអនាម័យកព្ុងអង្គភាព មៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើត 

ៃវូបទបញ្្នផទាក្ពុងសតមាប់អ្កជំងឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺដដលមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំទំហំតបមាណ 

៥០សង់ទីដម៉ាតតគុណៃឹង៧០សង់ទីដម៉ាតត (50cmX70cm) កហើយបាៃបិទផសាយកៅដផ្ក 

ជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ) ៃិងកៅតាមបណា្ត ដផ្ករបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ជាមយួោ្ដដរ  

មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបកងកេើតៃវូបទបញ្្នផទាក្ពុងសតមាប់បុគ្គលិកផងដដរ។

៣�១�១�២� ្័ត៌មានសដលផ្ស្្វផសាយ

ោរផសេព្ផសាយគជឺាកតា្ត មួយកព្ុងចំកណាមកតា្ត កផសេងៗដដលកធើ្ឱ្យអ្កកតបើតបាស់កសវា  

ឬតកពុមកោលកៅឬភាគីោក់ព័ៃ្ធទទលួបាៃព័ត៌មាៃៃិងងាយតសលួលកព្ុងោរអៃុវត្តតាម។  

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផសេព្ផសាយកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរផសេព្ផសាយៃវូ តបកភទៃិងតនម្កសវា  

ឯកសារតតមនូវ ៃិងលក្ខណ្ក្ពុងោរទទលួបាៃកសវាសាធារណៈ កមា៉ា ងកពលបំកពញោរងារ  

មកធយាបាយទំនាក់ទំៃងជាមយួមៃទាីរកពទ្យ ៃីតិវិធីនៃោរផ្តល់កសវា ៃិងរយៈកពលនៃោរ 

ចុះក ្្ម ះអ្កជំង។ឺ

កៅក្ពុងោរផសេព្ផសាយៃវូតបកភទៃិងតនម្កសវា មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃតារាង 

តបកភទកសវាៃិងតនម្កសវាជាទតមង់ផ្ទា ងំធំដដលបាៃបិទផសាយកៅដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះ 

ក ្្ម ះអ្កជំង)ឺ ៃិងមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំតចូៗ (A3) កផសេងកទៀតដដលបាៃបិទផសាយកៅតាម 

បណា្ត ដផ្ក។ បដៃ្មកលើកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបិទផសាយៃវូតបកភទកសវាកៅដក្រតចកទ្ារធ ំ

កចញចូលមៃទាីរកពទ្យដដលមាៃទតមង់ជាផ្ទា ងំធំមួយមាៃទំហំតបមាណ២ ដម៉ាតតគុណៃឹង៣ 
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ដម៉ាតត (2mX3m)។ ោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងតបកភទកសវាកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃកសវាជាកតចើៃដដល 

ក្ពុងកនាះមាៃកសវាឯកកទសមយួចំៃួៃដចូជា៖ ១)ឯកកទសចក្ពុករាគ ២)ឯកកទសតចមុះ  

ៃិងបំពង់ក ៣)ដផ្កដ្ទាទំារក ៤)ឯកកទសមាត់កធ្មញ ៥)សុខភាពផ្នូវចិត្តៃិងោរបំោៃ 

កតគឿងកញៀៃ ៦)វះោត់ឆ្អឹងបាក់ ៧)វះោត់កតោះក្ពុងផ្នូវកនាមកដ្យឧបករណ៍ទំកៃើប ៃិង  

៨)វះោត់តបព័ៃ្ធតបសាទ33។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផសេព្ផសាយកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃផសេព្ផសាយៃវូឯកសារតតមនូវក្ពុង 

ោរទទលួបាៃកសវា ជូៃដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា តាមរយៈោរករៀបចំឱ្យមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំ 

តកដ្សទំហំ A3 អកសេរដដលសរកសរកៅក្ពុងផ្ទា ងំមាៃភាពងាយតសលួលអាៃ ៃិងបាៃបិទ 

ផសាយកៅដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ)ៃិងកៅតាមអោររបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ជាមយួោ្ដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកធ្ើោរផសេព្ផសាយផងដដរៃវូកមា៉ា ងកពលបំកពញ 

ោរងារ ដដលមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំទំហំតបមាណ៥០សង់ទីដម៉ាតត គុណៃឹង៧០សង់ទីដម៉ាតត   

(50cmX70cm) កដ្យបាៃបិទផសាយកៅដផ្កជរួមុខ កៅតាមបណា្ត ដផ្ក ៃិងកៅខាងមុខ 

ដក្រតចកទ្ារធំកចញចលូមៃទាីរកពទ្យ។ កៅក្ពុងផ្ទា ងំកនាះមាៃោរកំណត់ចបាស់អំពី៖ ១)កមា៉ា ង 

បកតមើកសវាគ២ឺ៤កមា៉ា ងកលើ២៤កមា៉ា ង ២)កមា៉ា ងោរងាររដឋាបាល ៣)ន ង្ៃឈប់សតមាក ៃិង  

៤)កពលកមា៉ា ងោមតបចំាោរ។

កដ្យមាៃបំណងបងកេភាពងាយតសលួលដល់អ្កជំងឺ ឬតគលួសារអ្កជំងឺឬសាធារណជៃ 

ក្ពុងោរកធើ្ទំនាក់ទំៃងជាមួយមៃទាីរកពទ្យ ក៏ដចូជាក្ពុងោរទទួលព័ត៌មាៃតត�ប់ពីអ្កជំងឺឬ 

តគលួសារអ្កជំងឬឺសាធារណជៃ ោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃ មៃទាីរ 

កពទ្យបាៃកធ្ើោរផសេព្ផសាយៃវូមកធយាបាយសតមាប់ទំនាក់ទំៃងជាមយួមៃទាីរកពទ្យ រមួមាៃ៖  

១)បណា្ត ញសង្គម (មាៃក ្្ម ះថ្ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម) ២)Messenger (មាៃក ្្ម ះ 

ថ្ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម) ៣)WhatsApp (មាៃក ្្ម ះថ្ Kg Cham Provincial  

Hospital) 4)តបព័ៃ្ធ Telegram (មាៃក ្្ម ះថ្ តកពុមតបឆំ្ងភាពសាៃំឹងកមករាគ) ៃិងកលខ 

33 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០
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ទូរស័ពទាកៅតាមបណា្ត ដផ្កមាៃចំៃៃួ៨ដខសេ តពមទាងំកលខទរូស័ពទាឡាៃសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់មាៃ 

ចំៃៃួ២ដខសេ។ ោរផសេព្ផសាយបាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈោរករៀបចំឱ្យមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំតកដ្ស 

ទំហំ A3 អកសេរដដលសរកសរកៅក្ពុងផ្ទា ងំមាៃភាពងាយតសលួលអាៃ ៃិងបាៃបិទផសាយកៅ 

ដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ) ៃិងកៅតាមអោររបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ក្ពុងោរជយួសតមលួលដល់ដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវារបស់អង្គភាពៃិងោរទទលួយក 

កសវារបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃគំៃូសបងាហា ញអំពីចរៃ្ត ឬរហំរូ 

នៃោរផ្តល់កសវាជាទតមង់ផ្ទា ងំមាៃទំហំតបមាណ១០០សង់ទីដម៉ាតត គុណៃឹង១៥០សង់ទី- 

ដម៉ាតត (100cm X 150cm) ៃិងបាៃបិទផសាយកៅដក្រតចកទ្ារធំកចញចលូដផ្កខាងក្ពុង 

ៃិងមាៃទំហំតបមាណ៥០សង់ទីដម៉ាតត គុណៃឹង៧០សង់ទីដម៉ាតត (50cm X 70cm) បាៃបិទ

ផសាយកៅដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ)ទាងំ២កដៃ្ងរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ទៃទាឹមៃឹងោរផសេព្ផសាយៃវូបណា្ត ព័ត៌មាៃខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃផសេព្ផសាយផង 

ដដរៃវូរយៈកពលនៃោរចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ តាមរយៈោរកំណត់រយៈកពលនៃោរចុះក ្្ម ះ 

អ្កជំងតឺបមាណពី៥កៅ១០នាទី។ ោរផសេព្ផសាយកៃះ បាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈោរករៀបចំឱ្យ 

មាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំោ្ត រមាៃទំហំតបមាណ ១៥សង់ទីដម៉ាតតគុណៃឹង ៣០សង់ទីដម៉ាតត 

(15cm X 30cm) កហើយបាៃបិទផសាយកៅដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ)ទាងំ២

កដៃ្ងរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�១�១�៣� មពធយោបាយផ្ស្្វផសាយ

ក្ពុងោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃនានាដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផ្តល់កសវា ៃិងសកម្មភាពកផសេងៗ 

របស់មៃទាីរកពទ្យជូៃអ្កជំងឺឬសាធារណជៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់មកធយាបាយផសេព្ផសាយ 

តាមរយៈ ប័ណណតបោស រដឋាបាលមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងោរផសាយកៅៃឹងកដៃ្ង (ោរតបជុ ំ

ដណនំា ៃិងោរចាក់ផសាយតាមទរូទសសេៃ៍ LED)។ កផសេងពីកនាះមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកតបើតបាស់ 

មកធយាបាយផសេព្ផសាយកផសេងកទៀតតាមរយៈ ទរូទសសេៃ៍ វិទ្យពុ ជាពិកសសបណ្ាញសង្គមរបស់ 

មៃទាីរកពទ្យ។ ព័ត៌មាៃដដលបាៃផសេព្ផសាយទាងំកនាះមាៃលក្ណៈតបកបកដ្យបច្ចពុប្ៃ្ភាព។
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៣�១�២� ភា្ងាយពសរួល្រនាពុងការទទួលយ្រពសវា

ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរទទលួយកកសវា សំកៅដល់អ្កផ្តល់កសវាសាធារណៈសតមលួល 

ដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈកលើៃីតិវិធី ទំនាក់ទំៃង ោរបំកពញដបបបទ ៃិងោរ 

ទទួលយកកសវាកៅកតបើតបាស់។ សចូនាករកោលកៃះមាៃលក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា ១)ទីតំាង  

ៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិង ២)ៃីតិវិធីៃិងលក្ខណ្នៃោរផ្តល់ៃិងទទួលយកកសវា។

៣�១�២�១� ទទីតាងំ និងពហដា្ឋ រចនាសម័្ន្ធមន្ទទីរព្ទ្យ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមាៃទីតំាងកៅកណា្ត លតកពុងកំពង់ចាម កៅដក្រសាលាកខត្ត 

កំពង់ចាម កៅទល់មុខៃឹងសាលាតកពុងកំពង់ចាម ដដលព័ទ្ធជុំ វិញកៅកដ្យ អោររដឋាបាល  

តគឹះស្ាៃបណ្តពុ ះបណា្ត លមណ្លោណិជ្កម្ម សណាឋា ោរ ផទាះសំណាក់ ៃិងផ្នូវដខ្ងខ្ាត់។  

មៃទាីរកពទ្យមាៃរបងពណ៌ពងមាៃ់ព័ទ្ធជុំ វិញ មាៃតចកទ្ារកចញចូលចំៃៃួ៣ ក្ពុងកនាះមាៃ 

តចកទ្ារចំៃៃួ១ដដលមាៃកខ្ាងទ្ារតសស់សា្អ តៃិងមាៃចម្ាក់ជាអកសេរថ្ ßមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាមà ៃិងតចកទ្ារចំៃៃួ២កទៀតមាៃផ្ទា ងំស្ាកក ្្ម ះមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមដដល 

បាៃឆ្្ក់កលើ ្្មមា៉ា បជាប់កៅៃឹងរបងដក្រតចកទ្ារកចញចូល។ កៅតាមផ្នូវនៃតចកទ្ារកចញ 

ចូលៃីមយួៗ ៃិងផ្នូវតភ្ាប់ពីអោរមួយកៅអោរមយួ តតនូវបាៃតោលកដ្យកបតុងៃិងអម 

កដ្យសួៃចបារតសស់សា្អ ត។

មៃទាីរកពទ្យមាៃអោរចំៃួៃ១៩ កព្ុងកនាះមាៃអោរពិៃិត្យ ពិកតោះ ៃិងដបងដចកជំង ឺ 

អោររដឋាបាល អោរផ្តល់្ម អោរជំងមឺាត់កធ្មញ អោរសម្ភព អោរវះោត់ អោរជំងឺ 

ឆ្ង អោរមៃទាីរពិកសាធៃ៍ អោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល អោរជំងកឺុមារ អោរសតមាប់តបជុំធំចំៃួៃ១ 

។ល។ កៅក្ពុងកិច្ចដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវា ចំៃៃួអោរដដលមៃទាីរកពទ្យមាៃគហឺាក់ដចូជា 

មិៃទាៃ់បាៃកឆ្ើយតបកៅៃឹងចំៃៃួអ្កជំងឺ កតោះមាៃអ្កជំងមឺយួចំៃួៃស្ាក់កៅកតរៅបៃទាប់  

(ដផ្កសម្ភព)។ ោក់ព័ៃ្ធៃឹងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធពិកសសអោររបស់មៃទាីរកពទ្យ កលាកតបធាៃ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃកលើកក�ើងថ្ ßក្ពុងអំ�ពុងកពល៥ឆំ្្មុៃចំៃៃួអោរបាៃកឆ្ើយតបកៅៃឹងចំៃៃួ 

អ្កជំងឺ ប៉ាុដៃ្តក្ពុងអំ�ពុងកពល៥ឆំ្្កតោយកៃះចំៃៃួអោរមិៃបាៃកឆ្ើយតបកៅៃឹងចំៃៃួអ្ក 
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ជំងកឺទ កតោះកំកណើៃអ្កជំងឺកកើៃក�ើងខំ្ាងជាងកំកណើៃអោរà34។

កទាះបីមាៃោរខ្ះខាតអោរមយួចំៃៃួក៏កដ្យ ក៏គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃ 

សហោរជាមយួៃឹងមៃទាីរសុខាភិបាលៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធដនទកទៀតកព្ុងោររិះរកមកធយាបាយ 

កដើម្ីកដ្ះតសាយបញ្ហា  ៃិងកធ្ើឱ្យបរិោោសរបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃលក្ណៈតបកបកដ្យ 

ផ្សុកភាព។ មៃទាីរកពទ្យមាៃអោរដដលមាៃពៃ្ៃឺិងខ្យល់អាោសកចញចូលបាៃល្អ មាៃ 

ផ្នូវកបតុងតភ្ាប់ពីអោរមយួកៅអោរមយួ មាៃអនាម័យ មិៃមាៃកិ្ៃស្អពុយ មាៃកដៃ្ង 

សមរម្យសតមាប់អង្គពុយរង់ចំាកដើម្ីទទលួបាៃោរចុះក ្្ម ះ ោរពិៃិត្យ ៃិងោរពយាបាលជំង ឺ 

តពមទាងំមាៃកដៃ្ងអង្គពុយលំដហោយដដលអមកៅកដ្យកដើមកឈើៃិងសៃួចបារ។

កផសេងពីោរកធ្ើឱ្យបរិស្ាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃលក្ណៈតបកសើរ គណៈតគប់តគងមៃទាីរ 

កពទ្យក៏បាៃជយួសតមលួលដល់អ្កជំងឺ ឬសាធារណជៃ ក្ពុងោរដស្ងរកអោរ ឬដផ្កផ្តល់ 

កសវាៃីមយួៗ តាមរយៈោរបិទបងាហា ញប្ង់ៃិងទីតំាងរបស់មៃទាីរកពទ្យកៅដក្រៃឹងតចកទ្ារ 

កចញចូលៃីមយួៗ ដដលមាៃទតមង់ជាផ្ទា ងំ បា៉ា ណូទំហំតបមាណ២ដម៉ាតត គុណៃឹង៣ដម៉ាតត  

(2mX3m)។ កៅក្ពុងោរជយួសតមលួលកៃះដដរ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបិទសញ្្ញ  

ចង្អពុលបងាហា ញកៅតាមដផ្ក ឬកដៃ្ងៃីមយួៗកៅតាមទីកដៃ្ងជាយុទ្ធសាសស្តក្ពុងបរិកវណ 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងបាៃបិទស្ាកក ្្ម ះកៅតគប់ដផ្កឬបៃទាប់ផ្តល់កសវាទាងំអស់។

កដើម្ីជយួសតមលួលដល់ោរចុះក ្្ម ះ ៃិងោរផ្តល់ព័ត៌មាៃកផសេងៗជៃូដល់អ្កជំងឺ  

ៃិងសាធារណជៃ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃកដៃ្ងចុះក ្្ម ះចំៃួៃ២ 

កដៃ្ង គកឺដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺទកូៅ ៃិងកដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺទឹកកនាមដផ្អម។ កៅ 

កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺទកូៅមាៃ៖ ១)មសៃ្តីផ្តល់ព័ត៌មាៃៃិងជយួបំកពញដបបបទចំៃួៃ៥ 

នាក់ ២)មសៃ្តីចុះក ្្ម ះចំៃួៃ១០នាក់ កព្ុងកនាះមាៃ៥នាក់បកតមើោរក្ពុងកពលកមា៉ា ងកធ្ើោរ  

ៃិង៥នាក់កទៀតោមតាមកវៃ ៃិង ៣)មសៃ្តីទទួលតបាក់ចំៃៃួ៧នាក់ ក្ពុងកនាះមាៃ៣នាក់ 

បកតមើោរកព្ុងកពលកមា៉ា ងកធ្ើោរ ៃិង៤នាក់កទៀតោមតាមកវៃ។ កៅកដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ 
34 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ទឹកកនាមដផ្អមមាៃ៖ ១)មសៃ្តីផ្តល់ព័ត៌មាៃៃិងជយួបំកពញដបបបទចំៃួៃ៣នាក់ ២)មសៃ្តី 

ចុះក ្្ម ះចំៃួៃ១នាក់ ៃិង ៣)មសៃ្តីទទួលតបាក់ចំៃៃួ១នាក់35។

៣�១�២�២� នទីតិវិធទីនិងល្រខេេណ្ឌ

កផសេងពីោរបងកេៃវូភាពងាយតសលួលមយួចំៃួៃដចូបាៃករៀបរាប់កៅចំណចុខាងកលើ មៃទាីរ 

កពទ្យក៏បាៃបងកេៃូវភាពងាយតសលួលមយួចំៃួៃកទៀតដូចជា ោរដកលម្អៃីតិវិធីៃិងលក្ខណ្ 

នៃោរទទលួយកកសវារបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា ោរទប់សាកេ ត់មិៃឱ្យមាៃអៃ្តរោរកីៅក្ពុង 

ដំកណើរោរផ្តល់ៃិងទទលួយកកសវា ៃិងោរោត់បៃ្យរយៈកពលរង់ចំាចុះក ្្ម ះរបស់អ្ក 

ជំង។ឺ

កៅក្ពុងោរដកលម្អៃីតិវិធីៃិងលក្ខណ្នៃោរទទលួយកកសវារបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា  

មៃទាីរកពទ្យបាៃកធើ្ឱ្យទតមង់ោក្យកស្ើសុំមាៃលក្ណៈងាយបំកពញ ឯកសារតតមនូវឬឯកសារ 

ភ្ាប់មាៃចំៃៃួតិច ៃិងៃីតិវិធីមិៃស្មពុគសា្ម ញ។ ជាក់ដស្តង ករណីចលូសតមាកកពទ្យ អ្កជំងឺ 

តោៃ់ដតបំកពញព័ត៌មាៃកលើលិខិតអៃុញ្្ញ តចលូសតមាកកពទ្យ ដដលព័ត៌មាៃទាងំកនាះមាៃ 

ដូចជា ក ្្ម ះ កភទ អាយុ អាសយដ្ឋា ៃ ទូរស័ពទាទំនាក់ទំៃង ៃិងមុខរបរ កហើយចុងបញ្ចប ់

មាៃោរចុះហត្កលខាពីតគនូកពទ្យ ៃិងតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។

កៅក្ពុងោររកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ ៃិងោរទប់សាកេ ត់អំកពើអសកម្មកផសេងៗ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរទប់សាកេ ត់មិៃឱ្យមាៃអៃ្តរោរកីៅក្ពុងដំកណើរោរផ្តល់ៃិងទទលួយក 

កសវា។ ោរទប់សាកេ ត់កធ្ើក�ើងតាមរយៈ៖ ១)ោរបិទផសាយៃវូតនម្កសវា ២)ោរផសេព្ផសាយ 

តាមតបព័ៃ្ធផសេព្ផសាយកៅៃឹងកដៃ្ង (តាមទូរទសសេៃ៍ LED) ៣)ោរជបួកដ្យផ្ទា ល់ជាមយួ 

អ្កជំងៃឺិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ២ដងកព្ុង១សបា្ត ហ៍ ៤)អប់រដំល់បុគ្គលិក ៃិង ៥)ោរកតជើសករសី 

ភ្ាក់ងារសៃ្តិសុខ កដើម្ីរកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ៃិងសុវត្ិភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ36។ ជាលទ្ធផល  

មៃទាីរកពទ្យមាៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ រកបៀបករៀបរយ មិៃមាៃម៉ាូតឌូុបឬរុឺម៉ាកកង់បីអសូទាញអ្កជំងឺ 

35 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
36 -ដ- កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០
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កៅពយាបាលកៅគ្ីៃិកឯកជៃក�ើយ គមឺាៃដតម៉ាតូឌូុបឬរុឺម៉ាកកង់បីចំៃៃួតិចតចួដដលចត 

កៅម្ាងនៃផ្នូវ្្ល់ កដើម្ីរង់ចំាដឹកកភៀ្វកចញពីមៃទាីរកពទ្យ។ 

ក្ពុងកោលបំណងជយួសតមលួលដល់អ្កជំងឺមិៃឱ្យចំណាយកពលយរូក្ពុងោររង់ចំាកដើម្ី 

ទទួលបាៃោរចុះក ្្ម ះ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃ៖ ១)កំណត់រយៈកពលចុះក ្្ម ះ 

ពី៥កៅ១០នាទី ២)បកងកេើៃកដៃ្ងចុះក ្្ម ះពី១កដៃ្ងកៅ២កដៃ្ង ៣)កតបើតបាស់តបព័ៃ្ធចុះ 

ក ្្ម ះៃិងតគប់តគងអ្កជំងឺ (Patient Management Registration System: PMRS)  

កៅក្ពុងោរចុះក ្្ម ះអ្កជំង ឺ ដដលចាប់កផ្តើមអៃុវត្តកៅឆំ្្២០១៦ ៤)កកៀរគរធៃធាៃ 

មៃុសសេពីដផ្កដនទមកជួយដផ្កដដលមាៃអ្កជំងឺកតចើៃ ៥)បកងកេើៃៃវូចំៃៃួឧបករណ៍ 

សតមាប់បំកពញោរងារ ដូចជាកុំព្យនូទ័រជាកដើម37។ ជាលទ្ធផល ោរចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺមាៃ  

រយៈកពលដចូោរកំណត់ដដលបាៃផសេព្ផសាយ ចំដណកឯោររង់ចំាកដើម្ីទទលួបាៃោរចុះ 

ក ្្ម ះរបស់អ្កជំងឺគមឺាៃរយៈកពលឆ្ប់រហ័ស (ចកន្ាះពី១០កៅ២០នាទី) កៅដផ្កចុះ 

ក ្្ម ះអ្កជំងទឺកូៅ ៃិងមាៃ រយៈកពលយរូជាងបៃ្តិចកៅដផ្កចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺទឹកកនាម 

ដផ្អម កដ្យសារមសៃ្តីចុះក ្្ម ះមាៃចំៃួៃតិច ផទាពុយកៅវិញអ្កជំងឺមាៃចំៃៃួកតចើៃៃិងមក 

ទទួលយកកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យក្ពុងកពលតពឹកដតមយួ។

៣�១�៣� ភា្យ្រចិត្តទុ្រដា្រ់្រនាពុងការទទួលអនា្រពព្រើពបាស់ពសវា

ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់កព្ុងោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវាសំកៅសមតភ្ាពរបស់តកសងួ 

 ស្ាប័ៃ ៃិងអ្កផ្តល់កសវាសាធារណៈ កព្ុងោរកតបើតបាស់មកធយាបាយ ៃិងៃីតិវិធីោរងារ  

កដើម្ីកដ្ះតសាយឬកឆ្ើយតបកៅៃឹងសំណូមពររបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា។ សចូនាករកោល 

កៃះមាៃលក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា ១)ោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា ២)យៃ្តោរសតមបសតមលួល  

ៃិង ៣)វិធាៃោរដកលម្អ។

៣�១�៣�១� ការទទួលអនា្រពព្រើពបាស់ពសវា

កៅក្ពុងោរទទលួឬោរកធ្ើបដិសណាឋា រកិច្ចចំកោះអ្កជំងឺឬសាធារណជៃ គណៈតគប់- 

37 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០។
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តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំអប់រដំល់តគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិកអនាម័យទាងំអស់ ឱ្យមាៃភាពរួសរាយ 

រាក់ទាក់ៃិងមាៃឥរិោប្ល្អ។ តាមរយៈទិៃ្ៃ័យដដលទទលួបាៃ38 បាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញថ្  

តគនូកពទ្យ មសៃ្តីរដឋាបាល បុគ្គលិកអនាម័យ ៃិងមសៃ្តីសៃ្តិសុខ ចំៃួៃភាគកតចើៃ (ជាង៨០ 

ភាគរយ) មាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ ៃិងមាៃឥរិោប្ល្អចំកោះសាធារណជៃដដលបាៃ 

មកទទួលកសវាពីមៃទាីរកពទ្យ។

កៅក្ពុងោរទទលួឬោរកធើ្បដិសណាឋា រកិច្ចចំកោះអ្កជំងឬឺសាធារណជៃកៃះដដរ គណៈ 

តគប់តគងមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃកដៃ្ងសតមាប់ជយួបំកពញដបបបទ ៃិងផ្តល់ព័ត៌មាៃ 

កផសេងៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព ដដលមាៃមសៃ្តីតបចំាោរសរុបចំៃៃួ៨នាក់  

ក្ពុងកនាះមសៃ្តីចំៃួៃ៥នាក់តបចំាោរកៅកដៃ្ងចុះក ្្ម ះទី១ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងទឺកូៅ)  

ៃិងមសៃ្តីចំៃួៃ៣នាក់តបចំាោរកៅកដៃ្ងចុះក ្្ម ះទី២ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺទឹកកនាម 

ដផ្អម)។

កដើម្ីរកសាអនាម័យ ទប់សាកេ ត់អំកពើអសកម្ម ៃិងបងកេភាពងាយតសលួលជូៃអ្កជំង ឺឬ 

សាធារណជៃក្ពុងោរកំណត់អត្តសញ្្ញ ណតគនូកពទ្យៃិងមសៃ្តីដនទកទៀត គណៈតគប់តគងមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃតតមនូវឱ្យតគនូកពទ្យ មសៃ្តីរដឋាបាល បុគ្គលិកអនាម័យ អ្កកបើកបររ្យៃ្តសកសងា្គ ះ ៃិង 

ភ្ាក់ងារសៃ្តិសុខទាងំអស់ោក់ឯក សណ្ាៃៃិងស្ាកក ្្ម ះសមា្គ ល់ខ្លួៃជាតបចំា កដ្យក្ពុង 

១ឆំ្្ៗមៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់ៃវូឯកសណាឋា ៃចំៃៃួ២កំកផ្ ដល់តគនូកពទ្យៃិងមសៃ្តីទាងំអស់។  

កៅក្ពុងោរអៃុវត្ត តគនូកពទ្យ មសៃ្តីរដឋាបាល បុគ្គលិកអនាម័យ អ្កកបើកបររ្យៃ្តសកសងា្គ ះ ៃិង 

ភ្ាក់ងារសៃ្តិសុខទាងំអស់បាៃោក់ឯកសណាឋា ៃកៅតាមតបកភទឯកសណាឋា ៃដដលមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃផ្តល់ ៃិងបាៃោក់ស្ាកក ្្ម ះសមា្គ ល់ខ្លួៃជាប់ជាតបចំាផងដដរ។

៣�១�៣�២� យន្តការសពម្រសពមរួល

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទួលអ្កកតបើតបាស់កសវា ឬអ្កជំងឺ ឬ 
38 ឯកសាររបស់គណៈកម្មោរបកច្ចកកទសដដលបាៃកធើ្ោរវាយតនម្មៃទាីរកពទ្យ ោរជបួតបជុំជាមួយរដឋាបាលកខត្ត  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាល រដឋាបាលតកពុង ោរិោល័យជំនាញជំវិញតកពុង ៃិងសហគមៃ៍ តពមទាងំោរជបួ

សមា្ភ សៃ៍ជាមយួអ្កជំងឺៃិងអតីតអ្កជំងឺ។
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សាធារណជៃ ជាពិកសសសតមាប់ជៃពិោរ ជៃចាស់ជរា សស្ត ីមាៃកៃូតចូឬមាៃនផទាកោះ  

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃ ជំរាលសតមាប់ជៃពិោរ បៃទាប់ទឹកសតមាប់ជៃពិោរ រកទះ 

អ្កជំង ឺៃិងមាៃតកពុមមសៃ្តីសតមបសតមលួលសតមាប់សតមលួលដល់ោរលំបាករបស់អ្កជំងឺ ឬ 

សាធារណជៃ។ ដចូជាក្ពុងករណីអ្កជំងឺមិៃអាចកដើរបាៃ ៃិងមិៃមាៃអ្កកំដរឬតកពុមតគលួសារ  

គមឺាៃតកពុមសតមបសតមលួលជួយតោ ឬរុញរកទះ។

៣�១�៣�៣� វិធានការស្រលម្អ

កៅក្ពុងោរបកងកេើៃៃូវទំៃុកចិត្តពីអ្កកតបើតបាស់កសវាឬពីតបជាជៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខ ំ

កធ្ើោរដកលម្អគុណភាពកសវារបស់ខ្លួៃតាមរយៈ៖ ១)ោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្មតបកភទៃិងតនម្ 

កសវា ៃិងៃីតិវិធីោរងារ ២)ោរបកងកេើតយៃ្តោរផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ាពីអ្ក 

កតបើតបាស់កសវា ៃិង៣) ោរបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកសវា39។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្មតបកភទៃិងតនម្កសវា ៃិងៃីតិវិធីោរងារ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃ៖ ១)ករៀបចំតបកភទៃិងតនម្កសវាដដលកំពុងកតបើនាកពលបច្ចពុប្ៃ្កៅឆំ្្ 

២០១៥ ២)ករៀបចំរហំរូោរងារឬរហំរូអ្កជំងឺដដលកំពុងកតបើនាកពលបច្ចពុប្ៃ្កៅឆំ្្២០១៧។  

នាកពលខាងមុខ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យៃឹងកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្មកៅកលើ ១)តបកភទៃិងតនម្ 

កសវា កដ្យករៀបចំដ្ក់បញ្ចនូលៃវូតបកភទកសវា ្្មីៗមយួចំៃួៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិង ២)រហំរូ 

ោរងារឬរហំរូអ្កជំងឺ្ ្ម ី40។

កដើម្ីទទួលបាៃព័ត៌មាៃោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃយៃ្តោរទទលួព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ាពីអ្កជំងៃឺិង 

សាធារណជៃ តាមរយៈតបអប់សំបុតត ោរជបួកដ្យផ្ទា ល់ ទរូស័ពទា បណា្ត ញសង្គម អាជ្ាធរ 

មូលដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងនដគសូុខា-ភិបាល (តកពុមោរងារមលូៃិធិសមធម៌ តកពុមទីភ្ាក់ងារ 

បញ្្ក់ចំណាយ)។

39 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០។
40 -ដ-
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ក្ពុងកោលបំណងកលើកកម្ស់គុណភាពកសវារបស់មៃទាីរឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើងដ្ម 

កទៀត ក៏ដចូជាោរកដ្ះតសាយបញ្ហា ៃិងសំណូមពរមយួចំៃួៃពីអ្កជំងឺៃិងសាធារណជៃ  

គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាតបចំាមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាកៅតាមបណា្ត ដផ្ក។ តកពុមោរងារកលើកកម្ស់ 

គុណភាពកសវាតបចំាមៃទាីរកពទ្យកខត្ត តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមកសចក្តីសកតមចរបស់មៃទាីរ 

កពទ្យកខត្តកលខ៤៨៩/១៧ ចុះន ង្ៃទី២២ ដខសីហា ឆំ្្២០១៧។ តកពុមោរងារកលើកកម្ស់ 

គុណភាពកសវាកៅតាមបណា្ត ដផ្ក តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមកសចក្តីសកតមចរបស់មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកលខ៦៧៣/១៧ ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៧។

៣�១�៤� ការផ្តល់ពសវាតាមពោលការណ៍្រំណត់ និងអភិបាល្រិច្ចល្អ

កសវាផ្តល់តាមកោលោរណ៍កំណត់ ៃិងមាៃអភិបាលកិច្ចល្អ សំកៅដល់អង្គភាព 

ផ្តល់កសវា សាធារណៈតតនូវមាៃសមត្ភាពក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលខ្ស់  

កដ្យកតបើតបាស់ធៃធាៃដដលមាៃតសាប់ឱ្យអស់លទ្ធភាព។ សចូនាករកោលកៃះមាៃ 

លក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា ១)កសវាផ្តល់តាមកោលោរណ៍កំណត់ ៃិង ២)កសវាផ្តល់តាម 

អភិបាលកិច្ចល្អ។

៣�១�៤�១� ផ្តល់ពសវាតាមពោលការណ៍្រំណត់

កៅក្ពុងដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវា មៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំបំកពញោរងាររបស់ខ្លួៃ 

កៅតាមកោលោរណ៍ដណនំាៃិងពិធីសារជាតិរបស់តកសងួសុខាភិបាល តពមទាងំបទដ្ឋា ៃ 

គតិយុត្តកផសេងៗកទៀតដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ជាក់ដស្តង ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ 

អៃុវត្តតាមតារាងតនម្កសវា (ោរទប់សាកេ ត់ោរទារយកន្្កសវាបដៃ្មកតរៅផ្នូវោរ) មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃ៖ ១)ករៀបចំឱ្យមាៃគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃមៃទាីរកពទ្យ ២)ករៀបចំឱ្យមាៃគណៈ 

កម្មោរវិៃ័យៃិងៃិយ័តកម្មមៃទាីរកពទ្យ ៣)ផសេព្ផសាយតាមបណ្ាដផ្កៃវូចបាប់ហិរញ្ញប្ទាៃ  

មិៃឱ្យយកន្្កសវាបដៃ្មកតរៅផ្នូវោរ ៤)អប់រអ្ំកជំងឺឱ្យយល់ដឹងពីោរបង់តបាក់តាមតនម្ 

កសវាដដលមាៃបិទផសេព្ផសាយតាមដផ្កៃីមយួៗ ៥)ផសេព្ផសាយដល់បុគ្គលិកដដលយកន្្ 
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កសវាកតរៅផ្នូវោរថ្ ៃឹងតតនូវពិៃ័យកដ្យោត់តបាក់កលើកទឹកចិត្តតបចំាដខ ៃិងក្ពុងករណីមិៃ 

រាងចាលៃឹងបញ្នូៃក ្្ម ះកៅមៃទាីរសុខាភិបាល ៦)ផសេព្ផសាយបទបញ្្នផទាក្ពុងកដ្យសងកេត់ 

ធងៃៃ់កលើចំណចុទី១៣ នៃបទបញ្្នផទាក្ពុង41 ៧)ឱ្យអ្កជំងឺឬអ្កកំដរបង់ន្្កសវាកដ្យខ្លួៃឯង  

៨)បិទផសាយតារាងតនម្កសវាតាមបណ្ាដផ្ក ៃិង៩)កបើកចំហរ ទទលួតគប់ោរចលូរមួទិកតៀៃ 

ដកលម្អពីតគប់មជ្ឈដ្ឋា ៃ។ កផសេងពីកនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃោរចលូតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យពីអង្គោរ  

ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃផងដដរ រមួមាៃ៖ ១)ទីភ្ាក់ងារបញ្្ក់ោរចំណាយ ២)គណៈកមា្ម - 

ធិោរនាយកហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាលដដលមាៃអភិបាលរងកខត្តមយួរបូជាតបធាៃ កដ្យ 

មាៃោរតបជុំករៀងរាល់៣ដខម្តង42។ 

ោរខិតខំបំកពញោរងាររបស់ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងោរចលូរមួ 

ោំតទពីរដឋាបាលកខត្ត រដឋាបាលតកពុង មៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងពីភាគីោក់ព័ៃ្ធនាកពលកៃ្ងមក  

បាៃោ្យជាកម្ាងំចលករកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យសកតមចបាៃៃវូលទ្ធផលជាកតចើៃ ដដលជាកហត ុ

នំាឱ្យមៃទាីរកពទ្យទទលួបាៃវិញ្្ញ បៃបតតៃិងប័ណណសរកសើរជាកតចើៃរមួមាៃ វិញ្្ញ បៃបតត 

ទទួលសា្គ ល់គុណភាពកសវាក្ពុងដផ្កផ្តល់្មពី Africa Society for Blood Transfusion  

(AfSBT) ៃិងពី US INDOPACOM Blood Safety Program ៃិងទទលួបាៃវិញ្្ញ បៃបតត 

ទទួលសា្គ ល់គុណភាពកសវាក្ពុងដផ្កមៃទាីរពិកសាធៃ៍ពី Pacific Pathology Training Centre;  

វិទយាស្ាៃជាតិសុខភាពសាធារណៈជាមយួៃឹង Sysmex; ៃិងពីវិទយាស្ាៃជាតិសុខភាព 

សាធារណៈ។ ជាមយួោ្ដដរ មៃទាីរកពទ្យកខត្តក៏ទទលួបាៃប័ណណសរកសើរោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផ្តល ់

កសវាពីតកសងួសុខាភិបាល រដឋាបាលកខត្តកំពង់ចាម អាជ្ាធរតបយុទ្ធតបឆំ្ងកតគឿងកញៀៃ 

ផងដដរ។

កដើម្ីដឹងពីគុណភាពកសវាដដលអង្គភាពបាៃផ្តល់ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំឱ្យមាៃោរចូលរមួវាយតនម្ពីអ្កជំងឺ អ្កកំដរអ្កជំងឺ ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធតាមរយៈ៖  

41 បាៃដចងថ្ ហាមទារតបាក់ពីអ្កជំងឺកតរៅពីោរកំណត់របស់កសវាហិរញ្ញប្ទាៃមៃទាីរកពទ្យ។
42 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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១)តបអប់សំបុតត ២)ទីភ្ាក់ងារបញ្្ក់ោរចំណាយ (PCA)របស់តកសងួសុខាភិបាល  

៣)កវទិោសាធារណៈ ៤)Pageរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៥)ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យចុះកៅតាម 

សហគមៃ៍ ៦)តកពុមវាយតនម្របស់គកតមាងកលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសមធម៌សុខាភិបាល  

(Health Equity and Quality Improvement Project: H-EQIP) រាល់៣ដខម្តង ៃិង 

៧)ទូរស័ពទាពីអ្កកតបើតបាស់កសវាឬតបជាពលរដឋាមកថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យផ្ទា ល់43។

៣�១�៤�២� ពសវាផ្តល់មានអភិបាល្រិច្ចល្អ

ក្ពុងោរបកងកេើៃៃវូតបសិទ្ធភាពកៅកព្ុងដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវា គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំកតបើតបាស់ធៃធាៃរបស់អង្គភាពឱ្យអស់លទ្ធភាពតាមរយៈ៖ ១)ោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លជំនាញបដៃ្មដល់បុគ្គលិក ២)ោរកកៀរគរធៃធាៃមៃុសសេពីដផ្កដនទកៅ

ជយួដផ្កដដលមាៃោរងារកតចើៃ កដ្យកធ្ើោរបកតងៀៃៃវូជំនាញចំាបាច់មយួចំៃៃួ ៣)ោរ 

កធើ្សមាហរណកម្មបណា្ត ដផ្ក ដូចជាដផ្កជំងឺកអដស៏បូកបញ្ចនូលជាមយួដផ្កគី្ៃិកតគលួសារ  

បកងកេើតបាៃជាដផ្ក ្្មីមួយគដឺផ្កពយាបាលជំងឱឺោសៃិយម។ ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរចលូរមួ មៃទាីរ 

កពទ្យក៏បាៃផ្តល់ឱោសៃិងជំរុញឱ្យអ្កជំងឺ អ្កកំដរអ្កជំងឺ ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធដនទកទៀត 

ចូលរមួកៅក្ពុងដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវារបស់អង្គភាព មាៃដចូជា៖ ១)ោរកំណត់ន្្ 

កសវា ២)ោរដកលម្អឥរិោប្មសៃ្តី ៣)ោរកលើកកម្ស់អនាម័យៃិងបរិស្ាៃ ៃិង ៤)ោរ 

ចូលរមួក្ពុងរបូភាពជាឧបករណ៍ៃិងបកច្ចកកទស44។

43 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។ 
44 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០២/០៧/២០២០។
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៣�២� និយាមមនការផ្តល់ពសវាសាធារណៈរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

៣�២�១� ការដឹ្រនា ំនិងការពគ្រ់ពគងមន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

កៅក្ពុងោរពិៃិត្យកមើលបទពិកសាធៃ៍កជាគជ័យកលើោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម សចូនាករ៣ដផ្កសំខាៃ់តតនូវបាៃវាយតនម្ រមួមាៃ៖ ១)ោរករៀបចំដផៃោរ 

