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គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈរបស់្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ្ររំរ ូ្រនាពុងវិស័យ

អប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ ឆ្នា រំ២០១៩ ” សតមាប់ 

“មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់” ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិង

តគប់តគងផ្ទា ល់របស់សាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាពតកពុមោរងារ 

ដូចខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថានា ្រ់ដឹ្រនារំព្រប់ព្រង្រពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត ងហ៊ល ចរំពរើន

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ឆពតាវុធ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត

៧. កលាក ផុន សុជាតិ

ខ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដឹ្រនារំនិងពបតិបត្តិ្រពពមាង៖

១. កលាកកវជ្ជបណ្ិត លទី វិជ្ារ៉ាវុធ

២. កលាក ធន់ ប៊ុនពធឿន

៣. កលាក ពបា្រ់ ពបានទីដ្្ឋ

៤. កលាក ឡាយ រដ្្ឋ

៥. កលាកតសី ពសង ពសរើវឌ្ឍនា

៦. កលាក ជា ឡាលទីន

៧. កលាក ឈឺន សាលទីន

៨. កលាក អឹម ច័ន្ទសុភា

៩. កលាក សុខ ច័ន្ទ្រិតយោ

១០. កលាក ឈិត សុចននា្ត

១១. កញ្្ញ  ពអង សុជាតា្ត

១២. កលាក ពខន ចន្ា

១៣. កលាក នួន ប៊ុនណា

១៤. កលាក សិ សុពហង

១៥. កលាក ស ូសុភា

១៦. កលាក ហួត ពវ៉ងហួ

១៧. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ុនា

១៨. កលាក យឹម សុបញ្្ញ
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សានា មញញឹមរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណទីសិ្រសា

មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់
្រ័យលាភទីចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ CPA1 ឆ្នា រំ២០១៩

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរបស់្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈ្ររំរ ូ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ 

ឆ្នា រំ២០១៩ ” 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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សានា មញញឹមរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណទីសិ្រសា

មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់





I

បុ្្វ្រថា

អភិបាលកិច្ចល្អ គជឺាស្នូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តំាងពី 

ដំណាក់ោលទី១ រហតូដល់ដំណាក់ោលទី៤កៃះ ដដលតតនូវបាៃកំណត់កតោមចក្ពុវិស័យ 

ដឹកនំាផ្ទា ល់របស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន ងសន 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 ខ្ពុំពិតជាមាៃក្តីរកំភើបៃិងសមូកោតសរកសើរកដ្យកសា្ម ះចំកោះ 

គំៃិតករៀបចំឱ្យមាៃជាឯកសារ ោរតគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ កខត្តកោធិ៍សាត់ ßស្ាមញញឹមរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃàកៃះ។



II

ខ្ពុំសមូវាយតនម្ខ្ស់ចំកោះកិច្ចខិតខំតបឹងដតបងសកតមចកចញជាសមិទ្ធផលកៃះក�ើង  

កតោមោរដឹកនំារបស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ព្រ ប៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីៃិងជាតបធាៃ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល កដ្យមាៃោរចលូរមួសហោរោ៉ា ងសតសាក់សតសាពំីឯកឧត្តមបណ្ិត- 

សភាចារ្យ ហង់្រួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសួងអប់រំយុវជៃ ៃិងកីឡា ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល ៃិងឯកឧត្តម ព្រំ សុខា រដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារ 

សាធារណៈ តពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំាៃិងមសៃ្តីរាជោរកតោមឱវាទនៃសាមីតកសួងៃីមួយៗ។

ខ្ពុំរពំឹងថ្ឯកសារកៃះ ៃឹងោ្យជាមគ្គកទសក៍អភិបាលកិច្ចសាធារណៈដ៏មាៃគុណ-

តបកោជៃ៍មយួ សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀត ជាពិកសសអង្គភាពផ្តល់ 

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

ឧបនាយ្ររដ្ឋមនន្តទី

រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ



III

អារម្ភ្រថា

ោ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 ងសន 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

ពទសរដ្ឋមនន្តទីទទួលបន្ទពុ្រពបស្រ្រម្ម្ិពសសនិងជាពបធាន

្រណៈ្រម្មការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តល់ពសវាសាធារណៈថានា ្រ់ជាតិ
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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 តកសងួសុខាភិបាលៃិងតកសងួ ស្ាប័ៃកផសេងកទៀត កធ្ើោរផសេព្ផសាយឯកសារករណី-

សិកសាកៃះឱ្យបាៃទលូំទលូាយ កដើម្ីពតងីកវិសាលភាពនៃោរអៃុវត្តោរតបកតួតបដជង 

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

    រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី       ដខ        ឆំ្្២០២០
រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងមុខងារសាធារណៈ
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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

ពសច្រ្ដទីង ល្ៃងអរំណរ្រុណ

ជាបឋម កយើងខ្ពុំសូមសដម្តងៃវូោរកោរពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ៃិងកតកវទិតាដ៏កសា្ម ះស្ម ័តគជៃូ  

សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន ងសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា  

ដដលបាៃោំតទោ៉ា ងកពញទំហឹង ៃិងយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់កលើវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខា- 

ភិបាល។ ជាមយួោ្កៃះដដររាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាៃដ្ក់កចញៃវូយុទ្ធសាសស្តចតុកោណ 

ដំណាក់ោលទី៤ ដដលបាៃផ្តល់ៃវូកោលោរណ៍គៃឹ្ះ សតមាប់បៃ្តជំរុញោរអៃុវត្ត ៃិងោរ

កធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្ម “ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០” កដើម្ីកលើកកម្ស់ 

គុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងសមធម៌នៃកសវាសុខភាព។

កយើងខ្ពុំសមូដ្្ងអំណរគុណដ៏ខ្ង់ខ្ស់ចំកោះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ 

អនូ ្័ន្ទមុនទីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលបាៃជំរុញ 

ៃិងោំតទកព្ុងោរករៀបចំចងតកងបទពិកសាធៃ៍នៃោរអភិវឌ្ឍៃិងោរអៃុវត្តោរងាររបស់ 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរដូដលទទួលបាៃជ័យលាភី។

បដៃ្មពីកលើកៃះ កយើងខ្ពុំក៏សមូដ្្ងអំណរគុណចំកោះកិច្ចខិតខំតបឹងដតបងរបស់តកសងួ 

មុខងារសាធារណៈ កតោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ព្រ ប៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តី 

ទទួលបៃទាពុកកបសកកម្មពិកសស ៃិងឯកឧត្តម ព្ពុរំ សុខា រដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារសាធារណៈ 

ចំកោះោរផ្តល់ៃវូកិច្ចោំតទ ៃិងជំរុញកលើកទឹកចិត្ត ដល់តកពុមោរងារករៀបចំោរសិកសា 

តសាវតជាវចងតកងបទពិកសាធៃ៍នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈ (អ.ផ.ស) គំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាលឱ្យទទលួបាៃកជាគជ័យ។

ជាមយួោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុំសមូដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាលចំកោះោរោំតទ សតមបសតមលួល ៃិងអៃុញ្្ញ តឱ្យ

តកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសាបាៃបំកពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃ រហតូទទួលបាៃលទ្ធផលល្អ 

នាកពលកៃះ។

ទៃទាឹមៃឹងកៃះ កយើងខ្ពុំក៏សមូវាយតនម្ខ្ស់ចំកោះោរខិតខំតបឹងដតបងរបស់សាលា 

ភូមិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា រដឋាកលខាធិោរតបចំាោរនៃតកសួង



X

មុខងារសាធារណៈ ៃិងជានាយកសាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលបាៃផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងដឹកនំា 

គកតមាងកលើកិច្ចោរតសាវតជាងចងតកងកៃះ ឱ្យសកតមចបាៃៃវូលទ្ធផលជាដផ្ផ្កេ គរួជា

ទីកមាទៃៈ។ 

កឆ្ៀតក្ពុងឱោសកៃះ ក្ពុងនាមតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគងៃិង 

ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ កខត្តកោធិ៍សាត់ កយើងខ្ពុំសូមដ្្ង 

អំណរគុណដល់ឯកឧត្តម ព៉៉ ធនិន អភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ ឯកឧត្តម ពចង មៃ 

អភិបាលរងកខត្តកោធិ៍សាត់ កលាកកវជ្ជបណិ្ត ខយូ ឌទី តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត

កោធិ៍សាត់ កលាក ញឹម រដ្្ឋ  តបធាៃមៃទាីរមុខងារសាធារណៈកខត្តកោធិ៍សាត់ កលាក 

ផាយ ពៃង អភិបាលតសពុកបាោៃ កលាកកវជ្ជបណ្ិត ង្រវ សាងផលបុណ្យ តបធាៃ 

ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ កលាកតគនូកពទ្យ មលូ ពកាសិន្ទ តបធាៃមៃទាីរ-

កពទ្យបដង្អកបាោៃ កលាក សាង ្រឹមនទី អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ថ្្ក់ដឹកនំា 

ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ តំណាងនដគូអភិវឌ្ឍ អាជ្ាធរ�ុំបឹងខ្ារ អាជ្ាធរ�ុ ំ

កមទឹក សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃៃិងតបជាពលរដឋាតគលួសារអ្កជំងឺដដលបាៃចលូរមួសហោរ ៃិង 

ោំតទោ៉ា ងសកម្មដល់ោរផ្តល់ព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យសំខាៃ់ៗសតមាប់ោរករៀបចំករណីសិកសា 

កៃះឱ្យសកតមចបាៃកជាគជ័យ។

ជាចុងកតោយ កយើងខ្ពុំសមូដ្្ងអំណរគុណដល់ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងសមាជិកតកពុមោរងារ 

ករៀបចំករណីសិកសា ដដលបាៃខិតខំអៃុវត្តោរងារ សហោរ សតមបសតមលួល ៃិងលះបង ់

កំលាងំោយ ៃិងចិត្តកព្ុងោរតាក់ដតងចងតកងអតប្ទករណីសិកសាកៃះរហតូសកតមចបាៃ 

កជាគជ័យ។ ជាមយួោ្កនាះ កយើងខ្ពុំក៏សមូដ្្ងអំណរគុណផងដដរ ដល់តកពុមោរងារដឹកនំា 

រមួ តកពុមោរងាររដឋាបាល កលាកបណិ្ត សរំ ចន្ទទី ៃិងតកពុមជំនាញោរបកច្ចកកទសនៃកម្មវិធ ី

កំដណទតមង់វិមជ្ឈោរ ៃិងរដឋាបាលនៃអង្គោរជីអាយហសេិត (DAR/GIZ) ដដលដតងដតជយួ 

តតមង់ទិស ៃិងសតមបសតមលួលោំតទ ដល់ោរករៀបចំករណីសិកសាកៃះឱ្យសកតមចបាៃតាម 

កោលកៅ។
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XIបញ្ជី អក្សរកាត់

បញ្
ជីអក
្សរ
កា
ត
់បញ្ទីអ្រ្សរកាត់

អ្រ្សរកាត់ ោ្រ្យព្ញ

គ.ម គី�នូដម៉ាតត

ផ.តគ.ស ដផៃោរតគបដណ្ត ប់សុខាភិបាល

ប.ស.ស កបឡាជាតិសៃ្តិសុខសង្គម

អ.ផ.ស អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ

គ.វ.ជ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ

ទ.ប.ព ទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស

ម.ស.ស មូលៃិធិសមធម៌ក្ពុងតបព័ៃ្ធ ៃិងកតរៅតបព័ៃ្ធ

ម.អ.ដ.ៃ មជ្ឈមណ្លតសាវតជាវៃិងអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ច ភាពជាអ្កដឹកនំា 

ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍នៃសាលាភូមិៃទារដឋាបាល

CPA Complementary Package of Activities (កសវាសំណុំសកម្ម- 

ភាពបសង្គប់)

CPA1 កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១

CPA2 កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២

CPA3 កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត៣

OD Operational District (តសពុកតបតិបត្តិ)

ODO Operational District Office (ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុក

តបតិបត្តិ)

H-EQIP Health Equity and Quality Improvement Project (គកតមាង 

កលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសមធម៌សុខាភិបាល)

NGO Non Government Organization (អង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល)