ៃិងោរអៃុវត្តដផៃោរោរងារ ២)ោរតគប់តគងតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃសុខាភិបាល ៃិង ៣)ោរ 

តគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

៣�២�១�១� ការពរៀ្រចំសផនការ និងការអនុវត្តសផនការការងារ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត តបចំាឆំ្្ កដ្យបាៃរកំលច 

ៃវូចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម គុណតនម្ ៃិងមាៃកោលកៅចបាស់លាស់។ ក្ពុងកោលកៅៃីមយួៗ  

មៃទាីរកពទ្យបាៃរំកលចៃវូយុទ្ធសាសស្តលម្អិត កដើម្ីជាមលូដ្ឋា ៃដល់ោរអៃុវត្តកោលកៅ 

ៃីមយួៗឱ្យសកតមចតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព។ ឯកសារយុទ្ធសាសស្ត កៃះតតនូវបាៃករៀបចំក�ើង 

កដ្យមាៃោរោំតទពីមៃទាីរសុខាភិបាលរាជធាៃី កខត្ត ៃិងមាៃោរចងតកង ៃិងចុះហត្កលខា 

ចបាស់លាស់ពីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។ ក្ពុងកនាះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃរំកលចៃវូ៖

 - ចក្ពុវិស័យ៖ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ផ្តល់ោរពយាបាល ៃិងដ្ទាសំុខភាព តបកប 

កដ្យគុណភាពល្អ កដើម្ីោត់បៃ្យអតតាឈ ឺៃិងអតតាស្ាប់របស់តបជាពលរដឋា 

ទកូៅ។

 - កបសកកម្ម៖ កលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាពយាបាល ៃិងដ្ទាមំាៃគុណភាព តបសិទ្ធភាព  

ៃិងតបកបកដ្យសមធម៌ដល់អ្កជំងឺ ៃិងតបជាពលរដឋាទកូៅ ជាពិកសសតបជាពលរដឋា 

តកីតក ៃិងងាយរងកតោះ។

 - គុណតនម្៖ តកមសីលធម៌វិជ្ាជីវៈ ោរកោរព កសា្ម ះតតង់ សមធម៌ មិៃករសីកអើង  

ៃិងឧត្តមភាព។

 - កោលកៅ៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំកោលកៅចំៃៃួ១២ កដើម្ី 

ធានាថ្ោរបកតមើកសវាសុខាភិបាលអាចធានាបាៃតបសិទ្ធភាពខ្ស់។
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កដើម្ីសកតមចកោលកៅទាងំ១២កនាះ មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់កចញៃវូយុទ្ធសាសស្តលម្អិត 

ចំៃៃួ១០២។ កោលកៅៃីមយួៗតតនូវបាៃកតបើកដ្យយុទ្ធសាសស្តលម្អិតមយួចំៃៃួ។ ជាក់ដស្តង 

កៅកោលកៅទី១ ស្ត ីពីផ្តល់ោរតគប់តគងតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងកឆ្ើយតបតាមតតមនូវោរ 

ក្ពុងោរបកតមើកសវាទាៃ់កពលកវលា មាៃកោលកៅលម្អិតចំៃៃួ៨ រមួមាៃ៖ ១)ធានាតបតិ- 

បត្តិោរមុខងារមៃទាីរកពទ្យ តបកបកដ្យភាពកជាគជ័យ កដើម្ីសកតមចកបសកកម្មរបស់មៃទាីរ 

កពទ្យ ២)ធានាធៃធាៃ ៃិងតទព្យសម្ត្តិរបស់មៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃកតបើតបាស់ោ៉ា ងមាៃ 

តបសិទ្ធភាព ៣)ធានាគុណភាពកសវាពយាបាល ៃិងដ្ទាអ្ំកជំងឺ កដ្យករៀបចំឱ្យមាៃ 

កម្មវិធីកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងយៃ្តោរគុណភាពជាតបចំា ៤)ធានាថ្មសៃ្តី/បុគ្គលិក 

ទាងំអស់អៃុវត្តោ៉ា ងហ្មត់ចត់ៃវូតកមសីលធម៌វិជ្ាជីវៈ ៥)ធានាតបតិបត្តិោររបស់មៃទាីរកពទ្យ 

តសបកៅៃឹងស្តង់ដ្ដដលបាៃកំណត់ ៃិងអភិបាលកិច្ចល្អ ៦)អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងបច្ចពុប្ៃ្កម្ម 

ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងដផៃោរតបតិបត្តិ កហើយធានារាល់ោរសកតមចចិត្ត ៃិង 

អៃុវត្តសកម្មភាព គតឺសបតាមដផៃោរ ៧)តាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ោរអៃុវត្ត 

ដផៃោរ កម្មវិធី ៃិងស្តង់ដ្ កឆ្ើយតបកៅៃឹងអាទិភាព ៃិងកោលកៅរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

៨)កកៀរគរធៃធាៃហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងបកច្ចកកទស កដើម្ីអភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យ ពិកសសោរកលើក 

កម្ស់គុណភាពកសវាដ្ទា ំៃិងពយាបាល។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំដផៃោរខាងកលើកដ្យមាៃោរចលូរមួពីភាគ ី

ោក់ព័ៃ្ធ រមួមាៃ៖ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្ក បុគ្គលិកជំនាញ ៃិងតំណាងមៃទាីរ 

សុខាភិបាល កដ្យកផ្្ត តកៅកលើោរតបមលូទិៃ្ៃ័យតាមដផ្កៃីមយួៗ ោរបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យ 

ក្ពុងដផៃោររមួ ៃិងពតងាងដផៃោរតបចំាឆំ្្ ជាមយួៃឹងោរករៀបចំជាកំណត់កហតុអង្គតបជុ ំ

ចបាស់លាស់។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃផសារភ្ាប់កិច្ចដំកណើរោរករៀបចំដផៃោរកៃះកៅៃឹងសហ- 

គមៃ៍ តាមរយៈោរបញ្ចនូលសំណូមពរពីអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងោរចលូរមួកិច្ចតបជុំតាមោរ 

អកញ្ើញរបស់មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត កដើម្ីករៀបចំជាដផៃោររមួ ៃិងអាចកដ្ះតសាយបញ្ហា  
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តបឈមរបស់កខត្ត ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមូល45។

កតរៅពីដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍តបចំាឆំ្្ ៃិង 

បាៃចងតកងជាឯកសារ ៃិងរកសាទុកចបាស់លាស់ កដើម្ីងាយតសលួលក្ពុងោរតាមដ្ៃ។ មៃទាីរ 

កពទ្យបាៃករៀបចំដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍តបចំាឆំ្្កៃះ ជាតារាងកដ្យដចងលម្អិតពីសកម្មភាព  

អ្កទទលួខុសតតនូវកលើោរអៃុវត្ត កពលកវលាកលើោរអៃុវត្ត ដផៃោរ្វិោ រមួជាមយួៃឹង 

សូចនាករលទ្ធផល ៃិងកោលកៅចបាស់លាស់។ ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបច ំ

ជាមកធយាបាយកផទាៀងផ្ទា ត់ តាមរយៈោរករៀបចំជារបាយោរណ៍កៅចុងតោ ក៏ដចូជាោរ 

ចងតកងឯកសារទុក កដើម្ីធានាោរអៃុវត្តោរងារបាៃតតឹមតតនូវតាមដផៃោរ។ ដផៃោរ 

អភិវឌ្ឍៃ៍តបចំាឆំ្្កៃះ ជាមលូដ្ឋា ៃដ៏សំខាៃ់របស់មៃទាីរកពទ្យក្ពុងោរតាមដ្ៃោរអៃុវត្តជា

តបចំាដខ ៃិងតបចំាតតីមាសរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាសកម្មភាពកលើោរពតងឹងោរតគប់តគងតបកបកដ្យ 

តបសិទ្ធភាព ៃិងកឆ្ើយតបតាមតតមនូវោរក្ពុងោរបកតមើកសវាបាៃទាៃ់កពលកវលា កដ្យបាៃ 

កំណត់ោរអៃុវត្តសកម្មភាពចំៃួៃ៩ មាៃដចូជា ោរករៀបចំដផៃោរតបចំាឆំ្្ ោរករៀបចំ 

ដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេតបចំាឆំ្្ ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោ ោរករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  

្វិោ ោរករៀបចំដផៃោរលទ្ធកម្ម ក៏ដចូជាដផៃោរផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តដផ្អកកលើលទ្ធផល 

នៃោរវាយតនម្ជាកដើម។ 

បនាទា ប់ពីោរករៀបចំជាដផៃោរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃអៃុវត្តៃវូោរតាមដ្ៃ ៃិងតតលួតពិៃិត្យ  

តាមរយៈោរករៀបចំកិច្ចតបជុំបកូសរុបោរងារ ៃិងសមិទ្ធផលតបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្  

ៃិងមាៃកំណត់កហតុចបាស់លាស់កតោមោរចលូរមួពីថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកទាងំអស់ 

របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។ របបតបជុំកៃះ បាៃកផ្្ត តកលើចំណចុសំខាៃ់ៗ រមួមាៃ៖  

១)របាយោរណ៍្វិោ ២)ស្ាៃភាពពិៃិត្យ ៃិងពយាបាលជំងកឺៅក្ពុងតតីមាស ៃិងកព្ុងឆំ្្  

45 ដកតសង់កចញពីរបាយោរណ៍ស្ត ីពីោរតបជុំពិភាកសាៃិងករៀបចំដផៃោររបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម សតមាប់

ឆំ្្២០១៨។
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៣)វឌ្ឍៃភាពសកម្មភាពសំខាៃ់ៗកធៀបៃឹងសចូនាករតាមដផៃោរ ៤)ចំណចុខំ្ាង ៥)ចំណចុ 

កខសាយ ៃិង៦)អៃុសាសៃ៍ដកលម្អ រមួជាមយួៃឹងដផៃោរសកម្មភាពអភិវឌ្ឍៃ៍នាកពល 

បនាទា ប់។

៣�២�១�២� ការពគ្រ់ពគងព្រ្័ន្ធ្័ត៌មានសុខាភិបាល

តបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃសុខាភិបាលជាតបព័ៃ្ធផទាពុកទិៃ្ៃ័យ ស្ត ីពីោរតគបដណ្ត ប់នៃកសវាសុខា- 

ភិបាលដដលមៃទាីរកពទ្យតតនូវបញ្ចនូលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធតគប់តគងទិៃ្ៃ័យ តាមកគហទំព័រ ជា 

កទៀងទាត់មយួដខម្តងចាប់ពីន ង្ៃទី១ ដល់ន ង្ៃទី១៥នៃដខបនាទា ប់ កលើតគប់ចំណចុនៃទិៃ្ៃ័យ 

ទាងំអស់ ៃិងមាៃសង្គតិភាពៃឹងោ្។

ក្ពុងោរតគប់តគងកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃកតបើតបាស់តបព័ៃ្ធតគប់តគងព័ត៌មាៃ 

សុខាភិបាល (Health Information Management System: HIMS) ដដលជាតបព័ៃ្ធ 

ដដលករៀបចំ ៃិងតគប់តគងកដ្យតកសងួសុខាភិបាល ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលរាជធាៃី កខត្ត។  

តបព័ៃ្ធកៃះមាៃផទាពុកៃវូព័ត៌មាៃនៃសកម្មភាពកសវាសុខភាពតបចំាន ង្ៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យសុខភាព 

ពីតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់នៃតបព័ៃ្ធដ្ទាសំុខភាពជាតិ រមួបញ្ចនូលទាងំទិៃ្ៃ័យអ្កជំងដឺដលអៃុញ្្ញ ត 

ឱ្យមៃទាីរកពទ្យពិៃិត្យដស្ងយល់ពីស្ាៃភាពរមួ នៃអ្កជំងឺរបស់មៃទាីរកពទ្យទាងំមូល។

ក្ពុងោរតគប់តគង ៃិងបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យ 

កពញកលញ ៃិងទាៃ់កពលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃសុខាភិបាលរបស់តកសួងសុខាភិបាល  

កោងកៅតាមព័ត៌មាៃដដលទទលួបាៃពីតគប់ដផ្កទាងំអស់នៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងតាមរយៈោរ 

កំណត់មសៃ្តីដដលមាៃតួនាទីបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យចបាស់លាស់ ៃិងទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

តតឹមតតនូវ កដើម្ីធានាថ្ព័ត៌មាៃដដលបញ្ចនូលមាៃភាពតតឹមតតនូវចបាស់លាស់ ៃិងអាចកតបើ- 

តបាស់បាៃ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យនៃកសវាសុខភាពតបចំាដខ តាមោលបរិកចទ្ 

បាៃកពញកលញ ៃិងទិៃ្ៃ័យមាៃសង្គតិភាព។

មៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់តបព័ៃ្ធចុះក ្្ម ះ ៃិងតគប់តគងអ្កជំងឺ (Patient Mana 

gement Registration System: PMRS) សតមាប់តគប់តគងទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺ ដូចោ្កៅ 
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ៃឹងមៃទាីរកពទ្យកផសេងៗដដរ។ គរួកត់សមា្គ ល់ថ្ តបព័ៃ្ធ PMRS គជឺាកម្មវិធីអុីៃធណឺិតមយួ  

ដដលកតបើតបាស់កដ្យមលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាលសាធារណៈ សតមាប់តគប់តគងទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺ 

ម្ាក់ៗ កដ្យកតបើតបាស់តបព័ៃ្ធអត្តកលខអ្កជំងឺដ្ច់កដ្យដ�ក ៃិងតគប់តគងព័ត៌មាៃពិសា្ត រ 

ផ្ទា ល់ខ្លួៃរបស់អ្កជំងឺ។ នាកពលបច្ចពុប្ៃ្ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដតងពិៃិត្យកមើលទិៃ្ៃ័យ 

ក្ពុងតបព័ៃ្ធខាងកលើ កដើម្ីកធ្ើោរកតបៀបកធៀប សិកសា ៃិងវិភាគពីបដតមបតមលួលទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺ 

តបចំាដខផងដដរ។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏មាៃោរពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាសរបស់មៃទាីរកពទ្យ  

តាមរយៈោរករៀបចំជាកិច្ចតបជុំគណៈតគប់តគង ៃិងកិច្ចតបជុំតកពុមោរងារបកច្ចកកទសតាម 

ដផ្ក កដ្យមាៃោរកធ្ើបទបងាហា ញកលើវឌ្ឍៃភាពនៃោរអៃុវត្តសកម្មភាព ៃិងលទ្ធផលតាម 

ដផ្កៃីមយួៗ តាមតតីមាស កដ្យកធ្ើោរកតបៀបកធៀបៃឹងដផៃោរសចូនាករ ៃិងលទ្ធផល 

កៅឆំ្្មុៃ កដើម្ីពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពតាមដផ្កៃីមយួៗ។ កិច្ចតបជុំ ៃិងោរករៀបចំបទបងាហា ញ 

កៃះកហើយ ដដលអាចកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមអាចកធ្ើោរវិភាគលទ្ធផលតបចំាតតីមាស 

ពីចំណចុខំ្ាង ចំណចុកខសាយ ៃិងបញ្ហា តបឈម តាមដផ្កៃីមយួៗ ៃិងដស្ងរកដំកណាះតសាយ 

សតមាប់អៃុវត្តកៅតតីមាសបៃ្ត តាមរយៈោរផ្តល់មតិកោបល់ពីអង្គតបជុំទាងំមូល។

ជាកោលោរណ៍ ៃិងោរអៃុវត្តជាក់ដស្តង ោរពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាស ជាោរ 

តតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ ក្ពុងបំណងពតងឹងោរផសារភ្ាប់ោ្រវាងធៃធាៃ ៃិង 

សកម្មភាព ឬអៃ្តរាគមៃ៍នៃដផៃោរដដលតតនូវអៃុវត្ត ៃិងផសារភ្ាប់កៅៃឹងលទ្ធផល កោល 

គកឺោលកៅចំណចុនៃកោលកៅយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងកោលបំណងអភិវឌ្ឍសុខភាព។ ជារមួ  

មៃទាីរកពទ្យពិៃិត្យកមើលវឌ្ឍៃភាពផង ៃិងវាស់ដវងលទ្ធផលដដលសកតមចបាៃផង ៃិងកំណត ់

ដផៃោរសកម្មភាពបនាទា ប់ផង។

៣�២�១�៣� ការពគ្រ់ពគងមន្ទទីរព្ទ្យ

កៅក្ពុងោរតគប់តគង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាកិច្ចតបជុំតាមដ្ៃ រមួមាៃ៖ ១)កិច្ចតបជុំ 

តបចំាដខនៃគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ២)កិច្ចតបជុំតបចំាដខនៃគណៈកម្មោរបកច្ចក- 
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កទស ៃិង ៣)កិច្ចតបជុំតបចំាដខនៃគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ។

ក្ពុងកនាះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាកិច្ចតបជុំតបចំាដខ នៃគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ដដលដឹកនំាកដ្យកលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យដតម្តង។ កិច្ចតបជុំតបចំាដខ 

កៃះបាៃកផ្្ត តកលើរកបៀបវារៈមយួចំៃៃួដចូជា៖ ១)ោរពិៃិត្យតាមដ្ៃោរអៃុវត្តកសចក្តី 

សកតមចនានាដដលបាៃអៃុម័តក្ពុងកិច្ចតបជុំកលើកមុៃ ២)ោរអៃុវត្តអៃុសាសៃ៍ ៃិងោរ 

សកតមចចិត្តដដលបាៃអៃុម័តក្ពុងកិច្ចតបជុំកលើកមុៃ ៣)ោរពិភាកសាកដើម្ីពតងឹងោរងារ 

របស់តកពុមដកលម្អគុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ៤)កំណត់ោលវិភាគសតមាប់ 

កម្មវិធីតបជុំរបស់កុតមដកលម្អគុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ៥)ពិភាកសាបង់កលខ 

ដតគអ្កជំងឺកៅតាមដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៦)ពិៃិត្យក�ើងវិញកលើឧបករណ៍វាយតនម្ 

សតមាប់ចលូរមួតប�ងតបណំាងមៃទាីរកពទ្យ ៧)ពិភាកសាអំពីតុល្យោរហិរញ្ញវតព្ុ ៃិង៨)កសចក្តី 

សកតមច ៃិងអៃុសាសៃ៍។ រាល់រកបៀបវារៈៃីមយួៗ សុទ្ធដតបញ្្ក់ៃវូវឌ្ឍៃភាព ចំណចុ 

ពិភាកសា មលូកហតុនៃបញ្ហា  ដំកណាះតសាយ ឬកសចក្តីសកតមច រមួទាងំអ្កទទលួខុសតតនូវ 

កលើោរអៃុវត្តផងដដរ ជាមយួៃឹងក្រកវលាចបាស់លាស់។

កតរៅពីកិច្ចតបជុំគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏បាៃ 

ករៀបចំកិច្ចតបជុំតបចំាដខនៃតកពុមោរងារកផសេងៗផងដដរ។ តោួ៉ា ង កិច្ចតបជុំតកពុមោរងារកលើក 

កម្ស់គុណភាពមៃទាីរកពទ្យ ដដលដឹកនំាកដ្យកលាកអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងកផ្្ត តកលើ 

រកបៀបវារៈសំខាៃ់ចំៃួៃ៣ រមួមាៃ៖ ១)ោរពិៃិត្យសកម្មភាពដដលអៃុវត្តកព្ុងដខកៃ្ងកៅ 

តាមដផ្កៃីមយួៗ កដើម្ីសកតមចបាៃៃវូោរកលើកកម្ស់តាមដផ្កៃីមយួៗ ២)ោរវាយតនម្ 

កលើោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវា ៃិងោរវិភាគកលើព័ត៌មាៃដដលទទលួបាៃពីតបអប់សំបុតត 

តាមដផ្ក ៃិង ៣)ោរករៀបចំជាឯកសារលាយលក្ណ៍អកសេរសតមាប់ផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ 

តាមដផ្កៃីមយួៗវិញ។

ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏មាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំមយួចំៃួៃកទៀត 

ដូចជា៖ ១)កិច្ចតបជុំតបចំាដខនៃគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃមៃទាីរកពទ្យ ២)កិច្ចតបជុំតបចំា 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ដខនៃតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសុវត្ិភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិង ៣)កិច្ចតបជុំតបចំា 

ដខនៃតកពុមោរងារដ្ទាជំំងកឺ្ពុងមៃទាីរកពទ្យ កដ្យពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ  

កលើកពីបញ្ហា តបឈម ៃិងដំកណាះតសាយ រមួទាងំដផៃោរសកម្មភាពនាកពលបនាទា ប់ផង 

ដដរ។ កិច្ចតបជុំៃីមួយៗបាៃករៀបចំជាកំណត់កហតុចបាស់លាស់ មាៃបញី្វត្តមាៃ ៃិងមាៃ 

ោរពិភាកសាបញ្ហា ៃិងដំកណាះតសាយតាមរកបៀបវារៈៃីមយួៗោ៉ា ងលម្អិត ជាមយួៃឹងោរ 

ចុះហត្កលខាពីអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យដដលជាតបធាៃអង្គតបជុំផងដដរ។

ចំកោះករណីមរណភាពបាៃកកើតក�ើង គណៈកម្មោរបកច្ចកកទសរបស់មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

សិកសា ៃិងករៀបចំជារបាយោរណ៍ៃិងដបបបទស្ត ីពីោរចុះអកងកេតមរណភាព កដ្យករៀបរាប់ 

ពីព័ត៌មាៃទូកៅ ៃិងមលូកហតុដដលនំាឱ្យមាៃករណីកៃះកកើតក�ើង។ កពលខ្ះ កិច្ចោរកៃះ 

តតមនូវឱ្យមាៃោរចុះពិៃិត្យជាក់ដស្តង ៃិងកធ្ើោរសមា្ភ សៃ៍តគលួសារជៃរងកតោះដល់សហគមៃ ៍

ផ្ទា ល់ផងដដរ។ គរួបញ្្ក់ថ្ របាយោរណ៍អកងកេតមរណភាពតតនូវបាៃករៀបចំកដ្យមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងមាៃោរពិៃិត្យៃិងចុះហត្កលខាពីតបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាមផងដដរ។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងកិច្ចោរតគប់តគងស្តពុកឱស្ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកខត្តបាៃករៀបចំ 

ឱស្ស្ាៃឱ្យមាៃភាពសា្អ ត អនាម័យ ៃិងសណា្ត ប់ធ្ាប់តសបតាមកោលោរណ៍កំណត់  

កដើម្ីធានាគុណភាព ៃិងងាយតសលួលតាមដ្ៃស្តពុកឱស្។ កព្ុងកនាះ តកពុមោរងារបាៃពិៃិត្យ 

ក�ើញថ្ ១)នផទាកតមាល ពិដ្ៃ ជញ្្ងំ បង្អលួច ៃិងទ្ារ មាៃភាពសា្អ ត កហើយកៅកលើនផទា 

កតមាលោ្ម ៃសំរាម ២)កធ្ើរដ្ក់ឱស្ តបអប់ឱស្ ៃិងបរិោ្រមាៃភាពសា្អ ត ៣)ោរ 

ករៀបចំទុកដ្ក់ឱស្តាមលំដ្ប់អកសេរ ៃិងសីតុណហា ភាពកំណត់មាៃដទម៉ាដូម៉ាតតកៅកព្ុងឱស្ 

ស្ាៃ ៤)តបព័ៃ្ធតតជាក់ដំកណើរោរល្អ ៃិងមាៃោរតាមដ្ៃសីតុណហា ភាពពីបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិង៥)ឯកសារតគប់តគងឱស្ ៃិងបញ្ីឱស្មាៃបច្ចពុប្ៃ្ភាព។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏មាៃបញី្ Excel កដើម្ីកត់តតាកលើបដតមបតមលួលឱស្កៅ 

ក្ពុងឱស្ស្ាៃ ៃិងមាៃោរករៀបចំជារបាយោរណ៍តបចំាដខផងដដរ ៃិងមាៃោរសកង្ប 

ទិៃ្ៃ័យកលើស្ាៃភាពស្តពុក ក្ពុងករណីមាៃតតមនូវោរឱស្បដៃ្ម។ ក្ពុងកនាះឱស្តតនូវបាៃ 
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ដបងដចកកៅតាមោរកស្ើរបស់ដផ្កៃីមយួៗកដ្យឆ្ងោត់ោរឯកភាពពីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម។

ចំដណកក្ពុងកិច្ចោរតគប់តគងឧបករណ៍កវជ្សាសស្ត  ោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពបញ្ីសារកពើ- 

ភណ្ឧបករណ៍កវជ្សាសស្ត  ៃិងបរិោ្រកពទ្យជាកទៀងទាត់ រមួទាងំោរដ្ទាជំាតបចំា ជាចំណចុ 

សំខាៃ់ ៃិងចំាបាច់កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃដំកណើរោរផ្តល់កសវាសុខភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យ។  

ក្ពុងៃ័យកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃតបព័ៃ្ធតគប់តគងឧបករណ៍កវជ្សាសស្ត  ៃិងបាៃករៀបចំជា 

របាយោរណ៍តគប់តគងឧបករណ៍កវជ្សាសស្ត តបចំាឆមាស កដ្យមាៃរបាយោរណ៍សកង្ប  

ៃិងរបាយោរណ៍លម្អិតស្ត ីពីឧបករណ៍កវជ្សាសស្ត ដដលល្អ សភាពមធ្យម សភាពខូចខាត  

ៃិងឧបករណ៍កវជ្សាសស្តចលូ ្្មី រមួជាមយួៃឹងោរកត់សមា្គ ល់បញ្ហា កលើោរតគប់តគង ៃិង 

ដផ្កបកច្ចកកទស សតមាប់កផ្ើជៃូតបធាៃនាយកដ្ឋា ៃមៃទាីរកពទ្យនៃតកសងួសុខាភិបាលពិៃិត្យ  

កដ្យមាៃោរចុះហត្កលខាពីតបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាមផងដដរ។ បដៃ្ម 

ពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាដផៃោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងដ្ទាឧំបករណ៍កវជ្សាសស្ត  របាយ- 

ោរណ៍ឧបករណ៍កវជ្សាសស្តតាមដផ្ក ៃិងកំណត់តតាដ្ទាកំសវាកម្មឧបករណ៍បរិោ្រកពទ្យ 

តាមដផ្កៃីមយួៗផងដដរ។

ចំដណកកព្ុងកិច្ចោរស្តពុក្ម មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាតបព័ៃ្ធទិៃ្ៃ័យ 

កលើោរតបមលូ្ម មាៃករៀបចំជាដផៃោរ របាយោរណ៍តបមលូ្ម របាយោរណ ៍

ចំៃៃួអ្កស្ម ័តគចិត្តបរិចា្ច គ្មតាមតកពុមចល័ត ចំៃួៃអ្កបរិចា្ច គ្មតាមអាយុ ជាមយួ 

ៃឹងរបាយោរណ៍តបចំាដខនៃោរកតបើតបាស់្ម។ អោរស្តពុក្មកៃះ តតនូវបាៃចាត់ទុកថ្  

មាៃលក្ណៈស្តង់ដ្ខ្ស់ កហើយព័ត៌មាៃនៃោរកតបើតបាស់្មកៃះ ក៏មាៃោរសរកសរ 

កលើោ្រកខៀៃ សតមាប់បងាហា ញកព្ុងអោរស្តពុក្មផងដដរ។

៣�២�២� ការ្រងាកា រ ការពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរាគ និងអនាម័យ

កោងតាមតកសងួសុខាភិបាលនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជាោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ  

ៃិងអនាម័យមាៃតនួាទីោ៉ា ងសំខាៃ់កព្ុងោរផ្តល់ៃវូបរិស្ាៃដ្ទាសំុខភាព តបកបកដ្យ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

សុវត្ិភាពសតមាប់អ្កជំងឺ ៃិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលកៅកព្ុងដផ្កដ្ទាតំគប់ដផ្កទាងំអស់46។ 

ក្ពុងៃ័យខាងកលើកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃបកងកេើតតកពុមតតលួតពិៃិត្យ ៃិង 

បងាកេ រោរចម្ងករាគ (Infection Prevention and Control Team)47 ដដលរមួមាៃ៖  

គណៈកម្មោរ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ (Infection  

Prevention and Control Committee and Infection and Control Team Link)។  

ោរបកងកេើតតកពុមោរងារកៃះមាៃកោលបំណងកដើម្ីបងាកេ រ ៃិងចាត់វិធាៃោរណ៍ឱ្យមាៃ 

តបសិទ្ធភាព កដើម្ីតបឆំ្ងទប់សាកេ ត់ោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ បនាទា ប់មកគដឺស្ងយល់ព ី

ស្ាៃភាពបច្ចពុប្ៃ្នៃោរងារតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំមាៃ 

វិធាៃោរណ៍ជាក់លាក់ក្ពុងោរបងាកេ រផងដដរ48។ កតរៅពីតកពុមោរងារខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក ៏

បាៃបកងកេើតតកពុមោរងារសតមាប់ចុះតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ោរអៃុវត្តោរោរោរោរចម្ង 

ករាគមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កហើយតកពុមោរងារមាៃភារកិច្ចចុះតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ 

ោរអៃុវត្តោរងារោរោរោរចម្ងករាគតបចំាមៃទាីរកពទ្យ។ តកពុមោរងារកៃះតតនូវបាៃដចកជា 

៥តកពុម ដដលតកពុមៃីមួយៗមាៃតបធាៃតកពុមចំៃួៃ០១របូ ៃិងសមាជិកចំៃៃួ០៤របូ49។

កៅក្ពុងោរពិៃិត្យកមើលោរបងាកេ រ ោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងកមករាគ ៃិងអនាម័យ កៅ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម មាៃសូចនាករ៣ដផ្កសំខាៃ់ តតនូវបាៃវាយតនម្ រមួមាៃ៖ ១) 

ោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងកមករាគ ២)ោរអៃុវត្តអនាម័យនដរបស់បុគ្គលិកកពទ្យ  

អ្កជំងសឺតមាកកពទ្យ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ ៃិង ៣)សុវតិ្ភាពចំណីអាហារសតមាប់អ្កជំងឺ

46 កសៀវកៅកោលោរណ៍ដណនំាស្ត ីពី ោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគសតមាប់មលូដ្ឋា ៃពយាបាល ៃិង 

ដ្ទាសំុខភាព កបាះពុម្ឆំ្្២០១៧។
47 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, លិខិតបងា្គ ប់ោរស្ត ីពីោរបកងកេើតគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ  

ចុះន ង្ៃទី២៨ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨។
48 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ឯកសារស្ត ីពីតនួាទីរបស់តកពុមតតលួតពិៃិត្យៃិងោរបងាកេ រោរចម្ងករាគ។
49 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, លិខិតបងា្គ ប់ោរស្ត ីពីោរបកងកេើតតកពុមោរងារសតមាប់ចុះតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ 

ោរអៃុវត្តោរងារោរោរោរចម្ងករាគតបចំាមៃទាីរកពទ្យ ចុះន ង្ៃទី២៦ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨។
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សតមាកកពទ្យ។

៣�២�២�១� ការ្រងាកា រ និងការពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពមពរាគ

កៅចំណចុកៃះមាៃោរកលើកក�ើងអំពី ១)កដៃ្ងកសទា រលីៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល ២)ោរ 

ចាក់ថ្្មំាៃសុវត្ិភាព ៣)ោរកតបើតបាស់បញ្ីកផទាៀងផ្ទា ត់តគប់តគងសំណល់ពីមូលដ្ឋា ៃសុខា- 

ភិបាល ៃិង ៤)ោរអៃុវត្តដផៃោរតគប់តគងសំណល់របស់មៃទាីរកពទ្យ។

កៅក្ពុងោរអៃុវត្តៃវូោរបងាកេ រ ៃិងទប់សាកេ ត់ោរចម្ងករាគ មៃទាីរកពទ្យមាៃដផ្កកសទា រលី  

(Stérile) ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត លមយួកដៃ្ងដដលជាជំៃយួរបស់តបកទសជប៉ាុៃ មាៃស្តង់ដ្ 

អនាម័យ ៃិងមាៃទីតំាងកៅដក្រដផ្កវះោត់ កតបើតបាស់សតមាប់ោរកធ្ើកសទា រលី ៃិងផ្គត់ផ្គង ់

សមា្ភ រកសទា រលី ៃិងរកសាទុកៃវូបរិោ្រសតមាប់វះោត់កៅមៃទាីរកពទ្យ។ សព្ន ង្ៃកៃះ មៃទាីរកពទ្យ 

មាៃកសទា រលីអតូោ្ូវតចូ កសទា រលីអតូោ្ូវជប៉ាុៃ ៃិងកសទា រលីអតូោ្ូវធំ កៅដផ្កកសទា រលីៃិងផ្គត់ផ្គង ់

កណា្ត ល។ សតមាប់រយៈកពល (ោរដុត ោរកសទា រលី ៃិងោរសមងៃលួត) ៃិងកករៅ្ត កតបើតបាស់ 

សតមាប់ឧបករណ៍ទាងំបីមាៃដូចជា កសទា រលីតចូតតនូវកតបើរយៈកពល១កមា៉ា ង២០នាទី កតោម 

កករៅ្ត ១២០អងសា កសទា រលីអតូោ្ូវជប៉ាុៃកតបើរយៈកពល១កមា៉ា ង០៥នាទី កតោមសីតុណហា ភាព 

២បារ ៃិងកសទា រលីធំកតបើរយៈកពល២កមា៉ា ង២០នាទី កតោមកករៅ្ត ១២០អងសារ។ ឧបករណ ៍

ទាងំបីកៃះ តតនូវបាៃកតបើតបាស់កៅតាមជំហាៃកផសេងៗោ្ កហើយឯកសារដណនំាពីរយៈកពល  

កករៅ្ត  សីតុណហា ភាពក៏កផសេងោ្ដដរ50។ កដើម្ីជាជំៃយួសា្ម រតីបដៃ្មសតមាប់តគនូកពទ្យកៅដផ្ក 

កៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃបិទផ្ទា ងំតកដ្សស្ត ីពីជំហាៃនៃោរកធ្ើកសទា រលីកៅកលើជញ្្ងំនៃដផ្ក 

កសទា រលីផ្ទា ល់។ 

ោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងចំណចុោរបងាកេ រ ៃិងទប់សាកេ ត់ោរចម្ងករាគកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃ 

កដៃ្ងកបាកគក់កណា្ត លកៅដ្ច់កដ្យដ�កពីកដៃ្ងកធ្ើឱ្យសងៃលួ ត (សមងៃលួត) ៃិងកវចខ្ចប់សមា្ភ រ 

កសទា រលីផងដដរ។ តគប់ដផ្កនៃមៃទាីរកពទ្យបាៃយកបរិោ្រទាងំអស់ដដលតតនូវកធ្ើកសទា រលីមក 

50 ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ ៃិងោរសមា្ភ សៃ៍កលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម  

នាន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០ ន ង្ៃទី០១ ៃិងទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់់ចាម។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ដផ្កកសទា រលី ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល កហើយបៃទាប់ផ្តល់ៃិងទទួលសមា្ភ រកសទា រលីមាៃទីតំាងកៅ 

បៃទាប់ដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្។ មៃទាីរកពទ្យអៃុវត្តកៅតាមជំហាៃនៃទតមង់ោរកដើម្ីបងាកេ រោរ 

ឆ្ងរាលដ្លនៃោរចម្ងករាគពីបរិោ្រ ៃិងឧបករណ៍ដដលយកមកកតបើក�ើងវិញកដ្យ 

ជំហាៃទាងំកនាះរមួមាៃ៖ ោរតតំាជតមះកមករាគ ោរលាងសមា្អ ត ោរសមងៃលួត ោរកវចខ្ចប់  

ោរកធ្ើកសទា រលី ោរទុកឱ្យតតជាក់ ៃិងោររកសាទុកសមា្ភ រ។ សមា្ភ រតបអប់អាចរកសាទុកបាៃ 

១ដខ កហើយសមា្ភ រកញ្ចប់ ឬតកណាត់ រកសាទុកបាៃ១សបា្ត ហ៍។ ករណីហសួកពលដដលកំណត ់

កៃះ បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យៃឹងយកសមា្ភ រទាងំកនាះមករងំាប់កមករាគជា ្្មីក�ើងវិញ។

ចំកោះោរចាក់ថ្្ដំដលមាៃសុវត្ិភាព មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តតាមមគ្គកទសក៍ស្ត ីពី 

សុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្រំបស់តកសងួសុខាភិបាល51។ កដើម្ីធានាឱ្យបាៃៃវូោរចាក់ថ្្ ំ

មាៃសុវតិ្ភាព មុៃចាក់ថ្្ ំបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃកផទាៀងផ្ទា ត់តាមភាព 

តតឹមតតនូវទាងំដប់នៃោរចាក់ថ្្ ំដដលរមួមាៃ៖ ១)អ្កជំងឺតតឹមតតនូវ ២)ឱស្តតឹមតតនូវ  

៣)របូមៃ្តតតឹមតតនូវ ៤)ឧបករណ៍សតមាប់ចាក់តតឹមតតនូវ ៥)កតមិតកតបើតតឹមតតនូវ ៦)កពលកវលា 

តតឹមតតនូវ ៧)ផ្នូវចាក់តតឹមតតនូវ ៨)កត់តតាតតឹមតតនូវ ៩)ោររកសាទុកតតឹមតតនូវ ៃិង១០)ោរកបាះ 

កចាលតតឹមតតនូវ ។ ជាពិកសសកៅកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបិទវិធាៃនៃភាពតតឹមតតនូវទាងំ១០  

នៃោរចាក់ថ្្កំៅតាមបៃទាប់ចាក់ថ្្ៃំីមយួៗ។

ោរតគប់តគងសំណល់ដដលកកើតកចញពីកសវាដ្ទាសំុខភាព ជាកិច្ចោរអាទិភាពមយួ 

របស់មលូដ្ឋា ៃពយាបាលៃិងដ្ទាសំុខភាពកដើម្ី្ៃកៅោត់បៃ្យោរចម្ងករាគកៅៃឹង 

កដៃ្ង ៃិងកៅក្ពុងសហគមៃ៍។ កៅចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជារបាយោរណ៍បញី្ 

កផទាៀងផ្ទា ត់សំណល់តបចំាដខៃីមយួៗ កដ្យមាៃករៀបរាប់ពីតបកភទសំណល់ បរិមាណនៃោរ 

កតបើតបាស់តាមដផ្កៃីមយួៗ ៃិងជាពិកសសមាៃបរិមាណជាគី�នូតោម ៃិងជាលីតត52។  

ជាក់ដស្តងកៅក្ពុងដខមករា ឆំ្្២០២០ បរិមាណសំណល់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដចូមាៃ 
51 កសៀវកៅកម្មវិធីសិកសាស្ត ីអំពី សុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្ ំ(ោរចាក់បញ្ចនូលតាមសរនសដវ៉ាៃ) សតមាប់សិោ្ោម ៃិង 

កសៀវកៅកម្មវិធីសិកសាស្ត ីពី សុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្ ំសតមាប់សិោ្ោម កបាះពុម្កៅន ង្ៃទី១០ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៧។
52 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, របាយោរណ៍សំណល់ តបចំាឆំ្្២០១៨។
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ករៀបរាប់កព្ុងតារាង ៣.១។

តារាង ៣.១ ស្ត ីពីសំណល់កៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម តបចំាដខមករា ឆំ្្២០២០

ល�រ ព្រពភទសំណល់ គទីឡពូកាម លទីពត

១ សំណល់ទូកៅ ៩៣៨០ ៤

២ សំណល់ឆ្ងករាគ (រាវ ៃិងរឹង) ១២៥១ ៤០២

៣ សំណល់ពីសររីាង្គ ៤៦៧ ០

៤ សំណល់មុតតសលួច ៨១៥៦ ០

៥ សំណល់ឱស្ ៧៥០៥ ០

៦ សំណល់គីមី ៤៨ ៦០

តបភព៖ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម. របាយោរណ៍សំណល់តបចំាដខមករា ឆំ្្២០២០

ជារមួ បញ្ីកផទាៀងផ្ទា ត់កៃះជយួឱ្យមៃទាីរកពទ្យករៀបចំដផៃោរតគប់តគងសំណល់ៃិងោរ 

កកមទាចសំណល់ វិជ្សាសស្តបាៃទាៃ់កពលកវលា ៃិងមាៃតបសិទ្ធភាព។

បដៃ្មពីកលើបញី្កផទាៀងផ្ទា ត់តគប់តគងសំណល់ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃូវដផៃោរ 

តគប់តគងសំណល់កវជ្សាសស្ត  ៃិងសំណល់ទកូៅក្ពុងមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាលជាតបចំាដខ  

តបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្53។ ក្ពុងដផៃោរកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃបញ្្ក់ពីសកម្មភាព អ្ក 

ទទួលខុសតតនូវ កពលកវលា ៃិងតបភពធៃធាៃ។ សតមាប់សកម្មភាពតគប់តគងសំណល់  

រមួមាៃ៖ ១)ោរដញកសំណល់ ២)ោរតបមលូសំណល់កចញពីបៃទាប់ ៣)ោររកសាទុក 

ោកសំណល់បកណា្ត ះអាសៃ្ ៃិង ៤)ោរដុត ៃិងកបាះកចាលចុងកតោយ។ ចំកោះោរដញក 

សំណល់ មៃទាីរកពទ្យដបងដចកសំណល់កចញជា ៦ តបកភទ រមួមាៃ៖ សំណល់ទូកៅ សំណល ់

ឆ្ងករាគ (រាវ ៃិងរឹង) សំណល់ពីសររីាង្គ សំណល់មុតតសលួច សំណល់ឱស្ ៃិងសំណល ់

គីមី។

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃវូធុងដ្ក់សំណល់កៅតាមតបកភទៃីមយួៗ កព្ុងកនាះធុងពណ ៌
53 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ដផៃោរតគប់តគងសំណល់កវជ្សាសស្ត  មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ឆំ្្២០១៨ ៃិង 