KOFIH Korean Foundation for International Health

URC University Research Company



PMRS Patient Management and Registration System (តបព័ៃ្ធ 

តគប់តគងៃិងចុះបញ្ជ ិោអ្កជំងឺ)

MSF Médecins Sans Frontières (តគនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃ

ហលូ�ង់ដបលហសេិក)

C-EmONC Complementary Emergency Obstetric and Newborn 

Care (កសវាសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ដផ្កសម្ភពៃិងដ្ទាទំារកកតមិត

កពញកលញ)

SWOT Strength, Weakness, Opportunities, Threat 

(ចំណចុខំ្ាង ចំណចុកខសាយ ោលាៃុវត្តភាព កតា្ត គំរាមកំដហង)

PFD Partners for Development (នដគសូតមាប់ោរអភិវឌ្ឍ)

HSS Health System Strenghtening (ពតងឹងតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល)

BHS Better Health Service (ពតងឹងគុណភាពកសវា)

QHS Quality Health Service (កសវាសុខាភិបាលតបកបកដ្យ

គុណភាព)

២ម៣ក ßទី១.មុៃកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ទី២.មុៃកពលកធ្ើទតមង់ោរអាសិបទិក  

ទី៣.កតោយកពលតបឈមៃិងោរប៉ាះវត្ពុរាវកចញពីអ្កជំងឺ 

ទី៤.កតោយកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ៃិងទី៥.កតោយកពលប៉ាះវត្ពុ

ជុំ វិញអ្កជំងឺà
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មាតិកានុព្រមសពងខេប

បុ្្វ្រថា ឧបនាយ្ររដ្ឋមនន្តទី រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ ������������������� I

អារម្ភ្រថា ពទសរដ្ឋមនន្តទីទទួលបន្ទពុ្រពបស្រ្រម្ម្ិពសស និងជាពបធាន 

              ្រណៈ្រម្មការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តល់ពសវាសាធារណៈថានា ្រ់ជាតិ ������III

អារម្ភ្រថា រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងមុខងារសាធារណៈ ���������������������������������������������� V

អារម្ភ្រថា រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងសុខាភិបាល ����������������������������������������������������VII

ពសច្រ្ដទីង ល្ៃងអរំណរ្រុណ������������������������������������������������������������������������ IX

បញ្ទីអ្រ្សរកាត់ ���������������������������������������������������������������������������������� XI

បញ្ទីតារាង �������������������������������������������������������������������������������������� XV

បញ្ទីរូបភា្ ������������������������������������������������������������������������������������ XVI

បញ្ទីពកាហ្វិ្រ ����������������������������������������������������������������������������������XVII

បញ្ទីពបអប ់�����������������������������������������������������������������������������������XVIII

បញ្ទីឧបសម័្ន្ធ ��������������������������������������������������������������������������������� XIX

្ររំ្្ូរទទី១� ពសច្រ្តទីពផ្តើម ������������������������������������������������������������������������� ១

១.១. សាវតារនៃដំកណើរោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ.............. ១

១.២. លំនំាបញ្ហា នៃោរតសាវតជាវ ......................................................... ៤

១.៣. កោលបំណងនៃោរតសាវតជាវ ...................................................... ៥

១.៤. ដដៃកំណត់ៃិងវិសាលភាពនៃោរតសាវតជាវ ...................................... ៥

១.៥. វិធីសាសស្ត នៃោរចងតកងករណីសិកសា ៃិងោរតបមលូព័ត៌មាៃ ..................៧

្ររំ្្ូរទទី២� ស្ានភា្បច្ចពុប្បននាវិស័យសុខាភិបាលនិងសមិទ្ធ្រម្មមនមន្ទទីរព្ទ្យ 

              បងងអែ្របាកាន �������������������������������������������������������������������� ១៥

២.១. បរិោរណ៍រមួនៃោរដកទតមង់ ...................................................... ១៥
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២.២. ទិដឋាភាពរមួនៃតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល ................................................ ១៧

២.៣. ស្ាៃភាពទូកៅរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ .................................. ១៩

២.៤. សមិទ្ធផលនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ .....៣៨

្ររំ្្ូរទទី៣� បទ្ិពសាធន៍ពជា្រ្រ័យរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ������������������ ៤៥

៣.១. ស្តង់ដ្កសវាសាធារណៈ .......................................................... ៤៥

៣.២. ៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល ............................................ ៦១

៣.៣. ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ  ........................................................... ៧៩

៣.៤. ោរតគប់តគង ៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ ................................... ៨៦

៣.៥. ោរករៀបចំ ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃ  ..................................................៩២

៣.៦. ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ ............ ៩៩

៣.៧. ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមួយតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍  ....... ១០៥

៣.៨. ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កដើម្ីកធ្ើឱ្យអង្គភាពមាៃ 

        ដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ  ..................................................... ១០៨

្ររំ្្ូរទទី៤� ពសច្រ្តទីសននាិដ្្ឋ ន ���������������������������������������������������������������� ១១៥

្រន្និពទ្ទស ������������������������������������������������������������������������������������១១៧

ឯ្រសារពោង ��������������������������������������������������������������������������������១២១

ឧបសម័្ន្ធ ��������������������������������������������������������������������������������������១២៥
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បញ្ទីតារាង

តារាងទី១៖ តកពុមកោលកៅដដលតតនូវតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យ .........................៧

តារាងទី២៖ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំតបំាបី ៃិងសំណួរគៃឹ្ះៗ .......................១២

តារាងទី៣៖ លក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់បកងកេើតមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាល ..................... ១៨

តារាងទី៤៖ ស្ាៃភាពបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ឆំ្្២០១៩ ...................... ៨៦
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បញ្ទីរូបភា្

របូភាពទី១៖ តបព័ៃ្ធសុខាភិបាលសាធារណៈ ............................................... ១៧

របូភាពទី២៖ ដផៃទីតសពុកបាោៃ .............................................................២១

របូភាពទី៣៖ ស្ាៃភាពទីតំាងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបច្ចពុប្ៃ្ (២០១៩) ............ ២២

របូភាពទី៤៖ ោរវិវត្តនៃអោរសតមាកពយាបាលមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ............... ២២

របូភាពទី៥៖ អោរមៃទាីរកពទ្យតសពុកបាោៃ មុៃឆំ្្១៩៨៥ ............................... ២៣

របូភាពទី៦៖ អោរមៃទាីរកពទ្យតសពុកបាោៃ កតោយឆំ្្១៩៨៦ .............................២៤

របូភាពទី៧៖ រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ឆំ្្២០១៩ ..........................៣៣

របូភាពទី៨៖ កដៃ្ងទទលួជំងដឺំបងូ ៃិងកដៃ្ងរកសាទុកឯកសារបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត 

                របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ .................................................៤៧

របូភាពទី៩៖ ោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ...................... ៤៩

របូភាពទី១០៖ ទីតំាងៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបស់មៃទាីរកពទ្យ ............................. ៥១

របូភាពទី១១៖ វិធាៃោរដកលម្អ .............................................................. ៥៨

របូភាពទី១២៖ ោរចូលរមួពីអ្កកតបើតបាស់កសវាក្ពុងោរកំណត់តនម្កសវា.............. ៥៩

របូភាពទី១៣៖ កោលោរណ៍ “២ម ៣ក” ..................................................៧១

របូភាពទី១៤៖ ោរតបជុំពិភាកសាករៀបចំ្វិោ ............................................... ៨១

របូភាពទី១៥៖ ោរករៀបចំដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ .....................៨២

របូភាពទី១៦៖ ោរអៃុវត្ត្វិោក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ .............................................. ៨៥
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XVIIមាតិកានុក្រម

មា
ត
ិកា
នុក
្រ
ម

បញ្ទីពកាហ្វិ្រ

តោហ្ិកទី១៖ ៃិន្ាោរនៃោរពិកតោះជំងឺកតរៅកៅមៃទាីរកពទ្យបាោៃពីឆំ្្២០១៤ ដល់ 

                 ២០១៩ .......................................................................... ៤០

តោហ្ិកទី២៖ ៃិន្ាោរនៃអតតាកតបើតបាស់ដតគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃពីឆំ្្២០១៤ 

                  ដល់ ឆំ្្២០១៩ ............................................................... ៤១

តោហ្ិកទី៣៖ ៃិន្ាោរនៃោរសតមាកពយាបាលជំងកឺៅមៃទាីរកពទ្យបាោៃដផ្កសម្ភព  

                  ៃិងករាគសស្ត  ី....................................................................៤២

តោហ្ិកទី៤៖ លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ  

                 ឆំ្្២០១៧-២០១៩ ............................................................៤៣
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មាតិកានុក្រមXVIII

បញ្ទីពបអប់

តបអប់ទី១៖ សាវតាររបស់កលាក សាង គឹមៃី អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ  

                (ឆំ្្២០១៤-ឆំ្្២០១៩) .......................................................៣០

តបអប់ទី២៖ កតា្ត វិជ្ជមាៃកព្ុងតកបខ័ណ្នៃោរតគប់តគងៃិងអៃុវត្តោរងារ ..............៣៥

តបអប់ទី៣៖ កតា្ត ដដលសកតមចចិត្តចូលរមួកព្ុងោរតប�ងតបណំាង .....................៣៦

តបអប់ទី៤៖ ោរពតងឹងគុណភាពព័ត៌មាៃនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ .................. ៤៥

តបអប់ទី៦៖ ៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល .........................................៦២

តបអប់ទី៧៖ អភិតកមនៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុរបស់អង្គភាព ............................. ៨០

តបអប់ទី៨៖ ោរពតងឹងទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ ... ៩៩

តបអប់ទី៩៖ ោកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមួយតបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ ៍........ ១០៦

តបអប់ទី១០៖ ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ .......................................... ១០៨
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Iមាតិកានុក្រម

មា
ត
ិកា
នុក
្រ
ម

បញ្ទីឧបសម័្ន្ធ

ឧបសម្័ៃ្ធទី១៖ លិខិតបទដ្ឋា ៃោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសា ......១២៧

ឧបសម្័ៃ្ធទី២៖ អៃុតកឹត្យកលខ៥៤ ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរ 

                    វាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

                    ក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ................................ ១៤០

ឧបសម្័ៃ្ធទី៣៖ វិធីសាសស្ត  ៃិងបកច្ចកកទសតបមូលព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យ ............ ១៤៩

ឧបសម្័ៃ្ធទី៤៖ បញ្ជ ីក ្្ម ះតកពុមកោលកៅសមា្ភ សៃ៍ .................................... ១៦៤

ឧបសម្័ៃ្ធទី៥៖ តនួាទីៃិងភារៈកិច្ចថ្្ក់ៃីមយួៗនៃតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល ............... ១៦៦

ឧបសម្័ៃ្ធទី៦៖ តបោសកលខ ៣៣១ ស.កសផ របស់តកសងួសុខាភិបាល  

                   ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេ ដ្ ឆំ្្១៩៩៦ ស្ត ីពីដផៃោរតគបដណ្ត ប់ 

                   សុខាភិបាល កខត្តកោធិ៍សាត់ ............................................ ១៦៩

ឧបសម្័ៃ្ធទី៧៖ គណៈកម្មោរ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ... ១៧១

ឧបសម្័ៃ្ធទី៨៖ ឧបករណ៍វាយតនម្ស្ានដោរងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្ាក់ៗ ...១៧៥
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1

ជំព
ូក
ទី១

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

្ររំ្្ូរទទី១� ពសច្រ្តទីពផ្តើម

១�១� សាវតារមនដរំពណើរការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តល់ពសវាសាធារណៈ្ររំរូ

កៅក្ពុងៃីតិោលទី៥ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា (ឆំ្្២០១៥) បាៃដ្ក់កចញ 

ៃវូកម្មវិធីជាតិកំដណទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ឆំ្្២០១៥-២០១៨ កដ្យបាៃចង្អពុល 

បងាហា ញៃវូសកម្មភាពនៃោរអៃុវត្តក្ពុងោរករៀបចំបកងកេើត ៃិងដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតបព័ៃ្ធតតលួតពិៃិត្យ  

ៃិងវាយតនម្គុណភាពៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅតកសងួអប់រ ំយុវជៃ  