ដផៃោរតគប់តគងសំណល់កវជ្សាសស្ត  ៃិងសំណល់ទកូៅក្ពុងមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាល តតីមាសទី១ ឆំ្្២០១៩។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

63

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

នបតងសតមាប់សំណល់ទូកៅ ៃិងមាៃ្ង់ពណ៌ក ្្ម កៅពីកព្ុងធុង ធុងពណ៌កលឿងសតមាប់ 

សំណល់ឆ្ងករាគ ៃិងមាៃ្ង់ប្ាសទា ីកពណ៌កលឿង ៃិងសរកសរអកសេរក ្្ម ថ្ ßឆ្ងករាគà  

ទាងំកៅកលើធុង ទាងំកៅកលើ្ង់។ ចំកោះសំណល់ពីសររីាង្គមៃុសសេ មៃទាីរកពទ្យកតបើតបាស់ 

ធុងពណ៌កលឿង មាៃ្ង់ប្ាសទា ីកពណ៌កលឿងសរកសរអកសេរពណ៌តកហមថ្ ßសររីាង្គà  

ទាងំកៅកលើធុង ៃិងកៅកលើ្ង់។ រឯីសំណល់មុតតសលួច មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដ្ក់ក្ពុង 

តបអប់តកដ្សស្ិត ធៃ់ៃឹងោរមុត មាៃសុវតិ្ភាព ៃិងដ្ក់ក្ពុងធុងពណ៌កលឿង ឬពណ៌ស  

ៃិងសរកសរអកសេរថ្ ßមុតតសលួចà។ កដ្យកហតុថ្មៃទាីរកពទ្យមិៃមាៃតបអប់សុវត្ិភាព 

តគប់តោៃ់តាមតតមនូវោរ មៃទាីរកពទ្យបាៃដកនច្ឡាងំតកដ្ស ៃិងពីដុងជ័រជាតបអប់សុវត្ិភាព 

សតមាប់បំកពញោរខ្ះខាតកៃះ។ 

កតរៅពីកិច្ចោរកលើកក�ើងខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃបិទប័ណណដណនំាពីោរដញកសំណល់  

ៃិងខិតខំោ៉ា ងណាធានាឱ្យបាៃៃវូោរដញកសំណល់កៅតគប់ដផ្ក តគប់បៃទាប់ ៃិងដ្ក់ធុង 

សំរាម ៃិង្ង់ខាងក្ពុងតគប់តោៃ់កៅតាមសាលៃីមួយៗ។

រឯីោរតបមូលសំណល់កចញពីបៃទាប់ ជាទូកៅមៃទាីរកពទ្យបាៃតបមូលសំណល់កចញព ី

បៃទាប់ោ៉ា ងតិចមួយដងក្ពុងមួយន ង្ៃ ឬតបមូលកចញភ្ាមៗកតោយពីកធ្ើទតមង់ោរកវជ្សាសស្ត   

ឬកៅកពលសំណល់ជិតកពញធុង ឬកពញតបអប់សុវត្ិភាពបាៃ ៣/៤នៃធុង ឬតបអប់។  

បុគ្គលិកអនាម័យបាៃប្តនូរធុង ្្មី ៃិងមិៃកផទារសំណល់កចញពីធុងមយួកៅធុងមយួកទៀតកទ  

កទាះបីជាតបកភទសំណល់ដូចោ្ក្តី។ រាល់កពលបំកពញោរងារ បុគ្គលិកអនាម័យបាៃកតបើតបាស់ 

ឧបករណ៍ោរោរខ្លួៃកៅតាមវិធាៃអនាម័យ។

ចំដណកឯោររកសាទុកោកសំណល់បកណា្ត ះអាសៃ្ ក្ពុងករណីដដលមិៃអាចកបាះ 

កចាលឱ្យបាៃឆ្ប់ មៃទាីរកពទ្យបាៃរកសាទុកសំណល់មយួរយៈមុៃៃឹងកចាល។ ោរទុកបកណា្ត ះ- 

អាសៃ្មាៃរយៈកពលខី្ កោលគមឺយួន ង្ៃ ឬពីរន ង្ៃប៉ាុកណាណ ះ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃរកសាទុកសំណល ់

បកណា្ត ះអាសៃ្ កៅក្ពុងករាងដដលមាៃដំបលូ ជញ្្ងំ ៃិងរបងព័ទ្ធជុំ វិញ កហើយសំណល់ 

ទកូៅ ៃិងសំណល់កវជ្សាសស្ត តតនូវបាៃរកសាទុកកៅទីតំាងដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្។
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ចំកោះោរកបាះកចាលចុងកតោយ គជឺាដំកណើរោរនៃោរដឹកជញ្នូៃសំណល់ទកូៅមិៃ 

ឆ្ងករាគកចញពីមៃទាីរកពទ្យ ៃិងោកសំណល់ឆ្ងករាគកដើម្ីកកមទាចកចាល។ សតមាប់សំណល ់

ទកូៅ មៃទាីរកពទ្យបាៃយកកៅកចាលកៅកដៃ្ងករាងសំរាមរបស់មៃទាីរកពទ្យផ្ទា ល់ដដលមាៃ 

ទ្ារបិទ ៃិងរង់ចំាតកពុមហ៊ុៃតបមលូសំរាមសុីៃតទីដឹកកចញ។ ជាករៀងរាល់ឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

កធ្ើកិច្ចសៃយាជាមយួតកពុមហ៊ុៃសុីៃតទី។ កិច្ចសៃយាកៃះជយួធានាៃវូោរតបមលូសំណល់ទកូៅ 

ពីមៃទាីរកពទ្យបាៃកទៀងទាត់ ៃិងទាៃ់កពលកវលា។ ចំដណកឯសំណល់កវជ្សាសស្ត តតនូវបាៃ 

តបមលូពីដផ្កនានាដ្ក់ក្ពុងករាងសុវត្ិភាព កដើម្ីកតតៀមដុតកកមទាចកព្ុង�ដុតសំណល់ទំកៃើប 

មួយ។ �ដុតសំណល់កៃះផលិតមកមាៃស្តង់ដ្តគប់តោៃ់ ៃិងអាចដុតកករ្ៅខ្ស់កលើសពី 

៨០០ អងសារ។ ចំកោះសំណល់សុកវិញ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំទុកដ្ក់កព្ុងរក ្្ត សុកដដល 

មាៃទីតំាងក្ពុងបរិកវណដផ្កខាងកតោយនៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងកៅដ្ច់កដ្យដ�កពីកគ។

កដើម្ីធានាោរតគប់តគងសំណល់កវជ្សាសស្តមាៃសុវត្ិភាព មៃទាីរកពទ្យដតងកធ្ើោរ 

តាមដ្ៃ តតលួតពិៃិត្យ ោរចាត់ដចងសំណល់កដ្យកតបើបញ្ីកផទាៀងផ្ទា ត់២ដងក្ពុងមយួសបា្ត ហ៍  

មាៃោរតបជុំផសេព្ផសាយោរចាត់ដចងសំណល់ដល់បុគ្គលិក ៃិសសេិតចុះកម្មសិកសា អ្កជំងឺ  

ៃិងតគលួសារអ្កជំងកឺៅកពលតពឹក ជាករៀងរាល់ន ង្ៃ។ គរួបញ្្ក់ថ្ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំវគ្គ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លរលំឹកស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរចាត់ដចងសំណល់កៅតាមដផ្កៃីមយួៗ 

ផងដដរ54។

៣�២�២�២� ការអនុវត្តអនាម័យមដរ្រស់្រុគ្គលិ្រព្ទ្យ អនា្រជំងឺសពមា្រព្ទ្យ  

និងអនា្រ្រំដរ

អនាម័យនដគជឺាដផ្កសំខាៃ់មយួនៃោរងារបងាកេ រោរចម្ងកមករាគកៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ 

ពយាបាល ៃិង ដ្ទាសំុខភាព។ មៃទាីរកពទ្យដតងបាៃករៀបចំកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់បុគ្គលិក 

្្មី កម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លបដៃ្មសតមាប់បុគ្គលិកចាស់ ៃិងមាៃកម្មវិធីផសេព្ផសាយពីអនាម័យ 

54 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ដផៃោរតគប់តគងសំណល់កវជ្សាសស្ត  ៃិងសំណល់ទកូៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល  

តតីមាសទី១ ឆំ្្២០១៩។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

នដដល់អ្កជំង ឺៃិងតគលួសារអ្កជំងឺកៅករៀងរាល់សបា្ត ហ៍។ ជាករៀងរាល់ដខ តកពុមតតលួតពិៃិត្យ 

ៃិងបងាកេ រោររចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ បាៃចុះពិៃិត្យកលើោរអៃុវត្តរបស់បុគ្គលិកផ្ទា ល់ 

ចំៃួៃ២ដង កដើម្ីធានាថ្បុគ្គលិកអៃុវត្តអនាម័យនដបាៃល្អ។ បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យមិៃ 

អៃុញ្្ញ តឱ្យោក់កតគឿងលំអកៅតមាមនដ (ចិកញ្ចៀៃ) ទុកតកចកនដដវង តកចកកខ្ក់ ៃិងលាប 

តកចកនដកទ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ បុគ្គលិកកោរពកោលោរណ៍នៃោរលាងនដតាមជំហាៃ 

ៃីមយួៗ ៃិងកោរពអៃុវត្តកៅតាមកពលកវលាទាងំ៥ សតមាប់ោរកធើ្អនាម័យនដ ដដលរមួមាៃ៖  

១)មុៃកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ២)មុៃកពលកធ្ើទតមង់ោរអាសិបទិក ៣)កតោយកពលតបឈមៃឹង 

ោរប៉ាះវត្ពុរាវកចញពីអ្កជំងឺ ៤)កតោយកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ៃិង ៥)កតោយកពលប៉ាះវត្ពុជុំវិញ 

អ្កជំង។ឺ 

កតរៅពីកៃះ ករៀងរាល់ឆំ្្ កៅចុងដខឧសភា ឬកដើមដខមិ្ុនា មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំទិវា  

ßអនាម័យនដà។ កដើម្ីជំរុញឱ្យទិវាកៃះោៃ់ដតមាៃៃ័យ ៃិងទទលួបាៃោរចលូរមួោ៉ា ង 

សកម្ម មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោរតបកតួតបដជងកលើតបធាៃបទអនាម័យនដសតមាប់បុគ្គលិក 

មៃទាីរកពទ្យតគប់ដផ្ក។ ដផ្កៃីមយួៗបាៃកតជើសករសីបុគ្គលិកកឆ្ើមរបស់ខ្លួៃៃិងបញ្នូៃសមាស- 

ភាពចលូរមួោរតបកតួកៅន ង្ៃតបារព្ធទិវា។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្ 

មួយសតមាប់ោរកតជើសករសីរកបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យដដលចងចំាៃវូតទឹស្ត ី នៃោរលាងនដសា្អ ត 

បាៃល្អ ៃិងអៃុវត្តោរលាងនដបាៃកលឿៃ ៃិងបាៃសា្អ តជាងកគ។ ចំកោះជ័យលាភី មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃជៃូជាប័ណណសរកសើរ ៃិង្វិោកលើកទឹកចិត្ត។

បដៃ្មពីកៃះ កៅតគប់ដផ្កទាងំអស់មាៃករៀបចំកដៃ្ងលាងនដសតមាប់អ្កជំងឺ មាៃ 

តបភពទឹកសា្អ តពីកបាលរ៉ាបូ៊ីកណ មាៃសាប៊ទូឹក តកដ្សសា្អ តជតូនដ មាៃអាកុលោ៉ា ងតិច  

១/៤ នៃដប ៃិងមាៃបិទឯកសារវិធាៃនៃោរលាងនដសា្អ តកៅដក្រកនាះ។

៣�២�២�៣� សុវតិ្ភា្ចំណទីអាហារ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម បាៃករៀបចំៃវូផទាះបាយមយួកដៃ្ងមាៃទំហំធំល្មមសមរម្យ  

កៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យដផ្កខាងកតោយ។ បុគ្គលិកផទាះបាយមាៃចំៃៃួ៩របូ ក្ពុងកនាះមាៃ 
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តបធាៃករាងបាយម្ាក់មាៃ តនួាទីពិៃិត្យតាមដ្ៃជាតបចំាចំកោះវិធាៃអនាម័យកៅកព្ុងផទាះ 

បាយ។ បុគ្គលិកទាងំ៩នាក់ករៀបចំអាហារចំៃួៃ២កពលក្ពុងមួយន ង្ៃសតមាប់អ្កជំងឺសតមាក 

កៅមៃទាីរកពទ្យ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃដណនំាបុគ្គលិកផទាះបាយឱ្យករៀបចំសមា្អ តផទាះបាយ សមា្អ ត 

សមា្ភ រ ៃិងឯកសណាឋា ៃោរងារឱ្យបាៃសា្អ ត ៃិងមាៃអនាម័យ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធ 

បងហានូរទឹកកចញពីកបាលរ៉ាបូ៊ីកណ ៃិងមាៃសាប៊ ូកដៃសេងជតូនដ កដៃ្ងបងហានូរសំណល់សមតសប។  

កោងកៅតាមតតមនូវោរតបចំាន ង្ៃ ផលិតផលកធ្ើពីសាច់ ៃិងទឹកកដ្ះកោតតនូវបាៃកតបើតបាស់ 

អស់ មិៃមាៃោរទុកឆ្ងយប់ក�ើយ។ បុគ្គលិកផទាះបាយយកចិត្តទុកដ្ក់ចំកោះសុវត្ិភាព 

ចំណីអាហារ ដចូជា ោរទុកដ្ក់ចំណីអាហារ ពកួោត់បាៃដ្ក់កៅកលើកធ្ើរ មិៃដ្ក់កលើ 

ឥដឋា ឬកលើដីក�ើយ។

៣�២�៣� ការពលើ្រ្រម្ស់គុណភា្ពសវា្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

កៅក្ពុងោរកលើកកម្ស់គុណភាពកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម សចូនាករ៤ ដផ្កសំខាៃ់  

តតនូវបាៃវាយតនម្ដដលរមួមាៃ៖ ១)ោរករៀបចំោរកលើកកម្ស់គុណភាព ២)ោរដកលម្អ 

គុណភាពដផ្កសម្ភព ៣)ោរដកលម្អគុណភាពដផ្កទារកកទើបកកើត/ជំងឺកុមារ ៃិង ៤)ោរ 

ដកលម្អគុណភាពដផ្កវះោត់។ 

៣�២�៣�១� ការពរៀ្រចំការពលើ្រ្រម្ស់គុណភា្

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដផៃោរកលើកកម្ស់គុណភាពតបចំាឆំ្្55 ៃិងមាៃោរពិៃិត្យ 

ដផៃោរកនាះក�ើងវិញជាករៀងរាល់ដខ។ កៅក្ពុងដផៃោរសកម្មភាពមាៃបញ្្ក់ពី ១)ោលា- 

ៃុវត្តភាពនៃោរដកលម្អ ២)សកម្មភាពកដើម្ីកឆ្ើយតបៃឹងោលាៃុវត្តភាព ៣)អ្កទទលួ 

ខុសតតនូវផ្ទា ល់ ៃិងរមួ ៤)ោលបរិកចទ្ចាប់កផ្តើម ៃិងបញ្ចប់ ៥)ធៃធាៃ/្វិោ ៃិង ៦) 

សូចនាករ/លទ្ធផលរពំឹងទុក។ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព (Quality Improvement 

55 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ពតងាងដផៃោរសកម្មភាពដកលម្អគុណភាពសតមាប់មៃទាីរកពទ្យ ចុះន ង្ៃទី៨ ដខមករា  

ឆំ្្២០១៩។
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: QI)។ តកពុមោរងារកៃះតតនូវអៃុវត្តតាមកោលបំណង តនួាទី ៃិងោរទទួលខុសតតនូវរបស ់

ខ្លួៃឱ្យបាៃតបកសើរកៅតាមកសចក្តីដណនំាស្ត ីពីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍមៃទាីរ 

កពទ្យឆំ្្២០១៤ កដើម្ីធានាដល់ោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមឱ្យមាៃ 

គុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងសុវតិ្ភាពដល់អ្កជំងឺ56។

បដៃ្មពីកលើតកពុមោរងារខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់ 

គុណភាពតាមបណា្ត ដផ្ក57។ តកពុមោរងារតាមដផ្កៃីមយួៗមាៃសមាសភាព តបធាៃដផ្ក 

ជាតបធាៃតកពុម ៃិងសមាជិកមយួចំៃួៃកៅក្ពុងកនាះ។ តកពុមោរងារកៃះមាៃភារកិច្ចអៃុវត្ត 

ោរងារដកលម្អដផ្ករបស់ខ្លួៃឱ្យបាៃល្អតបកសើរ។

កដើម្ីជាមលូដ្ឋា ៃនៃោរកលើកកម្ស់គុណភាព មៃទាីរកពទ្យមាៃពិធីសារនៃោរពយាបាល 

ៃិងកោលោរណ៍ដណនំា រកសាទុកសតមាប់កតបើតបាស់ជាតបចំាកៅតាមដផ្ក ក្ពុងកនាះមាៃ 

កសៀវកៅកោលោរណ៍ដណនំាជាតិស្ត ីពីោរដណនំាោរអៃុវត្តគី្ៃិកសតមាប់កុមារ កសៀវកៅ 

កោលោរណ៍ដណនំាជាតិស្ត ីពីោរដណនំាោរអៃុវត្តគ្ីៃិកដផ្កកវជ្សាសស្ត58។

កលើសពីកៃះ តាមដផ្កៃីមយួៗបាៃករៀបចំដ្ក់តបអប់សំបុតតកៅជញ្្ងំតាមផ្នូវ 

កចញចូលក្ពុងអោរមៃទាីរកពទ្យ។ កៅអំ�ពុងកពលនៃោរផសេព្ផសាយ អប់រសំុខភាព ៃិង 

អនាម័យអ្កជំងឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ មៃទាីរកពទ្យបាៃពៃ្យល់តបាប់អ្កជំងពឺីរកបៀបកតបើតបាស់ 

តបអប់សំណូមពរខាងកលើ ជាពិកសសជំរុញកលើកទឹកចិត្តពកួោត់ឱ្យសរកសរសំណូមពរដ្ក ់

ក្ពុងតបអប់សំបុតតផងដដរ។ កៅចុងដខៃីមយួៗ បនាទា ប់ពីោរវិភាគព័ត៌មាៃពីតបអប់សំណូមពរ  

តកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកៅតាមដផ្កបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំដដលមាៃរកបៀបវារៈ 

 
56 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, លិខិតបងា្គ ប់ោរបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ចុះន ង្ៃទី២២ ដខសីហា  

ឆំ្្២០១៧។
57 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, លិខិតបងា្គ ប់ោរបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពតាមដផ្ក ចុះន ង្ៃទី១០  

ដខតុលា ឆំ្្២០១៧។
58 កសៀវកៅ Clinical Practice Guideline for Pediatric ៃិងកសៀវកៅ Clinical Practice Guideline for  

Medicine របស់តកសងួសុខា-ភិបាល កបាះពុម្ភដខកមសា ឆំ្្ ២០១៣។ 
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មួយចំៃួៃដចូជា៖ ១)ករៀបរាប់ពីសកម្មភាពដដលបាៃអៃុវត្តកៅដខកៃ្ងមក កដើម្ីសកតមច 

បាៃៃវូោរកលើកកម្ស់គុណភាព ២)របាយោរណ៍ៃិងដំកណាះតសាយពីោរកបើកតបអប់ 

សំបុតតតបចំាដខ ៣)ោរវាយតនម្ោរកលើកកម្ស់កសវាតបចំាដខ ៤)កសចក្តីសៃ្ិដ្ឋា ៃ ោរ 

សកតមចចិត្ត ៃិងអៃុសាសៃ៍កដើម្ីដកលម្អគុណភាព ៥)ោរករៀបចំឯកសារជាលាយលក្ណ៍

អកសេរសតមាប់តបជុំជាមយួគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស ឬគណៈកម្មោរកផសេងៗ ៃិង៦)កផសេងៗ  

(ព័ត៌មាៃតត�ប់ពីគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស/ គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ គណៈកម្មោរ 

កផសេងៗ នាដខកៃ្ងមក)។ ចំកោះបញ្ហា ដដលតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកៅតាមដផ្ក 

មិៃអាចកដ្ះតសាយបាៃ ៃឹងតតនូវកស្ើសុំកៅគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស ឬគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកដើម្ីកដ្ះតសាយបៃ្ត។

៣�២�៣�២� ការស្រលម្អគុណភា្សផនា្រសម្ភ្

បច្ចពុប្ៃ្ កដ្យមាៃោរអៃុញ្្ញ ត ៃិងទទួលសា្គ ល់ពីតកសងួសុខាភិបាល សិោ្ោម 

មកពី១១ កខត្តបាៃអកញ្ើញមកទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដផ្កឆ្មបកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម។ ជាមយួោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃូវឯកសារសតមាប់កពទ្យឆ្មប ៃិងករៀបច ំ

ដកសតមលួលឯកសារមយួចំៃួៃឱ្យមាៃភាពងាយតសលួលយល់ ងាយតសលួលបំកពញ ៃិងមាៃ

ព័ត៌មាៃអ្កជំងឺកពញកលញ។ ចំកោះោរសតមាលកៃូធម្មតាមៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យៃិងករៀបចំ 

ឯកសារអ្កជំងឺ។ ឯកសារទាងំកនាះរមួមាៃ៖ ឯកសារទតមង់សិទ្ធិអតិ្ិជៃៃិងកិច្ចសៃយា 

ទទួលកសវាដដលមាៃចុះហត្កលខារបស់តគនូកពទ្យ អ្កជំងឺ ៃិងមាៃកលខទរូស័ពទាោ៉ា ងតិច 

១កលខ ឯកសារសស្ត ីសតមាលកៃូមាៃទិៃ្ៃ័យតាមស្តង់ដ្ មាៃោរពិៃិត្យគី្ៃិកៃិងោរ 

តាមដ្ៃសភាពជំងៃឺិងោរពយាបាលជាតបចំាន ង្ៃ មាៃោរសុំកធើ្កតស្តមៃទាីរពិកសាធៃ៍ៃិងោរ 

ពិៃិត្យកផសេងៗកទៀតសតមាប់ោរកធ្ើករាគវិៃិច្័យគ្ីៃិក ៃិងមាៃឯកសារបា៉ា តតូោហ្59។

59 កោងតាមឯកសារលក្ណៈវិៃិច្័យនៃោរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុង 

វិស័យសុខាភិបាល សតមាប់មៃទាីរកពទ្យដដលអៃុវត្តសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត៣ (CPA3)ៃិងោរសមា្ភ សៃ ៍

កលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ទទលួបៃទាពុកដផ្កវះោត់ សម្ភព ករាគសស្ត ី  

ៃិងោរចម្ងករាគ នាន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ចំកោះោរសតមាលកូៃពិបាក មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យ ៃិងករៀបចំឯកសារអ្កជំងដឺចូជា 

ោរសតមាលកៃូធម្មតាដដរ ប៉ាុដៃ្តតោៃ់ដតបដៃ្មឯកសារអំណះអំណាងនៃករាគវិៃិច្័យ ៃិង 

ករៀបរាប់លម្អិតពីដំកណើរោរនៃោរពយាបាល។

ចំដណកឯោរសតមាលកូៃកដ្យវះោត់ មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យ ៃិងករៀបចំឯកសារ 

អ្កជំងដឺូចជាោរសតមាលកៃូធម្មតា ៃិងសតមាលកៃូពិបាកដដរ ប៉ាុដៃ្តបាៃបំកពញបដៃ្ម 

ពីកលើឯកសារខាងកលើៃវូរបាយោរណ៍នៃោរវះោត់យកកៃូកដ្យកតបើពិធីសារវះោត់  

(Operation Protocol) ៃិងរបាយោរណ៍នៃោរដ្ក់ថ្្សំណ្ត ំកដ្យកតបើពិធីសារដ្ក់ថ្្ ំ

សណ្ត ំ (Anesthesia Protocol)។

៣�២�៣�៣� ការស្រលម្អគុណភា្សផនា្រទារ្រពទើ្រព្រើត/ជំងឺ្រុមារ

កដើម្ីធានាោរដកលម្អគុណភាពដផ្កទារក មៃទាីរកពទ្យមាៃដផ្កដ្ទាទំារក ៃិងបាៃ 

អៃុវត្តៃវូោរដ្ទាជំាសារវៃ្តកលើទារកកទើបកកើតជាតបចំា។ ចំកោះករណីធងៃៃ់ធងៃរនៃទារក 

កទើបកកើត មៃទាីរកពទ្យមាៃបរិោ្រសតមាប់សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ដដលបរិោ្រទាងំកនាះរមួមាៃ៖  

១)មា៉ា សបញ្ចនូលខ្យល់ (ventilation mask) ២)ដកវចិញ្ច ឹមទារក (incubator) ៣)មា៉ា សុីៃ 

សតមលួលោរដកដកងហាើម (nasal CPAP) ៤)បំពង់អុកសុីដសៃ (oxygen cylinder) ៥)បំពង់ 

ខ្យល់ដកងហាើម (Endotracheal tube) ៦)មា៉ា សុីៃពយាបាលកដ្យពៃ្ ឺ (phototherapy)  

៧)មា៉ា សុីៃតាមដ្ៃស្ាៃភាពជំង ឺ(patient monitor) ៨)មា៉ា សុីៃវាស់កតមិតអុកសុីដសៃ  

(pulse oximetry) ៩)ោរពយាបាលកដ្យកតបើថ្្ ំadrenaline ៃិង ១០)មា៉ា សុីៃកករ្ៅទារក  

(Warmer)។

កតរៅពីបរិោ្រដដលបាៃករៀបរាប់ខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃសមា្ភ រដ្ទាទំារកដដល 

រកសាទុកក្ពុងតបអប់ ងាយយកមកកតបើ ៃិងស្ាៃភាពល្អ។ សមា្ភ រចំាបាច់ទាងំកនាះរមួមាៃ៖  

១)កតសាមនដ៣គ ូ២)កដៃសេងឬតកណាត់៤ផ្ទា ងំ (២សតមាប់សមងៃលួត ២សតមាប់កដៃ្ងសកសងា្គ ះ)  

៣)តបដ្ប់បូមកស្ស ៤)បា�ពុងសប់ខ្យល់ ៃិងមា៉ា ស់ ២ (កលខ០ ៃិងកលខ១) ៥)កស្តតសូកេនូប  

៦)មួកទារក ៃិង ៧)ដកងកេៀប ឬដខសេចងផ្ចិត។ មៃទាីរកពទ្យពិៃិត្យ ដ្ទាសំមា្ភ រខាងកលើជាតបចំា  
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ៃិងធានាថ្កៅតគប់ បនាទា ប់ពីបាៃកតបើតបាស់រួច។

ចំដណកឯោរដ្ទាជំំងដឺផ្កកុមារ មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យៃិងករៀបចំឯកសារអ្កជំងឺ 

ដដលឯកសារទាងំកនាះរមួមាៃ ឯកសារទតមង់សិទ្ធិអតិ្ិជៃ ៃិងកិច្ចសៃយាទទលួកសវា  

ឯកសារអ្កជំងមឺាៃទិៃ្ៃ័យ តាមស្តង់ដ្ៃិងពយាបាលតបចំាន ង្ៃ ឯកសារកធ្ើកតស្តមៃទាីរពិកសាធៃ ៍

ៃិងោរពិៃិត្យកផសេងៗកទៀត ៃិងមាៃអំណះអំណាងនៃករាគវិៃិច្័យគ្ីៃិក ៃិងោរករៀបរាប ់

លម្អិតពីដំកណើរោរពយាបាល។

៣�២�៣�៤� ការស្រលម្អគុណភា្សផនា្រវរះកាត់

សតមាប់ោរដកលម្អគុណភាពដផ្កវះោត់ កតរៅពីពិៃិត្យៃិងករៀបចំឯកសារទកូៅសតមាប់ 

អ្កជំងឺ មៃទាីរកពទ្យបាៃបំកពញអំណះអំណាងគ្ីៃិកនៃោរវះោត់ ឬយុទ្ធសាសស្ត នៃោរពយាបាល  

មាៃរបាយោរណ៍នៃោរវះោត់ ៃិងរបាយោរណ៍ដ្ក់ថ្្សំណ្ត ំដដលកតបើតបាស់ៃវូទតមង់ 

ស្តង់ដ្រ ៃិងមាៃោរតាមដ្ៃសភាពជំង ឺៃិងោរពយាបាលជាតបចំាន ង្ៃ។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃ 

កត់តតាទុកៃវូមុខរបសួកតោយោរវះោត់កទាះបីមាៃោរបងកេករាគ ឬមិៃមាៃោរបងកេករាគក្តី។

កដើម្ីធានាបាៃៃវូគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព តកពុមវះោត់ៃីមយួៗបាៃហាត់សម 

សមតភ្ាពជាតបចំាក្ពុងោរកតបើតបាស់បញ្ីកផទាៀងផ្ទា ត់ថ្្ក់ជាតិស្ត ីពីសុវតិ្ភាពនៃោរវះោត់  

(មុៃកពលដ្ក់ថ្្សំណ្ត ំ មុៃកពលវះោត់ ៃិងមុៃកពលបញ្នូៃអ្កជំងកឺចញពីបៃទាប់វះោត់)60

ៃិងបាៃពិៃិត្យតាមដ្ៃជាតបចំាៃវូោរអៃុវត្តសុវត្ិភាពនៃោរវះោត់ក្ពុងបៃទាប់វះោត ់

កតោមោរតតលួតពិៃិត្យពីតបធាៃតកពុមវះោត់។

៣�២�៤� លទ្ធផលមនការអនុវត្តការពលើ្រ្រម្ស់គុណភា្ពសវា្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

តាមទិៃ្ៃ័យដដលទទួលបាៃ61បងាហា ញថ្ អ្កតគនូ កលាកតគនូកពទ្យកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម៖ ១)មាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ ៃិងឥរិោប្ល្អកព្ុងោរបំកពញវិជ្ាជីវៈ ២)បាៃ 

60 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, បញី្កផទាៀងផ្ទា ត់សុវតិ្ភាពនៃោរវះោត់។
61 របាយោរណ៍វាយតនម្ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូកព្ុងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងោរ 

សមា្ភ សៃ៍អ្កជំង/ឺតគលួសារអ្កជំងឺផ្ទា ល់ ៃិងតាមរយៈទរូស័ពទា ចំៃួៃ ២២នាក់ កៅដផ្ក ជំងកឺុមារ ជំងទឺកូៅ ដផ្កវះោត់  

ៃិងដផ្កសម្ភព នាន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០ ន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់់ចាម។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

វាស់កករ្ៅ ៃិងពិៃិត្យរាង្គោយអ្កជំងឺកទៀងទាត់ ៣)បាៃពៃ្យល់ពីស្ាៃភាពជំងកឺកបាះកបាយ  

៤)បាៃពៃ្យល់ពីវិធាៃោរោរោរដល់អ្កជំង ឺ ៥)បាៃផ្តល់ឱោសដល់អ្កជំងឺ/តគលួសារអ្ក 

ជំងសឺាកសរួពីអាោរៈជំង ឺៃិង ៦)ផ្តល់កសវាបាៃល្អ ៃិងមាៃតនម្សមរម្យ។

បដៃ្មពីកៃះកទៀត អ្កជំងឺស្ាក់កៅមៃទាីរកពទ្យមាៃោរកពញចិត្តចំកោះអនាម័យកៅ 

ក្ពុងបៃទាប់ ៃិងកៅកតរៅបៃទាប់ កតោះកហតុផលថ្ បុគ្គលិកអនាម័យសមា្អ តជាញឹកញាប់ មាៃ 

បង្គៃ់ បៃទាប់ងូតទឹកតគប់តោៃ់ បៃទាប់កបាកគក់កៅដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្ ៃិងជាពិកសសមាៃ 

កដៃ្ងហាលសំកលៀកបំោក់អ្កជំងឺ។

កបើកទាះមាៃចំណចុវិជ្មាៃជាកតចើៃដូចោរករៀបរាប់ខាងកលើ មាៃអ្កជំងឺដដលធ្ាប់ 

ស្ាក់កៅមៃទាីរកពទ្យមយួចំៃួៃក៏បាៃកលើកក�ើងពីចំណចុខ្ះខាតតិចតចួដចូជា ដផ្កជំងឺកុមារ  

កពលប្តនូរកវៃោមកពលយប់ តគនូកពទ្យមាៃោរយតឺោ៉ា វកព្ុងោរមកពិៃិត្យ។ តតង់ចំណចុកៃះ  

មៃទាីរកពទ្យទទលួសា្គ ល់ថ្ សព្ន ង្ៃកៃះកបើកទាះបីជាមៃទាីរកពទ្យតបឹងដតបងបកតមើកសវាជូៃ 

តបជាពលរដឋា ក៏មៃទាីរកពទ្យកជៀសមិៃផុតពីបញ្ហា តចូៗដដលកកើតមាៃក�ើងក្ពុងមលូដ្ឋា ៃរបស់ 

ខ្លួៃ។ ជាដំកណាះតសាយ មៃទាីរកពទ្យដតងកលើកទឹកចិត្តអ្កជំងឺឱ្យចលូរមួកតបើតបាស់តបអប់ 

សំបុតតសំណូមពរដដលជាមលូដ្្ៃដល់ដផ្កោក់ព័ៃ្ធកធ្ើោរដកលម្អកសវាគុណភាពមៃទាីរ 

កពទ្យឱ្យោៃ់ដតល្អបដៃ្មកទៀត។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

៣�៣� ការពគ្រ់ពគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាកំពុងអៃុវត្តកម្មវិធីដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ62  

ជាកម្មវិធីដកទតមង់រយៈកពលដវង ដដលមាៃចក្ពុវិស័យតបកបកដ្យមហិចត្ា ៃិងតបាកដ 

ៃិយម គផ្ឺ្ស់ប្តនូរតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកម្ពុជាកឆ្្ះកៅស្តង់ដ្អៃ្តរជាតិ។ ោរផ្្ស់ប្តនូរ 

តបព័ៃ្ធហិញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៃះ មាៃ ៃ័យថ្ ោរផ្្ស់តបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុដដលមាៃលក្ណៈ 

ដបបមជ្ឈោរ/ កផ្្ត តកលើធាតុចលូកឆ្្ះកៅតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុដបបវិមជ្ឈោរ/ កផ្្ត តកលើស 

មិទ្ធកម្ម។ កម្មវិធីដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៃះតតនូវ តបោៃ់ខ្ាប់តាម 

អភិតកមជាកខឿៃ ៃិងដបងដចកកចញជាបួៃដំណាក់ោល រមួមាៃ៖

 - ដំណាក់ោលទី១ “ភាពកជឿទុកចិត្តបាៃនៃ្វិោ” ពីឆំ្្២០០៥-២០០៨

 - ដំណាក់ោលទី២ “គណកៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ” ពីឆំ្្២០០៩-២០១៥

 - ដំណាក់ោលទី៣ “ោរផសារភ្ាប់្វិោៃិងកោលៃកោបាយ” ពីឆំ្្២០១៦-២០២០

 - ដំណាក់ោលទី៤ “គណកៃយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” ពីឆំ្្២០២១-២០២៥។

ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរវាយតនម្មៃទាីរកពទ្យបដង្អកគំរ ូតតនូវបាៃករៀបចំក�ើង កដើម្ីរមួចំដណក 

ក្ពុងោរសកតមចបាៃៃវូទិសកៅរមួចំៃួៃ៣ នៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ រមួមាៃ៖

 - បរូណភាពវិៃ័យ្វិោ តតនូវបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំតាមរយៈវិសាលភាពតគបដណ្ប់នៃ 

ឯកសារ្វិោ ៃិងលទ្ធភាពនៃវិភាជៃ៍្វិោកៅតាមដផៃោរ។

 - តបសិទ្ធភាពនៃ្វិោ ទាងំក្ពុងដផ្កវិភាជៃ៍ ទាងំដផ្កតបតិបត្តិោរ ឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីោរ

កតបើតបាស់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ពុតបកបកដ្យភាពសៃសេសំំនច ោរតគប់តគងតតឹមតតនូវ ៃិង 

ោរកតបើតបាស់ចំ កោលកៅ កដើម្ីសកតមចបាៃៃវូកោលបំណងកោលៃកោបាយ  

ៃិងកម្មវិធីរបស់តកសងួស្ាប័ៃ ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។

 - ស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ ឆ្ពុះបញ្្ច ងំធៃធាៃសមតសប កដើម្ីផ្តល ់

កសវាសាធារណៈតសបតាមតតមនូវោរតបជាពលរដឋា។

62 កម្មវិធីដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ។
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ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរវាយតនម្កលើោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ សតមាប់មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម តតនូវបាៃកំណត់កដ្យដផ្អកកលើលក្ខណ្វិៃិច្័យរងចំៃៃួ២ រមួមាៃ៖ ១)ោរ 

ករៀបចំ ៃិងអៃុវត្តដផៃោរ្វិោ ៃិង ២)ោរករៀបចំបញ្ីសារកពើភណ្កត់តតាចំណូលចំណាយ  

ៃិងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។

៣�៣�១� ការពរៀ្រចំ និងអនុវត្តសផនការ្វិកា

ោរករៀបចំ ៃិងអៃុវត្ត្វិោ ជាដំកណើរោរ២ ដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្។ កព្ុងកនាះ ោរ 

ករៀបចំដផៃោរ គឺតតនូវករៀបដផៃោរទាងំដផ្កចំណូល ៃិងចំណាយ កដ្យពិៃិត្យកៅកលើ 

លទ្ធភាពនៃ្វិោ ៃិងកោលកៅ ដដលតតនូវសកតមច។ ចំដណកខាងអៃុវត្ត្វិោ សំកៅកលើ 

ោរអៃុវត្តតបតិបត្តិោរ្វិោ តសបតាមដផៃោរដដលបាៃកតោង ៃិងៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុជា 

ធរមាៃ។ ដូកច្ះ ោរសិកសាកៅកលើមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម បាៃកផ្្ត តកលើសមាសធាត ុ

សំខាៃ់២គ៖ឺ ១)ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោទាងំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ ៃិងដផៃោរតបចំា 

ឆំ្្ ៃិង ២)ោរអៃុវត្ត្វិោ ដដលកផ្្ត តកលើកម្មវិធីចំណូល ចំណាយតាមៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុ 

ជាធរមាៃ។

៣�៣�១�១� ការពរៀ្រចំសផនការ្វិកា

ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោជាដំកណើរោរនៃោរករៀបចំកញ្ចប់្វិោ សតមាប់ោរអៃុវត្ត 

កៅឆំ្្បនាទា ប់ ដដលតតនូវផសារភ្ាប់ៃឹងដផៃោរយុទ្ធសាសស្តអភិវឌ្ឍៃ៍តាមវិស័យ ៃិងដផៃោរ 

តបតិបត្តិតបចំាឆំ្្។ ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោ តតនូវឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីកោលបំណង 

កោលៃកោបាយ កម្មវិធី អៃុកម្មវិធី ចកងាកេ មសកម្មភាព ៃិងសកម្មភាព កដ្យផសារភ្ាប់ 

ជាមយួលទ្ធផលក្ពុងឆំ្្ សចូនាករសមិទ្ធកម្មគៃ្ឹះ ៃិងកោលកៅ ដដលបាៃកំណត់កដ្យ 

តកសួងសុខាភិបាល។

ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោកៃះ តតនូវអៃុកលាមតាមសារាចរដណនំាតបចំាឆំ្្របស់រាជ- 

រដ្ឋា ភិបាលស្ត ីពីោរករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ ៃិងដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ ៃិងោរ 

ដណនំាលម្អិតពីតកសងួសុខាភិបាលៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលរាជធាៃី-កខត្ត។
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អៃុកលាមតាមសារាចរដណនំាតបចំាឆំ្្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ 

ជា៖ ១)ឧបករណ៍សតមាប់ផសារភ្ាប់្វិោកៅៃឹងកោលៃកោបាយរបស់តកសងួ-ស្ាប័ៃ  

ៃិងកោលៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ២)ោរករៀបចំអាទិភាពចំណាយឱ្យោៃ់ដត 

កឆ្ើយតបកៅៃឹងកោលៃកោបាយរបស់តកសងួ-ស្ាប័ៃ ៣)ោរធានាៃិរៃ្តរភាពនៃោរ 

អៃុវត្តកម្មវិធីរបស់តកសងួ-ស្ាប័ៃ កដើម្ីសកតមចកោលបំណងកោលៃកោបាយរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលដដលបាៃដ្ក់កចញ ៤)មលូដ្ឋា ៃសតមាប់ពៃ្យល់ ៃិងបងាហា ញកសចក្តីសំអាង 