ៃិងកីឡា (កដ្យកផ្្ត តកៅកលើ៖ តគឹះស្ាៃបឋមសិកសាសាធារណៈ អៃុវិទយាល័យ វិទយាល័យ  

តគឹះស្ាៃឧត្តមសិកសា វិទយាស្ាៃ ៃិងមជ្ឈមណ្លជាតិ ៃិងតំបៃ់) ៃិងតកសួងសុខាភិបាល  

(កផ្្ត តកៅកលើ៖ មៃទាីរកពទ្យជាតិ មជ្ឈមណ្លជាតិ មៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី-កខត្ត ទីភ្ាក់ងារ 

តបតិបត្តិោរពិកសស មៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្)។

កដ្យដ�ក កៅក្ពុងៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាក៏កៅដតបៃ្តឆៃទាៈ 

ោ៉ា ងមុតមាកំ្ពុងោរពតងឹងសមតភ្ាពស្ាប័ៃសាធារណៈ កដើម្ីតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវា 

សាធារណៈ1។ ជាក់ដស្តងរាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃវូអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ ចុះន ង្ៃ 

ទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់ អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល (ឧបសម្័ៃ្ធទី២) កព្ុងកោលបំណង 

ជំរុញ ៃិងកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាព ៃិងគុណភាពនៃដំកណើរោររបស់អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាលឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។ តាមខ្ឹមសារ 

នៃអៃុតកឹត្យបាៃកំណត់អំពីវិសាលភាព កោលោរណ៍ ៃិងៃីតិវិធីនៃោរអៃុវត្តោរវាយតនម្  

តពមទាងំផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូ2។

កដើម្ីោំតទដល់ដំកណើរោរអៃុវត្តអៃុតកឹត្យខាងកលើឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព តកសងួមុខងារ 

សាធារណៈ តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងតកសងួ

1 កោលកៅនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណដំណាក់ោលទី៤
2 មាៃដចងកព្ុងមាតតា៣ ជំពកូ២ ៃិងជំពកូ៣នៃអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បក
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សុខាភិបាល បាៃសកតមចដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល កដ្យបាៃកំណត់យកវិទយាល័យ 

កៅទទូាងំតបកទស3 មៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី-កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង-តសពុក-ខណ្  

ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ (CPA1) កតមិត២ (CPA2) ៃិងកតមិត៣  

(CPA3)4 សតមាប់កធើ្ោរវាយតនម្។ ក្ពុងោរជំរុញដល់ោរចលូរមួតបកតួតបដជង តកពុមោរងារ 

ដដលដឹកនំាកដ្យតកសងួមុខងារសាធារណៈបាៃករៀបចំសិោ្សាលាផសេព្ផសាយ ស្ត ីពីោរ 

តបកតួតបដជងកតជើសករីសអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូព្ុងវិស័យអប់រ ំៃិងសុខាភិបាល ោលពីន ង្ៃ 

ទី១២ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រកំដ្យមាៃោរចលូរមួពីនាយកវិទយាល័យ 

ទូទាងំតបកទស តបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ កតមិត២  

កតមិត៣ ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធមួយចំៃួៃកទៀត។

បនាទា ប់ពីបាៃទទលួោរផសេព្ផសាយខាងកលើ គណៈកម្មោរវាយតនម្ថ្្ក់កខត្ត ៃិងថ្្ក់ 

តសពុក ក៏តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង ៃិងបាៃដំកណើរោរនៃោរដ្ក់ោក្យតប�ងតបណំាងកៅតាម 

លំដ្ប់ចាប់ពីថ្្ក់តសពុក ថ្្ក់កខត្ត មុៃៃឹង្ៃដល់ោរវាយតនម្ចុងកតោយកៅថ្្ក់ជាតិ  

កដ្យកតជើសករសីយកមៃទាីរកពទ្យក្ពុងកតមិតៃីមយួៗចំៃៃួ២ ៃិងវិទយាល័យចំៃួៃ២ក្ពុងមួយ 

កខត្ត។ កព្ុងដំណាក់ោលបឋម គណៈកម្មោរវាយតនម្ថ្្ក់តសពុក ៃិងថ្្ក់កខត្ត បាៃវាយតនម្ 

ៃិងកតជើសករសីកបក្ភាពសរុបចំៃួៃ៩៦អង្គភាព កព្ុងកនាះមៃទាីរកពទ្យកតមិត១ កតមិត២ ៃិង 

កតមិត៣ មាៃចំៃៃួ៥៥ ៃិងវិទយាល័យចំៃួៃ៤១ បញ្ជនូៃមកថ្្ក់ជាតិ។ បនាទា ប់មក អង្គភាព 

កបក្ភាពទាងំកនាះតតនូវបាៃវាយតនម្បៃ្តកទៀត កៅថ្្ក់ជាតិដដលដចកជាពីរដំណាក់ោល។

3 តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨២ មស.តបក រវាងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិង 

កីឡា ៃិងតកសួងមុខងារសាធារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ 

ៃិងទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ។
4 តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨១ មស.តបក រវាងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួសុខាភិបាល ៃិង 

តកសួងមុខងារសាធារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទួល 

សា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាល។
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ដំណាក់ោលទី១ គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស5 បាៃកតជើសករសីមៃទាីរកពទ្យកតមិត១  

ចំៃៃួ១៥ កតមិត២ ចំៃួៃ១៥ ៃិងកតមិត៣ ចំៃៃួ១៥ តពមទាងំវិទយាល័យ ចំៃៃួ១៥ ក្ពុង 

ចំកណាមកបក្ភាពសរុប៩៦ តាមរយៈោរសា្ត ប់បទបងាហា ញដផ្អកតាមលក្ណៈវិៃិច្័យកោល 

ទាងំ៨6 កៅសាលាភមូិៃទារដឋាបាល ពីន ង្ៃទី១១-១៨ ដខកុម្ភៈ ឆំ្្២០១៩។ ជំហាៃបនាទា ប់ បញ្ជ ី 

ក ្្ម ះកបក្ភាពដដលតតនូវបាៃកតជើសករីសកដ្យគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស ៃិងឯកសារ 

ោក់ព័ៃ្ធតតនូវបាៃបញ្ជនូៃកៅឱ្យគណៈកម្មោរថ្្ក់ជាតិ7 កដើម្ីពិៃិត្យ ៃិងកធ្ើោរសតមាងំយក 

ដតកបក្ភាពចំៃួៃ១០ កព្ុងដផ្កៃីមយួៗ សរុបចំៃៃួ៤០ អង្គភាព កព្ុងកនាះមាៃមៃទាីរកពទ្យ 

កតមិត១ ចំៃួៃ១០ កតមិត២ ចំៃៃួ១០ កតមិត៣ ចំៃៃួ១០ ៃិងវិទយាល័យចំៃួៃ១០។

ដំណាក់ោលទី២ កតោយពីគណៈកម្មោរថ្្ក់ជាតិបាៃសតមាងំយកកបក្ភាពដត ៤០ 

អង្គភាព រចួមក គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស8 បាៃកធ្ើោរវាយតនម្សាជា ្្មីម្តងកទៀតកលើ 

កបក្ភាពទាងំកនាះ តាមរយៈោរចុះពិៃិត្យៃិងវាយតនម្ផ្ទា ល់ដល់ទីកដៃ្ងរបស់កបក្ភាព 

ៃីមយួៗ កដ្យសតមាងំយកដតកបក្ភាពចំៃួៃ៥ប៉ាុកណាណ ះក្ពុងដផ្កៃីមយួៗ។ បនាទា ប់មក  

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃកតជើសសតមាងំយក 

កបក្ភាពជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ដល់ កលខ៥ ក្ពុងចំកណាមកបក្ភាពដដលជាប់កព្ុង 

ោរវាយតនម្កៅទីតំាងផ្ទា ល់ តាមរយៈោរកធ្ើបទបងាហា ញម្តងកទៀតកៅសាលាភមូិៃទារដឋាបាល  

5 កសចក្តីសកតមចកលខ ៤៩៨ មស.សសរ ចុះចុះន ង្ៃទី៣១ ដខមករា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរដតងតំាងគណៈកម្មោរ 

តតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្កសតមបសតមលួលក្ពុងោរវាយតនម្ ៃិងកតជើសសតមាងំជុំទី១កបក្ភាពអង្គភាពផ្តល ់

កសវាគំរកូព្ុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។
6 ឧបសម្័ៃ្ធ២នៃកសចក្តីសកតមចកលខ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរដ្ក់ឱ្យ 

អៃុវត្តតារាងលក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ 

អប់រំៃិងសុខាភិបាល។
7 កសចក្តីសកតមចកលខ៣១ សសរ ចុះន ង្ៃទី៧ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរបកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ
8 កសចក្តីសកតមចកលខ ១២៥២ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមីនា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរដតងតំាងគណៈកម្មោរ 

តតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្កសតមបសតមលួលកព្ុងោរចុះវាយតនម្កៅទីតំាងកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរូ 

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម4

កៅន ង្ៃទី០២ ដល់ ន ង្ៃទី០៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩9។

ជាចុងកតោយ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ក្ពុងដផ្កៃីមយួៗតតនូវបាៃរកក�ើញ ដដលក្ពុង 

ចំកណាមកនាះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ កព្ុងកតមិត១ (CPA1)  

កៅក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល10។ កព្ុងដំកណើរោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

កៃះ តតនូវបាៃកជឿជាក់ថ្ មាៃភាពយុត្តិធម៌ ៃិងសុតកឹត តពមទាងំបាៃជំរុញៃិងកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈដនទកទៀតឱ្យខិតខំតបឹងដតបង កដើម្ីចូលរមួតប�ង 

តបណំាងដកណ្ត ើមយកស្ានដៃិងកិត្តិយសដដលមាៃោរទទួលសា្គ ល់ទូទាងំតបកទស។

១�២� លរំនារំបញ្ហា មនការពសាវពជាវ

កដ្យពិៃិត្យក�ើញពីភាពវិជ្ជមាៃកព្ុងោរដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ  

តាមរយៈោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ តកសងួមុខងារសាធារណៈបាៃ 

ផ្តលួចកផ្តើមគំៃិតឱ្យមាៃោរករៀបចំតាក់ដតងជាករណីសិកសាពីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ 

ដដលទទលួបាៃជ័យលាភីថ្្ក់កលខ១ កដើម្ីកធើ្ជាកមករៀៃ បទពិកសាធៃ៍ក្ពុងោរដចករំដលក 

អំពីគុណតនម្នៃភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កព្ុងវិស័យសាធារណៈ សំកៅជំរុញឱ្យមាៃ 

បុករសកម្ម ៃវាៃុវត្តៃ៍ ភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងោរតបកតួតបដជងក្ពុងតកបខ័ណ្វិស័យសា- 

ធារណៈ។

ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងបងាហា ញអំពីដំកណើរោរនៃោរតគប់តគង ោរវិវត្តក្ពុងអង្គភាព បទ- 

ពិកសាធៃ៍កជាគជ័យ ៃិងវិធីសាសស្តនានាកព្ុងោរដកលម្អគុណភាព ៃិងផលិតភាពោរងារ 

ក្ពុងអង្គភាព ជាពិកសសៃឹងចលូរមួចំដណកោ៉ា ងសំខាៃ់កព្ុងោរកលើកកម្ស់ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិង 

ឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ កព្ុងោរពតងឹងោរផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាព ៃិងកលើកកម្ស់សុខុមាលភាពជូៃ 

9 លិខិតអកញ្ជ ើញកលខ ៣០០៧ មស.លអជ របស់តកសួងមុខងារសាធារណៈ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខ មិ្ុនា ឆំ្្២០១៩  

កដើម្ីចលូរមួកម្មវិធីពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្សកតមចចុងកតោយកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យ 

សុខាភិបាល។
10 អៃុតកឹត្យកលខ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទ២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរទទួលសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។
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ដល់តបជាជៃកម្ពុជា។ ករណីសិកសាដដលតកពុមោរងារករៀបចំកៃះ គកឺផ្្ត តកៅកលើភាព 

កជាគជ័យនៃោរតគប់តគង ៃិងផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ដដល 

មាៃទីតំាងស្ិតកៅក្ពុងភូមិបឹងខ្ារ �ុំបឹងខ្ារ តសពុកបាោៃ កខត្តកោធិ៍សាត់។

១�៣� ពោលបរំណងមនការពសាវពជាវ

ោរសិកសាកៃះមាៃកោលបំណងសំខាៃ់កផ្្ត តកលើោរតបមលូចងតកងៃូវកមករៀៃ ៃិង 

បទពិកសាធៃ៍អៃុវត្តជាក់ដស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ដដលជាអង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈ (អ.ផ.ស) គំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងដដលទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១  

ក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព បសង្គប់កតមិត១ (CPA1) (កដ្យកផ្្ត តកលើ 

យុទ្ធសាសស្ត  ោរអភិវឌ្ឍ ោរដកលម្អ ៃិងៃីតិវិធីក្ពុងោរកសាងអង្គភាពឱ្យបាៃជ័យលាភី)  

សតមាប់ជាោរដចករដំលកចំកណះដឹងបដៃ្មកៅដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេង 

កទៀត។ ោរសិកសាកៃះសង្ឹមថ្ ៃឹងផ្តល់ជាបទពិកសាធៃ៍ល្អៗៃិង/ឬធាតុចលូដល់អង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈដនទកទៀត ជាពិកសសមៃទាីរកពទ្យបដង្អក ៃិងមណ្លសុខភាព ដដល 

មាៃកតមិត ៃិងស្ាៃភាពតបហាក់តបដហលោ្ កដើម្ីអភិវឌ្ឍៃិងដកលម្អោរផ្តល់កសវាសា 

ធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។

១�៤� ងដន្ររំណត់និងវិសាលភា្មនការពសាវពជាវ

ោរចងតកងករណីសិកសាកៃះកផ្្ត តកៅកលើដត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ដដលជាអង្គភាព 

ទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ (កតមិត CPA1) ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងទទលួសា្គ ល ់

កដ្យអៃុតកឹត្យកលខ ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩។ ករណីសិកសា 

កៃះ តតនូវបាៃពិៃិត្យៃិងកតបើតបាស់ទិៃ្ៃ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃពីឆំ្្ ២០១៤ ដល់  

ឆំ្្២០១៩ អំពីបទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តដដលកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យបាៃ្ៃដល់ោរជាប ់

ចំណាត់កលខ១។

ជាមយួោ្កៃះដដរ តកពុមោរងារសិកសាបាៃកតជើសករសី ៃិងកំណត់យកតកពុមកោលកៅ 

សំខាៃ់ៗសតមាប់ោរចុះតបមូលព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ រមួមាៃ អ្កផ្តល ់
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កសវាសាធារណៈផ្ទា ល់កៅក្ពុងអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ អ្កទទួលកសវាឬកតបើតបាស់ 

កសវា ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធសំខាៃ់ៗដដលចូលរមួចំដណកកៅក្ពុងោរវាយតនម្កលើ អ.ផ.ស. គំរ ូ 

ជាអាទិ៍ដចូជា គណៈតគប់តគងឬតបធាៃអង្គភាព រដឋាបាល តសពុក សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ អង្គោរ 

មិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល នដគូអភិវឌ្ឍជាកដើម (សូមកមើលតារាងទី១)។

កលើសពីកៃះ ោរតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យក៏បាៃកផ្្ត តសំខាៃ់ផងដដរកលើោរពិៃិត្យ 

ដផ្កគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ អ.ផ.ស. គំរ ូដដលតតនូវបាៃវាយតនម្ 

កៃ្ងមកកដ្យអៃុកលាមតាមលក្ណៈវិៃិច្័យកៅក្ពុងអៃុតកឹត្យកលខ៥៤11 ៃិងឧបសម្័ៃ្ធ 

នៃកសចក្តីសកតមចកលខ៣១៣៦12។ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំកនាះរមួមាៃ៖

 - (១)ស្តង់ដ្នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈដចូមាៃដចងក្ពុងអៃុតកឹត្យកលខ៤៥៥ ឆំ្្ 

២០១៣

 - (២)ស្តង់ដ្ ឬៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព

 - (៣)ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ រមួមាៃ ដផៃោរហិរញ្ញវត្ពុ ោរតគប់តគង 

ចំណូលៃិងចំណាយ ោរតគប់តគងតទព្យសម្ត្តិរដឋា ៃិងលទ្ធកម្មសាធារណៈ

 - (៤)ោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅក្ពុងអង្គភាព

 - (៥)ោរករៀបចំៃិងោរដកលម្អបរិស្ាៃកៅកព្ុងអង្គភាព

 - (៦)ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួសាធារណជៃ សហគមៃ៍ នដគូអភិវឌ្ឍ រមួទាងំោរចូល

រមួវាយតនម្កដ្យអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ

 - (៧)ោរកដ្ះតសាយ ៃិងកឆ្ើយតបៃឹងបញ្ហា /វិវាទ/បណ្ត ឹងតវា៉ា  ជាមយួមសៃ្តីរដ្ឋា ភិបាល  

សាធារណជៃ ៃិងសហគមៃ៍

11 អៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់ 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។
12 កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨  ស្ត ីពីោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាង 

លក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។
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 - (៨)ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ កដើម្ីឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដត 

តបកសើរ។

តកពុមោរងារករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំកតមងសំណួរ (ឧបសម័្ៃ្ធ 

ទី៣) សតមាប់កតបើតបាស់ក្ពុងោរតបមូលទិៃ្ៃ័យពីតកពុមកោលកៅដដលបាៃកតជើសករសី។

តារាងទី១៖ តកពុមកោលកៅដដលតតនូវតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យ

មន្ទទីរព្ទ្យ  �ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (OD) (តបធាៃ, អៃុតបធាៃ)

 � ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ (តបធាៃ, អៃុតបធាៃ)

 �បុគ្គលិកសុខាភិបាល (តបធាៃដផ្ក ៃិងបុគ្គលិកដផ្កជរួមុខ ៃិងដផ្កជរួកតោយ)

 � តគលួសារអ្កជំងឺដដលកំពុងសតមាកពយាបាល ៃិងអ្កដដលបាៃជាសះកស្ើយ

អនា្រោ្រ់្័ន្ធ  �អាជ្ាធរកខត្តកោធិ៍សាត់ (អភិបាលរងកខត្តទទលួបៃទាពុក) តបធាៃមៃទាីរោក់ព័ៃ្ធ 

(មៃទាីរសុខាភិបាល ៃិង មៃទាីរមុខងារសាធារណៈ)

 �អាជ្ាធរតសពុកបាោៃ (អភិបាល ៃិងតំណាងតកពុមតបឹកសា)

 �អាជ្ាធរថ្្ក់�ំុកមទឹក ៃិងបឹងខ្ារ (កម�ំុ ៃិងគណៈកម្មោរសស្ត ីៃិងកុមារ)

 �សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ 

១�៥� វិធទីសានស្តមនការចងព្រង្ររណទីសិ្រសា និងការពបមលូ្័ត៌មាន

ោរចងតកងករណីសិកសាកៃះ កតបើតបាស់វិធីសាសស្តសិកសាតាមដបបគុណភាព កដើម្ី 

តបមូលចងតកងបទពិកសាធៃ៍ ៃិងកមករៀៃអៃុវត្តជាក់ដស្តងរបស់ អ.ផ.ស គំរនូៃមៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ សតមាប់ដចករំដលក ៃិងបកតមើផលតបកោជៃ៍ដល់ោរករៀៃសតូតរបស់អ្ក 

ោក់ព័ៃ្ធដនទកទៀត។ ោរសិកសាកៃះ បាៃពិៃិត្យកលើឯកសារោក់ព័ៃ្ធដដលមាៃតសាប់ ៃិង 

កធ្ើោរសមា្ភ ស កដើម្ីតបមលូធាតុចលូ ៃិងមតិកោបល់ពីភាគីោក់ព័ៃ្ធមយួចំៃួៃ តាមរយៈ 

សំណួរកោលៃិងកតមងសំណួររងដដលបាៃករៀបចំសតមាប់ោរសិកសាចងតកង។ កលើសពីកៃះ  

ោរសិកសាក៏មាៃោរកផទាៀងផ្ទា ត់ទិៃ្ៃ័យៃិងព័ត៌មាៃដដលទទលួបាៃក�ើងវិញ ជាមយួភាគី 

ោក់ព័ៃ្ធកដើម្ីសុំោរឯកភាព មុៃៃឹងដ្ក់ឆ្ងកោបល់ចុងកតោយពីតកពុមោរងារដឹកនំារមួ 

អៃុម័ត ៃិងកបាះពុម្ផសេព្ផសាយ។
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១�៥�១� ការសិ្រសា ការ្ិនិត្យ និងការវិភា្រពលើឯ្រសារងដលមានពសាប់

ោរសិកសាកៃះតកពុមោរងារបាៃសិកសាពិៃិត្យ ៃិងវិភាគកលើឯកសារដដលមាៃតសាប់ 

មួយចំៃួៃោក់ព័ៃ្ធៃឹងកោលៃកោបាយ ៃិងោរដកទតមង់កព្ុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ  

ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ក្ពុងកនាះ រមួមាៃ៖

 �លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ឯកសារកោលៃកោបាយ ៃិងរបាយោរណ៍កផសេងៗនៃ 

កម្មវិធីកំដណទតមង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ោក់ព័ៃ្ធៃឹងដំកណើរោរវិវត្តៃ៍កព្ុងោរកលើក 

កម្ស់ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ តាមរយៈអង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈ ជាពិកសស ក្ពុងវិស័យ សុខាភិបាល។ 

 �ឯកសារដដល អ.ផ.ស គំរ ូមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃដ្ក់មកសតមាប់ោរវាយតនម្ 

កតជើសករសីជ័យលាភីោលពីឆំ្្២០១៨ កព្ុងោរកំណត់រកឱ្យក�ើញៃវូបទពិកសាធៃ ៍

នានាដដលជំរុញឱ្យអង្គភាពទទលួបាៃកជាគជ័យក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈដល ់

តបជាពលរដឋា។ ោរសិកសាកៃះបាៃពិៃិត្យក�ើងវិញអំពីស្ាៃភាពបច្ចពុប្ៃ្នៃដំកណើរោរ 

ផ្តល់កសវាកធៀបៃឹងោរផ្តល់កសវាជាក់ដស្តង កតា្ត ជំរុញឱ្យោរផ្តល់កសវាទទួលបាៃ 

តបសិទ្ធភាពខ្ស់ ៃិងតតមនូវោរនានា ក្ពុងោរដកលម្អកសវារបស់អង្គភាពឱ្យបាៃោៃ់ដត 

តបកសើរ។ 

១�៥�២� វិធទីសានស្ត និងបពច្ច្រពទសពបមលូ្័ត៌មាននិងទិននាន័យ 

ក្ពុងោរចងតកងករណីសិកសាអំពី អ.ផ.ស គំររូបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃកៃះ តកពុម 

ោរងារបាៃករៀបចំជាវិធីសាសស្តៃិងបកច្ចកកទសលម្អិត (ដចូមាៃភា្ជ ប់ក្ពុងឧបសម្័ៃ្ធទី៣)  

សតមាប់ជាតតីវិស័យ ៃិងមូលដ្ឋា ៃជំៃយួសា្ម រតីក្ពុងោរចុះតបមូលព័ត៌មាៃ។ ជាវិធីសាសស្ត   

គតឺកពុមោរងារកតបើោរសមា្ភ សសុីជកតរៅចំកោះតកពុមកោលកៅសំខាៃ់ៗ ោរសមា្ភ សជៃ 

បកងា្គ ល ោរសមា្ភ សជាតកពុម ោរពិភាកសាជាតកពុម ៃិងកតមងសំណួរ (Questionnaires)។ 

ក្ពុងោរចុះតបមូលទិៃ្ៃ័យកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ តកពុមោរងារបាៃដបងដចកជា  

២តកពុមតចូៗ ដដលមយួតកពុមមាៃសមាជិក៤របូ ៃិងកំណត់ឱ្យមាៃតបធាៃ១របូ ដដលតតនូវជា 
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អ្កសមា្ភ សៃ៍ (ជាអ្កដដលយល់អំពីសំណួរ ៃិងមាៃវិធីសាសស្តក្ពុងោរៃិោយៃិងទំនាក់- 