អំពីតតមនូវោរ្វិោសតមាប់អៃុវត្តកោលៃកោបាយ ៃិង ៥)មលូដ្ឋា ៃសតមាប់ោរករៀបចំ  

ៃិងវិភាជៃ៍្វិោតបចំាឆំ្្ឱ្យចំកោលកៅអាទិភាព។ ដូកច្ះ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោតតនូវដត 

ឆ្ពុះបញ្្ច ងំឱ្យក�ើញចបាស់អំពីកោលបំណងកោលៃកោបាយរបស់តកសងួសុខាភិបាល  

កម្មវិធីចបាស់លាស់ សចូនាករ ៃិងកោលកៅសចូនាករសតមាប់វាស់ដវងលទ្ធផលនៃោរ 

អៃុវត្តកម្មវិធីសមតសបៃឹងទំហំ្វិោ ៃិងលទ្ធភាព្វិោដដលមាៃ។

ក្ពុងកនាះ គំរដូផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោបីឆំ្្រកំិលបាៃតគបដណ្ត ប់៦ដផ្កសំខាៃ់ៗ  

រមួមាៃ៖ ១)កសចក្តីកផ្តើម ២)កោលបំណងកោលៃកោបាយ ៣)កម្មវិធី ៤)ោរកំណត ់

សូចនាករៃិងកោលកៅសចូនាករសតមាប់តាមដ្ៃៃិងវាស់លទ្ធផលសកតមចបាៃពីោរ 

អៃុវត្តកម្មវិធីៃីមយួៗ ៥)ោរកំណត់ធៃធាៃ ៃិង ៦)កសចក្តីសៃ្ិដ្ឋា ៃ។

ប៉ាុដៃ្តក្ពុងចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមិៃទាៃ់បាៃករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  

្វិោ៣ឆំ្្រកំិលកៃះកទ កដ្យមៃទាីរកពទ្យបាៃកលើកក�ើងថ្ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោកៃះ 

តតនូវបាៃករៀបចំក�ើងកដ្យមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាមជាករៀងរាល់ឆំ្្។ កទាះជាោ៉ា ង- 

ណាក៏កដ្យ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  កដ្យបាៃកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាព 

ជាករៀងរាល់ឆំ្្ ដចូបាៃករៀបរាប់កព្ុងចំណចុនៃោរករៀបចំដផៃោរខាងកលើ។ 

ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ តតនូវបាៃករៀបចំតសបតាមទតមង់តកសងួកសដឋាកិច្ច 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កតោមោរពិភាកសាជាមយួតគប់ដផ្កទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យ។ មុៃកពលករៀបចំ 

ជាដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃតបមលូទិៃ្ៃ័យពីតគប់ដផ្កទាងំអស ់
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របស់មៃទាីរកពទ្យកលើដផៃោរ ៃិងតតមនូវោរនាឆំ្្បនាទា ប់ ៃិងបាៃករៀបចំជាកិច្ចតបជុំករៀបចំ 

ដផៃោរ កតោមោរដឹកនំាកដ្យកលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងមាៃោរចលូរមួពីបុគ្គលិកតគប ់

ដផ្កទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យ។ បនាទា ប់ពីកិច្ចតបជុំ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាកំណត់កហតុ ៃិង 

ចាប់កផ្តើមករៀបចំដផៃោរ្វិោ តសបតាមទតមង់ដដលបាៃដណនំាដចូកព្ុងសារាចរដណនំា 

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ដំណាក់ោលនៃោរករៀបចំដផៃោរ្វិោរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

កៅក្ពុងដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាដផៃោរចំណូល ចំណាយ 

តាមទតមង់ដចូមាៃកំណត់ក្ពុងសារាចរដណនំាកលើោករៀបចំ្វិោ ក៏ដចូជាករៀបចំកម្មវិធី  

អៃុកម្មវិធី ចកងាកេ មសកម្មភាព អង្គភាពទទលួខុសតតនូវ សចូនាករលទ្ធផលកព្ុងឆំ្្ កោលកៅ 

សូចនាករលទ្ធផលក្ពុងឆំ្្ តសបកៅតាមទតមង់នៃ្វិោកម្មវិធី។ មិៃដតប៉ាុកណាណ ះ ក្ពុងគកតមាង 

្វិោ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាគកតមាងចំណាយលម្អិត តាមចំណាត់ថ្្ក់កសដឋាកិច្ច ៃិង 

ចំណាត់ថ្្ក់កម្មវិធី លម្អិតកៅដល់ចកងាកេ មសកម្មភាព។ តបសិទ្ធភាពនៃោរករៀបចំដផៃោរ 

្វិោកៃះ តតនូវបាៃវាយតនម្កលើដបបបទ ទតមង់ ៃិងភាពតគប់តជពុងកតជាយនៃកញ្ចប់្វិោ 

តបចំាឆំ្្។

កតរៅពីដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំផងដដរៃវូដផៃោរតបតិបត្តិ 

តបចំាឆំ្្កៅតាមកម្មវិធីដដលរមួបញ្ចនូលទាងំដផៃោរ្វិោ អ្កទទលួបៃទាពុកអៃុវត្ត សចូនាករ 
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លទ្ធផល កោលកៅ ៃិងមកធយាបាយកផទាៀងផ្ទា ត់។ ជាឧទាហរណ៍ មៃទាីរកពទ្យបាៃកផ្្ត តោរ 

អៃុវត្តកម្មវិធីទី១ របស់តកសងួសុខាភិបាល ស្ត ីពីសុខភាពបៃ្តពជូ យុវវយ័ មាតា ទារក កុមារ  

ៃិងអាហារបូតម្្ភ កដ្យកំណត់យកអៃុកម្មវិធី់់ទី៥ ស្ត ីពីោរងារោំតទកម្មវិធីទី១ សតមាប់ថ្្ក់ 

រាជធាៃី-កខត្ត កព្ុងចកងាកេ មសកម្មភាពទី៣ ស្ត ីពីសុខភាពមាតា ៃិងទារក។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃ 

កផ្ើដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ ៃិងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ កៅមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម 

បាៃទាៃ់កពលកវលាផងដដរ63។

កដ្យដផ្អកកលើដផៃោរដដលទទលួបាៃោរអៃុម័ត មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏បាៃ 

ករៀបចំកម្មវិធីចំណូលចំណាយតបចំាតតីមាស ៃិងកស្ើទាៃ់កពលកវលាផងដដរ កៅតាមទតមង់ 

ដដលបាៃដ្ក់កចញកដ្យតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងមាៃោរចុះហត្កលខាតតឹមតតនូវ 

ពីតបធាៃគណកៃយ្យ ៃិងតបធាៃមៃទាីរកពទ្យផងដដរ។

៣�៣�១�២� ការអនុវត្ត្វិកា និងព្រ្័ន្ធរបាយការណ៍

ោរអៃុវត្ត្វិោមាៃតបសិទ្ធភាពឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីតបសិទ្ធភាពនៃោរវិភាជៃ៍្វិោ តសប 

តាមយុទ្ធសាសស្តអាទិភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃកិច្ចតបតិបត្តិោរហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងោរពិៃិត្យកមើល

គម្ាត្វិោ កដ្យកតបៀបកធៀបរវាងចំណូល-ចំណាយសរុបជាក់ដស្តង កធៀបៃឹង្វិោ 

ដដលបាៃអៃុម័តតបចំាឆំ្្។ ជារមួ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃអៃុវត្ត្វិោរដឋាចកន្ាះពី  

៩៥%-១០០% កធៀបៃឹងដផៃោរ្វិោក្ពុងរយៈកពល៣ឆំ្្ចុងកតោយ។

63 កោងតាមោរសមា្ភ សៃ៍តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងតបធាៃគណកៃយ្យរបស់មៃទាីរកពទ្យ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

សតមាប់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តកំពង់ចាម ក៏ដចូជាោរវាយតនម្ជារមួ ដផ្កអៃុវត្ត្វិោ 

កៃះ តកពុមោរងារបាៃពិៃិត្យកមើលកលើសចូនាករលម្អិតចំៃៃួ៥។ កិច្ចោរដំបងូដដលតតនូវ 

ពិៃិត្យ គោឺរអៃុវត្តចំណូលចំណាយ្វិោតសបតាមដផៃោរសកម្មភាព។ កម្មវិធីចំណូល- 

ចំណាយជាឧបករណ៍សតមាប់កំណត់តតមនូវោរធៃធាៃតបចំាតតីមាស កដើម្ីផសារភ្ាប់រវាង 

ោរអៃុវត្តដផៃោរសកម្មភាពកៅៃឹងគកតមាងចំណូល- ចំណាយ្វិោ។ ជាទកូៅកម្មវិធ ី

ចំណូល-ចំណាយតតនូវបាៃករៀបចំក�ើងតាមមាតិោ្វិោ។ ប៉ាុដៃ្តសតមាប់ោរករៀបចំកម្មវិធ ី

ចំណូល-ចំណាយរបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលអៃុវត្ត្វិោកម្មវិធី តតនូវករៀបចំកម្មវិធីចំណូល- 

ចំណាយកៃះ ដផ្អកកៅកលើមាតិោ្វិោផង ៃិងដផៃោរសកម្មភាពផង ជា៤តតីមាស កដ្យ 

គកតមាងចំណូល-ចំណាយតតនូវករៀបចំកៅតាមសកម្មភាព ចកងាកេ មសកម្មភាពនៃអៃុកម្មវិធី  

កដ្យផសារភ្ាប់ជាមយួៃឹងមាតិោ្វិោ។ កព្ុងករណីកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃ 

ករៀបចំជាគកតមាងចំណូល-ចំណាយ្វិោរដឋាជាតតីមាស តាមមាតិោ្វិោ កដ្យរកំលចៃវូ 

ដផៃោរចំណាយជាក់ដស្តងកៅតាមតតីមាស ៃិងមាៃោរចុះហត្កលខាទទួលសា្គ ល់ព ី

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកៅក្ពុងដខមករា។
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ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរអៃុវត្ត្វិោ កិច្ចបញ្ិោគណកៃយ្យជាដំកណើរោរកត់តតាតបតិបត្តិោរ 

ហិរញ្ញវត្ពុឆ្ពុះបញ្្ច ងំរាល់តបតិបត្តិោរទាងំអស់ ទាងំតបតិបត្តិោរចំណូល-ចំណាយ ទាងំោរ 

តគប់តគងតទព្យសម្ត្តិរដឋា ដដលតតនូវបាៃតគប់តគងតាមរយៈោរករៀបចំោរកត់តតាតតឹមតតនូវ  

ៃិងចបាស់លាស់កព្ុងតបព័ៃ្ធកំព្យនូទ័រ ក្ពុងកសៀវកៅកោល ៃិងោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពតបចំាឆំ្្  

តសបតាមៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុជាធរមាៃ។ ោរកត់តតាតតនូវបាៃអៃុវត្តតាមមូលដ្ឋា ៃសាច់តបាក់  

កដ្យកត់តតាតគប់តបតិបត្តិោរដដលកកើតក�ើងទាក់ទងៃឹងោរហរូចូល ៃិងហរូកចញសាច់ 

តបាក់ កដ្យកតបើតបាស់តបព័ៃ្ធគណកៃយ្យកុំព្យនូទ័រ។

ក្ពុងករណីកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាតារាង Excel ចបាស់លាស់កព្ុង 

ោរកត់តតាតបតិបត្តិោរចំណូល ៃិងចំណាយ កដ្យបាៃកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពជាតបចំា តសបតាម 

ៃិោមគណកៃយ្យ សាធារណៈ។ តារាង Excel របស់មៃទាីរកពទ្យបាៃដបងដចកជាសៃ្ឹក  

(Sheet) រមួមាៃ៖ ១)បញី្តាមដ្ៃសាច់តបាក់តបចំាន ង្ៃ កដ្យកត់តតាកៅៃឹងតបតិបត្តិោរ 

ចំណូល ចំណាយលម្អិត កដ្យបញ្្ក់ពីោលបរិកចទ្ ខទាង់ចំណាយ ទំហំទឹកតបាក់ កៅតាម 

លំដ្ប់លំកដ្យនៃតបតិបត្តិោរ ៃិង ២)បញ្ីសាច់តបាក់កព្ុងធនាោរ កដ្យកត់តតាអំពីលំហរូ 

តបតិបត្តិោរហិរញ្ញវត្ពុ កៅក្ពុងគណៃីធនាោររបស់មៃទាីរកពទ្យ។ តាមោរអកងកេតជាក់ដស្តង  

បញ្ីទាងំពីរខាងកលើតតនូវបាៃបកូសរុប ៃិងកផទាៀងផ្ទា ត់ចបាស់លាស់កៅចុងតោៃីមួយៗ ៃិង 

អាចផ្តល់ជាមលូដ្ឋា ៃក្ពុងោរកត់តតាកៅតោបនាទា ប់។ កព្ុងោរអៃុវត្តកិច្ចោរហិរញ្ញវត្ពុកៃះ  

មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបកងកេើតជាដផៃោរ ៃិងតកពុមោរងារលទ្ធកម្ម កោងកៅតាមតបោសរបស់ 

តកសួងសុខាភិបាល ជាមយួៃឹងោរអៃុវត្តតាមកោលោរណ៍ ៃិងៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុដដលបាៃ 

កំណត់ជាធរមាៃ។

បដៃ្មពីកិច្ចបញ្ិោគណកៃយ្យ តគប់អង្គភាពតតនូវករៀបចំឯកសារទទូាត់ឱ្យបាៃចបាស់ 

លាស់។ កព្ុងៃ័យកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំឯកសារទទូាត់បាៃចបាស់លាស់  

កដ្យមាៃឯកសារភ្ាប់ រកសាទុក ៃិងមាៃចុះហត្កលខាបាៃតតឹមតតនូវ ជាមយួៃឹងោលបរិកចទ្ 

ចបាស់លាស់នៃោរចុះតបតិបត្តិោរ។ កព្ុងកនាះ ប័ណណចំណូល ចំណាយតតនូវបាៃកត់តតា ៃិង 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

រកសាទុកតតឹមតតនូវ តាមលំដ្ប់លំកដ្យនៃោរកត់តតា ជាមយួៃឹងោរកត់តតាចលូបញី្កបឡា 

ជាតបចំាន ង្ៃ តាមតបព័ៃ្ធកំព្យនូទ័រ ៃិងអាចទាញកចញយកមកពិៃិត្យ ៃិងកផទាៀងផ្ទា ត់បាៃ។ ឯកសារ 

ហិរញ្ញវត្ពុទាងំកនាះ តតនូវបាៃរកសាតាមតកនូណូកៅតាមលំដ្ប់ ៃិងមាៃភាពងាយតសលួលសតមាប់ 

ោរកតបើតបាស់។

កដ្យសារមាៃកិច្ចបញិ្ោគណកៃយ្យចបាស់លាស់ ៃិងមាៃឯកសារទទូាត់កពញកលញ  

កៅក្ពុងតបតិបត្តិោរៃីមយួៗ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃកត់តតាចំណូល ចំណាយបាៃ 

ចបាស់លាស់ ជាពិកសសមាៃោរបកូសរុបតកួលខចំណូល ចំណាយ កៅចុងោរិយបរិកចទ្ 

តតឹមតតនូវ ៃិងមាៃោរចុះហត្កលខាទទួលសា្គ ល់ចបាស់លាស់ពីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ

ក្ពុងោរអៃុវត្ត្វិោតាម្វិោកម្មវិធី អង្គភាពៃីមយួៗក៏តតមនូវឱ្យករៀបចំផងដដរៃវូ 

របាយោរណ៍សមិទ្ធកម្ម។ របាយោរណ៍សមិទ្ធកម្មជារបាយោរណ៍ ដដលឆ្ពុះបញ្្ច ងំព ី

លទ្ធផលដដលមៃទាីរកពទ្យអៃុវត្បាៃតបចំាឆមាស ៃិងតបចំាឆំ្្ កដ្យតតនូវឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីោរ 

អៃុវត្ត្វិោកធៀបៃឹងដផៃោរ សមិទ្ធកម្មសកតមចបាៃកធៀបៃឹងសចូនាករដដលបាៃកំណត់  

បញ្ហា តបឈមកលើោរករៀបចំ្វិោ ៃិងអៃុវត្ត្វិោ តពមទាងំអៃុសាសៃ៍សតមាប់ដកលម្អ  

សំកៅកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមទាងំឡាយដដលមាៃ។

ក្ពុងោរអៃុវត្តជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ  

ដដលរមួមាៃ៖ ១)របាយោរណ៍អៃុវត្ត្វិោតបចំាដខ ២)របាយោរណ៍អៃុវត្ត្វិោតបចំា 

តតីមាស ៃិង៣)របាយោរណ៍អៃុវត្ត្វិោតបចំាឆំ្្ កហើយបាៃកផ្ើកៅមៃទាីរសុខាភិបាលបាៃ 

កទៀងទាត់។ កដ្យដ�ក មៃទាីរកពទ្យមាៃោរខ្ះចកន្ាះកលើោរករៀបចំរបាយោរណ៍សមិទ្ធកម្ម  

ៃិងរបាយោរណ៍លទ្ធផល កដ្យកលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកតោងៃឹងករៀបចំរបាយោរណ ៍

សមិទ្ធកម្មឱ្យបាៃកៅកព្ុងឆំ្្កៃះ។ កៃះបាៃកសចក្តីថ្ មៃទាីរកពទ្យមាៃដតរបាយោរណ៍ចំណាយ 

្វិោតាមកម្មវិធីកៅតាមតតីមាស របាយោរណ៍ចំណូល-ចំណាយ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃតបចំា 

តតីមាស បញ្ីវិភាគតាមតបភព្វិោ ៃិងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាល ដដលរមួ 

បញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យបុគ្គលិក ព័ត៌មាៃអំពីោរកតបើតបាស់កសវា ព័ត៌មាៃហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងោរវិភាគ 
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ព័ត៌មាៃចំណូល-ចំណាយ កដ្យមិៃមាៃរកំលចពីោរអៃុវត្តៃវូសចូនាករ្វិោកម្មវិធី  

ដូចក្ពុងដផៃោរដដលបាៃកតោង។

ក្ពុងោរអៃុវត្ត្វិោកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យមាៃោ្រកខៀៃទំហំ ១,៥ដម៉ាតត គុណៃឹង២,៥ដម៉ាតត  

សតមាប់ ផ្តល់ព័ត៌មាៃផសេព្ផសាយលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ៃិងតកួលខ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃតបចំា 

ដខ សតមាប់ផសេព្ផសាយជាសាធារណៈ។

៣�៣�២� ការពរៀ្រចំ្រញ្ទីសារព្ើភណ្ឌ

ក្ពុងោរកត់តតាបញ្ីសារកពើភណ្ សចូនាករចំៃួៃ២ តតនូវបាៃសិកសា រមួមាៃ៖ ១) ោរ 

កត់តតា ៃិងោរអៃុវត្តតាមៃីតិវិធីៃិងកោលោរណ៍ចបាប់ជាធរមាៃ ៃិង២)ោរអៃុវត្តោរ 

ជតមះបញ្ីកៅតាមកោលោរណ៍ចបាប់ជាធរមាៃ។ 

កៅក្ពុងោរកត់តតា មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាកសៀវកៅសារកពើភណ្ 

តទព្យសម្ត្តិរដឋាកោល តសបតាមទតមង់របស់តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កដ្យមាៃោរ 

បញ្្ក់ចបាស់លាស់អំពីោរកកើៃឬ្យនៃតទព្យសម្ត្តិរដឋា។ កព្ុងករណីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំជាតារាងកតបៀបកធៀប កកើៃក�ើង ៃិង្យចុះតទព្យសម្ត្តិរដឋា កដ្យរមួបញ្ចនូលឧប- 

សម្័ៃ្ធលម្អិត ដចូជាសមា្ភ រ ៃិងកតគឿងសងាហា រឹម កតគឿងចតក ៃិងលិខិតតបគល់-ទទលួជាកដើម  

តសបតាមទតមង់របស់តកសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ។

ទៃទាឹមកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃអៃុវត្តតាមកោលោរណ៍តតឹមតតនូវកលើោរជតមះ 

តទព្យសម្ត្តិ កដ្យោរជតមះបញី្កធ្ើក�ើងកដ្យមាៃោរចលូរមួពីមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត  

រដឋាបាលកខត្ត តំណាងមៃទាីរកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុកខត្ត ៃិងតំណាងតកសងួសុខាភិបាល ៃិង 

មាៃោរកត់តតា ក៏ដចូជាបញ្្ក់ពីរបូភាពចបាស់លាស់ដដលបងាហា ញពីោរខចូខាតតទព្យ 

សម្ត្តិរដឋា ដដលតតនូវជតមះបញី្។
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៣�៤� ការពគ្រ់ពគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សពៅ្រនាពុងអង្គភា្

ភាពកជាគជ័យ ៃិងភាពខំ្ាងរបស់មៃទាីរកពទ្យ អាតស័យកលើោរដឹកនំា តគប់តគង ៃិង 

ចាត់ដចងធៃធាៃមៃុសសេបាៃល្អតបកសើរ ៃិងមាៃគុណភាព។ ក្ពុងៃ័យកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម បាៃកផ្្ត តកៅកលើកតា្ត ធៃធាៃមៃុសសេជាចម្ង កដ្យបាៃករៀបចំៃវូយៃ្តោរនៃ 

ោរតគប់តគង ៃិងអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅកព្ុងមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីជំរុញឱ្យមសៃ្តីម្ាក់ៗបំកពញ 

ោរងារោៃ់ដតស្ាហាប់ មាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងមាៃោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់។ 

៣�៤�១� ការពគ្រ់ពគងធនធានមនុស្ស

មៃទាីរកពទ្យបាៃគិតគរូអំពីោរកធ្ើដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ កដ្យរាប់បញ្ចនូលោរសិកសា 

វិភាគអំពីតតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេ ៃិងោរគិតគរូពីចមាងៃ យក្ពុងោរករៀបចំដផៃោរដ្ក់បុគ្គលិក 

កពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យឱ្យចលូៃិវត្តៃ៍ កដើម្ីធានាបាៃៃវូដំកណើរោរងារ ពិកសសៃិរៃ្តរភាពនៃោរ 

ផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋា។ ទៃទាឹមៃឹងោរករៀបចំដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យ 

ក៏បាៃករៀបចំៃវូតបព័ៃ្ធតគប់តគងគុណផល ៃិងកធើ្ោរវាយតនម្កលើលក្ណៈវិៃិច្័យមយួចំៃួៃ  

កដ្យបាៃផសារភ្ាប់កៅៃឹងតបព័ៃ្ធកលើកទឹកចិត្ត។ 

៣�៤�១�១� ការពធ្វ ើសផនការធនធានមនុស្ស

ចំកោះោរកធ្ើដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធើ្ោរវិភាគអំពីតតមនូវោរនៃ 

ធៃធាៃមៃុសសេជាតបចំាឆំ្្ កដ្យបាៃករៀបចំជាតារាងស្ាៃភាពមសៃ្តីរាជោរ ៃិងមសៃ្តី 

ជាប់កិច្ចសៃយា កៅតាមជំនាញ ៃិងដផ្ក ដចូជា ជំនាញកវជ្បណ្ិតឯកកទស ជំនាញកវជ្បណ្ិត  

ជំនាញគិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យម ជំនាញព័ត៌មាៃវិទយា ជំនាញគណកៃយ្យឧត្តម ៃិងជំនាញមៃទាីរ 

ពិកសាធៃ៍64។ ោរករៀបចំដផៃោរកៃះ គអឺាចរកសាបាៃៃវូស្ាៃភាពចំៃួៃបុគ្គលិកនាកពល 

បច្ចពុប្ៃ្ៃិងអនាគត ៃិងអាចតគប់តគងបាៃៃវូហាៃិភ័យសតមាប់តតមនូវោរជំនាញៃិងដផ្ក 

ដដលខ្ះមសៃ្តីបំកពញោរងារ ដដលបណា្ត លមកពី មសៃ្តីតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍ សិ្តកៅក្ពុងភាព 

64 ស្ាៃភាពមសៃ្តីរាជោរ មសៃ្តីជាប់កិច្ចសៃយា ៃិងតតមនូវោរដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេសតមាប់បំករោីរងារកៅមៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម ឆំ្្២០១៩
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ទំកៃរោ្ម ៃកបៀវតសេ សុំផ្្ស់កចញ ៃិងតតនូវបៃ្តោរសិកសារយៈកពលដវងជាកដើម។ 

កតរៅពីោរករៀបចំដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ មៃទាីរកពទ្យ ក៏បាៃករៀបចំបញី្តារាងចំៃួៃ 

មសៃ្តីដដលៃឹងតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍កៅតាមោលបរិកចទ្មយួជាក់លាក់ជាតបចំាឆំ្្ កដ្យកោរព 

តាមកោលោរណ៍កំណត់ ៃិងជៃូដំណឹងដល់សាមីខ្លួៃបាៃតជាបជាមុៃ កដើម្ីកតតៀមខ្លួៃ 

អភិវឌ្ឍសមតភ្ាពអ្កបៃ្តកវៃ ៃិងចាត់ដចងោរងារៃិងកពលកវលាដដលកៅសល់នាកពល 

ខាងមុខ។ ចំកោះមសៃ្តីដដលតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍ មៃទាីរកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់កដ្យផ្តល់ 

អត្តបកោជៃ៍កផសេងៗដល់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យដដលបាៃខិតខំបំកពញោរងារោ៉ា ង 

សកម្មជាមយួមៃទាីរកពទ្យតំាងពីចាប់កផ្តើមចូលបកតមើោរងាររហតូដល់បញ្ចប់កៅវិញ។ អត្- 

តបកោជៃ៍ដដលមៃទាីរកពទ្យបាៃតបគល់ជូៃដល់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យចលូៃិវត្តៃ៍ មាៃ 

ពីរតបកភទ រមួមាៃដូចខាងកតោម៖ 

ទី១. អត្តបកោជៃ៍ជាោតព្កិច្ច៖ ឧបត្ម្ភៃវូ្វិោចំៃួៃ ១.០០០.០០០ (មយួលាៃ 

ករៀល) ៃិងសមា្ភ រមយួចំៃៃួដចូជាកដៃសេងជតូខ្លួៃ សាប៊ ូតចាសដុសកធ្មញ ៃិង 

ថ្្ដំុសកធ្មញជាកដើម តពមទាងំកមដ្យោរងារ។

ទី២. អត្តបកោជៃ៍ជាជកតមើស៖ ផ្តល់ឱោសឱ្យមសៃ្តីដដលតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍ បៃ្តបំកពញ 

ោរងាររហតូដល់បំណាច់ឆំ្្ តាមរយៈោរវាយតនម្គុណផលមសៃ្តីកដ្យគណៈ- 

តគប់តគង មៃទាីរកពទ្យ កព្ុងកោលបំណងរកសាទុកមសៃ្តីចលូៃិវត្តៃ៍ដដលមាៃសមត-្ 

ភាពខ្ស់ កដើម្ីដចករដំលកចំកណះដឹង ៃិងបណ្តពុ ះបណា្ត លបៃ្តដល់បុគ្គលិក 

កផសេងៗកទៀត65។

៣�៤�១�២� ការពគ្រ់ពគងគុណផល

កដើម្ីកលើកកម្ស់ផលិតភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពោរងាររបស់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ  

មៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតឱ្យមាៃៃវូតបព័ៃ្ធតគប់តគងគុណផល កដ្យបាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធវាយតនម្ 

កដើម្ីវាស់ដវងអំពីសមតភ្ាពបំកពញោរងាររបស់មសៃ្តី ៃិងផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តកដើម្ីោំតទ 

65 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ នាន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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ដល់សា្ម រតីបំកពញោរងារ តពមទាងំោរបកងកេើតៃវូតបព័ៃ្ធតគប់តគងបុគ្គលិកតាមតបព័ៃ្ធ 

ព័ត៌មាៃវិទយា។ ទៃទាឹមកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃវូរចនាសម្័ៃ្ធតគប់តគងមយួដដលមាៃ 

សមាសភាពរាប់ចាប់ពីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្ក ៃិងនាយសាល  

តពមទាងំមាៃោរកំណត់អំពីតនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវចបាស់លាស់66។ កលើសពី 

កៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃវូសតមង់បញ្ីវត្តមាៃដដលតតមនូវឱ្យបុគ្គលិកម្ាក់ៗតតនូវចុះហត-្ 

កលខាពីរកពល គកឺពលតពឹក ៃិងកពលរកសៀលទាងំកមា៉ា ងចូលកធ្ើោរ ៃិងកមា៉ា ងកចញកធ្ើោរ  

(ោរចុះហត្កលខា សរុប៤ដងក្ពុង១ន ង្ៃ) កដើម្ីតតលួតពិៃិត្យៃវូវត្តមាៃរបស់បុគ្គលិកដដល 

មកបំកពញោរងារតបចំាន ង្ៃ កព្ុងកោលបំណង កឆ្្ះកៅរកផលិតភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃ 

ោរបំកពញោរងារ។

កៅក្ពុងោរតគប់តគងគុណផលកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យ ក៏បាៃករៀបចំឧបករណ៍វាយតនម្ 

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ តគនូកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកកពទ្យ កៅតាមតបកភទខុសៗោ្ រមួមាៃ៖ ១)ោរ 

វាយតនម្បីកតមិត ២)ោរវាយតនម្កៅកលើោរតប�ងតបណំាងនផទាក្ពុង ៃិង ៣)ោរវាយតនម្

ដផ្អកកលើវត្តមាៃៃិងបទបញ្្នផទាក្ពុង។

ចំកោះតបកភទទី១ “ោរវាយតនម្បីកតមិត” តតនូវបាៃកធ្ើក�ើងករៀងរាល់បីដខម្តង ដដល 

ក្ពុងកនាះមាៃ៖ ១)កតមិតគណៈតគប់តគង ២)កតមិតតបធាៃដផ្កៃិងនាយសាល ៃិង  

៣)កតមិតបុគ្គលិក។ កតមិតទាងំបីកៃះ តតនូវបាៃវាយតនម្ កដ្យអ្កទទលួបៃទាពុក ៃិងកៅតាម 

ឋានាៃុតកម ដដលរមួមាៃដូចខាងកតោម៖ 

ទី១. គណៈតគប់តគង៖ អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃវាយតនម្គុណផលកដ្យ 

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ

ទី២. តបធាៃដផ្ក ៃិងនាយសាល៖ តបធាៃដផ្ក អៃុតបធាៃដផ្ក នាយសាល ៃិង 

នាយសាលរង តតនូវបាៃវាយតនម្កដ្យថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់ ៃិងមាៃ 

ោរឯកភាពពីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ

66 តារាងតួនាទីភារកិច្ចរបស់អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខធ្នូ ឆំ្្២០១៨
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ទី៣. បុគ្គលិក៖ បុគ្គលិក តតនូវបាៃវាយតនម្កដ្យអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យទទួលបៃទាពុក  

តបធាៃដផ្ក ៃិងនាយសាលទទួលបៃទាពុក

ឧបករណ៍វាយតនម្កតមិតបីខាងកលើ មាៃលក្ណៈវិៃិច្័យកផសេងៗោ្។ កតមិតទី១  

កផ្្ត តកលើ៥ចំណចុ រមួមាៃ៖ ១)ភាពជាអ្កដឹកនំា ២)ោរទទលួខុសតតនូវកលើោរកធ្ើដផៃោរ 

ោរងារតបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្ ៣)ោរទទលួខុសតតនូវកលើលទ្ធផលោរងារតបចំាតតីមាស  

៤)ោរកធ្ើោរងារជាតកពុមៃិងោរតាមដ្ៃោរអៃុវត្តោរងារជាតកពុម ៃិង៥) តបសិទ្ធភាព 

ោរងារក្ពុងតនួាទីៃិងភារកិច្ច។ រឯីកតមិតទី២ កផ្្ត តកលើ៦ចំណចុ រមួមាៃ ១)ឥរិោប្ 

វិជ្ាជីវៈ ២)ឥរិោប្ោរងារជាតកពុម ៣)សមតភ្ាពបកច្ចកកទសៃិងភាពបត់ដបៃកព្ុងកមា៉ា ង 

កធើ្ោរ ៤)ោរអភិវឌ្ឍអាជីព ៥)សកម្មភាព ស៥ ៃិង ៦)សកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យ 

ោរចម្ងករាគ (IPC)។ ចំកោះកតមិតទី៣ កផ្្ត តកលើ៦ចំណចុគ ឺ១)ឥរិោប្វិជ្ាជីវៈ  

២)ឥរិោប្ោរងារជាតកពុម ៣)សមតភ្ាពបកច្ចកកទស ៃិងភាពបត់ដបៃក្ពុងកមា៉ា ងកធ្ើោរ  

៤)អនាម័យនដ ៥)ោរតគប់តគងសំណល់ ៃិង ៦)ោរសមា្អ តបរិស្ាៃ67។

ចំកោះតបកភទទី២ “ោរវាយតនម្កៅកលើោរតប�ងតបណំាងនផទាក្ពុង” បាៃកផ្្ត តកៅកលើ 

វិញ្្ញ សាចំៃៃួបៃួគ ឺ១)ោរបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ ២)សកម្មភាពសតមិតសតមាងំ  

សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព ស្តង់ដ្ ៃិងស្ិរភាព (ស៥) ៣)វិៃ័យ ៃិង ៤)បរិស្ាៃ។ ោរ 

តបកួតតបដជងកៃះ តតនូវបាៃវាយតនម្កដ្យដផ្អកកលើលក្ណៈវិៃិច្័យខុសៗោ្នៃវិញ្្ញ សា 

ទាងំបួៃ68 ៃិងវាយតនម្ករៀងរាល់មយួដខម្តង កលើកដលងដតវិញ្្ញ សា ស៥ ដដលតតនូវបាៃ 

វាយតនម្ករៀងរាល់៣ដខម្តង។

វិញ្្ញ សាទី១ “ោរបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ” កផ្្ត តកលើ៤ចំណចុគ ឺ១)ោរកធើ្ 

អនាម័យនដ ២)ោរតគប់តគងោកសំណល់ ៣)ោរសមា្អ តបរិស្ាៃ/អនាម័យទូកៅ ៃិង ៤)ោរ 

អប់រអំំពីសុខភាព ៃិងអនាម័យដល់អ្កជំងឺ អ្កកំដរអ្កជំងឺ។ វិញ្្ញ សាទី២ “សកម្មភាព 
67 ឧបករណ៍វាយតនម្ស្ានដោរងារសតមាប់កតមិតអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ សតមាប់កតមិតតបធាៃ អៃុតបធាៃដផ្ក 

នាយសាល នាយសាលរង ៃិងសតមាប់កតមិតបុគ្គលិក
68 ទតមង់វាយតនម្នៃវិញ្្ញ សាទាងំបីតបកភទ (ោរបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ 5S ៃិងវិៃ័យ )
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សតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព ស្តង់ដ្ ៃិងស្ិរភាព (ស៥)” កផ្្ត តកលើ៥ចំណចុ

គ ឺ១)សតមិតសតមាងំ ២)សណា្ត ប់ធ្ាប់ ៣)កសាភ័ណភាព ៤)ស្តង់ដ្រ ៃិង៥)ស្ិរភាព។  

ចំដណកឯវិញ្្ញ សាទី៣ “វិៃ័យ” កផ្្ត តកលើ៤ចំណចុគ ឺ១)កមា៉ា ងបំកពញោរងារ ២) អវត្តមាៃ 

បំកពញោរងារ ៣)អវត្តមាៃកវៃតបចំាោរ ៃិង៤)ឯកសណាឋា ៃ។ កដ្យដ�ក វិញ្្ញ សាទី៤  

“បរិស្ាៃ” កផ្្ត តកៅកលើោរដ្ទាសំៃួចបារឱ្យបាៃល្អសា្អ ត ៃិងតសស់បំតពង ដដលវិញ្្ញ សា 

កៃះ ពុំទាៃ់បាៃកំណត់លក្ណៈវិៃិច្័យកៅក�ើយកទ កតោះកទើបដតបកងកេើតក្ពុងឆំ្្២០២០។

ចំកោះតបកភទទី៣ “ោរវាយតនម្កដ្យដផ្អកកលើវត្តមាៃៃិងបទបញ្្នផទាក្ពុង” មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃករៀបចំកធ្ើក�ើងជាករៀងរាល់ដខ កដ្យវាយតនម្កលើោរមកបំកពញោរងារកទៀងទាត់  

រមួមាៃ៖ ោរងារតបចំាន ង្ៃ កវៃោម ៃិងោរងារចំន ង្ៃឈប់សតមាក ៃិងោរកោរពវិៃ័យោ

រងារដដលមាៃកំណត់កៅក្ពុងបទបញ្្្ផ នផទាក្ពុង។

ជាមយួោ្ៃឹងោរវាយតនម្ទាងំបីតបកភទខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធ 

កលើកទឹកចិត្ត កៅតាមតបកភទនៃោរវាយតនម្។ សតមាប់តបកភទទី១ “ោរវាយតនម្បីកតមិត”  

បុគ្គលិក តតនូវបាៃផ្តល់តបាក់រង្ាៃ់កដ្យដផ្អកកលើពិៃទាពុសរុបនៃោរវាយតនម្ ដដល្វិោ 

កលើកទឹកចិត្តកៃះ បាៃមកពីអង្គោរនដគអូភិវឌ្ឍនានា រមួមាៃ៖ ធនាោរពិភពកលាក  

(World Bank) ធនាោរអភិវឌ្ឍៃ៍រដ្ឋា ភិបាលអាល្មឺ៉ាង់ (German Government-owned  

Development Bank: KFW) ទីភ្ាក់ងារកិច្ចសហតបតិបត្តិអៃ្តរជាតិកកូរ៉ា (KOICA)   

នាយកដ្ឋា ៃោណិជ្កម្មៃិងទំនាក់ទំៃងអៃ្តរជាតិ (Department of Foreign Affairs  

and Trade: DFAT) របស់អូសសា្ត លី ទីភ្ាក់ងារកិច្ចសហតបត្តិោរអៃ្តរជាតិអាល្មឺ៉ាង់ (GIZ)  

ៃិងអង្គោរ Family Health International 360 (FHI 360) ជាកដើម។ ោរកលើកទឹកចិត្ត 

កៃះ តតនូវបាៃកំណត់ជាពីរតបកភទ រមួមាៃ៖

 - ោរកលើកទឹកចិត្តជា្វិោ៖ សតមាប់តបចំាតតីមាសៃីមយួៗ ោរផ្តល់បាតក់រង្ាៃ ់

កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក តតនូវបាៃគិតកៅកលើសៃទាសសេៃ៍ ៃិងតនម្សៃទាសសេៃ៍នៃោំ 

តបាក់ តពមទាងំដផ្អកកលើតនួាទីរបស់បុគ្គលិក
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

 - ោរកលើកទឹកចិត្តមិៃដមៃជា្វិោ៖ ោរផ្តល់ប័ណណសរកសើរ កមដ្យោរងារ ៃិងោរ 

កស្ើសុំក�ើងថ្្ក់ជៃូបុគ្គលិក។

ចំកោះតបកភទទី២ “ោរវាយតនម្កៅកលើោរតប�ងតបណំាងនផទាក្ពុង” មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ឧបត្ម្ភជា្វិោមយួចំៃួៃដល់ដផ្កដដលទទលួបាៃជ័យលាភី កដ្យទទលួទឹកតបាក់ឧបតម្្ភ 

ចាប់ពីដសសិបមុឺៃករៀល ដល់ហាសិបមុៃឺករៀល ដដលកម្មវិធីកៃះតតនូវបាៃករៀបចំក�ើង 

ករៀងរាល់ឆំ្្69។

សតមាប់តបកភទទី៣ “ោរវាយតនម្កដ្យដផ្អកកលើវត្តមាៃៃិងបទបញ្្នផទាក្ពុង” មៃទាីរ 

កពទ្យបាៃផ្តល់ៃវូតបាក់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកតាមរយៈចំណូលពីហិរញ្ញប្ទាៃជាតបចំា 

ដខ ដដលបាៃមកពីោរបង់កសវារបស់អតិ្ិជៃ កដ្យបាៃដបងដចកកៅតាមោរកំណត ់

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កព្ុងកនាះ ៦០% នៃចំណូលកសវាផ្តល់កៅតគប់បុគ្គលិក ៣៩%សតមាប់ 

ដំកណើរោររបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិង ១%សតមាប់បង់ចូល្វិោជាតិ។ ្ វិោ ៦០%នៃចំណូល 

កសវាកៃះ ៃឹងឧបត្ម្ភដល់មសៃ្តីថ្្ក់ដឹកនំាអង្គភាព ថ្្ក់ោរិោល័យ តគនូកពទ្យ បុគ្គលិកកពទ្យ 

ទកូៅ ដដលបាៃរមួចំដណកក្ពុងកិច្ចោររបស់អង្គភាពឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងៃិរៃ្តរភាព។ ោរ 

ដបងដចកតបាក់ឧបតម្្ភកៃះ ក៏តតនូវកោងកៅតាមតនួាទី ភារកិច្ច ៃិងសមត្ភាពជំនាញទទលួ 

ខុសតតនូវកលើកិច្ចោរ កដ្យមាៃោរឯកភាពកៅក្ពុងនផទាក្ពុងរបស់អង្គភាពផ្ទា ល់ ប៉ាុដៃ្តគម្ាត 

ទឹកតបាក់ពីថ្្ក់ខ្ស់បំផុតមកថ្្ក់ទាបបំផុតមិៃឱ្យកលើសពី២កៅ៣ដងក�ើយ70។

កដើម្ីងាយតសលួលដល់ោរតគប់តគងបុគ្គលិក មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោរតគប់តគងបុគ្គលិក 

តាមតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃវិទយា កដ្យបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យព័ត៌មាៃបុគ្គលិកទាងំអស់កៅក្ពុងតបព័ៃ្ធ  

កដ្យក្ពុងកនាះរមួមាៃ៖ តបវត្តិរបូ តបវត្តិោរងារ តបវត្តិោរសិកសា ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

កមដ្យោរងារ ៃិងោរដ្ក់វិៃ័យកផសេងៗ។ តបព័ៃ្ធតគប់តគងទិៃ្ៃ័យកៃះ បាៃជយួដល ់

មៃទាីរកពទ្យឱ្យមាៃភាពងាយតសលួលដល់ោរតគប់តគងចំៃួៃបុគ្គលិកដដលកំពុងបំកពញោរងារ 

69 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ នាន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
70 កសចក្តីដណនំាស្ត ីពីោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាលនាដខមីនា ឆំ្្២០១១។
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បាៃចបាស់លាស់ ៃិងោ្ត ប់បាៃទាងំជំនាញៃិងសមត្ភាពរបស់តគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិកកពទ្យ  

តបវត្តិោរងារ ៃិងោរសិកសាជាកដើម។ តបព័ៃ្ធកៃះ ក៏ជយួឱ្យមៃទាីរកពទ្យមាៃភាពងាយតសលួល 

កៅក្ពុងោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាព ោររកសាទុកៃវូតបវត្តិនៃោរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពរបស់បុគ្គលិក  

ោរដ្ក់វិៃ័យ ៃិងោរដស្ងរកព័ត៌មាៃអំពីអតីតភាពោរងាររបស់បុគ្គលិកម្ាក់ៗ ជាពិកសស 

មៃទាីរកពទ្យមាៃទិៃ្ៃ័យតគប់តោៃ់ ៃិងអាចដស្ងរកព័ត៌មាៃោ៉ា ងឆ្ប់រហ័សចំកោះមសៃ្តី 

ដដលតតនូវចូលៃិវត្តៃ៍នាកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងអនាគត។

៣�៤�២� ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

មៃទាីរកពទ្យមយួដដលរឹងមា ំខំ្ាង គតឺតនូវោរធៃធាៃមៃុសសេជាចំាបាច់។ ដកូច្ះ បុគ្គលិក 

កពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ តតនូវអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពជាតបចំាកដើម្ីកឆ្ើយតបកៅៃឹងជំនាញបកច្ចកកទស 

ដដលមាៃោរវិវឌ្ឍ ្្មីៗ។ ោក់ព័ៃ្ធៃឹងចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំ 

ដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាឆំ្្71 ៃិងោរករៀបចំចាត់ដចងបុគ្គលិកឱ្យកៅបំកពញោរងារ 

សមតសបកៅតាមជំនាញ ៃិងដផ្កៃីមយួៗ តពមទាងំផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិង 

តគនូកពទ្យ បាៃចូលរមួកម្មវិធីកផសេងៗ ៃិងអៃុវត្តៃវូសកម្មភាពនានាជាកតចើៃ។

៣�៤�២�១� ការពរៀ្រចំសផនការ្រណ្តពុ រះ្រណា្ត ល

មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរសិកសាកៅកលើធៃធាៃមៃុសសេដដលកំពុងបំកពញោរងារកៅតាម 

ដផ្កៃីមយួៗ កដ្យកធ្ើោរតបមលូទិៃ្ៃ័យតាមដផ្ក ៃិងតាមរយៈទិវាតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ  

ក្ពុងកនាះមាៃកិច្ចពិភាកសាអំពីបញ្ហា តបឈម ៃិងចំណចុកខសាយដដលមៃទាីរកពទ្យតតនូវកដ្ះតសាយ 

ៃិងអភិវឌ្ឍបដៃ្ម រមួទាងំជំនាញឯកកទសដដលមៃទាីរកពទ្យមាៃតតមនូវោរផងដដរ។ ទាញ 

កចញពីកិច្ចោរងារកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាឆំ្្កដ្យកំណត ់

អំពីជំនាញបណ្តពុ ះបណា្ត លដដលជាតតមនូវោរចំាបាច់ ៃិងកពលកវលាជាក់លាក់សតមាប់កធ្ើ 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់តគនូកពទ្យោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់។ 

កដ្យដផ្អកកៅកលើដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃូវកម្មវិធ ី

71 តារាងោលវិភាគសតមាប់ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរតបជុំពិភាកសាករណីគី្ៃិករបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
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បណ្តពុ ះបណា្ត លរយៈកពលខី្ៗ (២ន ង្ៃ) ជាករៀងរាល់ដខ កដ្យកផ្្ត តកលើដផ្កករាគកុមារ សម្ភព  

ករាគសស្ត ី ដផ្កជំងទឺកូៅ ៃិងដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ជាកដើម ដដលកធ្ើបទឧកទទាសនាមកដ្យ 

សាសសា្ត ចារ្យជំនាញតាមដផ្កៃីមយួៗ។ 

ោរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពរបស់បុគ្គលិក មិៃតតឹមដតកធ្ើក�ើងកតោមរបូភាពកម្មវិធីបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត លកនាះកទ គមឺៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់តគប់មកធយាបាយកដើម្ីអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពរបស់ 

បុគ្គលិកបដៃ្ម រមួមាៃ៖ ោរករៀបចំសិោ្សាលា ៃិងោរតបជុំករៀងរាល់តពឹកដដលមាៃ 

រយៈកពលមយួកមា៉ា ងកៅមយួកមា៉ា ងកៃ្ះ កដើម្ីពៃ្យល់ដណនំា ៃិងជដជកពិភាកសាអំពីបញ្ហា  

កផសេងៗ ឬស្ាៃភាពជំងណឺាមួយដដលតតនូវកធើ្ោរសិកសារមួោ្។ ទៃទាឹមកៃះ កតោមកិច្ចសហ- 

តបតិបត្តិោរជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងសិោ្សាលា 

នានា កដើម្ីដចករំដលកជំនាញ ចំកណះដឹង ៃិងបទពិកសាធៃ៍ របស់តគនូកពទ្យឯកកទសមកពី 

ខាងកតរៅតបកទសដចូជា បារាងំ កូករ៉ា ៃិងជប៉ាុៃជាកដើម។ កម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លកៃះមាៃ 

រយៈកពលពីរកៅបីន ង្ៃ កដ្យបាៃកផ្្ត តកៅកលើដផ្កឆ្មប ោរដ្ទាទំារក ៃិងពិកសាធៃ៍...។ ល។

៣�៤�២�២� ការអនុវត្តមនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

មៃទាីរកពទ្យ បាៃយកចិត្តទុកដ្ក់កលើសមត្ភាពបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យតគប់កតមិត  

កដ្យបាៃគិតគរូអំពីោរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពជាតបចំា តាមរយៈោរបញ្នូៃតគនូកពទ្យមយួចំៃួៃ 

ឱ្យកៅចូលរមួវគ្គបណ្តពុ ះ បណា្ត លបដៃ្មទាងំក្ពុងតបកទស ទាងំកតរៅតបកទស កលើជំនាញវគ្គ 

ខ្ីៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរងារដដលទទលួបៃទាពុក។ វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លក្ពុងតបកទសមាៃដចូជា ដផ្ក 

កវជ្សាសស្ត  សល្យសាសស្ត  កុមារ ៃិងសម្ភព-ករាគសស្ត ី។ រឯីវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លខ្ីៗកតរៅតបកទស  

មាៃដូចជា ោរតគប់តគងសុខភាពមាតា សុខភាពទារក ៃិងសុខភាពសហគមៃ៍ជាកដើម72។

72 វិញ្្ញ បៃបតតរបស់កលាកតសី យៃ់ សុីកណ ដដលបាៃបញ្ចប់វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លស្ត ីពីសុខភាពមាតា ៃិងទារក កៅ 

តបកទសជប៉ាុៃ ចាប់ពីន ង្ៃទី០១ ដល់ន ង្ៃទី១៨ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ៃិងវិញ្្ញ បៃបតតរបស់កលាកតសី កយឿង សុខណា  

បាៃបញ្ចប់វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លស្ត ីពីសុខភាពសហគមៃ៍ កៅតបកទសជប៉ាុៃ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម92

តារាង ៣.៣ ស្ត ីពីចំៃៃួអ្កចូលរមួវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លពីឆំ្្២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៩

ល.រ

តបកភទនៃ

ោរបណ្តពុ ះ

បណា្ត ល 

ឆំ្្
សរុប

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

តសី សរុប តសី សរុប តសី សរុប តសី សរុប តសី សរុប តសី សរុប

១

ោរបណ្តពុ ះ

បណា្ត ល

ក្ពុងតបកទស

៣២ ៧០ ៣៩ ៧៧ ៤៨ ១០២ ៤៩ ១១៨ ៨៦ ១៦៧ ២៥៤ ៥៣៤

២

ោរបណ្តពុ ះ

បណា្ត ល

កតរៅតបកទស

៤ ៦ ១ ៤ ៣ ៧ ៣ ១៣ ៦ ១៨ ១៧ ៤៨

សរុបរមួ ៣៦ ៧៦ ៤០ ៨១ ៥១ ១០៩ ៥២ ១៣១ ៩៤ ១៨៥ ១៧១ ៥៨២

តបភព៖ តារាងករៀបចំបកងកេើតក�ើងកដ្យតកពុមោរងារតាមរយៈទិៃ្ៃ័យដដលទទលួបាៃពីមៃទាីរ- 

កពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

តាមតារាង ៣.៣ បងាហា ញថ្ ក្ពុងរយៈកពល៥ឆំ្្ (២០១៥-២០១៩) មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

អភិវឌ្ឍសមតភ្ាពតគនូកពទ្យតាមរយៈោរបណ្តពុ ះបណា្ត លក្ពុងតបកទស សរុបចំៃួៃ៥៣៤នាក់  

សស្ត ី២៥៤នាក់ ក្ពុងកនាះឆំ្្២០១៥ មាៃចំៃួៃ៧០នាក់ សស្ត ី៣២នាក់ ឆំ្្២០១៦ មាៃចំៃួៃ 

៧៧នាក់ សស្ត ី៣៩នាក់ ឆំ្្២០១៧ មាៃចំៃួៃ ១០២នាក់ សស្ត ី៤៨នាក់ ឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃួៃ  

១១៨នាក់ សស្ត ី៤៩នាក់ ៃិងឆំ្្២០១៩ មាៃចំៃួៃ ១៦៧នាក់ សស្ត ី៨៦នាក់។ ចំកោះោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លកៅកតរៅតបកទស មាៃចំៃួៃសរុប ៤៨នាក់ សស្ត ី១៧នាក់ ក្ពុងកនាះ ឆំ្្២០១៥  

មាៃចំៃៃួ៦នាក់ សស្ត ី៤នាក់ ឆំ្្២០១៦ ចំៃៃួ ៤នាក់ សស្ត ី១នាក់ ឆំ្្២០១៧ មាៃចំៃួៃ  

៧នាក់ សស្ត ី៣នាក់ ឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃួៃ ១៣នាក់ សស្ត ី៣នាក់ ៃិងឆំ្្២០១៩ មាៃចំៃួៃ  

១៨នាក់ សស្ត ី៦នាក់។

ចំកោះកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លដដលមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកដ្យផ្ទា ល់ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំោរវាយតនម្កលើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកដើម្ីដកលម្អកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត ល កដ្យបាៃ 
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ករៀបចំជាទតមង់វាយតនម្មុៃ ៃិងកតោយោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល (Pre-test/Post-test)73  

ៃិងទតមង់វាយតនម្កម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លទទលួព័ត៌មាៃតត�ប់ (Feedback)74 ពីសិោ្ោម 

ដដលទតមង់ទាងំកៃះបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីសមត្ភាពរបស់តគនូកពទ្យកព្ុងោរទទួលយកចំកណះដឹង  

ៃិងជំនាញក្ពុងកតមិតណាមួយ ឬតតមនូវោរចំកណះដឹងឬជំនាញបដៃ្មកទៀត តពមទាងំមត ិ

កោបល់សំណូមពរនានាកព្ុងោរដកលម្អវគ្គកៃះ ឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរបដៃ្មកទៀតនាកពល 

បនាទា ប់។

បនាទា ប់ពីបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ បាៃទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត លរចួ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំចាត់ដចង ៃិងកលើកទឹកចិត្ត កដ្យផ្តល់ឱោសឱ្យចលូរមួក្ពុងកម្មវិធី 

កផសេងៗមាៃដចូជា កិច្ចតបជុំ ៃិងសិោ្សាលានានាកដើម្ីដចករំដលកៃវូចំកណះដឹង ជំនាញ  

ៃិងកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍ដដលទទួលបាៃពីវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល។ កលើសពីកៃះ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យតគនូកពទ្យកធើ្ជាតគនូបកងា្គ លកដើម្ី បណ្តពុ ះបណា្ត លបៃ្ត ឬកធ្ើតគនូ 

កម្មសិកសាសតមាប់ៃិសសេិតកពទ្យ ឬជាតកពុមោរងារវាយតនម្នៃគកតមាងកលើកកម្ស់គុណភាព 

ៃិងសមធម៌សុខាភិបាល (H-EQIP)។

73 ទតមង់វាយតនម្វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លស្ត ីពីោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគកៅមៃទាីរកពទ្យ។
74 សំៃរួវាយតនម្ទិវាកវជ្សាសស្ត  សល្យសាសស្ត  មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កលើកទី៥។
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

៣�៥� ការពរៀ្រចំ និងស្រលម្អ្ររិស្ានរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យ

កៅសូចនាករកោលកៃះមាៃោរសិកសាអំពី៖ ១)ោរបសញ្្បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃ  

ៃិងភាពសា្អ ត ២)ោររកសាភាពសា្អ តកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងភាពនបតង ៣)ោរករៀបចំ 

ទីតំាងអង្គពុយលំដហ ៃិងចំណតោៃជំៃិះ ៤)ោរតគប់តគងសំណល់រាវកៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ  

៥)ោរកតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត ោរបំពុលកដ្យកិ្ៃ ៃិងសកម្ង ៃិង ៦)ោរចាត់តំាងអៃុវត្ត 

ោរងាររបស់តកពុមតតលួតពិៃិត្យោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។

៣�៥�១� ការ្រនញ្្្រការយល់ដឹង្ទី្ររិស្ាន និងភា្សា្អ ត

កដើម្ីធានាឱ្យបាៃៃវូោរចលូរមួដ្រកសាបរិស្ាៃៃិងភាពសា្អ តសតមាប់បរិស្ាៃបុគ្គល  

ៃិងបរិស្ាៃសង្គមរបស់មៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដផៃោរសកម្មភាព 

ចំៃៃួ២ រមួមាៃ៖ ១)ោរអៃុវត្តតាមឯកសារកោលសតមាប់ោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃ ៃិង 

ភាពសា្អ ត ៃិង ២)ោរចូលរមួអៃុវត្តោ៉ា ងកពញកលញពីមសៃ្តីបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្ក 

កតបើតបាស់កសវាទាងំអស់។

៣�៥�១�១� ឯ្រសារពោលសពមា្រ់ការយល់ដឹង្ទី្ររិស្ាន និងភា្សា្អ ត

ោរបណ្តពុ ះសា្ម រតីៃិងោរចលូរមួដ្ទាបំរិស្ាៃសា្អ ត តតនូវមាៃោរបសញ្្បោរយល់ដឹង 

ពីបរិស្ាៃល្អដល់មសៃ្តីៃិងអ្កកតបើបាតស់កសវា ដដលជាដផ្កមយួោំតទដល់សុខុមាលភាព 

ទាងំអស់ោ្។ ោរទទលួបាៃសុខភាពល្អមិៃដមៃដផ្អកកៅកលើដតដផ្កមយួកចញពីោរពយាបាល 

សុទ្ធសាធកនាះកទ គមឺាៃៃ័យថ្ បរិស្ាៃសា្អ ត ៃិងមាៃអនាម័យកព្ុងមៃទាីរកពទ្យជាដផ្កមយួ 

នៃគុណភាពសុខភាពរបស់មសៃ្តីមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្កមកកតបើតបាស់កសវាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យទាងំ- 

អស់។ ក្ពុងោរអៃុវត្តជាក់ដស្តង ថ្្ក់ដឹកនំា មសៃ្តីរាជោរ បុគ្គលិក បុគ្គលិកអនាម័យនៃមៃទាីរ 

សុខាភិបាល ៃិងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមទាងំអស់ ដតងដតករៀបចំកម្មវិធីផសេព្ផសាយ ៃិង 

យុទ្ធនាោរសមា្អ តបរិស្ាៃមៃទាីរកពទ្យចំៃួៃ២ដងក្ពុង១ ឆំ្្ដល់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់  

អ្កកតបើតបាស់កសវា ៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ កដើម្ីយល់ដឹងពីអត្តបកោជៃ៍នៃបរិស្ាៃសា្អ ត 
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កដ្យបញ្ចនូលៃវូកម្មវិធី ោរលាងសមា្អ តនដ ោរទុកដ្ក់សំរាម ៃិងោរសមា្អ តបរិស្ាៃ75។ 

បដៃ្មពីកៃះ កដើម្ីធានាបាៃៃវូោរទទលួបាៃចំកណះដឹងបដៃ្មអំពីោររកសាអនាម័យ  

ោរដ្ទា ំបរិស្ាៃសា្អ ត គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃ ១)ផ្ទា ងំរបូភាពធំៗ 

ស្ត ីពីោរទុកដ្ក់សំរាមកៅតាមតបកភទ ២)របូភាពបងាហា ញពីកតោះថ្្ក់នៃោកសំណល ់

កវជ្សាសស្ត  ៃិងោកសំណល់គីមី ៃិង ៣)តទឹស្ត ីស៥ជាកដើម។ ជាទូកៅផ្ទា ងំរបូភាពធំៗ 

ទាងំកៃះតតនូវបាៃដ្ក់កៅចំកណា្ត លបរិកវណ ដដលមាៃទីតំាងផ្តល់ភាពងាយតសលួលដល ់

បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងអ្កកតបើតបាស់កសវាកមើលក�ើញ ៃិងជាដផ្កមយួបងាហា ញពីសារអប់រអំំពី 

ោរដ្ទាបំរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ។ កៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងតាមបៃទាប់នៃដផ្កៃីមយួៗ 

មាៃបិទោក្យកស្ាកកផសេងៗកដ្យមាៃភ្ាប់របូភាពកដើម្ីដណនំាដល់បុគ្គលិកកពទ្យ អ្ក 

ជំង ឺ ៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺចលូរមួអៃុវត្តោំតទោរដ្ទាអំនាម័យតាមរយៈោរអប់របំរិស្ាៃ 

បុគ្គល76 ៃិងោរអប់របំរិស្ាៃសង្គម77 ដូចជា ១)អនាម័យសំខាៃ់សូមដ្ក់ោកសំណល ់

កៅក្ពុងធុងសំរាម ២)មៃទាីរកពទ្យសា្អ ត ទាងំអស់ោ្សបបាយចិត្ត ៣)សមូដ្រកសាបរិស្ាៃកព្ុង 

មៃទាីរកពទ្យឱ្យបាៃសា្អ តជាៃិច្ច ៤)បរិស្ាៃសា្អ តកផ្តើមកចញពីកយើងទាងំអស់ោ្ ៥)ខ្ពុំតតនូវោរ 

សំរាមរបស់អ្ក ៦)សមូលាងនដកតោយកចញពីបង្គៃ់អនាម័យ ៧)សមូកុំកចាលសំរាមក្ពុង 

បង្គៃ់ ៃិង ៨)ហាមបកនាទា របង់ក្ពុងទីធ្ាមៃទាីរកពទ្យ។

កលើសពីកៃះ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃយកកោលោរណ៍ស្តង់ដ្រោរងារតាម 

តទឹស្ត ីស៥ (5S) មកបិទផសេព្ផសាយកៅក្ពុងបដ្ ៃិងតាមបៃទាប់នៃដផ្កទាងំអស់របស់មៃទាីរ 

កពទ្យ ដដលជាវិធីសាសស្តមលូដ្ឋា ៃ ៃិងជាតបព័ៃ្ធសតមាប់ោរបកងកេើៃគុណភាព ៃិងសុវត្ិភាព 

75 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ុនា  

ឆំ្្២០២០។
76 អប់របំរិស្ាៃបុគ្គលជាោរអប់រមំសៃ្តីបុគ្គលិកកពទ្យ អ្កកតបើតបាស់កសវា អ្កកំដរអ្កជំងឺកដើម្ីយល់ដឹងពីោរ 

អនាម័យខ្លួៃតបាណ ៃិងបរិស្ាៃក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។
77 អប់របំរិស្ាៃសង្គមជាោរអប់រជំាទកូៅដល់មសៃ្តីបុគ្គលិកកពទ្យ អ្កកតបើតបាស់កសវា អំពីបរិស្ាៃ អនាម័យ កដើម្ី 

បំផុសសា្ម រតីឱ្យមាៃោរចលូរមួដ្ទា ំៃិងតសលាញ់បរិស្ាៃ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

97

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ កដ្យកំណត់ឱ្យមសៃ្តី បុគ្គលិកអៃុវត្តជាតបចំាកព្ុងកិច្ចោរតាមជំនាញ កដើម្ ី

ធានាបាៃបរិស្ាៃោរងារល្អ រមួមាៃ៖ ១)សតមិតសតមាងំគមឺាៃៃ័យថ្ យកកចញរបស ់

របរដដលមិៃចំាបាច់កចញពីកដៃ្ងកធ្ើោរ ២)សណា្ត ប់ធ្ាប់គមឺាៃៃ័យថ្ ករៀបចំរបស់របរ 

ដ្ក់កដៃ្ងសមតសបកដើម្ីងាយតសលួលកព្ុងោរដស្ងរកៃិងរកសាទុក ៣)កសាភ័ណភាពគ ឺ

មាៃៃ័យថ្ ករៀបចំសមា្អ តកដៃ្ងកធ្ើោរ សមា្ភ រ ៃិងរបស់របរកផសេងៗ ៤)ស្តង់ដ្គមឺាៃៃ័យ 

ថ្ បកងកេើតឱ្យមាៃស្តង់ដ្ ៃិងមាៃចរៃ្តោរងារ ៃិង ៥)សិ្រភាពគមឺាៃៃ័យថ្ បកងកេើតជាទម្ាប់

នៃៃីតិវិធីក្ពុងោរដ្ទា។ំ

៣�៥�១�២� ការអនុវត្តការ្រនញ្្្រការយល់ដឹង្ទី្ររិស្ាន និងភា្សា្អ ត

ជារមួ ភាពសា្អ តរបស់បរិស្ាៃមិៃដមៃកកើតក�ើងកដ្យតោៃ់ដតគិតកហើយៃិោយកនាះ 

កទគ ឺគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាោក្យកស្ាក ៃិងករៀបចំដផៃោរដឹកនំាមសៃ្តី  

តពមទាងំបុគ្គលិកអនាម័យកព្ុងមៃទាីរកពទ្យកដើម្ីកធើ្អនាម័យកៅកព្ុងបរិកវណ ៃិងកតរៅបរិកវណ 

មៃទាីរកពទ្យក្ពុងកោលបំណងរកសាភាពសា្អ តជាៃិច្ចៃវូអនាម័យបរិស្ាៃ ៃិងនបតង។

ជាទកូៅ គណៈតគប់តគងមៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម  

បាៃដឹកនំាមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកអនាម័យ កធ្ើោរសមា្អ តបរិស្ាៃចំៃៃួ២ដងកព្ុង១ឆំ្្ គកឺៅដខ 

មិ្ុនា ៃិងដខធ្នូជាករៀងរាល់ឆំ្្ កដើម្ីបំផុសឱ្យបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់ទទលួបាៃោរ 

យល់ដឹងអំពីអត្តបកោជៃ៍នៃោរដ្ទាអំំពីបរិស្ាៃបុគ្គល ៃិងបរិស្ាៃសង្គមកៅក្ពុងមៃទាីរ 

កពទ្យ។ កដ្យដ�ក កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពបរិស្ាៃសា្អ ត គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃ 

កំណត់ឱ្យតបធាៃដផ្ក ៃិងមសៃ្តីតាមដផ្កៃីមយួៗតតនូវអៃុវត្តសកម្មភាពបងាកេ រ ៃិងទប់សាកេ ត ់

ោរចម្ងករាគ តាមោរកំណត់ក្ពុងបញ្ីវាយតនម្របស់គណកម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរ 

ចម្ងករាគ ដដលរមួមាៃ៖78 ១)ោរកធ្ើអនាម័យនដ ២)ោរតគប់តគងសំណល់ក្ពុងដផ្ក ៣)ោរ 

សមា្អ តបរិស្ាៃ ឬអនាម័យទូកៅទាងំកតរៅអោរ ៃិងក្ពុងអោរ (ដផ្កបៃទាប់អ្កជំងឺ ទីកដៃ្ង 

អ្កជំងកឺតបើតបាស់ ដផ្កបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងទីកដៃ្ងបុគ្គលិកកពទ្យកតបើតបាស់) ៃិង ៤)ោរអប់រំ 

78 ខ្ឹមសារនៃបញ្ីវាយតំនលតាមដ្ៃសកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម98

សុខភាព ៃិងអនាម័យដល់អ្កជំងឺ អ្កកំដរ ឬសាច់ញាតិរបស់អ្កជំងឺជាករៀងរាល់សបា្ត ហ៍។

ទៃទាឹមោ្កៃះដដរ ោររកសាបរិស្ាៃសា្អ តគពឺឹងដផ្អកកលើោរចលូរមួរបស់បុគ្គលិកមៃទាីរ 

កពទ្យ ឬគណៈកម្មោរដ្ទាអំនាម័យ ៃិងោរចលូរមួរបស់អ្កកតបើតបាស់។ កៅក្ពុងកិច្ចោរកៃះ  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំវិធាៃជាឯកសារអប់រទំាក់ទងៃឹងោរសមា្អ តបរិស្ាៃមៃទាីរ 

កពទ្យ កដ្យកំណត់ឱ្យបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យកៅតាមដផ្កៃីមយួៗកធ្ើោរផសេព្ផសាយអប់រំ79

កៅដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាអំពីអនាម័យ ៃិងបរិស្ាៃ។ កដ្យដ�ក មសៃ្តីកៅតាមដផ្កតតនូវ 

មាៃកម្មវិធីអប់រដំល់អ្កកតបើតបាស់កសវាៃវូតបធាៃបទខុសៗោ្ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរកធ្ើអនាម័យ 

កៅតាមតបកភទជំង ឺដដលស្ិតកៅតាមដផ្ករបស់ពកួោត់80។ រាល់ោរផសេព្ផសាយអប់រខំាង 

កលើកៃះ តបធាៃដផ្ក ៃិងមសៃ្តីរបស់ខ្លួៃបាៃករៀបចំកម្មវិធីចំៃួៃ២ដងកព្ុងមយួសបា្ត ហ៍ កៅ 

ករៀងរាល់ន ង្ៃពុធ ៃិងន ង្ៃសុតក កៅតាមតបធាៃបទខុសៗោ្ទាក់ទងៃឹងតបកភទោរងារអនាម័យ  

ៃិងបរិស្ាៃរបស់ដផ្កៃីមយួៗ។ តសបោ្កៃះដដរ ក្ពុងកំ�ពុងកពលផសេព្ផសាយអប់រ ំតបធាៃ 

ដផ្កៃិងសហោរបីាៃដចកៃិងផសេព្ផសាយបទបញ្្នផទាក្ពុងស្ត ីពីបរិស្ាៃសា្អ ត ៃិងឯកសារ 

អប់រំនានាោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដ្ទាបំរិស្ាៃបុគ្គល ៃិងបរិស្ាៃសង្គមដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា  

ៃិងអ្កកំដរទាងំអស់ កដើម្ីយល់ដឹងៃិងចូលរមួអៃុវត្ត។ ខឹ្មសារជារមួោក់ព័ៃ្ធៃឹងវិធាៃ 

នផទាក្ពុងខាងកលើកៃះ រមួមាៃ៖ ១)តតនូវអនាម័យខ្លួៃតបាណ ៃិងសំកលៀកបំោក់ ២)សមូរកសា  

ៃិងសមា្អ តបរិស្ាៃកដ្យោរកបាះសំរាមកៅក្ពុងធុងពណ៌នបតង ៃិងមា៉ា ស់ដដលកតបើរួចកៅ 

ក្ពុងធុងពណ៌កលឿងដដលមាៃស្ាកពណ៌ក ្្ម  ៣)អាចកតបើតបាស់ទឹកតគប់កបាលរ៉ាូប៊ីកណកៅ 

ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៤)តតនូវមាៃអនាម័យនដករៀងរាល់មុៃៃិងកតោយពិសាចំណីអាហារ ៥)តតនូវ 

អនាម័យនដបនាទា ប់ពីកតបើតបាស់បៃទាប់អនាម័យរចួ ៦)តតនូវលាងនដមុៃៃិងកតោយទទលួទាៃ 

អាហារ ៧)តតនូវអនាម័យកពលកចញពីបង្គៃ់ ៨)ជយួសមា្អ តបរិស្ាៃកដ្យមិៃតតនូវខាកកសា្ត ះ 

79 ោរសមា្ភ សៃ៍របស់កលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ ៃិងខ្ឹមសារបញ្ីវាយតនម្តាមដ្ៃសកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម ចំណចុទី៤។
80 ជាសកម្មភាពអប់រំបរិស្ាៃបុគ្គលសតមាប់អ្កកតបើតបាស់កសវា។ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ៃិងកចាលសំរាមោសវាលោសោល ៩)មិៃតតនូវជក់បារកី្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិង ១០)ហាមកសព 

កតគឿងតសវឹងៃិងកលងដល្ងសុីសងក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។

៣�៥�២� ភា្សា្អ តពៅ្រនាពុង្ររិពវណមន្ទទីរព្ទ្យ និងភា្ម្រតង

កៅចំណចុកៃះមាៃោរកលើកក�ើងអំពី ១)ោរដណនំាអំពីភាពសា្អ តកៅក្ពុងបរិកវណ 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងភាពនបតង ៃិង ២)ោរអៃុវត្តកដើម្ីភាពសា្អ តកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

ភាពនបតង។

៣�៥�២�១� ការសណនាំ្ ទីភា្សា្អ តពៅ្រនាពុង្ររិពវណមន្ទទីរព្ទ្យ និងភា្ម្រតង

ោរធានាបាៃៃវូោរចលូរមួពីបុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្កកតបើតបាស់កសវាកព្ុង 

ោររកសាឱ្យបាៃៃវូភាពសា្អ ត ៃិងភាពនបតងកព្ុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃករៀបចំវិធាៃជាបទបញ្្នផទាក្ពុងកដើម្ីបរិស្ាៃសា្អ ត ៃិងសណា្ត ប់ធ្ាប់កដ្យកំណត ់

ោរហាមឃ្ត់មយួចំៃៃួ រមួមាៃ៖ ១)ហាមកចាលសំរាមោសវាលោសោល ២)ហាម 

ខាកកសា្ត ះក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៣)ហាមជក់បារកី្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៤)ហាមចត 

ោៃយៃ្តោសវាលោសោល ៥)ហាមកតបើតបាស់កតគឿងតសវឹងក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ  

៦)ហាមកលងដល្ងសុីសងកព្ុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៧)ហាមបងកេសំកលងរខំាៃខំ្ាងៗកព្ុង 

បរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៨)ហាមបកនាទា របង់កតរៅបង្គៃ់អនាម័យ ៃិង ៩)ហាមយកអាវុធជាតិផទាពុះ 

នានាចូលក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។

ទៃទាឹមៃឹងកៃះ កដើម្ីធានាបាៃៃវូៃិរៃ្តរភាពនៃកិច្ចោរសមា្អ តបរិស្ាៃ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោលវិភាគសតមាប់មសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកអនាម័យកព្ុងមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់  

កដើម្ីចលូរមួរកសាអនាម័យបរិស្ាៃកដ្យកផ្្ត តកលើកិច្ចោរ៤សំខាៃ់គ ឺ១)ោរលាងនដ ២)ោរ 

កបាះកចាលៃិងទុកដ្ក់សំរាម ៣)ោរអប់រអ្ំកកំដរ ៃិង ៤)ោរសមា្អ តបរិស្ាៃទាងំក្ពុងអោរ 

ៃិងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។

បដៃ្មពីកៃះ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃដបងដចកភារកិច្ច ៃិងដដៃសមតក្ិច្ច

សតមាប់មសៃ្តីបកតមើោរងារកៅតាមបណា្ត ដផ្កឱ្យទទលួខុសតតនូវក្ពុងោរដ្រកសាអនាម័យ
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម100

ៃិងបរិស្ាៃកៃះផងដដរ។ ជារមួ មសៃ្តីបកតមើោរងារក្ពុងដផ្កៃីមយួៗ តតនូវបំកពញកិច្ចោរ 

ទាងំបួៃខាងកលើកៅក្ពុងបរិកវណនៃដផ្ករបស់ខ្លួៃ ៃិងរកសាអនាម័យកៅបរិកវណខាងកតរៅ 

អោរនៃដផ្កៃីមយួៗ ដដលមាៃគម្ាតកចញពីជញ្្ងំអោរចំៃៃួមយួដម៉ាតតកៃ្ះកៅពីរ 

ដម៉ាតត។ កដ្យដ�ក ោរងារដ្ទារំកសាអនាម័យបរិស្ាៃ ដដលមិៃសិ្តក្ពុងដដៃសមតក្ិច្ច 

របស់មសៃ្តីតាមដផ្កទទលួបៃទាពុក គជឺាដដៃសមតក្ិច្ចរបស់គណៈកម្មោរដ្ទា។ំ ោរងារ 

ទាងំកនាះមាៃដចូជា ោរកបាសសមា្អ ត ោរតបមលូោកសំណល់ ៃិងោរដ្ទាកំដើមកឈើ 

ៃិងសៃួចបារ។ បុគ្គលិកអនាម័យបកតមើោរងារកៅក្ពុងដផ្កៃីមយួៗ តតនូវសមា្អ តៃិងតបមូល 

ោកសំណល់ចំៃៃួ២ដងក្ពុងមួយន ង្ៃ កដ្យអៃុវត្តជាកទៀតទាត់ចាប់ពីន ង្ៃច័ៃទារហតូដល់ន ង្ៃ 

កៅរ៍81។

ចំដណកឯោរសមា្អ តបៃទាប់បង្គៃ់ ៃិងបៃទាប់ទឹកអនាម័យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃករៀបចំតារាងកម្មវិធីជាោលវិភាគសតមាប់បុគ្គលិកអនាម័យតាមដផ្កៃីមយួៗកដើម្ ី

កបាសសមា្អ ត ៃិងអនាម័យជាតបចំា។ ទៃទាឹមកៃះ កដើម្ីធានាឱ្យបាៃៃវូៃិរៃ្តរភាពកព្ុងោរ 

សមា្អ ត គណៈកម្មោរតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធតាមដ្ៃកដ្យ 

ករៀបចំបញ្ីវត្តមាៃ ៃិងកវៃអ្កសមា្អ ត តពមទាងំបិទតារាងោលវិភាគកៅមុខបៃទាប់ៃីមយួៗ។ 

តសបជាមួយោ្កៃះ កដើម្ីធានាឱ្យបាៃៃូវោរអៃុវត្តោរងារតបកបកដ្យោរទទលួ 

ខុសតតនូវកៅ ក្ពុងតារាងោលវិភាគ បាៃកំណត់ោរវាយតនម្កលើកតមិតអនាម័យ រមួមាៃ៖ 

កតមិតតបកភទ A គសឺមា្អ តបាៃសា្អ តល្អ កតមិតតបកភទ B គសឺមា្អ តមិៃសវូសា្អ ត ៃិងកតមិត 

តបកភទ C គឺមិៃបាៃសមា្អ ត។ បដៃ្មពីកៃះកទៀត គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោរ 

តប�ងតបណំាងអំពីោរដ្ទាបំរិស្ាៃ កដ្យមាៃគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យជាអ្កវាយតនម្ 

ដ្ក់ពិៃទាពុតបចំាឆំ្្កលើគណៈកម្មោរដ្ទា ំៃិងបុគ្គលិកអនាម័យក្ពុងដផ្កៃីមួយៗ កដើម្ីដ្ក់ 

ជៃូគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យពិៃិត្យៃិងសកតមច។ សតមាប់ដផ្កដដលទទលួបាៃចំណាត់ 

ថ្្ក់ចាប់ពីកលខ១ ដល់កលខ៣ កលើោរដ្ទាបំរិស្ាៃៃិងអនាម័យ តបធាៃដផ្ក មសៃ្តី ៃិង 

81 តបសាសៃ៍កលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

បុគ្គលិកអនាម័យទាងំអស់ដដលបកតមើោរងារក្ពុងដផ្កកនាះ ៃឹងទទលួបាៃោរផ្តល់រង្ាៃ ់

តបចំាឆំ្្ជា្វិោចំៃៃួ១០មុឺៃករៀល ៃិងប័ណណសរកសើរចំៃៃួមយួ82។

៣�៥�២�២� ការអនុវត្តពដើម្បទីភា្សា្អ តពៅ្រនាពុង្ររិពវណមន្ទទីរព្ទ្យ និងភា្ 

ម្រតង

កិច្ចោរអនាម័យ ៃិងសណា្ត ប់ធ្ាប់ល្អ ជាដផ្កមយួក្ពុងោរធានាបាៃៃវូកសាភ័ណភាព  

ោរទាក់ទាញអ្កកតបើតបាស់ ៃិងោរសតមលួលដល់ោរផ្តល់កសវាផងដដរ។ កដើម្ីធានាបាៃ 

ៃវូសណា្ត ប់ធ្ាប់ករៀបរយល្អកព្ុងទីធ្ាមៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ បាៃករៀបចំប្ង ់

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធដ៏រឹងមាកំដ្យមាៃោរដបងដចកទីតំាងកៅតាមដផៃៃីមយួៗរមួមាៃ សួៃ 

ចបារ ចំណតោៃយៃ្តៃិងម៉ាូត ូកដៃ្ងទុកដ្ក់សំរាម កដៃ្ងអង្គពុយលំដហ កដៃ្ងសៃួកុមារ 

កំសាៃ្ត តពមទាងំបៃទាប់ទឹកៃិងបង្គៃ់អនាម័យសាធារណៈចបាស់លាស់ ដដលផ្តល់ភាព 

ងាយតសលួលដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា។

តសបជាមួយោ្កៃះ ក្ពុងកោលបំណងធានាោររកសាបាៃបរិស្ាៃសា្អ តៃិងសណា្ត ប់- 

ធ្ាប់ករៀបរយល្អ តពមទាងំកឆ្ើយតបៃឹងបទបញ្្នផទាក្ពុងរបស់មៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំធុងសំរាមមាៃគតមបតតឹមតតនូវៃិងតគប់តោៃ់ សតមាប់តគប់តគងសំណល់ 

ទកូៅកៅក្ពុងបរិកវណៃិងក្ពុងអោរមៃទាីរកពទ្យ កៅតាមទីតំាងចំាបាច់មួយចំៃៃួដចូជា ១)កដៃ្ង 

អង្គពុយសតមាកលំដហ ២)កៅខាងមុខបៃទាប់អ្កជំងឺ ៣)កៅខាងមុខបៃទាប់កធ្ើោរតាមដផ្ក 

ៃីមយួៗ ៃិង ៤)កៅតាមបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យ កដ្យមាៃោរកវចខ្ចប់តតឹមតតនូវ។ 

កដើម្ីធានាបាៃស្តង់ដ្សុវត្ិភាពក្ពុងោរទុកដ្ក់សំណល់ទកូៅៃិងសំណល់កផសេងកទៀត  

គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបិទរបូភាពអំពីតបកភទធុងសំរាមកៅតាមជញ្្ងំនៃ 

ដផ្កៃីមយួៗ ៃិងករៀបចំធុងសំរាមតាមតបកភទោកសំណល់តគប់តោៃ់តសបតាមតតមនូវោរ 

ជាក់ដស្តងរបស់ដផ្កទាងំកនាះ។ ជាទកូៅ កយើងសកងកេតក�ើញថ្ កៅដប៉ាកខាងកតរៅបៃទាប់ 
82ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ ៃិងកសចក្តីសកតមចស្ត ីពីតនួាទីរបស់តកពុមតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម  

ចុះន ង្ៃទី១៥ ដខមករា ឆំ្្២០១៨
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម102