ទំៃង) អ្ក្ត សំក�ង អ្ក្តរបូ ៃិងអ្កកត់តតាតសង់ទិៃ្ៃ័យ។ ោរសាកសរួក្ពុងកពល 

សមា្ភ សៃ៍ គជឺាតបកភទសំណួរកបើក កដ្យផ្តល់ដតតបធាៃបទកដើម្ីឱ្យកោលកៅផ្តល់ោរ 

ពៃ្យល់បាៃកកបាះកបាយ។ អ្កសមា្ភ សៃ៍អាចសរួកដញកលើសំណួរដដលបាៃកតោងកព្ុង 

តបធាៃបទៃីមួយៗ ក្ពុងករណីដដលោរផ្តល់ចកម្ើយមិៃទាៃ់តគប់តោៃ់។ រាល់ោរសមា្ភ ស  

គមឺាៃោរសុំោរអៃុញ្្ញ ត្តសំក�ង កដើម្ីជាមលូដ្ឋា ៃក្ពុងោរកផទាៀងផ្ទា ត់ៃិងកត់តតាព័ត៌មាៃ 

ៃិងទិៃ្ៃ័យសតមាប់ោរវិភាគ។

ចំដណកោរពិភាកសាជាតកពុមគអឺៃុវត្តសតមាប់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ តបជាពលរដឋាក្ពុង 

សហគមៃ៍ ឬតកពុមស្ម ័តគចិត្តភមូិ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ កដ្យមាៃោរពិភាកសា ៃិងសតមប- 

សតមលួលពីអាជ្ាធរ តសពុកតបតិបត្តិ ៃិងមៃទាីរកពទ្យក្ពុងោរកំណត់ចំៃៃួកោលកៅដដលចលូរមួ  

ៃិងទីតំាងដដលតតនូវករៀបចំ។ ជាោរអៃុវត្ត មុៃោរចាប់កផ្តើមពិភាកសាជាតកពុម តកពុមោរងារ 

បាៃដចកជៃូកតមងសំណួរ (ជាតបកភទសំណួរបិទ) ដល់សមាជិកតកពុមពិភាកសាទាងំអស ់

បំកពញ កដើម្ីផ្តល់ចកម្ើយកលើសំណួរចំាបាច់មយួចំៃួៃផង ៃិងកដើម្ីជាមលូដ្ឋា ៃក្ពុងោរ 

ចូលរមួពិភាកសាផង។ ចំកោះោរពិភាកសា តកពុមោរងារបាៃសតមបសតមលួលកំណត់ជាតបធាៃ- 

បទសតមាប់ពិភាកសា ៃិងដចកោរពិភាកសាជាតកពុមតចូៗ (កដ្យមាៃោរសតមបសតមលួលៃិង 

ោរតតមង់ទិសពីសមាជិកតកពុមោរងារ)។ ក្ពុងកពលពិភាកសាសមាជិកតកពុមោរងារមាៃោរ 

ករៀបចំ្តសំក�ង ្តរបូភាព តសង់ទិៃ្ៃ័យ តពមទាងំពៃ្យល់ ៃិងដណនំាក្ពុងករណីមាៃ 

ចមងៃល់ ឬោរពិភាកសាចាកឆ្ងៃ យពីតបធាៃបទ។

 �(ក) បទសមា្ភ សៃ៍សុីជកតរៅ៖ កិច្ចោរកៃះកធ្ើក�ើងជាមយួថ្្ក់ដឹកនំាៃិងគណៈ- 

តគប់តគងនានារមួមាៃ៖ អាជ្ាធរកខត្ត (អភិបាលរងទទលួបៃទាពុក) អាជ្ាធរតសពុក  

(អភិបាល ៃិងតំណាងតកពុមតបឹកសា) តបធាៃមៃទាីរោក់ព័ៃ្ធ (មៃទាីរសុខាភិបាល មៃទាីរ 

មុខងារសាធារណៈ) ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ (តបធាៃៃិងអៃុតបធាៃ)  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ (តបធាៃ ្្មីៃិងតបធាៃចាស់) ៃិងអាជ្ាធរ�ុំ (កម�ុំ ៃិងតំណាង 
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គណៈកម្មោរសស្ត ីៃិងកុមារ)។ ោរសមា្ភ ស សុីជកតរៅបាៃកតបើរយៈកពលចកន្ាះពី  

១កមា៉ា ង កៅ ៤កមា៉ា ងសតមាប់បុគ្គលម្ាក់ៗ អាតស័យកៅតាមទំហំ ៃិងកតមិតនៃព័ត៌មាៃ 

ដដលផ្តល់ឱ្យ។ 

 �(ខ) ោរសមា្ភ សជៃបកងា្គ ល៖ ជៃបកងា្គ លជាភាគីោក់ព័ៃ្ធទាងំឡាយណាដដល 

អាចករៀបរាប់អំពីកសវាសាធារណៈរបស់ អ.ផ.ស គំរ។ូ ជៃបកងា្គ លទាងំកនាះរមួមាៃ  

បុគ្គលិកសុខាភិបាល (តបធាៃដផ្ក ៃិងបុគ្គលិកដផ្កជរួមុខ ៃិងដផ្កជរួកតោយ)  

តគលួសារអ្កជំងដឺដលកំពុងសតមាកពយាបាល ៃិងអ្កដដលបាៃជាសះកស្ើយកហើយ  

សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិង/ឬអង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល ដដលមាៃ 

មូលដ្ឋា ៃ ៃិងទំនាក់ទំៃងជាមយួមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោរសមា្ភ សកៃះមាៃ 

រយៈកពលតិចជាងោរសមា្ភ សសុីជកតរៅ កដ្យសារសំណួរភាគកតចើៃជាសំណួរ 

ជាក់លាក់តាមតបកភទកសវាសាធារណៈ ដដលជៃបកងា្គ លមាៃបទពិកសាធៃ៍ទទលួ 

បាៃ ឬបាៃឆ្ងោត់។

 � (គ) ោរពិភាកសាជាតកពុម៖ ោរពិភាកសាជាតកពុមកៃះកធ្ើក�ើងជាមយួបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ  

តបជាពលរដឋាក្ពុងសហគមៃ៍ ឬតកពុមស្ម ័តគចិត្តភមូិ ៃិងតគលួសារអ្កជំង។ឺ មុៃោរពិភាកសា 

តកពុមោរងារបាៃផ្តល់ជាកតមងសំណួរ កដើម្ីសមាជិកដដលជាកោលកៅពិភាកសា 

ទាងំអស់បំកពញ មុៃៃឹងចាប់កផ្តើមពិភាកសា។ ោរពិភាកសាគដឺបងដចកជាតកពុមតចូៗ  

កដ្យដផ្អកកលើតបធាៃបទដដលតកពុមោរងារផ្តល់ជៃូ។ ទាងំោរបំកពញកតមងសំណួរ  

ៃិងោរពិភាកសាគមឺាៃរយៈកពលចកន្ាះពី ២កមា៉ា ង កៅ ៣កមា៉ា ង។

 �(�) ោរចុះអកងកេតផ្ទា ល់ដល់ទីតំាង អ.ផ.ស គំរ៖ូ កតរៅពីោរសមា្ភ ស ៃិងពិភាកសា 

ខាងកលើ តកពុមោរងារចុះសិកសា ៃឹងពិៃិត្យកមើលជាក់ដស្តងអំពីទីតំាង បរិកវណ ៃិង 

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបស់អ.ផ.ស. គំរ ូ ដដលកឆ្ើយតបកៅៃឹងលក្ណៈវិៃិច្័យទាងំ 

តបំាបី ៃិង្តរបូតាមទិដឋាភាពជាក់ដស្តង។ ោរចុះអកងកេតផ្ទា ល់អាចផ្តល់ព័ត៌មាៃ 

បដៃ្មអំពីភាពកជាគជ័យរបស់ អ.ផ.ស. គំរ ូតាម រយៈោរកមើលក�ើញជាក់ដស្តង  
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ៃិងោរជបួតបាតស័យបដៃ្មជាមួយអ្កដដលកៅក្ពុង ៃិងជុំវិញអង្គភាព។

ព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យដដលតបមលូ កផ្្ត តកលើចំណចុគៃ្ឹះចំៃៃួ ២គ ឺ(ក) ថ្កតើ អ.ផ.ស.  

បាៃកធ្ើអ្ីខ្ះ ៃិង (ខ) ថ្កតើ អ.ផ.ស. កធ្ើកិច្ចោរទាងំកនាះបាៃសកតមចោ៉ា ងដចូកម្តច។  

កលើសពីកៃះកទៀត ោរតបមលូព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យក៏បាៃកផ្្ត តផងដដរកលើទសសេៃៈឬោរ 

យល់ក�ើញរបស់អ្កកឆ្ើយតបទាក់ទងៃឹងតតមនូវោរ ោរោំតទ បញ្ហា តបឈម ៃិងកិច្ចអៃ្តរា- 

គមៃ៍នានាសតមាប់កពលអនាគត កដើម្ីធានាថ្ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅដតមាៃសារៈ 

សំខាៃ់ មាៃភាពសកម្ម ៃិងទទួលបាៃោរកពញចិត្តពីអ្កកតបើតបាស់។

១�៥�៣� ការពផ្ទៀងផា្ទ ត់ទិននាន័យជាមួយ អ�ផ�ស ្ររំរូ និងការ្រួប្ិភា្រសាជាមួយ 

ព្រពុមការងារដឹ្រនារំរួម 

បនាទា ប់ពីបាៃករៀបចំជាកសចក្តីតោងតសបតាមខ្ឹមសារព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យដដល 

ទទួលបាៃពីអង្គភាពសាមី ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធ ករណីសិកសាលម្អិតបាៃយកមកកធ្ើបទបងាហា ញ  

ៃិងពិភាកសានផទាក្ពុងតកពុមជាកតចើៃកលើកកតចើៃសារ មុៃៃឹងដ្ក់ឆ្ងោរពិភាកសាជាមយួតកពុម 

ោរងារដឹកនំារមួ។ កតោយមកកសចក្តីតោងដដលដកសតមលួលចុងកតោយបាៃបញ្ជនូៃមក 

កផទាៀងផ្ទា ត់ម្តងកទៀតជាមយួអាជ្ាធរកខត្ត មៃទាីរសុខាភិបាល មៃទាីរមុខងារសាធារណៈ អាជ្ាធរ 

តសពុក ៃិងគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីផ្តល់ធាតុចលូបដៃ្ម ៃិងផ្តល់មតិដកលម្អ តពមទាងំ 

ផ្តល់ោរឯកភាព។ កសចក្តីតោងចុងកតោយបាៃដ្ក់ឆ្ងមតិកោបល់ ៃិងកស្ើសុំោរអៃុម័ត 

ពីតកពុមោរងារដឹកនំារមួ ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ កដើម្ីបញ្ចប ់

ករណីសិកសា ៃិងកបាះពុម្ដចកចាយជាផ្នូវោរ។ 

១�៥�៤� សរំណួរពោលសពមាប់ការសិ្រសាចងព្រង្ររណទីសិ្រសា 

ោរសិកសាចងតកងករណីសិកសាកៃះ កផ្្ត តជាសំខាៃ់កៅកលើោរតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិង 

បទពិកសាធៃ៍របស់ អ.ផ.ស គំរនូៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ក្ពុងោរចាត់ដចងករៀបចំ ៃិង 

ោរតបតិបត្តិនានាដដលោក់ព័ៃ្ធជាមយួ ៃិងលក្ណៈវិៃិច្័យទាងំតបំាបីៃិងោរចលូរមួកផសេងៗ 

កទៀតដដលមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃអៃុវត្តកៃ្ងមក។ សំណួរកោលសតមាប់ជាគៃឹ្ះ 
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ក្ពុងោរតបមូលព័ត៌មាៃរមួមាៃដូចខាងកតោម៖

តារាងទី២៖ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំតបំាបី ៃិងសំណួរគៃឹ្ះៗ

ល្រខេណៈវិនិច្័យពោល សរំណួរ្រនលៃឹរះៗ

(១) ស្តង់ដ្នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈដចូមាៃ 

ដចងកព្ុងអៃុតកឹត្យកលខ ៤៥៥ ឆំ្្២០១៣

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃស្តង់ដ្នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

អ្ីខ្ះ?

(២) ស្តង់ដ្ ឬៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

របស់អង្គភាព

កតើមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃិងអភិវឌ្ឍស្តង់ដ្ឬៃិោម 

នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាពអ្ីខ្ះ ៃិង 

ោ៉ា ងដូចកម្តច?