របស់អ្កជំងឺមាៃដ្ក់ធុងសំរាមមាៃគតមបសតមាប់ទុកដ្ក់ោកសំណល់ទូកៅ ៃិងតបកភទ 

ធុងសំរាមមាៃគតមបសតមាប់ទុកដ្ក់ោកសំណល់ឆ្ងករាគ។ កដ្យដ�ក កៅក្ពុងបៃទាប់ 

តាមដផ្កៃីមយួៗដដលមាៃតតមនូវោរចំាបាច់ទុកដ្ក់ោកសំណល់កផសេងពីតបកភទខាងកលើ  

តតនូវបាៃបំោក់កដ្យធុងសំរាមសតមាប់ទុកដ្ក់ោកសំណល់គីមី សំណល់ ឱស្ កលាហៈ 

ធងៃៃ់ ៃិងោកសំណល់កវជ្សាសស្តបដៃ្មកទៀត។ ោរករៀបចំៃិងកំណត់សមា្គ ល់តបកភទធុង 

សតមាមគតឺតនូវបាៃដបងដចកកៅតាមចំណាត់ថ្្ក់តបកភទោកសំណល់រឹងទាងំ៤ ដដលមាៃ 

គំររូមួមាៃ៖ ១)តបកភទធុងពណ៌នបតងមាៃអកសេរពណ៌ស ៃិងកសបាងខាងកព្ុងមាៃពណ៌ក ្្ម  

ភ្ាប់កដ្យអកសេរពណ៌ស សតមាប់ទុកដ្ក់តបកភទោកសំណល់ទូកៅ ២)តបកភទធុងពណ៌ 

កលឿងមាៃអកសេរពណ៌ក ្្ម  ៃិងកសបាងខាងក្ពុងមាៃពណ៌ក ្្ម ភ្ាប់កដ្យអកសេរពណ៌ក ្្ម  សតមាប់ 

ទុកដ្ក់តបកភទោកសំណល់ឆ្ងករាគ ៣)តបកភទធុងពណ៌កលឿងមាៃអកសេរពណ៌តកហម ៃិង 

កសបាងខាងកព្ុងមាៃពណ៌កលឿងភ្ាប់កដ្យអកសេរពណ៌តកហម សតមាប់ទុកដ្ក់តបកភទោក 

សំណល់សររីាង្គ ៃិង ៤)តបកភទធុងពណ៌កត្ាតអកសេរពណ៌ក ្្ម ភ្ាប់កដ្យរបូកបាលកខា្ម ច ៃិង 

កសបាងខាងកព្ុងពណ៌កលឿង សតមាប់ទុកដ្ក់តបកភទោកសំណល់គីមី សំណល់ឱស្ កលាហៈ 

ធងៃៃ់។

បដៃ្មពីកៃះកទៀត កោងតាមតតមនូវោរចំាបាច់កព្ុងោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ក្ពុងបរិកវណ 

របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមឱ្យមាៃភាពតបកសើរក�ើង គចឺាប់ពីចុងឆំ្្២០១៥មក គណៈ- 

តគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃសកតមចកំណត់ឱ្យមាៃអ្កករៅ៉ា ោរកដញន្្កលើោររកសាសុវត្ិភាព  

រកបៀបករៀបរយោៃជំៃិះ ៃិងោៃយៃ្ត83។ កៅក្ពុងកនាះ ចំណតោៃយៃ្តៃិងម៉ាតូកូ្ពុង

មៃទាីរកពទ្យជាដផ្កមយួោ៉ា ងសំខាៃ់ ដដលជួយដល់ោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ករៀបរយៃិង 

កសាភ័ណភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំផ្តល់ឱ្យអ្កកតបើតបាស់កសវាមាៃភាពងាយតសលួល 

ក្ពុងោរកធ្ើដំកណើរកចញចលូ ៃិងោរចតោៃយៃ្តបាៃតតឹមតតនូវ។ កលើសពីកៃះ កដើម្ីកឆ្ើយ 

83 កិច្ចសៃយាកលខ២៧០ មពកច ចុះន ង្ៃទី០៥ ដខឧសភា ឆំ្្២០១៥ ស្ត ីពីកសវាកផ្ើរោៃជំៃិះ ោៃយៃ្ត ៃិង

អាហារដ្ឋា ៃកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

តបៃឹងបទបញ្្នផទាក្ពុងរបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលបាៃហាមឃ្ត់ោរចតោៃយៃ្តោសវាល 

ោសោល គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យៃិងអ្កករៅ៉ា ោរ បាៃករៀបចំទីតំាងចំណតោៃយៃ្ត  

ដដលមាៃគំៃសូដបងដចកចំៃួៃ១៦០គំៃសូ កដ្យដបងដចកកៅតាមតបកភទចំណត រមួមាៃ៖  

១)ចំណតរ្យៃ្តរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងមសៃ្តីកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ ២)ចំណតរ្យៃ្តរបស ់

អតិ្ិជៃ ៣)ចំណតរ្យៃ្តសកសងា្គ ះ បនាទា ៃ់ៃិងដឹកសាកសព ៤)ចំណតរ្យៃ្តសតមាប់ 

ោរពយាបាលដភ្កចល័តដដលមាៃករាងទុកដ្ក់តតឹមតតនូវ ៃិង៥)ចំណតម៉ាតូៃូិងកង់ដដលអាច 

ផទាពុកបាៃចំៃួៃ១៥០កតគឿង84។

កលើសពីកៃះ កៅក្ពុងបរិកវណៃិងក្ពុងអោរនៃដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទាីរកពទ្យ គណៈ- 

តគប់តគងបាៃកធើ្ោរដបងដចកបង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកសាធារណៈសតមាប់កតបើតបាស់ 

កៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំបង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកកតបើតបាស់កៅតាមអោរ 

នៃដផ្កៃីមយួៗោ៉ា ងតតឹមតតនូវៃិងតគប់តោៃ់។ បង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកសាធារណៈ 

ក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យៃិងតាមដផ្កៃីមយួៗតតនូវបាៃករៀបចំដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្ៃវូបៃទាប ់

បង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកសតមាប់បុរស នារ ីតពមទាងំជៃពិោរ កហើយដូចោ្ដដរគឺកៅ 

តាមមុខបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកតតនូវបាៃដបងដចកៃិងបំោក់ស្ាកសញ្្ញ សមា្គ ល់ 

សតមាប់បុរស នារ ីៃិងជៃពិោរចបាស់លាស់។ ជារមួ មៃទាីរកពទ្យមាៃបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យ 

សរុបចំៃួៃ១០៩បៃទាប់ ដដលកព្ុងកនាះបៃទាប់បង្គៃ់សតមាប់សស្ត ីមាៃចំៃួៃ៣៨បៃទាប់ ៃិង 

បៃទាប់ទឹកសរុបចំៃួៃ៧៨បៃទាប់ សតមាប់កតបើតបាស់កៅតាមដផ្ក ៃិងក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។

បដៃ្មពីកៃះ កៅតាមបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យទាងំអស់តតនូវបាៃបំោក់កដ្យធុងសំរាម 

ដដលមាៃគតមប សតមាប់ទុកដ្ក់ោកសំណល់ទកូៅោ៉ា ងតតឹមតតនូវ អនាម័យល្អ ៃិងោ្ម ៃ 

កិ្ៃ។ តាមរយៈោរសកងកេតជាក់ដស្តង កៅតាមបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យៃិងបៃទាប់ទឹកតតនូវបាៃ 

ករៀបចំឱ្យមាៃជញ្្ងំតពិលខាងកលើ បង្អលួច ដដលកធើ្ឱ្យខ្យល់កចញចលូតគប់តោៃ់កដើម្ីកុំឱ្យ 

មាៃកិ្ៃមិៃល្អ ៃិងរៃ្ធបងហានូរកៅក្ពុងបៃទាប់ទឹកៃីមយួៗតតនូវបាៃបំោក់បកច្ចកកទសខទាប់កិ្ៃ 

84 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក កៅ ច័ៃទាផល អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ន ង្ៃទី២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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ោ៉ា ងតតឹមតតនូវ។ កលើសពីកៃះ កដើម្ីកជៀសវាងកិ្ៃមិៃល្អកៅក្ពុងបៃទាប់ទឹក ៃិងបៃទាប់បង្គៃ់ 

អនាម័យទាងំកនាះ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោលវិភាគសតមាប់បុគ្គលិក 

អនាម័យកៅតាមដផ្កៃីមយួៗសមា្អ តជាតបចំា២ដងក្ពុងមួយន ង្ៃ។

កដើម្ីអៃុវត្តកៅតាមកោលោរណ៍កំណត់កដ្យឯកសារអប់រទំាក់ទងៃឹងោរសមា្អ ត 

បរិស្ាៃក្ពុងមៃទាីរកពទ្យដដលកំណត់ឱ្យអ្កកតបើតបាស់បៃទាប់អនាម័យតតនូវសមា្អ តនដកតោយកចញ 

ពីបង្គៃ់ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃគិតគរូៃិងករៀបចំទីកដៃ្ងលាងនដកៅតគប់តចកកចញ 

ពីបៃទាប់ទឹក ឬបង្គៃ់អនាម័យកដ្យកតបើតបាស់ស្ាកសមា្គ ល់ៃិងអកសេរដណនំាបញ្្ក់ចបាស់ 

លាស់។ កៅតាមទីកដៃ្ងលាងនដៃីមយួៗមាៃសាប៊លូាងនដ កដៃសេង ឬតកដ្សជតូនដ  

សតមាប់អ្កកតបើតបាស់ កដើម្ីរកសាអនាម័យឱ្យបាៃល្អ។ បដៃ្មពីកៃះ កៅតាមបៃទាប់ទឹកៃិង 

បង្គៃ់អនាម័យកព្ុងអោរនៃដផ្កៃីមយួៗ ក៏ដចូជាបៃទាប់ទឹកៃិងបៃទាប់បង្គៃ់សាធារណៈដដរ 

គតឺតនូវបាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធបណា្ត ញទឹកសា្អ ត ៃិងមាៃទឹកកតបើតបាស់តគប់តោៃ់។

ភាពជាអ្កដឹកនំាៃិងោរនច្តបឌិតរបស់គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ គជឺាដផ្កមយួ 

ដ៏សំខាៃ់ក្ពុងោរតគប់តគងៃិងចាត់ដចងមសៃ្តីទាងំអស់ រមួមាៃ តបធាៃដផ្ក នាយសាល  

មសៃ្តីកពទ្យ ៃិងគណៈកម្មោរដ្ទា ំចលូរមួដ្រកសាបរិស្ាៃកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យឱ្យបាៃ 

សា្អ ត ៃិងមាៃភាពនបតងជាៃិច្ច កដ្យបាៃចាត់ដចងកិច្ចោរដចូខាងកតោម85៖

 - គណៈកម្មោរដ្ទាតំតនូវតគប់តគងបុគ្គលិកអនាម័យចំៃួៃ៦០នាក់ កដ្យដបងដចក 

បុគ្គលិកអនាម័យចាប់ពីចំៃួៃ១នាក់ដល់ចំៃៃួ៤នាក់ សតមាប់ដផ្កៃីមយួៗកដ្យ 

អាតស័យៃឹងតតមនូវោររបស់ដផ្កទាងំកនាះ ៃិងកំណត់កវៃបំកពញោរងារកវៃតពឹក  

ៃិងកវៃរកសៀល

 - កៅកវៃតពឹកចាប់ពីកមា៉ា ង៧:០០នាទី តកពុមបុគ្គលិកអនាម័យទទលួបៃទាពុកោរងារ 

អនាម័យកៅតាមដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទាីរកពទ្យតតនូវទទលួភារកិច្ចកព្ុងោររកសាដ្ទា ំ 

85 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ 

ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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សមា្អ ត អនាម័យកៅតាមដផ្ករបស់ខ្លួៃទាងំកព្ុងអោរ ៃិងបរិកវណជុំវិញអោរ  

តពមទាងំតបមលូោកសំណល់ទូកៅកដ្យទុកដ្ក់ក្ពុងស្តពុកបំរុងៃីមយួៗ មុៃៃឹង 

បញ្នូៃកៅកដៃ្ងស្តពុកសំណល់រមួ។

 - កៅកវៃរកសៀលចាប់ពីកមា៉ា ង២:០០នាទី តកពុមបុគ្គលិកអនាម័យកៅតាមដផ្កទាងំអស ់

តតនូវតបមលូផ្តពុំោ្ៃិងតតនូវបាៃដបងដចកជា២តកពុម ឬ៣តកពុម កដើម្ីកធើ្អនាម័យ កបាស 

សមា្អ ត ៃិងតបមលូសំរាមកៅតាមដផៃកផសេងោ្នៃទីធ្ាខាងមុខ ៃិងខាងកតោយដដល 

ស្ិតកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។ បនាទា ប់ពីបំកពញកិច្ចោរកៅតាមដផៃនៃបរិកវណ 

ខាងកលើកៃះរចួរាល់ បុគ្គលិកអនាម័យទាងំកៃះ តតនូវតត�ប់កៅបំកពញកិច្ចោរអនាម័យ 

កៅតាមដផ្កដដលពកួោត់ទទលួបៃទាពុកវិញ។

 - គណៈកម្មោរដ្ទាបំាៃបកងកេើតយៃ្តោរតបមលូោកសំណល់ កដ្យមាៃបុគ្គលិក 

អនាម័យមយួតកពុមកដ្យដ�កកផសេងកទៀត ដដលមាៃភារកិច្ចតបមលូោកសំណល់ 

ទកូៅកៅតាមធុងផទាពុកោកសំណល់ក្ពុងបរិកវណ ៃិងោកសំណល់កៅតាមស្តពុកបំរុង  

យកកៅទុកដ្ក់ក្ពុងស្តពុកសំរាមរមួ កដ្យបំកពញកិច្ចោរជាកទៀងទាត់កៅករៀងរាល ់

កវៃតពឹក ៃិងកវៃរកសៀលជាតបចំា។ បដៃ្មពីកៃះ រាល់ោកសំណល់កៅក្ពុងធុងសំរាម 

គមឺិៃតតនូវឱ្យមាៃចំណះុកលើសពី៣ ភាគ៤ នៃចំណះុសរុបនៃធុងសំរាមៃីមយួៗកនាះ 

កទ កហើយតបសិៃកបើកលើសពីោរកំណត់កៃះបុគ្គលិកអនាម័យតតនូវតបមលូកៅទុកដ្ក ់

ក្ពុងស្តពុកសំរាមរមួ។

ករណីកដ្យដ�កចំកោះោកសំណល់ឆ្ងករាគ ោកសំណល់កវជ្សាសស្ត  ោកសំណល ់

គីមី សំណល់ឱស្ កលាហៈធងៃៃ់ ៃិងោកសំណល់សររីាង្គ បុគ្គលិកអនាម័យដដលបកតមើ 

ោរងារក្ពុងដផ្កៃីមយួៗតតនូវយកកដ្យផ្ទា ល់កៅោៃ់ករាងដ្ក់សំណល់កវជ្សាសស្តបកណា្ត ះ- 

អាសៃ្ មុៃៃឹងដ្ក់ចលូក្ពុង�ដុតសំរាម ឬអាងស្តពុកសំណល់សររីាង្គ។

កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃភាពសា្អ តល្អៃិងភាពនបតងរបស់សួៃ កតរៅពីកិច្ចោរដ្ទា ំ

ៃិងរកសាអនាម័យបរិស្ាៃជាតបចំាន ង្ៃរបស់បុគ្គលិកអនាម័យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ  
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បាៃដបងដចកោរទទលួខុសតតនូវដ្ទាសំួៃចបារកៅតាមដផៃនៃដផ្កៃីមយួៗ ដដលមាៃ 

តបធាៃដផ្ក នាយសាល មសៃ្តីកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកអនាម័យទាងំអស់ទទួលបៃទាពុកដ្ទាសំួៃ 

ចបារ តាមដផៃនៃដផ្ករបស់ពកួោត់ កដ្យតតនូវបំកពញកិច្ចោររមួោ្ក្ពុងោរដ្ទា ំអភិវឌ្ឍ  

កធ្ើអនាម័យ សមា្អ តអោរ ោត់កៅ្ម  ៃិងដ្ផំ្កេ ក្ពុងសួៃបដៃ្ម កៅករៀងរាល់៣ដខម្តង។

តារាង ៣.៤ ស្ត ីពីបំដណងដចកោរដ្ទាសំៃួចបារក្ពុងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

លរ ដផ្កទទួលបៃទាពុកដ្ទាៃំិងអនាម័យ ោរទទួលខុសតតនូវ

១ ដផ្ករដឋាបាល
ទទួលដ្ទាសំៃួចបារមុខអោររដឋាបាល ៃិងសៃួចបារ

ខាងត្នូងសាលសហសិកសា២

២ ដផ្កផ្នូវចិត្ត ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងមុខអោរផ្នូវចិត្ត

៣
ដផ្កមាត់ កធ្មញ តតកចៀក តចមុះ 

ៃិងបំពង់ក

ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងកជើងអោររតតកចៀក តចមុះ 

ៃិងបំពង់ក

៤ ដផ្ករកបង ទទួលដ្ទាសំៃួចបារជុំវិញអោររកបង

៥ ដផ្កមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងមុខអោរមៃទាីរពិកសាធៃ៍

៦ ដផ្កកុមារ
ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងមុខ ៃិងខាងកតោយអោរ

ជំងកឺុមារ

៧ ដផ្កពិកតោះ ៃិងដបងដចកជំងឺ
ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងមុខអោរពិកតោះ ៃិង 

ដបងដចកជំងឺ

៨ ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់ (ICU)
ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងកកើតអោរសកសងា្គ ះបនាទា ៃ ់

វះោត់ (ICU)

តបភព៖ លិខិតកលខ៤៦២/២០ មព.កច ចុះន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ ស្ត ីពីតារាង

ដបងដចកដ្ទាសំួៃចបារ, មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

៣�៥�៣� ទទីតាងំអង្គពុយលំសហ និងចំណតយានជំនិរះ

ោររកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ករៀបរយ បរិស្ាៃសា្អ ត ៃិងសុខមាលភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យគឺ 

មិៃដមៃពឹងដផ្អកដតដផ្កោររកសាអនាម័យដតមយួដផ្កកនាះកទ ប៉ាុដៃ្តកតា្ត រមួផសេកំ្ពុងោរ 
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តគប់តគងចាត់ដចងកលើ ១)ទីតំាងអង្គពុយលំដហ ៃិង ២)ចំណតោៃជំៃិះ ក៏ជាដផ្កមយួ 

ោ៉ា ងសំខាៃ់ផងដដរ។

៣�៥�៣�១� ទទីតាងំអង្គពុយលំសហ

កដើម្ីរកសាបាៃៃវូផ្សុកភាពល្អ សតមាប់មសៃ្តីបុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យៃិងអ្កកតបើ-

តបាស់កសវាទាងំអស់ ៃិងកដើម្ីរកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ៃិងកសាភ័ណភាពកៅកព្ុងបរិកវណមៃទាីរ 

កពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ បាៃគិតគរូៃិងករៀបចំទីធ្ាមាៃបង់អង្គពុយសតមាកលំដហ 

ស្ិតកៅឆ្ងៃ យពីបៃទាប់អ្កជំងឺ ដដលមាៃភាពតស�ះទលូាយ មាៃកដើមកឈើផ្តល់ម្ប់ មាៃ

សៃួចបារព័ទ្ធជុំ វិញទីធ្ាតបកបកដ្យខ្យល់កចញចលូតគប់តោៃ់។ បដៃ្មពីកៃះ កៅជុំវិញ 

ទីតំាងអង្គពុយសតមាកលំដហតតនូវបាៃករៀបចំឱ្យមាៃទីកដៃ្ងលាងសមា្អ តៃិងអនាម័យនដ 

តតឹមតតនូវ។ កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃអនាម័យ ៃិងោររកសាបរិស្ាៃ ទីធ្ា ៃិងកដៃ្ងអង្គពុយ  

ឱ្យមាៃភាពសា្អ តៃិងនបតងជាៃិច្ច គណៈកម្មោរដ្ទា ំបាៃករៀបចំឱ្យបុគ្គលិកអនាម័យ 

កបាសៃិងជតូសមា្អ តបង់អង្គពុយលំដហជាតបចំា កព្ុងមយួន ង្ៃចំៃួៃ២ដង តពមទាងំករៀបចំ

ធុងសំរាមមាៃគតមបតតឹមតតនូវកៅដក្រកនាះ កដើម្ីអ្កកតបើតបាស់កសវាងាយៃឹងទុកដ្ក់

ោកសំណល់ទកូៅ86។ កដ្យដ�ក អ្កកតបើតបាស់កសវាកៅមៃទាីរកពទ្យជាដខ្មរអុីស្ាម ឬអ្ក 

ោៃ់សាសនាអុីស្ាម ដដលមាៃតតមនូវោរចំាបាច់សតមាកកដើម្ីបំកពញកិច្ចក្ពុងសាសនា  

គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបៃទាប់ចំៃួៃ១ កដៃ្ងកដ្យដ�កសតមាប់ថ្្យបង្គំតពះ 

កដ្យមាៃករៀបចំបិទស្ាកសញ្្ញ តតឹមតតនូវ។

៣�៥�៣�២� ចំណតយានជំនិរះ

កដើម្ីរកសាបាៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ល្អក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំ 

ទីតំាងចំណតោៃយៃ្ត ម៉ាតូ ូៃិងកង់ចបាស់លាស់។ ទីតំាងចំណត មាៃោរគសូគំៃសូ 

ចបាស់លាស់កៅតាមគម្ាតពីរ្យៃ្តមយួកៅរ្យៃ្តមយួកទៀតដដលផ្តល់ភាពងាយតសលួល 

86 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០
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ក្ពុងោរកចញចលូ។ ជារមួ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្កករៅ៉ា ោរបាៃកំណត់រមួោ្ កដ្យ 

កធ្ើោរដបងដចកចំណតកៅតាមទីតំាងជាប់ៃឹងអោរនៃដផ្កៃីមយួៗសតមាប់ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរ 

កពទ្យ មសៃ្តី បុគ្គលិក ៃិងអ្កកតបើតបាស់កសវា ដដលមាៃគំៃសូគំលាតរ្យៃ្តអាចកបើកទ្ារ 

កចញចលូបាៃតសលួល ៃិងមាៃស្ាកសញ្្ញ អប់រកំលើកទឹកចិត្តដល់អ្កកតបើតបាស់ចំណតកដ្យ 

បញ្្ក់ថ្ “ោរចតរ្យៃ្តតាមស្ាកសញ្្ញ  ៃិងគំៃសូជាពលរដឋាល្អ”។

ចំដណកឯ ទីតំាងចំណតកៅជាប់អោរ ដដលមិៃតតនូវបាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យរ្យៃ្តចតគឺ 

តតនូវបាៃគសូដខ្ងកដ្យគំៃូសពណ៌កលឿង ឬដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ ហាមចត។ បដៃ្មពីកៃះកទៀត  

កដើម្ីជយួោំតទដល់ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរចតរបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃបុគ្គលិកសៃ្តិសុខតបចំាោរសតមាប់ជយួសតមបសតមលួលកិច្ចោរ 

ចំណតកៃះ។ កដ្យដ�ក ចំណតម៉ាតូ ូៃិងកង់ តតនូវបាៃករៀបចំកៅដផ្កខាងមុខក្ពុងបរិកវណ 

មៃទាីរកពទ្យដដលមាៃតចកចលូមយួកដ្យដ�ក កដើម្ីកជៀសវាងោរកបើកបរោ្ម ៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ 

ក្ពុងបរិកវណ ៃិងបងកេជាសំកលងរខំាៃដល់អ្កជំងសឺតមាកក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ កៅក្ពុងបរិកវណ 

ទកូៅ ក៏ដចូកៅជុំវិញចំណតោៃយៃ្ត តតនូវបាៃកបាសសមា្អ ត តបមូលោកសំណល់២ដង 

ក្ពុងមយួន ង្ៃកដ្យបុគ្គលិកអនាម័យ ៃិងតតនូវបាៃករៀបចំធុងសំរាមតគប់តោៃ់សតមាប់ទុកដ្ក់ 

ោកសំណល់ កដ្យបំោក់ស្ាកសញ្្ញ ហាមឃ្ត់ជក់បារកី្ពុងបរិកវណកនាះ កដើម្ីកជៀសវាង 

ោរឆ្បកឆះជាយថ្កហតុ។ កលើសពីកៃះ គណៈកម្មោរដ្ទាកំធ្ើោរតតលួតពិៃិត្យ ករៀបចំ ៃិង 

គសូក�ើងវិញជាតបចំាករៀងរាល់៣ដខម្តងៃវូរាល់គំៃសូចំណតរ្យៃ្ត ឬគំៃសូដខសេ ដដល 

រលុប ឬខចូខាត87។

៣�៥�៤� ការពគ្រ់ពគងសំណល់រាវពៅ្ររិពវណមន្ទទីរព្ទ្យ

ោរតគប់តគងសំណល់ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ គមឺាៃោរដបងដចកសំណល់កៅតាមតបកភទ 

កផសេងៗរមួមាៃសំណល់ធម្មតា សំណល់ឆ្ងករាគ សំណល់គីមី សំណល់កវជ្សាសស្ត  សំណល ់

រាវ កហើយក្ពុងកនាះសំណល់រាវជាសំណល់មយួតបកភទ ដដលតតនូវបាៃតគប់តគងោ៉ា ងហ្មត់ចត់  

87 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក កៅ ច័ៃទាផល អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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តបកបកដ្យបកច្ចកកទសតតឹមតតនូវ។ កៅតគប់កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធអោរទាងំអស់ តតនូវបាៃ 

ករៀបចំតបព័ៃ្ធលខ្ូាត់ដខ្ង ដដលរមួមាៃ តបព័ៃ្ធលរូមួសតមាប់បងហានូរសំណល់រាវកៅតបព័ៃ្ធ 

កមលធូំ ៃិងទីតំាងសំរាមស្តពុកសំណល់រាវ។ ចំដណកឯទីធ្ា ៃិងបរិកវណតតនូវបាៃករៀបចំចាក ់

កបតុង ៃិងសមា្អ តមិៃឱ្យមាៃភក់តជា ំឬដក់ទឹកកភ្ៀងក�ើយ។ ជាទកូៅសំណល់រាវក្ពុងមៃទាីរ 

កពទ្យតតនូវបាៃដបងដចកកចញជាពីរតបកភទគ ឺតបកភទទីមយួជាសំណល់រាវមិៃឆ្ងករាគ ដដល 

ហរូមកពីបរិកវណមៃទាីរកពទ្យកដ្យសារទឹកកភ្ៀង បៃទាប់ទឹក បៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យ ៃិងតបកភទ 

ទីពីរជាសំណល់រាវឆ្ងករាគ ដដលមាៃតបភពកចញពីអោរនៃដផ្កៃីមយួៗ រមួមាៃសំណល ់

រាវសររីាង្គ ឬកវជ្សាសស្ត។ ជារមួ សំណល់រាវក្ពុងតបកភទទីមយួ តតនូវបាៃហរូចលូក្ពុងតបព័ៃ្ធ 

លរូមួរបស់មៃទាីរកពទ្យ កហើយតតនូវបាៃបងហានូរចលូផ្ទា ល់ក្ពុងអាងស្តពុកសំណល់រាវដំណាក់ោល 

ទី១ មាៃទំហំ១ ៧ ៥ ដម៉ាតតតតីគុណមុៃៃឹងឆ្ងោត់អាងបៃសេពុទ្ធដំណាក់ោលទី២ មាៃទំហ ំ

១៩២,៥ដម៉ាតតតតីគុណ បនាទា ប់មក ទឹកចកតមាះរចួតតនូវបាៃបងហានូរចលូក្ពុងអាងទឹកដំណាក់ោល 

ទី៣មាៃទំហំ១៧៥ដម៉ាតតតតីគុណ ដដលមាៃតបព័ៃ្ធម៉ាទូ័របមូទឹកស្័យតបវត្តិ បមូចលូកៅក្ពុង 

លធូំសាធារណៈ88។ ផទាពុយកៅវិញ សំណល់រាវសិ្តក្ពុងតបកភទទីពីរវិញ តតនូវឆ្ងោត់ោរសម្ាប់ 

កមករាគកដ្យោរតតំាក័្រ ឬសាដវ៉ាលកព្ុងរយៈកពល១៥នាទី កៅ២០នាទី ៃិងបនាទា ប់មកតតនូវ 

បងហានូរចលូកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធលមូយួកដ្យដ�ក កដើម្ីបងហានូរទំលាក់ចលូក្ពុងអាងស្តពុកសំណល់រាវ 

ដំណាក់ោលទី១ ៃិងឆ្ងោត់ដំណាក់ោលចកតមាះបៃ្តបនាទា ប់ដចូករណីខាងកលើកៃះដដរ  

មុៃៃឹងបមូចលូកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធលសូាធារណៈ89។ តបព័ៃ្ធអាងស្តពុកសំណល់រាវៃិងចកតមាះ 

ដដលដបងដចកជា៣ដំណាក់ោលខាងកលើកៃះ តតនូវបាៃករៀបចំដ្ទាកំដ្យបមូសមា្អ តោក 

សំណល់ ដដលទុកក្ពុងអាងស្តពុកសំណល់រាវដំណាក់ោលទី១កៅករៀងរាល់៣ដខ ឬ៦ដខម្តង។

៣�៥�៥� ការពព្រើពបាស់ទឹ្រសា្អ ត ការ្រំ្ុលពដាយ្រលៃិន និងសពមលៃង

តាមរយៈោរកលើកក�ើងខាងកលើ បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំមយួដផ្កក្ពុងោររកសាបរិស្ាៃក្ពុង 

88 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក មាៃ សុភ័សក្ត មសៃ្តីបុគ្គលិកក្ពុងដផ្ករដឋាបាល ន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
89 -ដ-
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មៃទាីរកពទ្យឱ្យបាៃសា្អ ត កដ្យដ�កបរិស្ាៃខ្យល់ក៏ជាដផ្កមយួោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរោំតទ 

ដល់សុខុមាលភាពរបស់មសៃ្តី បុគ្គលិកៃិងអ្កកតបើតបាស់កសវាផងដដរ ដដលរមួមាៃកតា្ត  

មួយចំៃួៃដដលជាធាតុផសេកំ្ពុងោរធានាបាៃៃវូបរិស្ាៃខ្យល់ ឬបរិោោសល្អគ ឺ ១)ោរ 

កតបើតបាស់ទឹកសា្អ តតគប់តោៃ់ ៃិង ២)ោ្ម ៃោរបំពុលកដ្យកិ្ៃៃិងសកម្ងកផសេងៗ។

៣�៥�៥�១� ការពព្រើពបាស់ទឹ្រសា្អ ត

កដើម្ីធានាបាៃោរផ្គត់ផ្គង់ោរកតបើតបាស់ទឹកតគប់តោៃ់ ៃិងមាៃស្តង់ដ្កៅក្ពុងមៃទាីរ 

កពទ្យ អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកកខត្តកំពង់ចាមជានដគមូួយ ដដលមាៃទំៃុកចិត្តៃិងធានាបាៃោរ 

តតលួតពិៃិត្យគុណភាពស្តង់ដ្តតឹមតតនូវ។ កោងតាមោរសកងកេតជាក់ដស្តង មុៃៃឹងកធើ្ោរ 

ដបងដចកបណា្ត ញទឹកកៅតាមអោរៃីមយួៗ តបព័ៃ្ធកមទឹកសា្អ តរបស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹក 

ខាងកលើតតនូវបាៃតភ្ាប់ចលូកព្ុងអាងស្តពុកទឹកធំមយួរបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលមាៃចំណះុ១២៤ 

ដម៉ាតតគបូ ៃិងមាៃបៃទាប់ទុកដ្ក់អាងស្តពុកតតឹមតតនូវ កដើម្ីរកសាអនាម័យ សីតុណហា ភាព កព្ុងោរ 

ធានាបាៃសុវតិ្ភាពៃិងគុណភាពទឹក។ បដៃ្មពីកៃះ ទឹកកតបើតបាស់កព្ុងមៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃ 

តតលួតពិៃិត្យកដ្យមសៃ្តីជំនាញក្ពុងដផ្កពិកសាធៃ៍របស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកកខត្តកំពង់ចាម  

កដ្យកធ្ើកតស្ត កៅក្ពុងអង្គភាពកដើម្ីពិៃិត្យរកក័្រសំណល់ ៃិងកតមិត PH កៅករៀងរាល់២ដង 

ក្ពុងមយួដខ កដើម្ីធានាបាៃៃវូគុណភាពទឹក ៃិងសុវត្ិភាពក្ពុងោរកតបើតបាស់ទូកៅ ៃិងអាច 

ទទួលទាៃបាៃ90។ បដៃ្មពីកៃះកទៀត កដើម្ីធានាបាៃថ្ ទឹកដដលតតនូវបាៃផ្គត់ផ្គង់កដ្យ 

អង្គភាពខាងកលើមាៃគុណភាពសតមាប់អ្កកតបើតបាស់ទទលួទាៃបាៃ ទឹកតតនូវបាៃកធ្ើកតស្ត  

ៃិងតតលួតពិៃិត្យពីស្តង់ដ្គុណភាពទឹកកៅករៀងរាល់៣ ដខម្តងមុៃៃឹងបងហានូរចូលកៅក្ពុងអាង 

ស្តពុកទឹករបស់មៃទាីរកពទ្យ អំពីកតមិតនៃសារធាតុចំៃៃួ១៥តបកភទកៅក្ពុងទឹកដចូជា Color,  

Turbidity, PH, Chlorine, Total Dissolved Solids, Manganese, Sulfate (S04),  

Chloride, Iron, Ammonia (NH3-N), E-Coli, Total Coliform, Aseanic, Alkalinity,  

90 ឯកសាររបស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកកខត្តកំពង់ចាម ចុះន ង្ៃទី៣១ ដខតុលា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរកធ្ើកតស្ត រកក័្រ 

សំណល់ ៃិង PHតាមផទាះ២ដងកព្ុងមួយដខ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

111

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

and Conductivity91។ កលើសពីកៃះ ជាមធ្យមមៃទាីរកពទ្យទាងំមលូកតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត 

អស់ចំៃួៃ៥៣៥០ដម៉ាតតតតីគុណក្ពុង១ដខ កហើយក្ពុងករណីមាៃបញ្ហា ដ្ច់ទឹកពីអាងស្តពុកកម 

របស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យមាៃអាងស្តពុកទឹកទំហំ១២៤ដម៉ាតតតតីគុណ ៃិង 

អាងស្តពុកទឹកបនាទា ប់កៅកលើអោរកផសេងកទៀតទំហំ៩ដម៉ាតតតតីគុណ កដើម្ីផ្គត់ផ្គង់ជាបកណា្ត ះ- 

អាសៃ្សតមាប់ោរកតបើតបាស់កព្ុងរយៈកពលចំៃួៃ២ន ង្ៃបៃ្តកទៀត92។ កលើសពីកៃះកទៀត កដើម្ ី

ធានាៃិរៃ្តរភាពនៃោរដ្ទាៃំិងោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អ តក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃចាត់បុគ្គលិកក្ពុងដផ្កករាងជាងសរុបចំៃៃួ៣របូ កដ្យដបងដចកកវៃតបចំាោរទាងំន ង្ៃ 

ទាងំយប់ កដើម្ីទទលួរា៉ាប់រង តាមដ្ៃ តតលួតពិៃិត្យ ដ្ទា ំៃិងជសួជុលអាងស្តពុកទឹកៃិង 

បណា្ត ញទឹកតាមអោរនៃដផ្កៃីមយួៗ។

កដ្យដ�ក ទឹកសា្អ តសតមាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់បុគ្គលិកកពទ្យ អ្កជំងឺ ៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ 

ទទួលទាៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃយកទឹកសា្អ តខាងកលើមកដ្ក់ក្ពុងធុងទឹកចកតមាះ ដដលមាៃកៅ 

តាមមុខបៃទាប់របស់ដផ្កៃីមយួៗ ៃិងមុខបៃទាប់អ្កជំងឺ ឬអ្កកតបើតបាស់កសវាកព្ុងមៃទាីរកពទ្យ។  

បដៃ្មពីកៃះ តបធាៃដផ្ក ៃិងបុគ្គលិកកពទ្យក្ពុងដផ្កៃីមយួៗតតនូវមាៃោតព្កិច្ចពិៃិត្យ ដ្ទា ំ 

អនាម័យ ៃិងរកសាទឹកក្ពុងធុងចកតមាះឱ្យមាៃជាប់ជាៃិច្ច93។

៣�៥�៥�២� ការ្រំ្ុលពដាយ្រលៃិន និងសពមលៃង

ោររកសាបរិស្ាៃខ្យល់បរិសុទ្ធក៏ជាដផ្កមយួោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោររកសាបរិស្ាៃសា្អ ត 

ដដរ អាតស័យកហតុកៃះ គណៈតគប់តគងមៃទាីកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ៃិងបាៃករៀបចំោរ 

តគប់តគងកលើដផ្កទាងំបីគ ឺោរតគប់តគងោរបំពុលកដ្យដផសេង សកម្ង ៃិងកិ្ៃកៅកព្ុង 

91 ឯកសាររបស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកកខត្តកំពង់ចាម ចុះន ង្ៃទី៣១ ដខតុលា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរកធ្ើកតស្ត កលើបា៉ា រា៉ាដម៉ាតត 

ទាងំអស់ (កធ្ើកតស្ត ករៀងរាល់៣ដខម្តង)។
92 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០៣ ដខកកកេដ្ 

ឆំ្្២០២០។
93 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី២  

ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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បរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។ កដើម្ីធានាបាៃៃវូោរតគប់តគងតបភពនៃោរបំពុលបរិស្ាៃខ្យល ់

កដ្យកផ្្ត តកលើដផ្កទាងំបីខាងកលើឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព មិៃឱ្យមាៃដផសេង មិៃមាៃកិ្ៃអាតកក់  

ៃិងមិៃមាៃសំកលងរខំាៃ គណៈតគប់តគងបាៃកតបើតបាស់យៃ្តោរចំៃៃួតបំាដចូខាងកតោម៖

យៃ្តោរទី១គោឺរកតបើតបាស់វិធាៃសតមាប់ោរដណនំាជាទូកៅកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ រមួមាៃ 

អតប្ទអប់រទំាក់ទងៃឹងោរសមា្អ តបរិស្ាៃក្ពុងមៃទាីរកពទ្យៃិងបទបញ្្នផទាក្ពុង កដ្យដចក 

ជៃូដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា ៃិងបិទផសេព្ផសាយកៅតាមមុខបៃទាប់នៃដផ្កៃីមយួៗ ដដល 

មាៃខឹ្មសារជារមួ ១)ោរទុកដ្ក់សំរាមកព្ុងធុង ២)ោរហាមមិៃឱ្យជក់បារ ី៣)ហាមមិៃ 

ឱ្យមាៃោរបងកេសំក�ងរំខាៃអ្កដនទ ៃិង ៤)ោរករៀបចំទុកដ្ក់ហាលសំកលៀកបំោក់កៅ 

កតោយអោរវះោត់ជាកដើម។ កដ្យដ�កោរកតបើតបាស់វិធាៃសតមាប់តគប់តគងអ្កលក់ៃ ំ

ចំណីអាហារ គណៈតគប់តគងបាៃករៀបចំជាលិខិតជៃូដំណឹង94ផសេព្ផសាយដល់អ្កលក់ៃ ំ

ចំណីអាហារទាងំក្ពុងៃិងជុំវិញបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីឱ្យពួកោត់ជយួអប់រំដល់អ្កទិញ 

អំពីោរទុកដ្ក់សំរាមក្ពុងធុង ោរហាមជក់បារកី្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងជយួដ្រកសា 

សមា្អ តបរិស្ាៃកុំឱ្យមាៃកិ្ៃអាតកក់។

យៃ្តោរទី២គឺោរសមា្អ តបរិស្ាៃឬអនាម័យទូកៅ៖ គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិង 

បងាកេ រោរចម្ងករាគបាៃជំរុញឱ្យគណៈកម្មោរដ្ទា ំកធ្ើោរតគប់តគង ៃិងដឹកនំាបុគ្គលិក 

អនាម័យទាងំអស់អៃុវត្តោរងារអនាម័យទាងំកៅកតរៅអោរ ទាងំកៅក្ពុងអោរ។ ជារមួ  

ចំកោះោរងារអនាម័យកតរៅអោរ បុគ្គលិកអនាម័យតតនូវតបមលូោកសំណល់ទកូៅ សមា្អ ត 

កៅ្ម កៅក្ពុងទីធ្ាៃិងសួៃចបារ ៃិងតតនូវសមា្អ តជញ្្ងំខាងកតរៅអោរឱ្យសា្អ ត។ បដៃ្មពីកៃះ  

កៅក្ពុងទីធ្ា សៃួចបារ ៃិងជុំវិញអោរតតនូវបាៃដ្ទាមំិៃឱ្យមាៃភក់តជា ំលាមកសត្ ឬមៃុសសេ  

កុំឱ្យមាៃកិ្ៃស្អពុយក្ពុងបរិកវណទាងំកនាះ95។ បដៃ្មពីកៃះកទៀតរាល់ោកសំណល់ទកូៅ 

ទាងំអស់តតនូវរកសាទុកកៅក្ពុងទីកដៃ្ងស្តពុកោកសំណល់រមួរបស់មៃទាីរកពទ្យ មុៃៃឹងរ្យៃ្ត 

94 លិខិតជៃូដំណឹងរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
95 ខ្ឹមសារនៃបញ្ីវាយតំនលតាមដ្ៃសកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
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របស់តកពុមហ៊ុៃសុិៃតទីមកតបមលូកចញ។ ោរអៃុវត្តជាក់ដស្តង ោកសំណល់ទកូៅគមឺិៃតតនូវ 

បាៃដុតកំកទចកៅក្ពុងបរិកវណ ឬ�ដុតសំរាមរបស់មៃទាីរកពទ្យកនាះកទ។ ោកសំណល់ខាង 

កលើកៃះ តតនូវបាៃដឹកកចញពីកដៃ្ងស្តពុកបកណា្ត ះអាសៃ្រមួរបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលកព្ុងមយួ 