(៣) ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ រមួមាៃដផៃោរ

ហិរញ្ញវត្ពុ ោរតគប់តគងចំណូល ៃិងចំណាយ ោរ 

តគប់តគងតទព្យសម្ត្តិរដឋា ៃិងលទ្ធកម្មសាធារណៈ

កតើមៃទាីរកពទ្យ មាៃយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងដផៃោរតគប់តគង 

ហិរញ្ញវត្ពុ

សាធារណៈអី្ខ្ះ ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តចកៅកលើដផៃោរ 

ហិរញ្ញវត្ពុ 

ោរតគប់តគងចំណូល ៃិងចំណាយ ោរតគប់តគង 

តទព្យសម្ត្តិរដឋា ៃិងលទ្ធកម្មសាធារណៈ?

(៤) ោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅ

ក្ពុងអង្គភាព

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ ៃិងោ៉ា ងដចូកម្តច

ក្ពុងោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅក្ពុ

ងអង្គភាព?

(៥) ោរករៀបចំៃិងោរដកលម្អបរិស្ាៃកៅក្ពុងអង្គភាព កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះៃិងកធ្ើោ៉ា ងដចូកម្តច 

ក្ពុងោរករៀបចំៃិងោរដកលម្អបរិស្ាៃកៅក្ពុងអង្គភាព?

(៦) ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួសាធារណជៃ សហគមៃ៍ 

នដគូអភិវឌ្ឍ រួមទាងំោរចូលរមួវាយតនម្កដ្យអ្ក 

កតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ ៃិងកធ្ើោ៉ា ងដចូកម្តច 

ក្ពុងោរកធ្ើទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួសាធារណជៃ 

សហគមៃ៍ នដគូអភិវឌ្ឍ រមួទាងំោរចូលរមួវាយតនម្

កដ្យអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ?

(៧) ោរកដ្ះតសាយ ៃិងកឆ្ើយតបៃឹងបញ្ហា /វិវាទ/

បណ្ត ឹងតវា៉ា  ជាមយួអាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធ សាធារណជៃ 

ៃិងសហគមៃ៍

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃដផៃោរអី្ខ្ះ ៃិងកធ្ើោ៉ា ងដចូកម្តច 

ក្ពុងោរកដ្ះតសាយ ៃិងកឆ្ើយតបៃឹងបញ្ហា  ឬវិវាទ 

ឬបណ្ត ឹងតវា៉ាជាមយួ

អាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធ សាធារណជៃ ៃិងសហគមៃ៍?
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13

ជំព
ូក
ទី១

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

(៨) ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កដើម្ីឱ្យ 

អង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 

អ្ីខ្ះ ៃិងកធ្ើោ៉ា ងដូចកម្តចកដើម្ីឱ្យអង្គភាពមាៃ 

ដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ?

សមា្គ ល់៖ សំណួរលម្អិត ឬសំណួរកដញ តបធាៃបទពិភាកសា ៃិងកតមងសំណួរ មាៃភា្ជ ប់ 

ក្ពុងឧបសម្័ៃ្ធទី៣
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

្ររំ្្ូរទទី២� ស្ានភា្បច្ចពុប្បននាវិស័យសុខាភិបាលនិងសមិទ្ធ្រម្ម 
មនមន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

២�១� បរិការណ៍រួមមនការង្រទពមង់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធីៃកោបាយ កដ្យឈរកលើកោលោរណ ៍

តគឹះសំខាៃ់ៗ ក្ពុងកនាះមាៃោរកលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាជៃតគប់ដផ្ក  

តគប់ថ្្ក់ ៃិងតគប់មជ្ឈដ្ឋា ៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង ទាងំគុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងវិសាលភាព  

កោលគជឺាកសវាសាធារណៈដដលកៅកកៀកជាមយួតបជាជៃ ៃិងទទលួបាៃោរកជឿទុកចិត្ត 

ពីតបជាជៃ13។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាៃៃិងកំពុងបៃ្តជំរុញដំកណើរោរដកទតមង់ 

សុីជកតរៅ ៃិងទលូំទលូាយ រមួមាៃ៖ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ោរដកទតមង់ោរ 

តគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ោរដកទតមង់វិមជ្ឈោរៃិងវិសហមជ្ឈោរ ៃិងជាពិកសស  

កផ្្ត តសំខាៃ់កលើវិស័យអប់រ ំៃិងសុខាភិបាល សំកៅកធ្ើឱ្យកសវាសាធារណៈោៃ់ដតមាៃ 

ភាពកឆ្ើយតបតបកប កដ្យតបសិទ្ធភាព តបសិទ្ធផល ៃិងជំកៃឿទុកចិត្តពីតបជាជៃ។

ជាលទ្ធផល រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាសកតមចបាៃសមិទ្ធផលធំៗជាកតចើៃ ជាពិកសស  

ោរសកតមចបាៃៃូវកោលកៅនៃសចូនាករដផ្កសង្គមកិច្ច ទាងំកព្ុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។ ជាក់ដស្តង សុខភាពសាធារណៈតតនូវបាៃដកលម្អជាលំដ្ប់ ក្ពុងកនាះរាជរដ្ឋា - 

ភិបាលកម្ពុជាសកតមចបាៃកសទា ើរទាងំតសពុងៃវូកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍សហសសេវតសេរ៍កម្ពុជាក្ពុង 

រយៈកពលពី ២ កៅ ៣ឆំ្្មុៃោលវិភាគកំណត់ទាក់ទងៃឹងោរោត់បៃ្យ អតតាមរណភាព

មាតា ទារក ៃិងកុមារ ោរោត់បៃ្យបៃទាពុកជំងឺឆ្ង ដូចជា ជំងកឺអដស៍ ជំងតឺគពុៃចាញ់ ៃិង 

ជំងរឺកបង ជំងមឺិៃឆ្ង ៃិងកតា្ត ហាៃិភ័យនានាដដលមាៃផលប៉ាះោល់ដល់សុខភាពតបជាជៃ  

ជាពិកសសទទលួបាៃកជាគជ័យក្ពុងោរលុបបំបាត់ជំងកឺសញ្ជ ិលទាងំតសពុងកៅឆំ្្២០១៦14។  

កបើកយើងតកក�កកមើលអាយុោលសង្ឹមរស់ជាមធ្យមរបស់តបជាជៃបាៃកកើៃពី ៥៦,៧ឆំ្្  

13 កម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥ ឆំ្្២០១៣, ទំព័រ ៥។
14 របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពឆំ្្២០១៩ នៃោរអៃុវត្តកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ២០១៦-២០៣០។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន16

កៅឆំ្្១៩៩៨ ដល់ ៧០,៦ឆំ្្ កៅឆំ្្២០១៨។ ម៉ាយាងកទៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃបកងកេើៃោរ 

បងាកេ រហាៃិភ័យហិរញ្ញវត្ពុ កព្ុងកោលបំណងផ្តល់ោរោំោរដផ្កហិរញ្ញវត្ពុកព្ុងោរកតបើតបាស់ 

កសវាដ្ទាសំុខភាពរបស់តបជាជៃតាមយៃ្តោរោំោរសុខភាពសង្គម ដដលកំពុងតតនូវបាៃ  

អៃុវត្ត ដូចជាកម្មវិធីមលូៃិធិសមធម៌ របបសៃ្តិសុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព ៃិងកម្មវិធ ី

ឧបត្ម្ភសាច់តបាក់ដល់សស្ត ីតកីតកមាៃគភ៌ ៃិងកុមារអាយុកតោម២ឆំ្្។ តាមោរបា៉ា ៃ់តបមាណ 

កៅឆំ្្២០១៩ តបជាជៃចំៃួៃ ៣៨,៥% នៃតបជាជៃកម្ពុជាសរុបជាង ១៦លាៃនាក់ តតនូវបាៃ 

តគបដណ្ត ប់កដ្យមលូៃិធិសមធម៌ ៃិងរបបសៃ្តិសុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព (កដ្យ 

មិៃរាប់បញ្ចនូលោរធានារា៉ាប់រងសុខភាពឯកជៃ) ដដលកធៀបៃឹងឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃួៃដត  

៣៥,៧%15 ប៉ាុកណាណ ះ។

តបោរកៃះបាៃកធ្ើឱ្យស្ាៃភាពទូកៅរបស់តបជាជៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង តាមរយៈោរ 

កលើកកម្ស់សុខភាព ៃិងសុខុមាលភាពតបកបកដ្យសមធម៌ក្ពុងចំកណាមតបជាជៃដដល 

មាៃស្ាៃភាពកសដឋាកិច្ចខុសៗោ្ ៃិងរវាងតបជាជៃរស់កៅទីតបជុំជៃ ៃិងតំបៃ់ជៃបទ16។

15 របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩ តកសួងសុខាភិបាល។
16 (តកសងួសុខាភិបាល, ២០១៦)
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

២�២� ទិដ្ឋភា្រួមមនពប្័ន្ធសុខាភិបាល

របូភាពទី១៖ តបព័ៃ្ធសុខាភិបាលសាធារណៈ

ក្ពុងតកបខ័ណ្នៃោរដកទតមង់កៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃគិតគរូោ៉ា ងយកចិត្ត 

ទុកដ្ក់ក្ពុងោរដកលម្អតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលតាមរយៈោរកធ្ើកំដណទតមង់ជាដំណាក់ោលៗ  

ចាប់តំាងពីឆំ្្១៩៩៤ កដ្យ កផ្្ត តកលើ ßោរដកលម្អ ៃិងពតងីកោរដ្ទាសំុខភាពបឋម  

តាមរយៈោរអៃុវត្តអភិតកមតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលតសពុកà សំកៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរ 

ដផ្កសុខភាពជាសារវៃ័្តរបស់តបជាពលរដឋា។ ោរកធ្ើកំដណទតមង់វិស័យសុខាភិបាល បាៃ

នំាមកៃវូោរផ្្ស់ប្តនូរជាបកណ្ត ើរៗចំកោះវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា កដ្យបាៃដតបោ្យ 

តបព័ៃ្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាពី ßោរករៀបចំតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលឈរកលើរចនាសម្័ៃ្ធរដឋាបាល  

កៅរកតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលដផ្អកកលើលក្ណៈវិៃិច័យ្ចំៃៃួតបជាជៃ ៃិងលទ្ធភាពមកទទលួ 

យកកសវាសុខភាពà ៃិងមាៃោរករៀបចំដ្ក់កចញជា ៣ថ្្ក់ ដដលមាៃថ្្ក់កណា្ត ល ថ្្ក់ 

រាជធាៃី/កខត្ត ៃិងថ្្ក់តសពុក (របូភាពទី១) តពមទាងំតតនូវបាៃពិៃិត្យ ៃិងកំណត់ចបាស់លាស់ 

សាជា ្្មីក�ើងវិញៃវូតនួាទីៃិងមុខងារនៃថ្្ក់ៃីមយួៗ (ឧបសម័្ៃ្ធទី៥)។

ក្ពុងបរិបទកៃះ តបព័ៃ្ធសុខាភិបាលបាៃកផ្្ត តជាសំខាៃ់កៅកលើោរអៃុវត្តដផៃោរ 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន18

តគបដណ្ត ប់សុខាភិបាល (ផ.តគ.ស) ដដលជាតកបខណ័្សតមាប់អភិវឌ្ឍបណា្ត ញកហដ្ឋា - 

រចនាសម្័ៃ្ធសុខាភិបាល កដ្យកតបើតបាស់លក្ណៈវិៃិច្ជ័យពីររមួោ្៖ ចំៃៃួតបជាជៃ ៃិង 

លទ្ធភាពទទួលបាៃកសវាសុខភាព (តារាងទី៣) តពមទាងំគិតគរូហ្មត់ចត់អំពីគុណភាពនៃ 

ោរដ្ទា ំៃិងធៃធាៃដដលមាៃ។ ជាលទ្ធផល រហតូដល់ឆំ្្២០១៩ មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល 

សាធារណៈទទូាងំតបកទស រមួមាៃមណ្លសុខភាពមាៃចំៃួៃ១.២២១កដៃ្ង ប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាព 

មាៃចំៃៃួ១២៧កដៃ្ង ៃិងមៃទាីរកពទ្យមាៃចំៃៃួ១២៦កដៃ្ង កព្ុងកនាះមៃទាីរកពទ្យជាតិមាៃ 

ចំៃៃួ៩ មៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី/កខត្តមាៃចំៃួៃ២៥ ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុកតបតិបត្តិ 

មាៃចំៃៃួ៩២ ស្ិតក្ពុងតសពុកតបតិបត្តិចំៃួៃ១០៣ ក្ពុងរាជធាៃី/កខត្តទាងំ២៥17។

តារាងទី៣៖ លក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់បកងកេើតមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាល

មលូដ្ឋា ន
សុខាភិបាល

ចំនួនប្រជាជន (នាក់) លទ្ធភាពទទួលបានសសវា

មណ្ឌ លសុខភាព ចំនួនសមសសប ១០.០០០

បសបសបរួលពី 

៨.០០០-១២.០០០ 

ក្នុងរង្វង់ ១០គ.ម ឬ ធ្្វើដំធណើរជាអតិបរមា 

២ធមាោ ង ធោយធ ម្ើរធ�ើងក្នុងតំបន់ទទួលខុសសតរូវ

របស់មណ្ឌ លសុខភាព 

មន្ីរធពទ្យបបងអែក ចំនួនសមសសប ១០០.០០០

បសបសបរួលពី

៦០.០០០-២០០.០០០+ 

ក្នុងតំបន់មានសបជា�នរស់ធៅធសចើន៖ ធ្្វើដំធណើរ  

២ធមាោ ងធោយរ្យន្ត ឬកាណូត។ ក្នុងតំបន់ 

�នបទ៖ ធ្្វើដំធណើរមិនធលើសពី ៣ធមាោ ងធោយ 

រ្យន្ត ឬកាណូត 

បោុស្ត ិ៍សុខភាព បសបសបរួលពី 

២០០០-៣០០០

ចមាងា យពីឃុំ/ភូមិធៅមណ្ឌ លសុខភាព�ិតបំផុត 

ធលើសពី ១៥ គ.ម ធ�ើយមានរបំាងភូមិសាសស្ត  

(ទធនលេ ភ្ំ ឬសាថា នភាពផលេរូវពិបាក) 

ទៃទាឹមៃឹងកៃះ ក្ពុងោរបកងកេើៃតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាល 

កម្ពុជាក៏បាៃដ្ក់កចញៃវូកោលោរណ៍រមួនៃោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារ 

តបតិបត្តិោរពិកសស កៅឆំ្្២០០៨ ក្ពុងកោលបំណងកដើម្ីកលើកកម្ស់ោរតគប់តគងដផ្អក 
17 របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩ តកសួងសុខាភិបាល។
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19

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

កលើលទ្ធផលោរងារកដ្យភាពតបពុងតបយ័ត ្មាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងមាៃតម្ាភាព ៃិងអភិវឌ្ឍ 

សមត្ភាពក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ។ កោលោរណ៍កៃះ តតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្ត កៅតាម 

បណា្ត អង្គភាពសុខាភិបាលនៃតកសងួសុខាភិបាល ក្ពុងជំហាៃដំបងូចំៃួៃ៣០ កៅឆំ្្ 

២០០៩18 កលើមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុក មណ្លសុខភាព ៃិងប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាពដដលស្ិតកៅកតោម 

ោរតគប់តគងរបស់ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ (ODO) ចំៃួៃ២២ តសពុកតបតិបតិ្ត 

ដដលស្ិតកៅក្ពុងកខត្តចំៃួៃ០៩19 ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តចំៃួៃ០៨ កព្ុងកខត្តកោះកុង កខត្ត 

រតៃគិរ ីកខត្តមណ្លគិរ ីកខត្តតពះវិហារ កខត្តកំពង់ចាម កខត្តឧត្តរមាៃជ័យ កខត្តកសៀមរាប  

ៃិងកខត្តតាដកវ។ ជាលទ្ធផល ោរអៃុវត្តយៃ្តោរកៃះទទលួបាៃកជាគជ័យៃិងបាៃពតងីក 

វិសាលភាពនៃោរអៃុវត្តជាបៃ្តបនាទា ប់ កហើយោរសកតមចកជាគជ័យកៃះ ក៏ជាដផ្កមយួនៃ 

ោរសកតមចបាៃៃូវកម្មវិធីជាតិកំដណទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈផងដដរ។

២�៣� ស្ានភា្ទពូៅរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

២�៣�១� ភមូិសានស្តមន្ទទីរព្ទ្យ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មាៃទីតំាងបច្ចពុប្ៃ្ស្ិតកៅតាមបកណា្ត យផ្នូវជាតិកលខ៥  

ក្ពុងភមូិបឹងខ្ារ �ុំបឹងខ្ារ តសពុកបាោៃ កខត្តកោធិ៍សាត់ ៃិងមាៃចមាងៃ យតបមាណ ២៧ 

គី�នូដម៉ាតត ពីទីរមួកខត្តកោធិ៍សាត់។ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ រមួជាមយួមណ្លសុខភាព 

ចំៃៃួ១១ កផសេងកទៀត ស្ិតកតោមោរតគប់តគងរបស់ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ 
18 អៃុតកឹត្យកលខ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខកមសា ឆំ្្២០០៩ ស្ត ីពីោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារ 

តបតិបត្តិោរពិកសសនៃតកសួងសុខាភិបាល។
19 កខត្តតាដកវមាៃ៥៖ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិគិរវីង់ អង្គរោរ នតពកបបាស បាទី ៃិងដៃូដកវ។  

កខត្តកំពង់ចាមមាៃ៥៖ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកមមត់ ពញ្្ញ ដតកក កជើងនតព ចំោរកលើ ៃិងនតពឈរ។  

កខត្តនតពដវងមាៃ២៖ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិតពះកស្តច ៃិងោរាងំ។ កខត្តកោះកុងមាៃ២៖ ោរិ- 

ោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិសា្ម ច់មាៃជ័យ ៃិងដតសអំបិល។ កខត្តមណ្លគិរមីាៃ១ ោរិោល័យសុខា- 

ភិបាលតសពុកតបតិបត្តិដសៃមកនារម្យ។ កខត្តរតៃគិរមីាៃ១ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាៃលុង។ កខត្ត 

តពះវិហារមាៃ១ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិដត្ងមាៃជ័យ។ កខត្តកសៀមរាបមាៃ៤៖ ោរិោល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកសៀមរាប អង្គរជុំ តកឡាញ់ ៃិងសតូទៃិគម។ កខត្តឧត្តរមាៃជ័យមាៃ១ ោរិោល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិសំករាង។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន20

បាោៃ ដដលផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាពសតមាប់តបជាពលរដឋាក្ពុងតសពុក បាោៃ ៃិងតសពុក 

តាកលាដសៃជ័យ20 ដដលជាតសពុកកទើបបកងកេើត ្្មីឆំ្្២០១៨-២០១៩។ ចំកោះស្ាៃភាពតសពុក 

បាោៃមាៃនផទាដីសរុបចំៃៃួ១៣៣,៨៥៣ហិកតា កដ្យមាៃតពំតបទល់ខាងកកើតទល់ៃឹង 

តកពុងកោធិ៍សាត់ ៃិងតសពុកកកណ្ត ៀង ខាងលិចទល់ៃឹងតសពុកកមាងឫសសេី ៃិងតសពុកឯកភ្ំ កខត្ត 

បាត់ដំបង ខាងកជើងទល់ៃឹងបឹងទកៃ្សាប ៃិងខាងត្នូងទល់ៃឹងតសពុកតាកលាដសៃជ័យ។  

កដ្យក្ពុងកនាះ តសពុកបាោៃដចកកចញជា ០៩�ុំ ៃិង ១៣១ភូមិ ៃិងមាៃតបជាជៃសរុប 

ចំៃៃួ ១១៨,៧៨៥ នាក់ (តសី ៦០,៩៧៨នាក់) ៃិងមាៃ ៩មណ្លសុខភាព។ តបជាជៃ 

ភាគកតចើៃ ៩០% តបកបមុខរបរកសិកម្ម។ កដ្យដ�កអតតានៃភាពតកីតករបស់តសពុកបាោៃ 

មាៃតបមាណ ២១% នៃតបជាជៃសរុប21។

20 តសពុកតាកលាដសៃជ័យ ដចកកចញជា២�ុំ ៣៥ភមូិ មាៃតបជាពលរដឋាចំៃៃួសរុប៤៣,៥២៨នាក់ (តសី២០,២៩៥ 

នាក់) មាៃចំៃួៃ១០,២៤៨តគលួសារ មាៃ២មណ្លសុខភាព។ មាៃនផទាដីចំៃៃួ៤៣,៤១៨ហិកតា ដដលក្ពុងកនាះនផទាដី 

ដតសមាៃចំៃួៃ៣០,៧៣០ហិកតា។
21 របាយោរណ៍សកង្បស្ត ីពីោរអៃុវត្តោរងាររបស់រដឋាបាលតសពុកបាោៃ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០។
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21

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

របូភាពទី២៖ ដផៃទីតសពុកបាោៃ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១22 ជៃូតបជាជៃ 

កៅក្ពុងតសពុកបាោៃ តសពុកតាកលាដសៃជ័យ ៃិងតបជាជៃពីមលូដ្ឋា ៃកផសេងៗដដលមាៃ 

តតមនូវោរកសវាដ្ទាសំុខភាពៃិងពយាបាល ជាពិកសសជាកសវាបដង្អករបស់មណ្លសុខភាព 

ក្ពុងតសពុកបាោៃ ៃិងតសពុកតាកលាដសៃជ័យ។ បច្ចពុប្ៃ្មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃនផទាតកឡា  

២៧.៦៨៩ដម៉ាតតោករ៉ាៃិងមាៃអោរចំៃួៃ៥ (អោរ ្្មី៤ៃិងអោរចាស់១) ៃិងមាៃដតគសរុប 

ចំៃៃួ៨០ដតគ23 ក្ពុងកនាះដតគរកបងមាៃចំៃួៃ១៦ដតគ។
22 មៃទាីរកពទ្យបដង្អកមាៃចាត់ថ្្ក់ជា៣កតមិត ដផ្អកកលើកតមិតសមត្ភាពគ្ីៃិក ចំៃួៃតគនូកពទ្យ/បុគ្គលិក ៃិងចំៃៃួដតគ។
23 កៅក្ពុងឆំ្្២០១៨ ដតគមាៃចំៃួៃសរុបដត៦៤ដតគ ប៉ាុដៃ្តកៅឆំ្្២០២០ កដ្យសារតតមនូវោរកតបើតបាស់កកើៃក�ើង 

បាៃកធ្ើឱ្យចំៃួៃដតគមាៃោរកកើៃក�ើង។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន22

របូភាពទី៣៖ ស្ាៃភាពទីតំាងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបច្ចពុប្ៃ្ (២០១៩)

២�៣�២� ពបវត្តិមន្ទទីរព្ទ្យ

របូភាពទី៤៖ ោរវិវត្តនៃអោរសតមាកពយាបាលមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ

ទីតំាងបច្ចពុប្ៃ្របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ធ្ាប់ជាកដៃ្ងអតីតទីតំាងកងទ័ពវរៈ 

កសនាតចូកលខ ៣៧ ដដលឈរកជើងោរោរកៅតំបៃ់ភមូិសាសស្តបាោៃ កព្ុងចកន្ាះពីឆំ្្ 

១៩៧៩ ដល់ឆំ្្១៩៨៥។ កៅឆំ្្១៩៨៦ អោរកងទ័ពកៃះតតនូវបាៃតបគល់ឱ្យកពទ្យតសពុក

បាោៃកតបើតបាស់ កតោយកងទ័ពដកកចញ។ សមូបញ្្ជ ក់ថ្ អោរកៃះតតនូវបាៃកសាងក�ើង 
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23

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

តំាងពីឆំ្្១៩៦៧ កហើយក្ពុងសម័យដខ្មរតកហម ធ្ាប់តតនូវបាៃកតបើតបាស់ជាឃ្្ងំស្តពុកអំបិល  

ជាកហតុកធ្ើឱ្យអោរមាៃសភាពតទពុឌកតទាមខំ្ាង (របូភាពទី៥)។ 

របូភាពទី៥៖ អោរមៃទាីរកពទ្យតសពុកបាោៃ មុៃឆំ្្១៩៨៥

តបភព៖ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩)