ន ង្ៃគរឺ្យៃ្តសុិៃតទីដឹកកចញម្តងកៅោៃ់ទីកដៃ្ងស្តពុកោកសំណល់រមួរបស់កខត្ត96។ យៃ្តោរ 

កៃះគជឺាដផ្កមយួ ដដលមិៃអាចឱ្យោកសំណល់រលយួស្អពុយ ៃិងមិៃមាៃដផសេងកព្ុងបរិកវណ 

របស់មៃទាីរកពទ្យបាៃកនាះកទ។ កោងតាមោរសកងកេតជាក់ដស្តង ោកសំណល់សររីាង្គគតឺតនូវ 

បាៃយកកៅកដៃ្ងស្តពុកោកសំណល់កវជ្សាសស្តបកណា្ត ះអាសៃ្ ៃិងទំលាក់ចូលក្ពុងអាង 

ស្តពុកោកសំណល់សររីាង្គ កដ្យបាៃករៀបចំបិទជិតោ៉ា ងតតឹមតតនូវ ៃិងមិៃមាៃកិ្ៃស្អពុយ 

កចញមកខាងកតរៅបាៃ។ ចំដណកឯោកសំណល់កវជ្សាសស្ត  សំណល់គីមី ៃិងកលាហៈធងៃៃ់  

ក៏ៃឹងតតនូវយកកៅទុកដ្ក់ក្ពុងកដៃ្ងស្តពុកោកសំណល់កវជ្សាសស្តបកណា្ត ះអាសៃ្ មុៃៃឹង 

តតនូវបាៃដុតកំកទចកដ្យ�បរិស្ាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ កលើសពីកៃះកទៀតោរអនាម័យក្ពុង 

អោរកដ្យកផ្្ត តសំខាៃ់កលើដផ្កបៃទាប់អ្កជំងឺ ឬកដៃ្ងអ្កជំងឺកតបើតបាស់ ៃិងបៃទាប់ដផ្ក 

បុគ្គលិកកពទ្យឬទីកដៃ្ងបុគ្គលិកកពទ្យកតបើតបាស់គកឺៅមុខបៃទាប់មាៃស្ាកក ្្ម ះអ្កទទួល 

ខុសតតនូវម្ាក់ ដដលជាអ្កដឹកនំា ៃិងតគប់តគងបុគ្គលិកកៅកព្ុងដផ្កកនាះតតនូវបំកពញកិច្ចោរ 

អនាម័យមយួចំៃួៃដចូជាតតនូវសមា្អ តអនាម័យជាៃិច្ចៃវូទ្ារ បង្អលួច ជញ្្ងំ ពិដ្ៃ កងាហា រ ដតគ 

អ្កជំង ឺៃិងកំរាលឥដឋាក្ពុងបៃទាប់ កដើម្ីោត់បៃ្យោរឆ្ងករាគ ៃិងកិ្ៃមិៃល្អ។ រឯីបៃទាប់ទឹក  

ៃិងបង្គៃ់អនាម័យគឺពុំមាៃកិ្ៃមិៃល្អកនាះកទ កតោះមាៃទឹកតគប់តោៃ់សតមាប់កតបើតបាស់  

មាៃសាប៊ូ មាៃធុងសំរាមដដលមាៃគំរបតតឹមតតនូវ ៃិងមាៃោលវិភាគសមា្អ តកទៀងទាត់97។

យៃ្តោរទី៣គោឺរតគប់តគងោកសំណល់ក្ពុងដផ្កៃីមយួៗ៖ គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ  

ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគរបស់មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យ ៃិងកផទាៀងផ្ទា ត់ករៀងរាល់ដខ កដ្យវាយតនម្ 

កលើោរងារក្ពុងដផ្កៃីមយួៗកដើម្ីធានាោររកសាអនាម័យមិៃឱ្យមាៃកិ្ៃស្អពុយ ឬកិ្ៃមិៃល្អ 
96 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ ដខ 

កកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
97 -ដ-



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម114

កផសេងៗ។ បដៃ្មពីកៃះ កដើម្ីជំរុញឱ្យអ្កទទលួខុសតតនូវ នាយសាល ៃិងមសៃ្តីក្ពុងដផ្ក 

ៃីមយួៗអៃុវត្តោរងារតគប់តគងសំណល់បាៃល្អតតឹមតតនូវគបឺុគ្គលិកកៅក្ពុងដផ្កទាងំអស ់

តតនូវធានាឱ្យបាៃខ្ាប់ខ្លួៃៃវូវិធាៃ រមួមាៃ៖ ១)ោរករៀបចំធុងសំរាមៃិង្ង់សំណល ់

កតបើតបាស់បាៃតគប់តោៃ់ ២)ធុងសំរាមតតនូវមាៃគំរបតតឹមតតនូវ ៣)យកសំណល់កចញពីធុង 

កៅកពលមាៃចំណះុ៣ភាគ៤ ៤)សមា្អ តទីកដៃ្ងទុកដ្ក់ធុងៃិង្ង់សំណល់ ៥)ទុកដ្ក ់

សំណល់កៅទីតំាងតតឹមតតនូវកដ្យមិៃតតនូវឱ្យកពញធុងៃិងតតនូវកវចខ្ចប់តតឹមតតនូវ ៃិង ៦)តតនូវ 

យកសំណល់កចញពីដផ្កជាកទៀងទាត់មិៃទុកយរូន ង្ៃៃិងមិៃមាៃកិ្ៃស្អពុយ។

យៃ្តោរទី៤គោឺរតគប់តគងបញ្ហា ដផសេង៖ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបដ្ 

ធំៗបងាហា ញរបូភាពហាមជក់បារកី្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ក៏ដចូជាោរបិទស្ាកសញ្្ញ ហាម 

ជក់បារ ី កៅតាមរបងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងជញ្្ងំអោរទាងំក្ពុងបៃទាប់ ទាងំកតរៅបៃទាប់នៃដផ្ក 

ៃីមយួៗ កដើម្ីជាោរដ្ស់កតឿៃដល់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ អ្កកំដរអ្កជំងឺ ៃិងអ្កជំងឺផង 

ដដរ។ ចំដណកចសងាកេ ៃបាយរបស់មៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃករៀបចំកៅដ្ច់កដ្យដ�កឆ្ងៃ យព ី

អោររបស់អ្កជំងឺ ៃិងបុគ្គលិក កដ្យមាៃោរករៀបចំតបព័ៃ្ធបំពង់ដផសេងបងហាពុយកៅកលើ 

តតឹមតតនូវ។ ចំដណក�សមា្អ តបរិស្ាៃដដលជា�ដុតសំរាមកវជ្សាសស្ត  ោកសំណល់ឆ្ងករាគ  

ៃិងោកសំណល់គីមី ជា�មាៃបកច្ចកកទសខ្ស់ ក៏តតនូវបាៃករៀបចំទុកដ្ក់ក្ពុងករាងតតឹមតតនូវ  

កៅដ្ច់កដ្យដ�កឆ្ងៃ យពីអោរបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងអ្កជំងឺ។ បដៃ្មពីកៃះ �សមា្អ តបរិស្ាៃ 

កៃះមាៃបកច្ចកកទសខ្ស់ ដដលតតនូវបាៃករៀបចំឱ្យមាៃបំពង់ដផសេងអងកេត់ផ្ចិត២៤០មម កំពស់ 

៩ដម៉ាតត តតនូវបាៃបំោក់កដ្យធុងទឹកកំពស់១២០០មម អងកេត់ផ្ចិត៥០០មម ៃិងមាៃចំណះុ 

០.៣ដម៉ាតតតតីគុណ កដើម្ីជយួោត់បៃ្យជាតិពុលក្ពុងដផសេង តពមទាងំបំកពញកដ្យចំហាយ 

មាៃសីតុណហា ភាព១០០អងសារដល់១៥០អងសារ ៃិងោត់បៃ្យដផសេងពុល តពមទាងំកធើ្ឱ្យ 

កកមទាចកមទាីធ្ាក់ចុះកៅក្ពុងទឹកកដើម្ីោត់បៃ្យសីតុណហា ភាព។ បដៃ្មពីកៃះកទៀតតបព័ៃ្ធ� 

មាៃទឹកតតជាក់ ដដលបាៃពីោរកធ្ើរង្ិលពីទឹកកៅក្ពុងធុងមកបមូកតសាចពីកលើសតមាប់ 

ោត់បៃ្យសីតុណហា ភាពៃិងដផសេង កកមទាចកមទាី ៃិងកិ្ៃ កហើយបនាទា ប់មកតតនូវបាៃភាយកៅ 
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ក្ពុងបរិោោស98។

យៃ្តោរទី៥គោឺរតគប់តគងសកម្ងក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ៖ កោងតាមោរសកងកេត 

ជាក់ដស្តង កដើម្ីធានាសណា្ត ប់ធ្ាប់មិៃឱ្យមាៃសំកលងសុីកផ្របស់ោៃយៃ្តតគប់តបកភទ 

រខំាៃដល់អ្កជំងឺ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអាជ្ាធរតកពុងបាៃករៀបចំស្ាកសញ្្ញ ហាម 

សុីកផ្រកៅដផ្កខាងកតរៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យតាមបទដ្ឋា ៃចបាប់ចរាចរណ៍ោ៉ា ងតតឹមតតនូវ។  

ទៃទាឹមៃឹងកៃះ ោរករៀបចំចំណតម៉ាូតកូៅខាងក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យមាៃតចកកចញចូលដត 

មួយ កដើម្ីកជៀសវាងោរកបើកបរចលូក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យោសវាលោសោលៃិងោរ 

រខំាៃកដ្យសំកលង។ កលើសពីកៃះ កដើមកឈើដដលបាៃដ្ជំុំវិញបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

ក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យគជឺាដផ្កមយួោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរោត់បៃ្យសកម្ងបកញ្ចញកដ្យ 

ោៃយៃ្ត ឬម៉ាូត ូ កបើកបរតាមផ្នូវសាធារណៈ មិៃឱ្យឮសកម្ងរខំាៃចូលក្ពុងបរិកវណមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃ។

៣�៥�៦� ការចាត់តាងំអនុវត្តការងាររ្រស់ព្រពុមពតរួត្ិនិត្យការ្រងាកា រ និងការ 

ពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរាគ្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

កទាះបីជាមាៃវិធាៃ ធៃធាៃមៃុសសេ ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ពុតគប់តោៃ់ោ៉ា ងណាក៏កដ្យ  

តបសិៃកបើកព្ុងអង្គភាពកៃះោ្ម ៃោរករៀបចំយៃ្តោរក្ពុងោរតគប់តគង ដឹកនំា ចាត់ដចង ៃិង 

តតលួតពិៃិត្យោ៉ា ងហ្មត់ចត់កនាះកទ ភាពកជឿជាក់ពីអ្កកតបើតបាស់កសវាកលើគុណភាព ៃិង 

សុវត្ិភាពក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមៃឹងតតនូវបាត់បង់។ អាតស័យ 

ដូចកៃះកហើយ កោងតាមកសចក្តីសកតមចរបស់តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ បាៃកំណត់ ៃិងករៀបចំ 

តកពុមតតលួតពិៃិត្យោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ សតមាប់អៃុវត្ត 

ោរងារជាតបចំាមយួចំៃួៃ កដើម្ីធានាបាៃគុណភាព សុវត្ិភាពក្ពុងោរពយាបាល ៃិងអនាម័យ 

ខ្ស់។

កដើម្ីធានាបាៃោរទប់សាកេ ត់ោររាលដ្លនៃោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម  
98 កសៀវកៅកោលស្ត ីពីដំកណើរោរបកច្ចកកទស�សមា្អ តបរិស្ាៃ ECOLAND-50 ៃិង ECOLAND-100។
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ៃិងធានាបាៃៃិរៃ្តរភាពនៃោរទប់សាកេ ត់ខាងកលើកៃះឱ្យតសបកៅតាមកោលោរណ៍ដណនំា 

ស្ត ីពីោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគកៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃពយាបាល ៃិងដ្ទាសំុខភាព 

របស់តកសងួសុខាភិបាល សំកៅបងាកេ រៃិងទប់សាកេ ត់ជំងឺឆ្ងកផសេងៗកព្ុងមៃទាីរកពទ្យសតមាប់ 

សុវតិ្ភាពអ្កជំង ឺតកពុមតគលួសារ ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យទាងំមូល គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ  

បាៃបកងកេើតតកពុមតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រចម្ងករាគ ដដលមាៃតនួាទីភារកិច្ចចបាស់លាស់។ គណៈ- 

កម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគរបស់មៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាមមាៃសមាសភាព៖  

១)អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ០១របូ ជាតបធាៃ ២)តបធាៃដ្ទា០ំ១របូ ជាអៃុតបធាៃ ៣)តបធាៃ 

ដផ្កវះោត់០១របូ ជាអៃុតបធាៃ ៤)បុគ្គលិកដផ្កបកច្ចកកទស០១របូ ជាកលខា ៥)តបធាៃ 

ដផ្ករដឋាបាល០១របូ ជាសមាជិក ៦)តបធាៃដផ្កគណកៃយ្យ០១របូ ជាសមាជិក ៧)តបធាៃ 

ដផ្កមៃទាីរពិកសាធៃ៍០១របូ ជាសមាជិក ៨)តបធាៃដផ្ក ៃិងនាយសាលតគប់ដផ្កទាងំអស់  

ជាសមាជិក99។

កដ្យដ�ក តបធាៃដផ្កៃិងនាយសាលតគប់ដផ្កទាងំអស់ ដដលជាសមាជិកអៃុ- 

គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ ជយួោំតទៃិងបំកពញោរងារជាមយួៃឹង 

គណកម្មោរខាងកលើ ៃិងបុគ្គលិកតាមដផ្កៃីមយួៗក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។

កលើសពីកៃះ រកបៀបរបបោរងាររបស់គណៈកម្មោរខាងកលើតតនូវមាៃភារកិច្ចពិភាកសា  

ៃិងោរសកតមចចិត្តរាល់បញ្ហា  ដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុង 

មៃទាីរកពទ្យ កដ្យកធ្ើោរតបជុំជាកទៀងទាត់តបចំាដខជាមយួតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអៃុគណៈ- 

កម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ100។ បដៃ្មពីកៃះ គណៈកម្មោរតតនូវពិៃិត្យ 

តាមដ្ៃជាមយួអៃុគណៈកម្មោរខាងកលើ កដើម្ីចុះកៅអភិបាលៃិងវាយតនម្តាមដផ្ក 

ៃីមយួៗ កដ្យអៃុវត្តជាតបចំាចំៃួៃ២ដងកព្ុង១ដខកៅករៀងរាល់កដើមសបា្ត ហ៍ទី១ ៃិងចុង 

សបា្ត ហ៍ទី៣។ បនាទា ប់ពីកធ្ើោរវាយតនម្រចួ គណៈកម្មោរកៃះ ៃឹងតបជុំបកូសរុបលទ្ធផល 
99 លិខិតបងា្គ ប់ោរកលខ៥៣៣ មព.កច របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ចុះន ង្ៃទី២៨ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨។
100 កសចក្តីសកតមចរបស់តបធាៃមៃទាីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមចុះន ង្ៃទី១៥ ដខមករា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីតនួាទីរបស់តកពុម 

តតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
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វាយតនម្ខាងកលើជាកទៀងទាត់ករៀងរាល់តបចំាដខជាមយួតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអៃុគណៈ- 

កម្មោរកៃះ។ កលើសពីកៃះ បនាទា ប់ពីទទលួបាៃលទ្ធផលវាយតនម្រចួ អៃុគណៈកម្មោរ 

ខាងកលើៃឹងតបជុំជាកទៀងទាត់ក្ពុងដផ្កៃីមយួៗកដើម្ីផ្តល់លទ្ធផលវាយតនម្ ៃិងផ្តល់ព័ត៌មាៃ 

តត�ប់កៅតាមបណា្ត ដផ្កកដើម្ី ដស្ងរកបញ្ហា  កធ្ើដផៃោរ ៃិងមាៃវិធាៃោរណ៍ដកលម្អ 

ចំណចុខ្ះខាតឱ្យមាៃភាពតបកសើរក�ើងវិញ ៃិងកធ្ើោរដណនំាអប់របំណ្តពុ ះបណា្ត លបុគ្គលិក 

ក្ពុងដផ្កៃីមយួៗបដៃ្មកទៀត។ 

ប៉ាុដៃ្តក្ពុងស្ាៃភាពជាក់ដស្តងោរអៃុវត្តរបស់អៃុគណៈកម្មោរមិៃមាៃភាពរលៃូ កដើម្ី 

ឱ្យោរបំកពញភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យខាងកលើដំកណើរោរតបកសើរបាៃ គណៈ- 

កម្មោរខាងកលើបាៃដបងដចកតកពុមតបតិបត្តិោរងារតចូៗជា៥ តកពុមដ្ច់កដ្យដ�កកផសេងោ្  

ដដលមាៃសមាសភាពកព្ុងមយួតកពុមចំៃួៃ៥នាក់ កហើយក្ពុងចំកណាមសមាសភាពរបស់តកពុម 

តតនូវមាៃកតមិតបកច្ចកកទសចាប់ពីគិលាៃុបដ្ឋា ករហតូដល់កតមិតកវជ្បណ្ិតដដលស្ិតក្ពុង 

ឯកកទសោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវានៃដផ្កទាងំកនាះ101។ 

ជាក់ដស្តង ដផ្កទាងំ២៦ខាងកលើ តតនូវបាៃដបងដចកជា៥ចកងាកេ មកសវាចបាស់លាស់ 

សតមាប់តកពុមៃីមយួៗទទលួបៃទាពុកកដ្យដ�កពីោ្។ បដៃ្មពីកៃះ តកពុមតបតិបត្តិោរងារ 

តតនូវទទលួបៃទាពុកវាយតនម្កដ្យអៃុវត្តជាតបចំាចំៃួៃ២ ដងកព្ុង១ ដខកៅករៀងរាល់កដើម 

សបា្ត ហ៍ទី១ ៃិងចុងសបា្ត ហ៍ទី៣102 ៃិងតតនូវករៀបចំបញ្ីវាយតនម្កៅតាមដផ្កៃីមយួៗៃវូ 

តកដ្សលទ្ធផលកផសេងពីោ្ ដដលមាៃខឹ្មសារ ៃិងសចូនាករវាស់ដវងពិៃទាពុតាមវិស័យ 

ៃីមយួៗ។ ជាទកូៅ ខឹ្មសារសំខាៃ់នៃបញ្ីវាយតនម្គជឺាសចូនាករវាស់ដវងកិច្ចោរបងាកេ រ  

ៃិងទប់សាកេ ត់ោរចម្ងករាគកៅតាមដផ្កៃីមយួៗគកឺផ្្ត តសំខាៃ់កៅកលើោរពិៃិត្យ ៃិង 

វាយតនម្ដ្ក់ពិៃទាពុខ្ស់បំផុតចំៃួៃ១០០ពិៃទាពុ ដដលតតនូវបាៃដបងដចកកៅតាមវិស័យគ ឺ ១)ោរ 

101 តបសាសៃ៍កលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្ 

ឆំ្្២០២០។
102 បញ្ីរាយនាមតកពុមដដលតតនូវវាយតនម្ោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគតាមបណា្ត ដផ្កក្ពុងមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាមកលើកទី១ (សបា្ត ហ៍ទី១) ៃិងទី២ (សបា្ត ហ៍ទី៣) ដខតុលា ឆំ្្២០១៨។
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កធ្ើអនាម័យនដ មាៃសចូនាករផ្តល់តនម្ខ្ស់បំផុត២៥ពិៃទាពុ ២)ោរតគប់តគងសំណល់ក្ពុងដផ្ក  

កដ្យពិៃិត្យកលើោរករៀបចំឱ្យមាៃធុងសំរាម ដបងដចកតបកភទសំណល់ ោរទុកដ្ក់តតឹមតតនូវ  

មាៃសចូនាករផ្តល់តនម្ខ្ស់បំផុត២៥ពិៃទាពុ ៣)ោរសមា្អ តបរិស្ាៃ អនាម័យទូកៅកៅកតរៅ 

អោរៃិងក្ពុងអោរ (បៃទាប់អ្កជំងឺ ទីកដៃ្ងអ្កជំងឺកតបើតបាស់ ដផ្កបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងទីកដៃ្ង 

បុគ្គលិកកពទ្យកតបើតបាស់) មាៃសចូនាករផ្តល់តនម្ខ្ស់បំផុត២៥ពិៃទាពុ ៃិង ៤)ោរអប់រសំុខភាព  

ៃិងអនាម័យដល់អ្កជំងឺ អ្កកំដរ ឬសាច់ញាតិរបស់អ្កជំង ឺជាតបចំាសបា្ត ហ៍ មាៃសចូនាករ 

ផ្តល់តនម្ខ្ស់បំផុត២៥ពិៃទាពុ103។

ជារមួោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរងារបរិស្ាៃ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃ ករៀបចំដផៃោរ ដបងដចក 

ោរទទលួខុសតតនូវ តគប់តគង តាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបកងកេើតឱ្យមាៃកម្មវិធីតប�ងតបណំាង 

កៅតាមដផ្កៃីមយួៗ។ ជាមយួោ្ដដរ ក៏មាៃោរចលូរមួពីបុគ្គលិកកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ 

ោ៉ា ងសកម្ម ក្ពុងោរករៀបចំបរិស្ាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យទាងំមូលឱ្យមាៃភាពោៃ់ដតល្អតបកសើរ 

ក�ើងពីមួយឆំ្្កៅមយួឆំ្្។

103 កោង Indicator សតមាប់ផ្តល់ពិៃទាពុក្ពុងបញ្ីវាយតនម្តាមដ្ៃសកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករា

គមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

119

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម120

៣�៦� ទំនា្រ់ទំនងល្អជាមួយព្រជា្លរដ្ឋ សហគមន៍ និងមដគអូភិវឌ្ឍ ព្មទាងំការ 

ចលូរួមវាយតមមលៃ្ទីអនា្រពព្រើពបាស់ពសវាសាធារណៈ

ភាពរឹងមា ំខំ្ាង ៃិងកជាគជ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យមួយ ពុំដមៃកផ្្ត តដតកលើោរពតងឹងោរ 

តគប់តគងដផ្កខាងក្ពុងប៉ាុកណាណ ះកទ គតឺតនូវពតងឹងដផ្កខាងកតរៅផងដដរ តាមរយៈោរបកងកេើៃ  

ៃិងពតងីកោរទំនាក់ទំៃង ៃិងកិច្ចសហតបតិបត្តិោរល្អជាមយួអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា ដចូជា  

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ អង្គោរសមាគម ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍកផសេងៗ តពមទាងំអាជ្ាធរដដៃដី  

កដើម្ីកកៀរគរោរោំតទទាងំធៃធាៃ ទាងំ ជំៃយួបកច្ចកកទស។ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃ 

អៃុវត្តយៃ្តោរពតងឹងោរទំនាក់ទំៃងល្អពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ កដើម្ីជយួកតជាមដតជង  

ៃិងោំតទដល់ដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋាឱ្យតបតពឹត្តកៅកដ្យរលូៃ តបកប 

កដ្យគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព តពមទាងំោរករៀបចំឱ្យមាៃគណៈកមា្ម ោរ ៃិងអៃុគណៈ-

កម្មោរោក់ព័ៃ្ធមួយចំៃួៃកដើម្ីសតមលួលដល់កិច្ចដំកណើរោរោរងាររបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�៦�១� ការពរៀ្រចំគណៈ្រម្មការ និងអនុគណៈ្រម្មការ

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំសមាសភាពគណៈកម្មោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ អៃុ- 

គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ៃិងលទ្ធកម្ម104 កដ្យតនួាទី  

ៃិងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មោរ អៃុគណៈកម្មោរកៃះ បាៃកផ្្ត តជាសំខាៃ់ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ 

កតបើតបាស់្វិោមលូៃិធិសមធម៌ ោរពិៃិត្យៃិងផ្តល់កោបល់ ោរកលើកដលងបង់ន្្ចំកោះ 

តបជាជៃតកីតកតបកបកដ្យសមធម៌ៃិងយុត្តិធម៌ ោរកដ្ះតសាយរាល់ោរងារមិៃតបតកតី  

ោរជយួដកលម្អគុណភាពកសវា ោរតាមដ្ៃកលើអាកប្កិរិោរបស់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងោរ 

តសាវតជាវៃិងរិះរកវិធាៃោរល្អៗជៃូតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ105។

104 លិខិតបងា្គ ប់ោរស្ត ីពីោរដតងតំាងសមាសភាពគណៈកម្មោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ អៃុគណៈកម្មោរ 

តតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងអៃុគណៈ កម្មោរផ្គត់ផ្គង់ៃិងលទ្ធកម្ម ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខធ្នូ ឆំ្្២០១៧ របស់មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម
105 កសចក្តីដណនំាស្ត ីពីោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាលនាដខមីនា ឆំ្្២០១១



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

121

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

៣�៦�២� ការ្ពងឹងទំនា្រ់ទំនងល្អជាមួយព្រជា្លរដ្ឋ និងសហគមន៍

មៃទាីរកពទ្យបាៃគិតគរូដល់ោរកលើកដលងោរបង់ន្្កសវាដល់អ្កជំងឺតកីតក ៃិងអ្ក 

ជំងដឺដលមៃទាីរកពទ្យបាៃកំណត់រមួមាៃ តពះសង្ ជៃពិោរ កុមារកំតោ ជៃអនាថ្ ៃិង 

ពិរុទ្ធជៃ ឬទណិ្ត106។ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធើ្ោរផសេព្ផសាយោ៉ា ងទលូំទលូាយដល់សាធារណជៃ 

ទកូៅ ដដលមកទទួលកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យ ៃិងតបជាពលរដឋាកៅតាមមូលដ្ឋា ៃកដ្យកផ្្ត ត 

កៅកលើកោលោរណ៍សំខាៃ់ៗដចូជា ដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវា ៃិងបញ្ហា សុខភាពជាកដើម។  

ទៃទាឹមកៃះដដរ តកពុមតគនូកពទ្យបាៃចុះពិៃិត្យ ៃិងផ្តល់កសវាពយាបាលជយួជៃអនាថ្ ៃិងអ្ក 

ដដលមាៃសតិមិៃតគប់ ដដលតំាងទីលំកៅមិៃពិតតបាកដ កដ្យមាៃោរផ្តល់ព័ត៌មាៃព ី

អាជ្ាធរមាៃសមត្កិច្ច។

កតរៅពីោរកលើកដលងោរបង់ន្្កសវាសតមាប់ករណីខាងកលើ គណៈតគប់តគងមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិកតោះកោបល់ជាមយួសហគមៃ៍ស្ត ីពីតនម្កសវា កដ្យទទួល 

បាៃមតិកោបល់អំពីតនម្កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងបញ្ហា កផសេងៗ។ បនាទា ប់ពីោរសកតមច 

របស់អង្គតបជុំ ៃិងោរឯកភាពពីសហគមៃ៍ មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់ព័ត៌មាៃដល់សាធារណជៃ 

ទកូៅដដលមកទទលួកសវាអំពីតនម្កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត។ កដ្យដ�កសហគមៃ៍107  

ក៏បាៃចលូរមួចំដណកផសេព្ផសាយដល់តបជាពលរដឋាមលូដ្ឋា ៃអំពីបញ្ហា សុខភាព ៃិងបញ្ហា  

តបឈមនានា តពមទាងំរាយោរណ៍អំពីហិងសាកៅអាជ្ាធរមាៃសមត្កិច្ចផងដដរ កដើម្ី 

ទប់សាកេ ត់ស្ាៃភាពកតោះថ្្ក់កផសេងៗដដលកកើតក�ើងជាយថ្កហតុ។

តាមរយៈកិច្ចសហោរ តកពុមតគនូកពទ្យស្ម ័តគចិត្ត ៃិងអាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធ បាៃចុះផសេព្ផសាយ 

ករៀងរាល់ដខអំពីបញ្ហា សុខភាពជៃូដល់សហគមៃ៍108 កៅតាមមូលដ្ឋា ៃ ៃិងពៃ្យល់ដណនំា 

អំពីោរបងាកេ រ ៃិងទប់សាកេ ត់បញ្ហា នានាដដលជាឬសគល់នំាឱ្យប៉ាះោល់ដល់សុខភាពរបស ់

តបជាពលរដឋា តពមទាងំពយាបាលកដ្យមិៃយកកនតម។
106 កសចក្តីជៃូព័ត៌មាៃស្ត ីពីោរកលើកដលងបង់ន្្កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យចុះន ង្ៃទី០២ ដខមករា ឆំ្្២០១៨
107 សហគមៃ៍តទតទង់សុខភាព
108 សហគមៃ៍សុខភាពសស្ត ី ៃិងសមាគមនារី
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម122

កលើសពីកៃះ កដើម្ីបំផុសឱ្យមាៃោរចលូរមួពីតបជាពលរដឋា គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃបកងកេើតៃវូកម្មវិធីក្តីតសឡាញ់ (១៤កុម្ភៈ) ករៀងរាល់ឆំ្្ កដ្យដតបោ្យកសចក្តីកស្ហា 

រវាងបុរសៃិងនារី មកជាកសចក្តីអាណិត ៃិងកសចក្តីតសលាញ់ដល់តបជាពលរដឋាទកូៅកដ្យ 

មិៃតបោៃ់ពជូសាសៃ៍ ពណ៌សម្ពុរ ៃិងមិៃករសីកអើងៃិន្ាោរៃកោបាយក�ើយ កដ្យោរ 

ចូលរមួបរិចា្ច គ្ម កដើម្ីជយួសកសងា្គ ះជីវិតរបស់អ្កជំងឺដដលខ្ះខាត្ម។ តាមរយៈ 

កម្មវិធីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់តនម្ដល់អ្កផ្តល់្មកដ្យោរតបគល់ផ្កេ មយួទងដ៏ 

តសស់សា្អ ត ៃិងៃំខបួកំកណើតមយួតបសិៃកបើចំន ង្ៃកំកណើតរបស់អ្កផ្តល់្ម កដើម្ីបញ្្ក់ 

អំពីកសចក្តីដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ងតជាវកតរៅដល់អ្កបរិចា្ច គ្មក្ពុងកម្មវិធីកៃះ109។

៣�៦�៣� ការទំនា្រ់ទំនងល្អជាមួយអាជាញា ធរពា្រ់្័ន្ធ

អាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ បាៃផ្តល់ោរោំតទដល់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ទាងំដផ្ក 

ខាងក្ពុង ៃិងដផ្កខាងកតរៅ ក្ពុងកនាះរមួមាៃ ោករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិង 

បរិស្ាៃជុំវិញបរិកវណរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ទៃទាឹមកៃះដដរ អាជ្ាធរកខត្តបាៃផ្តល់អៃុសាសៃ ៍

ដណនំាមយួចំៃួៃកដើម្ីដកលម្អចំណចុខ្ះខាតរបស់មៃទាីរកពទ្យដចូជា ឥរិោប្របស់តគនូកពទ្យ  

ៃិងវិធាៃោរវិៃ័យជាកដើម។ កលើសពីកៃះ អាជ្ាធរកខត្តក៏បាៃចុះទសសេៃកិច្ចកៅមៃទាីរកពទ្យ 

ផ្ទា ល់កដើម្ីបាៃតជាបអំពីព័ត៌មាៃនៃោរផ្តល់កសវា ៃិងតតមនូវោរជាក់ដស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យ 

ៃិងរបស់តបជាពលរដឋា110។ បដៃ្មកលើកៃះ អាជ្ាធរកខត្ត មៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងមសៃ្តីោក់ព័ៃ្ធ  

បាៃករៀបចំកវទិោសាធារណៈ កដើម្ីផសេព្ផសាយអំពីបញ្ហា សុខភាព អប់រ ំៃិងបរិស្ាៃជៃូដល ់

តបជាពលរដឋាកៅមលូដ្ឋា ៃ កដើម្ីឱ្យយល់តជាប ៃិងដ្រកសាសុខភាពឱ្យបាៃល្អ តពមទាងំោរ 

រស់កៅសា្អ ត។

អាជ្ាធរតកពុងកំពង់ចាម បាៃផ្តល់កិច្ចសតមបសតមលួលជាមួយមៃទាីរកពទ្យ កព្ុងោរបាញ់ 

ថ្្មំសូ ៃិងដ្ក់ថ្្អំាល់កបត ជៃូដល់តបជាពលរដឋា ៃិងផសេព្ផសាយអំពីបញ្ហា សុខភាពកផសេងៗ  

109 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ កៅន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
110 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួឯកឧត្តម ហាៃ កុសល អភិបាលរងកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី២៩ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០
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ពិកសសោរដ្ទាសំុខភាព ៃិងអនាម័យ។ ទៃទាឹមកៃះ អាជ្ាធរតកពុងក៏បាៃជយួសតមបសតមលួល 

ដឹកជញ្នូៃអ្កជំងឺតកីតកកៅោៃ់មៃទាីរកពទ្យបាៃទាៃ់កពលកវលា ៃិងបាៃចុះសរួនំាភ្ាមៗ 

កៅកពលមាៃបណ្ត ឹងោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវាសុខាភិបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំជយួអៃ្តរាគមៃ ៍

ឆ្ប់រហ័សចំកោះបទកល្មើសដដលបាៃកកើតក�ើងកៅមៃទាីរកពទ្យ ក៏ដចូកៅក្ពុងតកពុងកំពង់ចាម 

ទាងំមូល111។

កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុក ៃិងមណ្លសុខភាពទាងំឡាយនៃកខត្តកំពង់ចាម 

បាៃផ្តល់កិច្ចសហតបតិបត្តិោរោ៉ា ងល្អតាមរយៈោរបញ្នូៃអ្កជំងឺបៃ្តកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម ក្ពុងស្ាៃភាពជំងធឺងៃៃ់ធងៃរដដលពុំអាចពយាបាលបាៃកព្ុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

តសពុក ៃិងមណ្លសុខភាព។ បដៃ្មកលើកៃះ ោរិោល័យសុខុមាលភាពសង្គមនៃតកពុង 

កំពង់ចាម បាៃសហោរជាមយួតគនូកពទ្យនៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត ៃិងមណ្លសុខភាព បាៃចុះកៅ 

សហគមៃ៍ កដើម្ីផសេព្ផសាយអំពីកសវាសុខាភិបាលដល់តបជាពលរដឋាោក់ព័ៃ្ធៃឹងជំងតឺគពុៃ 

កោះកវៀៃ ជំងឆឺ្អឹងតតោក ជំងដឺភ្កក�ើងបាយ បញ្ហា កហៀរទឹកដភ្ក ៃិងស្ាៃភាពសស្ត ីមាៃ 

នផទាកោះជាកដើម112។

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត បាៃផ្តល់ោរោំតទោ៉ា ងសកម្មដល់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត តាមរយៈ 

សកម្មភាពមយួចំៃួៃរមួមាៃ ោរជសួជុលអោរសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ៃិងជំងទឺកូៅ ជសួជុលរបង 

មៃទាីរកពទ្យ ផ្តល់ឧបករណ៍ឆ្ពុះ (SCOPY) តមទាងំជយួករៀបចំៃិងដកលម្អកដៃ្ងកដៃ្ងដបងដចក 

អ្កជំងជឺាកដើម។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរសុខាភិបាល បាៃចុះកៅពិៃិត្យផ្ទា ល់កៅមៃទាីរកពទ្យកដើម្ ី

តជាបអំពីកង្ះខាតឧបករណ៍ ៃិងតតមនូវោរជាក់ដស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យផងដដរ។

៣�៦�៤� ការព្រៀរគរធនធាន និងសហការជាមួយមដគូអភិវឌ្ឍ

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំចាត់ដចងចបាស់លាស់ៃូវោរតគប់តគងចំណូលរបស់មៃទាីរកពទ្យ  

111 តបសាសៃ៍របស់កលាក ចាៃ់ ផលី្ អភិបាលតកពុងកំពង់ចាម នាន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០ កៅសាលតបជុំ 

សាលាតកពុងកំពង់ចាម
112 តបសាសៃ៍របស់កលាកតសី កអៀង សុភាបញ្្ញ តិ តបធាៃោរិោល័យសង្គកិច្ច ៃិងសុខុមាលភាព នាន ង្ៃទី៣០ 

ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០ កៅសាលតបជុំសាលាតកពុងកំពង់ចាម
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កដ្យបាៃករៀបចំជាតារាងព័ត៌មាៃអំពីហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងកផ្្ត តកលើចំណចុសំខាៃ់ៗចំៃួៃ៤  

រមួមាៃ៖ ១)តបកភទកសវា ២)ចំណូលជាក់ដស្តងបាៃទទលួ ៣)ចំណូលពីគកតមាងមលូៃិធ ិ

សមធម៌ ៃិង ៤)ចំណូលពីកបឡាជាតិរបបសៃ្តិសុខសង្គម។ ចំណូលៃីមយួៗទាងំកៃះ ក៏បាៃ 

កំណត់អំពីចំណូលពីតោមុៃ ចំណូលកព្ុងតោ ៃិងសរុបចំណូលគិតតតឹមតោ។ រឯីតបកភទ 

កសវា ដដលមាៃកំណត់កព្ុងតារាងកៃះ រមួមាៃ៖ ចំៃួៃពិៃិត្យជំងកឺតរៅ ជំងសឺំរាកកពទ្យ  

សំរាល កសវាអម កសវាបញ្នូៃ ៃិងកតរៅកសវាពីកសវា113។

ចំកោះចំណូលកតរៅពីកសវាសុខភាព ដដលមៃទាីរកពទ្យទទលួបាៃ គឺដតចំៃួៃពីរតបកភទ 

ប៉ាុកណាណ ះ រមួមាៃ៖ ១)ចំណូលបាៃមកពីអាហារដ្ឋា ៃ ៃិង ២)ចំណូលបាៃមកពីចំណត 

ម៉ាូត។ូ ចំណូលទាងំកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃបញ្ចនូលកៅក្ពុងចំណូលហិរញ្ញប្ទាៃដដលបាៃមកព ី

ោរបង់កសវារបស់អ្កជំងឺ។ ដផ្អកតាមកសចក្តីដណនំាស្ត ីពីោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ 

សុខាភិបាល នាដខមីនា ឆំ្្២០១១ ចំណូលកតរៅកសវាសុខភាព ២៥% សតមាប់ជំៃយួបកងកេើៃ 

គុណភាពកសវា (មៃទាីរកពទ្យរកសាទុក) ៃិង៧៥% សតមាប់បង់ចលូ្វិោជាតិ។

កៅក្ពុងោរកកៀរគរធៃធាៃកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើកិច្ចសហតបតិបត្តិោរល្អជាមយួ 

នដគូអភិវឌ្ឍនានា ដដលរមួមាៃ៖ ១)ទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិជប៉ាុៃ (JICA)  

២)ទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិកកូរ៉ា (KOICA) ៣)អង្គោរសុខភាពពិភពកលាក  

(WHO) ៤)អង្គោរតគីសទាបរិសុទ្ធនៃន ង្ៃចុងកតោយ ៥)ដផ្កតសាវតជាវកវជ្សាសស្តកងទ័ព 

កជើងទឹកទី២របស់សហរដឋាអាកមរិក (U.S.NAMRU-2) ៦)មលូៃិធិសកល (Global Fund)  

៧)អង្គោរ NANUM International ៨)កម្មវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍បណ្តពុ ះកមករាគក្ពុងមៃទាីរពិកសាធៃ៍  

(DMDP) ៃិងមលូៃិធិតបជាជៃរបស់អង្គោរសហតបជាជាតិ (United Nation Population  

Fund: UNFPA) ជាកដើម។ អង្គោរទាងំកៃះ បាៃចលូរមួោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរជយួោំតទដល់ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កដ្យបាៃផ្តល់ៃវូឧបករណ៍ សមា្ភ រ (មា៉ា សុីៃ X-Ray ឧបករណ ៍

បំដបកតកលួស ដកវដ្ទាទំារក �ដុតសំរាម ៃិងបរិោ្រដផ្កកធ្មញជាកដើម) ៃិងជំនាញបកច្ចកកទស 

113 ព័ត៌មាៃស្ត ីពីហិរញ្ញវត្ពុរបស់មៃទាីរកពទ្យោក់ព័ៃ្ធព័ត៌មាៃអំពីចំណូល
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តាមរយៈវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល កិច្ចតបជុំពិកតោះកោបល់ ៃិងសិោ្សាលានានា។ បដៃ្មពីកៃះ  

អង្គោរ JICA បាៃបញ្នូៃអ្កស្ម ័តគចិត្តជប៉ាុៃមយួចំៃួៃមកអភិវឌ្ឍ ៃិងសិកសាដស្ងយល់ 

តាមរយៈកិច្ចសហតបតិបត្តិោររវាងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអង្គោរ JICA។

កដើម្ីពតងឹងកិច្ចសហតបតិបត្តិោរល្អរវាងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអង្គោរនដគូ មៃទាីរកពទ្យមាៃ 

យុទ្ធសាសស្តគៃ្ឹះមយួចំៃៃួដចូជា៖ ១)បកងកេើៃភាពស្ិទ្ធស្ាលក្ពុងអំ�ពុងកពលបំកពញោរងារ 

ជាមយួអង្គោរនដគ ូ២)មាៃោរលះបង់កពលកវលា ៃិងខិតខំកធ្ើោរជាមយួអង្គោរនដគ ូ 

៣)មាៃកោលបំណង កោលកៅចបាស់លាស់ ៃិងពិតតបាកដជាមយួអង្គោរនដគូ ៤)ផ្តល ់

កិច្ចសហោរសតមបសតមលួលដល់អង្គោរនដគូកព្ុងោរអៃុវត្តសកម្មភាព ៥)មាៃកពលកវលា 

ជបួជាមួយអង្គោរនដគូោ៉ា ងកហាចណាស់ពីរដងកព្ុងមួយឆំ្្ ៃិង ៦)សហោរជាមយួមៃទាីរ 

ោក់ព័ៃ្ធកដើម្ីជយួរកអង្គោរនដគឱូ្យោំតទដល់មៃទាីរកពទ្យ។

កផសេងពីកធ្ើកិច្ចសហតបតិបត្តិោរជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកកៀរគរសប្ពុរស 

ជៃកៅក្ពុងោរជយួជាសមា្ភ រ ោរកសាងៃិងជសួជុលកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបូវៃ័្ត មាៃដូចជា  

ដតគសតមាប់អ្កជំងឺ ោរសាងសង់អោរពិៃិត្យកុមារ ោរជសួជុលអោរចាស់ៗ រ្យៃ្តសកសងា្គ ះ 

អ្កជំង ឺ(Ambulance) ៃិងោរសាងសង់អោរមៃទាីរពិកសាធៃ៍ជាកដើម។

៣�៧� ការពដារះពសាយ្រញ្ហា ព្រឈមជាមួយព្រជា្លរដ្ឋ និងសហគមន៍ 

កដើម្ីឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីគុណភាពកសវាដដលបាៃផ្តល់ ៃិងកដើម្ីមាៃព័ត៌មាៃសតមាប់កធ្ើ 

ោរដកលម្អគុណភាពកសវារបស់មៃទាីរកពទ្យឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើងដ្មកទៀត តពមទាងំ 

កដ្ះតសាយបញ្ហា នានារបស់តបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ៍ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃ 

យៃ្តោរទទួលព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ាពីអ្កជំងឺៃិងសាធារណជៃ តាមរយៈតបអប់ 

សំបុតត ោរជបួកដ្យផ្ទា ល់ ទរូស័ពទា បណា្ត ញទំនាក់ទំៃងសង្គម អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍  

ៃិងនដគសូុខាភិបាល (តកពុមោរងារមលូៃិធិសមធម៌...)។ ទៃទាឹមកៃះ ទីភ្ាក់ងារបញ្្ក់ោរ

ចំណាយ (Payment Certification Agency: PCA) នៃតកសួងសុខាភិបាល ក៏បាៃចុះ 

សទាង់មតិ (Survey) ករៀងរាល់ដខ កៅតាមមូលដ្ឋា ៃកដ្យសមា្ភ សៃ៍ជាមយួតបជាពលរដឋា 
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ផ្ទា ល់ កដើម្ីតសង់ព័ត៌មាៃដដលោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ 

ជៃូតបជាពលរដឋា ៃិងរាយោរណ៍ផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់មកមៃទាីរកពទ្យវិញកដើម្ីចាត់វិធាៃោរ 

កដ្ះតសាយៃវូរាល់បញ្ហា នានាដដលតបជាពលរដឋាបាៃកលើកក�ើង។

បនាទា ប់ពីទទួលបាៃព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ាពីអ្កជំងឺៃិងសាធារណជៃរចួមក  

មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរកឆ្ើយតបឬជៃូព័ត៌មាៃកៅវិញ តាមរយៈ៖ ១)រចនាសម្័ៃ្ធសុខាភិបាល  

២)អាជ្ាធរ ៣)នដគអូភិវឌ្ឍ ៤)សហគមៃ៍ ៥)កវទិោសាធារណៈ ៃិង៦)បណា្ត ញទំនាក់ទំៃង 

សង្គម។ កតោយកពលទទួលបាៃព័ត៌មាៃៃិងកធ្ើោរកឆ្ើយតបរចួមក មៃទាីរកពទ្យបាៃកធើ្ោរ

កដ្ះតសាយៃវូព័ត៌មាៃ (ោរទិកតៀៃ ៃិងសំណូមពរ) ដដលទទលួបាៃទាងំកនាះតាមរយៈ៖ 

១)ោរកធ្ើចំណាត់ថ្្ក់បញ្ហា  ២)ោរបញ្នូៃៃិងកដ្ះតសាយបញ្ហា កៅតាមឋានាៃុតកមនៃ 

រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យ ៣)ោរតបជុំកដ្ះតសាយតាមដផ្ក១ដខម្តងដដលដឹកនំាកដ្យតបធាៃ 

ដផ្កឬអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យដដលទទួលបៃទាពុក ៤)គណៈកម្មោរវិៃ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យ  

៥)កិច្ចតបជុំបកច្ចកកទសតបចំាដខក្ពុងមៃទាីរកពទ្យៃិងកៅមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត ៃិង ៦)កព្ុង 

ករណីមាៃបញ្ហា ធងៃៃ់ធងៃរបញ្នូៃកៅមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកដើម្ីមាៃវិធាៃោរបៃ្ត114។

៣�៧�១� ការ្ិនិត្យ និងវិភាគពលើមតិរ្រស់អនា្រជំងឺតាមរយៈព្រអ្រ់សំ្រុពត

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម បាៃករៀបចំដ្ក់តបអប់សំបុតតកៅតាមដផ្ក ៃិងតបគល់ោរ 

ទទួលខុសតតនូវឱ្យតបធាៃដផ្កៃីមយួៗ តពមទាងំដបងដចកបុគ្គលិកសតមាប់ោៃ់កសារតបអប់ 

សំបុតត។ មៃទាីរកពទ្យបាៃកបើកតបអប់កៃះជាករៀងរាល់១ដខម្តង កដ្យមាៃោរចលូរមួពី៖  

១)តបធាៃដផ្ក ២)តកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិង ៣)គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ។  

ោរកបើកតបអប់កៃះមាៃកំណត់កហតុដដលបាៃបញ្្ក់អំពីោលបរិកចទ្ សមាសភាពចលូរមួ  

សរុបទិៃ្ៃ័យក្ពុងតបអប់ ៃិងបញ្ហា រកក�ើញកដ្យោរកបើកតបអប់សំបុតត តពមទាងំមាៃោរ 

ទទួលសា្គ ល់កដ្យតបធាៃដផ្ក ៃិងអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យទទួលបៃទាពុក115។

114 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០២/០៧/២០២០
115 -ដ-
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

មតិកោបល់ៃិងសំណូមពររបស់អ្កជំងឺ ក៏ដចូតគលួសាររបស់អ្កជំងឺកផ្្ត តកលើបញ្ហា  

ធំៗចំៃួៃ៤ចំណចុគ ឺ១)ឥរិោប្របស់តគនូកពទ្យ ៃិងោរយកចិត្តទុកដ្ក់ ២)តនម្កសវា  

ៃិងោរយកលុយបដៃ្ម ៣)អនាម័យ ៃិង ៤)សមា្ភ រកតបើតបាស់។ ចំកោះបញ្ហា មយួចំៃួៃ 

ដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ ពុំបាៃកំណត់អត្តសញ្្ញ ណចបាស់លាស់ថ្

ជាបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ ណាមួយកទ។ កទាះបី ជាោ៉ា ងណាក៏កដ្យ កបើពិៃិត្យោ៉ា ង 

ម៉ាត់ចត់កលើបញ្ហា ទាងំបួៃកៃះ គពឺុំមាៃលក្ណៈធងៃៃ់ធងៃរកទ កហើយបញ្ហា មួយចំៃៃួកកើតក�ើង 

កដ្យោរយល់តច�ំពីអ្កជំងឺ កដ្យសារតគនូកពទ្យពុំបាៃពៃ្យល់កកបាះកបាយអំពីព័ត៌មាៃ 

នៃោរបង់ន្្កសវា116។

មតិកោបល់ ៃិងសំណូមពររបស់អ្កជំង ឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ ដដលមាៃកៅកព្ុង 

កំណត់កហតុ តតនូវបាៃបញ្នូៃកៅតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព កដើម្ីតបជុំកដ្ះតសាយ។  

កិច្ចតបជុំកៃះ ដឹកនំាកដ្យអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ១របូ ៃិងមាៃសមាសភាពចូលរមួពីតគប់ 

ដផ្កោក់ព័ៃ្ធ។

តាមរយៈកំណត់កហតុ មតិកោបល់ៃិងសំណូមពររបស់អ្កជំងឺ ក៏ដចូតគលួសារអ្កជំងឺ  

បាៃកលើកក�ើងៃវូបញ្ហា  ៃិងសំណូមពរមយួចំៃៃួដចូជា៖ ១)បុគ្គលិកកពទ្យមាៃឥរិោប្ 

មិៃសវូល្អដ្ក់អ្កជំងឺ ៃិងអ្កកំដរ ២)មៃទាីរកពទ្យសា្អ តដតបៃទាប់ទឹកមាៃធុំកិ្ៃតិចៗ ៣)បុគ្គ- 

លិកកពទ្យបាៃចាក់ថ្្ឈំឺៗ  ៤)សុំឱ្យតគនូកពទ្យរសួរាយរាក់ទាក់ កពលវះោត់រចួរាល់ ៥)សុំឱ្យ 

តគនូកពទ្យផ្តល់កសវាបាៃល្អទាងំន ង្ៃកធ្ើោរ ទាងំន ង្ៃបុណ្យ ៦)សុំឱ្យតគនូកពទ្យបកងកេើៃោរដ្ទាឱំ្យ 

បាៃកតចើៃ ៧)សុំឱ្យតគនូកពទ្យជួយសកសងា្គ ះជីវិតសិៃកទើបគិតោរបង់ន្្កសវាជាកតោយ ៃិង  

៨)សុំឱ្យដ្ក់តនម្កសវាកៅតាមសាលៃីមួយៗកដើម្ីងាយតសលួលកមើល117។

បដៃ្មកលើកៃះ កតរៅពីមតិកោបល់របស់អ្កជំងឺ ឬតគលួសារអ្កជំង ឺមៃទាីរកពទ្យ បាៃករៀបចំ 

ឱ្យមាៃយៃ្តោរផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ពីបុគ្គលិកកៅតគប់ដផ្ក កដ្យផ្តល់ជាមតិកោបល ់
116 កំណត់កហតុតបជុំគណៈកម្មោរធានាគុណភាពកៅដផ្កវះោត់ ដផ្កកុមារ ៃិងដផ្កសម្ភពៃិងករាគសស្ត ី តបចំា

ដខធ្នូ ឆំ្្២០១៨
117 កំណត់កហតុតបជំុគណៈកម្មោរធានាគុណភាពកៅដផ្កវះោត់តបចំាដខមករា ឆំ្្២០១៩
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ដកលម្អកលើបញ្ហា នានាដដលបុគ្គលិកៃីមយួៗបាៃជបួតបទះ កព្ុងកនាះមាៃ៖ ១)របសួោ្យ 

ជាករាគកៅកដៃ្ងវះោត់ ២)ោរបំកពញឯកសារកៅពុំទាៃ់កពញកលញកៅកពលបញ្នូៃព ី

ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ៃិង ៣)ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់មិៃមាៃមា៉ា សុីៃ ECG។ កលើសពីកៃះ 

បុគ្គលិកកពទ្យ ក៏បាៃសំណូមពរមួយចំៃៃួ ដចូជា៖ ១)កស្ើសុំឱ្យមាៃោរជសួជុលដតគ  

២)កស្ើសុំរកទះរុញចាក់ថ្្បំដៃ្មកៅដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ៃិង ៣)សុំទុកោអុកសុីដសៃ ៃិង 

ទុកោសតមាប់មា៉ា សុីៃ Ventilation។

បនាទា ប់ពីទទលួបាៃមតិកលើកក�ើងរបស់អ្កជំងឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំង ឺ តពមទាងំបុគ្គលិក 

កពទ្យខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យភ្ាម កដើម្ីរកយៃ្តោរ 

កដ្ះតសាយបនាទា ៃ់ ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងរបាយោរណ៍របស់តកពុមោរងារបញ្្ក់ចំណាយ 

របស់តកសងួសុខាភិបាល អំពីបញ្ហា នានាដដលតកពុមោរងារកៃះរកក�ើញកៅមលូដ្ឋា ៃ។  

មៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់យៃ្តោរកដ្ះតសាយមយួចំៃៃួតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងភាព 

កជឿទុកចិត្តបាៃ ដដលកធើ្ឱ្យតបជាពលរដឋាមាៃោរកពញចិត្ត ៃិងបុគ្គលិកកពទ្យអាចទទលួ 

យកបាៃទាងំោរកដ្ះតសាយបញ្ហា  ៃិងសំណូមពរនានា118។

៣�៧�២� វិធានការនិងដំពណារះពសាយ

កៅក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា ដដលអ្កជំងឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺបាៃកលើកក�ើង តតនូវបាៃ 

ចាត់ចំណាត់បញ្ហា  ដដលតតនូវកដ្ះតសាយកៅក្ពុងកតមិតណាមយួ។ បញ្ហា មយួចំៃួៃតតនូវបាៃ 

កដ្ះតសាយកតមិតដផ្ក ៃិងគណៈកម្មោរវិៃ័យ ៃិងបញ្ហា មួយចំៃួៃកទៀត តតនូវបាៃកដ្ះតសាយ 

កតមិតថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ករណីបញ្ហា មាៃស្ាៃភាពពិបាកកដ្ះតសាយ ៃិងតតនូវឆ្ងោរ 

សកតមចឯកភាពពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ។ យៃ្តោរកដ្ះតសាយបញ្ហា ទាងំកៃះកធ្ើក�ើងតាម 

រយៈោរជបួជាមយួបុគ្គលិកផ្ទា ល់ ៃិងតាមកិច្ចតបជុំរមួ។

តបសិៃកបើបញ្ហា  តតនូវបាៃរកក�ើញចបាស់លាស់ថ្បុគ្គលិកកពទ្យ ឬតគនូកពទ្យណាមួយ 

បាៃតបតពឹត្តកំហុស កហើយស្ាៃភាពពុំមាៃលក្ណៈធងៃៃ់ធងៃរ កនាះនាយសាល តបធាៃដផ្ក  

118 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ នាន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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ៃិងអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យទទលួបៃទាពុកដផ្ក រមួជាមយួគណៈកម្មោរវិៃ័យ បាៃកៅមក 

សាកសរួផ្ទា ល់ ៃិងដណនំាជាកលើកទី១។ ក្ពុងករណីមិៃរាងចាល តបតពឹត្តកំហុសជាកលើកទី២  

បុគ្គលិកកនាះៃឹងតតនូវោត់តបាក់កលើកទឹកចិត្តចំៃៃួ២ន ង្ៃ ៃិងទទលួោរដណនំាជាលាយ- 

លក្ណ៍អកសេរពីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកដ្យោរផ្តិតកមនដទទលួសា្គ ល់កំហុស ៃិងសៃយាដកលម្អ 

កំហុសកៃះ កហើយករណីតបតពឹត្តកំហុសកលើកទី៣ (កំហុសដដដលៗ) កនាះរបាយោរណ ៍

អំពីោរតបតពឹត្តកំហុស ៃឹងតតនូវបញ្នូៃកៅថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត កដើម្ីសកតមច 

ដ្ក់ពិៃ័យ ឬកស្ើបញ្ឈប់ពីោរងារ119។

ក្ពុងករណីបញ្ហា  ពុំតតនូវបាៃរកក�ើញ ឬកំណត់អត្តសញ្្ញ ណថ្ បុគ្គលិក ឬតគនូកពទ្យ 

ណាមួយ តបតពឹត្តដចូមាៃក្ពុងមតិរបស់អ្កជំង ឺឬតគលួសាររបស់អ្កជំងឺកលើកក�ើងកទ តបធាៃ 

មៃទាីរកពទ្យ ឬអៃុតបធាៃទទលួបៃទាពុកដផ្កដឹកនំាកិច្ចតបជុំរមួសតមាប់ដផ្កោក់ព័ៃ្ធ កដើម្ ី

កដ្ះតសាយៃវូបញ្ហា  ៃិងសំណូមពរទាងំកនាះ។ ក្ពុងកិច្ចតបជុំកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ  

បាៃដណនំាកតកើៃរលំឹកជារមួ ៃិងតតមង់ទិសដកតតមនូវៃវូកំហុសឆ្គងដដលកកើតក�ើងកដ្យ 

កចតនាក្តី ឬអកចតនាក្តី តពមទាងំរកមកធយាបាយកដ្ះតសាយៃវូសំណូមពរដដលបាៃកស្ើ 

កដ្យអ្កជំង ឺឬតគលួសារអ្កជំងឺ។

ជាលទ្ធផល ដំកណាះតសាយរបស់មៃទាីរកពទ្យចំកោះបញ្ហា  ៃិងសំណូមពរដដលអ្កជំង ឺ 

ឬតគលួសារអ្កជំង ឺបាៃកលើកក�ើង មាៃដូចជា៖ ១)អកញ្ើញសាមីខ្លួៃមកកធ្ើោរអប់រំដណនំា 

ឱ្យដកឥរិោប្ ៃិងកោរពតកមសីលធម៌វិជ្ាជីវៈឱ្យបាៃខ្ាប់ខ្លួៃ ២)បុគ្គលិកសមា្អ ត តតនូវ 

បកងកេើៃោរសមា្អ តរាល់២កៅ៣កមា៉ា ងម្តង ៃិងតតនូវសមា្អ តភ្ាមៗ កព្ុងករណីមាៃោរកៅព ី

បុគ្គលិក ៣)ប្តនូរមកកតបើថ្្កំលបជំៃសួវិញចំកោះអ្កជំងឺដដលមាៃោរធលូតសាលកតចើៃ  

កចៀសវាងោរចាក់ថ្្ដំដលនំាឱ្យអ្កជំងឺមាៃោរឈចឺាប់ខំ្ាង ៤)តបធាៃដផ្កបាៃកធ្ើោរ 

ដណនំាបដៃ្មកទៀតចំកោះបុគ្គលិកជាញឹកញាប់អំពីវិៃ័យ ៃិងឥរិោប្ ៥)បុគ្គលិកតបចំា 

ោរ តតនូវមាៃទំៃលួខុសតតនូវខ្ស់កដ្យមាៃវត្តមាៃ២៤កមា៉ា ង មិៃគិតន ង្ៃបុណ្យ ឬចុងសបា្ត ហ៍ 

119 បទបញ្ញត្តិកលខ២៥៨/១៨ មព.កច ចុះន ង្ៃទី១៨ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម
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ក�ើយ ៦)តបធាៃដផ្កដណនំាឱ្យបុគ្គលិកតបចំាោរ តាមដ្ៃអ្កជំងឺឱ្យបាៃដិតដល់ ៃិង 

តតនូវតបញា៉ា ប់រាយោរណ៍ជូៃតគនូកពទ្យករណីមាៃបញ្ហា  ៧)តតនូវផ្តល់កសវាជៃូដល់អ្កជំងឺ 

កដ្យោ្ម ៃលក្ខណ្មុៃៃឹងទទូាត់តនម្កសវា ៃិង ៨)បាៃកធ្ើសំកណើកៅគណៈកម្មោរធានា 

គុណភាពពីោរដ្ក់តារាងតនម្កសវាក្ពុងដផ្កវះោត់ (ក)120។

កដ្យដ�កបញ្ហា  ៃិងសំណូមពររបស់តគនូកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិក បាៃកដ្ះតសាយដចូ 

តកៅ៖ ១)កធ្ើោរតសង់វត្ពុវិភាគកដើម្ីបណ្តពុ ះកមករាគ ៃិងកធ្ើោរដណនំាៃិងអប់រំអ្កជំងឺកធ្ើ 

អនាម័យឱ្យបាៃខ្ាប់ខ្លួៃ ២)ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ (ICU) តតនូវជយួបំកពញឯកសារមុៃបញ្នូៃ 

អ្កជំងមឺកកដៃ្ងសំរាក ៣)កធ្ើសំកណើរកៅ គណៈកម្មោរធានាគុណភាពមៃទាីរកពទ្យកដើម្ី 

កស្ើសុំជសួជុលដតគ សុំរកទះរុញចាក់ថ្្ ំសុំទុកោអុកសុីដសៃៃិងទុកោសតមាប់ មា៉ា សុីៃ  

Ventilation ៃិងកស្ើសុំមា៉ា សុីៃកធ្ើ ECG កៅដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់121។

120 កំណត់កហតុតបជុំគណៈកម្មោរធានាគុណភាពកៅដផ្កវះោត់តបចំាដខមករា ឆំ្្២០១៩
121 -ដ-
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៣�៨� ការផ្តរួចពផ្តើមគំនិត ្្មទីៗ និងនវានុវត្តន៍ពដើម្បទីពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្មានដំពណើរការ 

កាន់សតព្រពសើរ

៣�៨�១� ការ្រពនញ្រៀ្រអំ្ទីព្រធាន្រទពា្រ់្័ន្ធនឹងនវានុវត្តន៍ និងការមចនាព្រឌិត 

ពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្ដំពណើរការកាន់សតព្រពសើរ 

កៅក្ពុងោរបកសញ្ៀបទសសេនាទាៃោក់ព័ៃ្ធៃឹងៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតកៅកព្ុងោរ 

បំកពញោរងារ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃកកៀគរ ៃិងសហោរជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍ  

កដើម្ីកធ្ើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លៃវូតទឹស្ត ីៃិងជំនាញ ្្មីៗ តពមទាងំបទពិកសាធៃ៍ល្អៗជូៃដល ់

បុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យ។ នដគអូភិវឌ្ឍដដលជយួក្ពុងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លមាៃដចូជា៖  

១)កម្មវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍បណ្តពុ ះកមករាគក្ពុងមៃទាីរពិកសាធៃ៍ (DMDP) ជយួបណ្តពុ ះបណា្ត លកលើ 

ោរងារមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ២)មលូៃិធិតបជាជៃរបស់អង្គោរសហតបជាជាតិ (UNFPA)  

ជយួបណ្តពុ ះបណា្ត លដផ្កឆ្មបៃិងទារក ៣)ទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិជប៉ាុៃ (JICA)  

ជយួបណ្តពុ ះបណា្ត លកលើោរងារដ្ទាទំារក ៤)NANUM International ជយួបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

ទកូៅ អាតស័យតាមោរកស្ើសុំរបស់មៃទាីរកពទ្យ122។

ជាមយួោ្រកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកធ្ើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លនផទាក្ពុងរបស់ខ្លួៃ កៅកលើ 

តបធាៃបទមយួចំៃួៃដចូជា៖ ១)ោរចម្ងករាគ ដដលបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់មសៃ្តី ្្ម ី ចំៃួៃ 

១ដងកព្ុង១ឆំ្្ ៃិងមសៃ្តីចាស់៥ដងកព្ុង១ឆំ្្ ២)សកម្មភាពសតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់  

កសាភ័ណភាព ស្តង់ដ្ កស្រភាព (ស៥.) ដល់ជៃបកងា្គ ល ១ឆំ្្១ដង ៣)ទិវាកវជ្សាសស្ត   

សល្យសាសស្ត  ១ឆំ្្២ដង ៤)ទិវាវិទយាសាសស្ត ដ្ទា១ំឆំ្្១ដង ៥)ោរអភិវឌ្ឍវិជ្ាជីវៈបៃ្ត  

បាៃចំៃៃួ៥វគ្គ ដដលវគ្គទី១ចាប់កផ្តើមកៅដខឧសភា ឆំ្្២០១៧123។

122 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមួយសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០
123 -ដ- កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០
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៣�៨�២� ការដឹ្រនាអំនុវត្ត ការជំរុញ និងការោពំទការអនុវត្តគំនិតមចនាព្រឌិត

និងនវានុវត្តន៍្រនាពុងអង្គភា្ផ្តល់ពសវា

តាមរយៈោរបណ្តពុ ះបណា្ត លពីនដគអូភិវឌ្ឍៃិងនផទាក្ពុងរបស់មៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំ 

បទពិកសាធៃ៍ៃិងោរខិតខំតសាវតជាវរបស់គណៈតគប់តគងៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ កយើង 

ក�ើញថ្មាៃស្ានដជាៃវាៃុវត្តៃ៍មួយចំៃួៃបាៃកកើតមាៃក�ើង រមួមាៃ៖ 

១.ទិវាកវជ្សាសស្ត  សល្យសាសស្ត  ៃិងវិទយាសាសស្ត ដ្ទា ំដដលករៀបចំក�ើងកដ្យមៃទាីរ 

កពទ្យ។ 

២.ឯកសារមយួចំៃៃួកដើម្ីបំកពញតតមនូវោរោរងាររបស់មៃទាីរកពទ្យ មាៃដចូជា៖ 

១)ទតមង់ សតមាប់តាមដ្ៃសស្ត ីសំរាលកៃូ ២)ទតមង់សតមាប់តាមដ្ៃទារក 

កតោយកពលសំរាល ៣)បញ្ីតតលួតពិៃិត្យ (check list)សតមាប់វាយតនម្របស ់

គណៈកម្មោរោរោរោរចម្ងករាគ ស៥. ៃិងវិៃ័យ ដដលករៀបចំក�ើងកដ្យមៃទាីរ 

កពទ្យ។

៣.កម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លស្ត ីពីោរអភិវឌ្ឍវិជ្ាជីវៈបៃ្ត ដដលករៀបចំក�ើងកដ្យមៃទាីរ 

កពទ្យ។

៤.ោរកំណត់យកន ង្ៃទី១៤ ដខកុម្ភៈកៅជាន ង្ៃផ្តល់្ម កដ្យមៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់ផ្កេ  

១ទង កហើយតបសិៃកបើចំន ង្ៃកំកណើត មៃទាីរកពទ្យផ្តល់ៃំខបួកំកណើតចំៃៃួ១។

៥.ឧបករណ៍បរិោ្រកពទ្យ មាៃដូចជា៖ មា៉ា សុីៃសាកេ ដៃរ 64 slides មា៉ា សុីៃ Bioc-

hemistry Pentra C400 ដដលកកើតមាៃក�ើងតាមកិច្ចសហោរជាមយួវិស័យ 

ឯកជៃក្ពុងរបូភាពដបងដចកផលចំកណញ។ កៅក្ពុងកិច្ចដំកណើរោរមៃទាីរកពទ្យផ្តល ់

ទីកដៃ្ង ទឹក ៃិងកភ្ើង ចំដណកឯតកពុមហ៊ុៃទទលួខុសតតនូវបុគ្គលិក ដ្ទា ំៃិង 

ជសួជុល។ កៅកពលចប់កិច្ចសៃយា មា៉ា សុីៃសាកេ ដៃរជាកម្មសិទ្ធិរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៦.ធុងសំរាមកធ្ើពីដបទឹកសុទ្ធ

៧.្ូផ្កេ កធ្ើពីគតមបដបទឹកសុទ្ធ
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៨.របូចម្ាក់ជ័យវរ ្ម័ៃទី៧ ដដលកកើតកចញពីោរចលូរមួរបស់បុគ្គលិក

៩.កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យ ដចូជាបង់សតមាប់អង្គពុយលំដហរោយ បាៃមកពីោរ 

កកៀគរសប្ពុរសជៃ

១០.កម្មវិធីកលើកកម្ស់បរិស្ាៃ (កំណត់ឱ្យដផ្កៃីមយួៗមាៃសួៃចបាររបស់ខ្លួៃ) ៃិង 

តប�ងតបណំាងតាមដផ្ក

១១.លាបព័ណ៌ៃិងបិទផ្្កក ្្ម ះធុងសំណល់ឱ្យតតនូវកៅតាមកោលោរណ៍ដណនំា

១២.ទុកដ្ក់ឧបករណ៍កៅតាមកោលោរណ៍ ស៥.។

កដើម្ីជំរុញឱ្យមសៃ្តីមាៃគំៃិតផ្តលួចកផ្តើមកៅក្ពុងោរបំកពញោរងារ គណៈតគប់តគងមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃកធ្ើោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល តពមទាងំផ្តល់កពលកវលាៃិងឱោសដល់បុគ្គលិកណាដដល 

មាៃបំណងចង់បៃ្តោរសិកសា ឬមាៃគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម ្្មីៗកៅក្ពុងោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃ។  

ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃកធើ្ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លនផទាក្ពុងរបស់ខ្លួៃ ៃិងអៃុញ្្ញ តឱ្យបុគ្គលិកកៅ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លកៅកតរៅអង្គភាព តពមទាងំកៅបៃ្តោរសិកសារយៈកពលដវងផងដដរ។ កដើម្ ី

ជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកដដលចលូរមួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃ៖ ១)រកសាកបៀវតសេ ២)ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៣)អៃុញ្្ញ តឱ្យកធើ្ោរ 

កៅន ង្ៃកៅរ៍-អាទិត្យកដើម្ីបាៃចំណូលបដៃ្ម ៃិង ៤)ផ្តល់កពលកវលា124។

ជាមយួោ្ដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តក្ពុងរបូភាពជាប័ណណសរកសើរដល ់

បណា្ត ដផ្កដដលមាៃស្ានដល្អក្ពុងោរអៃុវត្តសកម្មភាព រមួមាៃ៖ សកម្មភាពោរតតលួតពិៃិត្យ 

ោរបងាកេ រោរចម្ងករាគ (IPC) ៃិងសកម្មភាពសតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព  

ស្តង់ដ្រ កស្រភាព (ស៥.)។

124 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០
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សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម136

៣�៩� ្រតា្ត គនលៃឹរះមនភា្ពជាគជ័យរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

ោរអៃុវត្តដចូបាៃករៀបរាប់ខាងកលើកៃះ ជាមលូកហតុនំាឱ្យមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម 

ទទួលបាៃចំណត់ថ្្ក់កលខ១ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត៣ (CPA3) កៅទទូាងំតបកទស នាឆំ្្២០១៩។ 

តាមោរកលើកក�ើងរបស់អភិបាលរងកខត្តទទលួបៃទាពុកោរងារសុខាភិបាលបាៃឱ្យ 

ដឹងថ្ ោរដដលមៃទាីរកពទ្យកខត្តទទលួបាៃលទ្ធផលដចូន ង្ៃកៃះគកឺដ្យសារកតា្ត មយួចំៃួៃ  

រមួមាៃ៖ 

១) កោលៃកោបាយ ៃិងោរចង្អពុលបងាហា ញពីរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតកសួងសុខាភិបាល 

២) ោរោំតទពីអាជ្ាធរកខត្ត តកពុង

៣) ោរចលូរមួោំតទ ៃិងតតលួតពិៃិត្យពីមៃទាីរសុខាភិបាល 

៤) ោរចលូរមួពីមៃទាីរជំនាញកៅជុំវិញកខត្ត ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធ តពមទាងំតបជាពលរដឋា 

៥) ោរចលូរមួពីនដគូអភិវឌ្ឍ 

៦) សាមគ្គីភាពរវាងអាជ្ាធរកខត្ត តកពុង មៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងមៃទាីរកពទ្យ ៃិង

៧) ោរខិតខំដកលម្អជាតបចំារបស់មៃទាីរកពទ្យ125។

ជាមយួោ្កៃះដដរ កលាកតបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលក៏បាៃកលើកក�ើងផងដដរថ្ ភាព 

កជាគជ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តគអឺាតស័យកៅកលើកតា្ត ទំនាក់ទំៃងល្អរវាងមៃទាីរសុខាភិបាល 

ជាមយួៃឹងមៃទាីរកពទ្យ គកឺតបៀបបាៃកៅៃឹងទំនាក់ទំៃងរវាងអណា្ត តៃិងកធ្មញ126។

កដ្យដផ្អកកលើបទពិកសាធៃ៍កៅក្ពុងោរដឹកនំាៃិងតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកព្ុងកពលកៃ្ង 

មក កលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ក៏បាៃកលើកក�ើងៃវូកតា្ត មយួចំៃួៃសតមាប់ 

ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យឱ្យទទួលបាៃកជាគជ័យ រមួមាៃ៖ 

១) ោរលះបង់ 
125 ោរជបួពិភាកសាជាមយួឯកឧត្តម ហាៃ កុសល អភិបាលរងកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី២៩ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០
126 ោរជបួពិភាកសាជាមយួកលាកកវជ្បណ្ិត គីមសួ ភីរុណ តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី 

២៩ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០
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២) តម្ាភាព 

៣) ោរកធ្ើោរងារជាតកពុម 

៤) ោរដណនំាតតមង់ទិសដល់ថ្្ក់កតោម 

៥) ោរយកភាសាកបះដងូមកអៃុវត្តកៅកព្ុងកពលបំកពញោរងារ 

៦) ោរចាប់យកមៃុសសេគៃឹ្ះក្ពុងមៃទាីរកពទ្យមកកតបើតាមរយៈោរកលើកទឹកចិត្ត ៃិង

៧) ោរបកងកេើៃទំនាក់ទំៃងស្ិទ្ធស្ាលទាងំនផទាក្ពុង ទាងំនផទាកតរៅ127។

127 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០
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ជពូំកទី៤. សេចក្ីេន្និដ្ឋា ន

ជំ្្ូរទទី៤� ពសច្រ្តទីសននាិដា្ឋ ន

ក្ពុងរយៈកពល៥ឆំ្្ (២០១៥-២០១៩) មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃខិតខំបំកពញ 

ោរងារ កដ្យសកតមចបាៃៃវូលទ្ធផល ដចូជា៖ ១)ចំៃៃួតបជាពលរដឋាមកកតបើតបាស់ 

កសវាមាៃោរកកើៃក�ើងពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្ ២)អតតាស្ាប់របស់អ្កជំងឺមាៃោរ្យចុះ  

៣)បរិស្ាៃៃិងកសាភ័ណភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យោៃ់ដតតសស់សា្អ ត ៤)កហដ្ឋា រចនាសម័្ៃ្ធ 

របស់មៃទាីរកពទ្យោៃ់ដតរកីចកតមើៃៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងកសចក្តីតតនូវោរ ៥)សមត្ភាពៃិង 

ទឹកចិត្តបំកពញោរងាររបស់បុគ្គលិកមាៃោរកកើៃក�ើង ៦)ោរដចករដំលកចំកណះដឹងៃិង 

បទពិកសាធៃ៍ដល់មៃទាីរកពទ្យដនទ។

ោរសកតមចបាៃលទ្ធផលខាងកលើ កដ្យសារមាៃ៖ ១)កោលៃកោបាយ ៃិងោរ 

ចង្អពុលបងាហា ញពីរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតកសងួសុខាភិបាល ២)ោរោំតទពីអាជ្ាធរកខត្ត តកពុង  

មៃទាីរសុខាភិបាល មៃទាីរជំនាញកៅជុំវិញកខត្ត ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធ តពមទាងំតបជាពលរដឋា  

៣)ោរចលូរមួពីនដគូអភិវឌ្ឍ ៤)ទំនាក់ទំៃងល្អរវាងអាជ្ាធរកខត្ត តកពុង មៃទាីរសុខាភិបាល  

ៃិងមៃទាីរកពទ្យ ៥)ោរដឹកនំាៃិងតគប់តគងល្អពីគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ៃិង៦)ោរចលូរមួ 

ពីបុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យ។

លទ្ធផលៃិងកតា្ត កជាគជ័យខាងកលើកៃះ ជាមលូកហតុនំាឱ្យមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម 

ទទួលបាៃចំណត់ថ្្ក់កលខ១ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត៣ (CPA3) កៅទទូាងំតបកទសនាឆំ្្២០១៩ ដដលពិធីតបោសទទលួសា្គ ល ់

ជ័យលាភីកៃះ កធ្ើក�ើងកៅវិទយាស្ាៃអប់រនំាន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កតោមអធិបតីភាព   

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី ៃិងជារដឋាមសៃ្តីតកសួង 

កសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា  

ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។

ោរសកតមចបាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមកព្ុងកពលកៃ្ងមក គជឺាឧត្តមាៃុវត្តៃ ៍
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សតមាប់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមនាកពលបច្ចពុប្ៃ្ៃិងអនាគត ៃិងសតមាប់មៃទាីរកពទ្យឬ 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈដនទកធើ្ោរតគប់តគង ៃិងផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋាឱ្យោៃ់ដត 

តបកសើរក�ើងដ្មកទៀត៕
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គន្និពទ្ទស

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា. ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យ 

ចីរភាព ២០១៦-២០៣០។

------- ឆំ្្២០១៣ កម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥។

------- ឆំ្្២០១៨ អៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពី 

ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល។

------- ឆំ្្២០០៩ អៃុតកឹត្យកលខ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខកមសា ឆំ្្២០០៩ ស្ត ីពី 

ោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសសនៃតកសងួសុខា- 

ភិបាល។

តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០២០ ស្ត ីពីតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល. កគហទំព័រ www.moh.gov.kh។

------- ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩។

------- ឆំ្្២០១៨ ដផៃោរសកម្មភាពពហុវិស័យជាតិស្ត ីពោីរោរោរៃិងោរតបយុទ្ធៃឹង 

ជំងឺមិៃឆ្ង ២០១៨-២០២៨។

------- ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០, នាយកដ្ឋា ៃដផៃោរ 

ៃិងព័ត៌មាៃសុខាភិបាលនៃតកសួងសុខាភិបាល, ដខឧសភា ឆំ្្២០១៦។

------- ឆំ្្២០១១ កសចក្តីដណនំាស្ត ីពីោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាល។

សាលាកខត្តកំពង់ចាម, ឆំ្្២០១៦ ឯកសារស្ត ីពីកខត្តកំពង់ចាម។

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម, ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍សមិទ្ធផលោរងារវិស័យសុខា- 

ភិបាលឆំ្្២០១៩ ៃិងទិសកៅោរងារឆំ្្២០២០។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ឆំ្្២០២០ លិខិតកលខ៤៦២/២០ មព.កច ចុះន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ ស្ត ីពតីារាងដបងដចកដ្ទាសំួៃចបារក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។
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------- ឆំ្្២០២០ របាយោរណ៍សំណល់តបចំាដខមករា ឆំ្្២០២០។

------- ឆំ្្២០១៩ កំណត់កហតុតបជុំគណៈកម្មោរធានាគុណភាពកៅដផ្កវះោត់តបចំាដខ

មករាឆំ្្២០១៩។

------- ឆំ្្២០១៩ តារាងស្ាៃភាពមសៃ្តីរាជោរ មសៃ្តីជាប់កិច្ចសៃយា ៃិងតតមនូវោរដផៃោរ 

ធៃធាៃមៃុសសេសតមាប់បកតមើោរងារកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ឆំ្្២០១៨ កសចក្តីជៃូព័ត៌មាៃ ចុះន ង្ៃទី០២ ដខមករា ឆំ្្២០១៨  

ស្ត ីពីោរកលើកដលងបង់ន្្កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

------- ឆំ្្២០១៨ កំណត់កហតុតបជុំគណៈកម្មោរធានាគុណភាពកៅដផ្កវះោត់ ដផ្ក 

កុមារ ៃិងដផ្កសម្ភពៃិងករាគសស្ត ី តបចំាដខធ្នូ ឆំ្្២០១៨។

------- ឆំ្្២០១៨ កសចក្តីសកតមចចុះន ង្ៃទី១៥ ដខមករា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីតនួាទីរបស់តកពុម

តតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

------- ឆំ្្២០១៨ របាយោរណ៍សំណល់តបចំាឆំ្្២០១៨។

------- ឆំ្្២០១៨ កសចក្តីសកតមច ចុះន ង្ៃទី១៥ ដខមករា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពតីនួាទីរបស់តកពុម

តតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។ 

------- ឆំ្្២០១៧ លិខិតបងា្គ ប់ោរ ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខធ្នូ ឆំ្្២០១៧ស្ត ីពីោរដតងតំាង 

សមាសភាពគណៈកម្មោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ អៃុគណៈកម្មោរតតពិៃិត្យ 

តាមដ្ៃ ៃិងអៃុ  គណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ៃិងលទ្ធកម្ម។

------- ឆំ្្២០១៥ កិច្ចសៃយាកលខ២៧០ មពកច ចុះន ង្ៃទី០៥ ដខឧសភា ឆំ្្២០១៥ ស្ត ីពី  

កសវាកផ្ើរោៃជំៃិះ ោៃយៃ្ត ៃិងអាហារដ្ឋា ៃកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

យិៃ សុីណាត, ឆំ្្២០១៩ បទបងាហា ញស្ត ីពីលក្ណៈវិៃិច្័យនៃោរវាយតនម្ៃិងោរទទួល 

សា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាល។ ន ង្ៃទី១៤ ដខកុម្ភៈ  

ឆំ្្២០១៩ កៅសាលាភូមិៃទារដឋាបាល។ 

Haradhan Kumar Mohajan. 2018. Qualitative Research Methodology in Social  
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Science and Related Subjects. Journal of Economic Development.  

Environment and People. Vol-7. Issue 01. 2018. https://mpra.ub.uni- 

muenchen.de.
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ជ័យលាភទីចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ CPA3 ឆ្នា ២ំ០១៩

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ពគ្រ់ពគង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរ្រស់ជ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យអ្រ់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ” តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដ្យកសចកី្សកតមចសាលាភមូិៃទារដឋាបាលកលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ កដ្យមាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចដូច

ខាងកតោម៖

- ដឹកនំា ៃិងចាត់ដចងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរ

ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ឆំ្្២០១៩

- កកៀរគរនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីោំតទគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សកតមចកលើដផៃោរសតមាប់ចុះសិកសា ៃិងតបមូលទិៃ្ៃ័យោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ

អៃុវត្តកជាគជ័យរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ

អប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩
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របស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ដណនំា ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដល់តកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំករណីសិកសា

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩ 

ឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលតាមោរកតោងទុកពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើករណី

សិកសាជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ផ្តល់របាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ
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សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ 

ឆំ្្២០១៩
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