កៅឆំ្្១៩៨៦ ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំតបជាពលរដឋាមលូដ្ឋា ៃ ៃិង 

អាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធរមួជាមយួកងវរៈកសនាតចូកលខ៣៧ បាៃចាប់កផ្តើមជយួោ្កដ្ះមីៃ ោប់ 

ឆ្កេ រនតពកៅជុំវិញ ៃិងជសួជុលអោរក�ើងវិញ។ កពលកនាះ ោរិោល័យហិរញ្ញវត្ពុតសពុកបាៃ 

ផ្តល់្វិោចំៃួៃ២០មុឺៃករៀល កដើម្ីជសួជុលអោរ ដតកដ្យសារអោរមាៃសភាពតទពុឌកតទាម 

ខំ្ាង តតនូវោរជសួជុលកតចើៃដផ្ក ក្ពុងកនាះមាៃ ទ្ារ បង្អលួច ៃិងដំបលូជាកដើម (របូភាពទី៦)។

កៅឆំ្្១៩៩៦ អង្គោរតគនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃហលូ�ង់ដបលហសេិក (MSF) បាៃជយួ 

សង់អោររកបងមយួ (បច្ចពុប្ៃ្កតបើតបាស់ជាោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ)  

ជីកតសះកបតុង ៃិងករៀបចំតបព័ៃ្ធតតងទឹកកភ្ៀងពីអោរទាងំអស់នៃមៃទាីរកពទ្យបញ្ចនូលក្ពុង 

តសះកដើម្ីកតបើតបាស់កព្ុងមៃទាីរកពទ្យ។ កៅកពលកនាះ មៃទាីរកពទ្យមិៃទាៃ់មាៃចរៃ្តអគ្គិសៃី  

ៃិងទឹកសា្អ តសតមាប់កតបើតបាស់កៅក�ើយ ដដលកធ្ើឱ្យោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាលនាកពល 

កនាះជបួោរលំបាក។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន24

របូភាពទី៦៖ អោរមៃទាីរកពទ្យតសពុកបាោៃ កតោយឆំ្្១៩៨៦

តបភព៖ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩)

សូមបញ្្ជ ក់ថ្ មៃទាីរកពទ្យកទើបដតមាៃអគ្គិសៃីកតបើតបាស់កៅឆំ្្២០០៧ ដដលជា 

អគ្គិសៃីឯកជៃបឹងខ្ារ ប៉ាុដៃ្តឧសសាហ៍ដ្ច់ជាញឹកញាប់។ កៅឆំ្្២០០៨ អង្គោររា៉ាឆ្  

(RACHA) បាៃជយួជសួជុលអោរធំខាងមុខសតមាប់ដផ្កសម្ភពៃិងសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់។ កៅ 

ឆំ្្២០១០ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកស្ើសុំអង្គោរដ�រ (CARE) ជយួសង់អោរមៃទាីរ 

ពិកសាធៃ៍មយួខ្ង ដដលមាៃទំហំ ៤,៥ដម៉ាតត គុណ ៨,២ដម៉ាតត។ ដល់កៅឆំ្្២០១៣  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាលបាៃកស្ើសុំអោរមយួខ្ងពីស្ាៃទតូអាកមរិកសតមាប់ដផ្ក 

សម្ភពៃិងកុមារ24។ ពីឆំ្្២០១២ ដល់ ឆំ្្២០១៤ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ រមួជាមយួៃឹង 

អភិបាលតសពុកបាោៃ (កលាក កៅ ដ្ករឿៃ ដដលបាៃចលូៃិវត្តៃ៍កដើមឆំ្្២០១៩) បាៃ 

ចលនាមហាជៃកធ្ើអោររកបងមួយដដលមាៃបកណា្ត យ ១៤ដម៉ាតត ៃិងទទឹង ៦ដម៉ាតត។ កព្ុង 

ចលនាមហាជៃកៃះ មាៃោរចលូរមួពីតគឹះស្ាៃមីតកនូហិរញ្ញវត្ពុហត្ាកសិករ (បាៃផ្តល់្វិោ  

៧.០០០ដុល្ារ) ៃិងោរកធ្ើបុណ្យផ្កេ ដដលបាៃបច្ច័យពីតបជាជៃ ៃិងរដឋាបាលតសពុកផង ៃិង 

ោរចលូរមួបរិចា្ច គពីថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យផង (ពីចកន្ាះ៥០កៅ១០០ដុល្ារ 

24 អោរមយួខ្ងទំហំ ១២ដម៉ាតត x ៣៥ដម៉ាតតបាៃសាងសង់កដ្យទាហាៃកជើងទឹកអាកមរិកោំង ៃិងបាៃតបគល់ 

ឱ្យមៃទាីរកពទ្យកៅឆំ្្២០១៣។ 
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

ក្ពុងម្ាក់ៗ)។ សរុបោរចំណាយសតមាប់ោរសាងសង់អោររកបងកៃះ អស់្វិោតបមាណ២  

មុៃឺដុល្ារ25។ 

រាប់ចាប់ពីឆំ្្១៩៩៣ មកដល់ឆំ្្២០១៥ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃទទលួបាៃរ្យៃ្ត 

គិលាៃសកសងា្គ ះសរុបចំៃៃួ៧កតគឿង ប៉ាុដៃ្តក្ពុងស្ាៃភាពបច្ចពុប្ៃ្កៃះ មាៃរ្យៃ្តចំៃួៃដត  

៣ កៅ ៤កតគឿងប៉ាុកណាណ ះដដលអាចដំកណើរោរៃិងកតបើតបាស់បាៃ26។ ទៃទាឹមកៃះ មៃទាីរកពទ្យ 

ក៏ទទលួបាៃមា៉ា សុីៃវិទ្យពុសាសស្ត  ឧបករណ៍ផ្តល់កសវាសុខភាពមាត់កធ្មញ កអកសូាសស្ត  មាសុីៃ 

កអម៉ាតូោម ៃិងប៊ីយ៉ាសូុីមី ពីមលូៃិធិកសូាណូកៃ តាមរយៈស្ាៃទតូជប៉ាុៃតបចំាតបកទសកម្ពុជា។  

កៅឆំ្្២០១៨ មលូៃិធិកហូ្ី (KOFIH- Korean Foundation for International Health)  

របស់សាធារណរដឋាកកូរ៉ា បាៃសាងសង់អោរដផ្កសម្ភព១ខ្ង ទំហំ ១៦ដម៉ាតត គុណ ២០ដម៉ាតត  

កតោមកម្មវិធីសំណុំសមាហរណកម្មកសវាសុខភាពមាតា ទារក ៃិងកុមារ ដដលកំពុងដំកណើរោរ 

ដល់បច្ចពុប្ៃ្កៃះ27។ 

២�៣�៣� ច្រខេពុវិស័យ ពបស្រ្រម្ម និង្រុណតមមលៃ

ក្ពុងោរដឹកនំាៃិងតគប់តគង មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំដផៃោរ ៃិងោរអៃុវត្ត 

ដផៃោរ កដ្យក្ពុងកនាះមាៃ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ៣ឆំ្្រកំិល ៃិងដផៃោរ្វិោតបចំា 

ឆំ្្។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកំណត់ឱ្យមាៃៃវូចក្ពុវិស័យៃិងកបសកកម្មរបស់មៃទាីរកពទ្យចបាស់លាស់ 

ក្ពុងោរដឹកនំា តគប់តគង ៃិងផ្តល់កសវាកឆ្ើយតបៃឹងតតមនូវោររបស់អតិ្ិជៃ។ មៃទាីរកពទ្យ 
25 សូមបញ្្ជ ក់ថ្ ោរផ្តលួចកផ្តើមចលនាមហាជៃកៃះ គកឺដ្យសារ (ក្ពុងរយៈកពល២-៣អាណត្តិចុងកតោយ) មុៃោរ 

កបាះកឆ្្តដដលអាជ្ាធរតសពុកៃិងតកពុមោរងារចុះមលូដ្ឋា ៃបាៃចុះមកសរួសុខទុក្តបជាពលរដឋា ោប់ជៃួក�ើញ 

អោរចាស់ចកង្អៀតផង (កដ្យអ្កជំងឺរកបងកគងពយាបាលដក្រោ្ជាមយួអ្កជំងឺទកូៅដដលអាចបណា្ត លឱ្យឆ្ង) 

តពមទាងំមាៃោរអំោវនាវពីថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យផង។
26 ឆំ្្១៩៩៣ ទទលួបាៃរ្យៃ្តតបកភទកោយៃ្ត១កតគឿងពី MSF ៃិងរ្យៃ្តតបកភទ Land Rover ១កតគឿង 

ពីមៃទាីរកពទ្យ៧មករា ឬកៅកពទ្យចិៃ, ឆំ្្១៩៩៦ ទទលួបាៃរ្យៃ្តតបកភទ Nissan ១កតគឿងពីតកសួងសុខាភិបាល,  

ឆំ្្២០០៩ ទទលួបាៃរ្យៃ្តតបកភទ Qashqai Nissan ១កតគឿងពីតបកទសជប៉ាុៃ, ឆំ្្២០១៣ ទទលួបាៃរ្យៃ្ត  

Ford ១កតគឿងពីតកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៤ ទទួលបាៃរ្យៃ្តតបកភទកូករ៉ា ១កតគឿងពីោកបាទតកហមកម្ពុជា,  

ឆំ្្២០១៥ ទទួលបាៃរ្យៃ្តចិៃ ១កតគឿងពីតកសងួសុខាភិបាល។
27 កម្មវិធីសំណុំសមាហរណកម្មកសវាសុខភាពមាតា ទារក ៃិងកុមារ ោំតទកខត្តបាត់ដំបង កោធិ៍សាត់ ៃិងនប៉ាលិៃ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន26

បដង្អកបាោៃ មាៃចក្ពុវិស័យសំខាៃ់កផ្្ត តកលើ៖ “ខិតខំពតងឹងៃិងអភិវឌ្ឍទាងំសមត្ភាព  

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធៃិងបរិស្ាៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង កដើម្ីកលើកកម្ស់សុខុមាលភាព 

របស់តបជាពលរដឋា តាមរយៈោរផ្តល់កសវាតបកបកដ្យគុណភាព តបសិទ្ធភាព គណកៃយ្យ 

ភាពៃិងសមធម៌”។

កឆ្ើយតបៃឹងចក្ពុវិស័យខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃកំណត់ៃវូកបសកកម្មមយួចំៃួៃោក់ព័ៃ្ធ 

ៃឹងកសវាកម្ម គុណភាព តម្ាភាព សហតបតិបត្តិោរ ោរទទលួខុសតតនូវ ោរចលូរមួៃិងោរ 

បកញ្ចញមតិ ដចូខាងកតោម៖

១.កសវាកម្ម៖ មៃទាីរកពទ្យយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរផ្តល់កសវាឆ្ប់រហ័សៃិងមាៃតប- 

សិទ្ធភាពបំផុតកលើតគប់ទិដឋាភាពនៃោរងារអប់រ ំពិកតោះ ពយាបាលអ្កជំងកឺដ្យកស្ម ើភាព  

ៃិងមិៃតបោៃ់ៃិន្ាោរៃកោបាយ ជាតិសាសៃ៍ ឬ វណណៈសង្គម។

២.គុណភាព៖ មៃទាីរកពទ្យចុះអភិបាល វាយតនម្គុណភាពផ្តល់កសវា ៃិងផ្តល់ោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លជាតបចំា កដើម្ីពតងឹងសមតភ្ាពៃិងចំកណះដឹងបកច្ចកកទស ្្មីៗអំពីកវជ្ជ- 

សាសស្ត  ោរដ្ទា ំៃិងពយាបាលជំងតឺតឹមតតនូវទាៃ់កពលកវលាតាមកសចក្តីដណនំារបស់តកសងួ 

សុខាភិបាល តបកបកដ្យោរទទួលខុសតតនូវ ៃិងមាៃមៃសិោរវិជា្ជ ជីវៈខ្ស់។

៣.តម្ាភាព៖ មៃទាីរកពទ្យដ្រកសាៃវូតម្ាភាពតគប់ចំណូលចំណាយសតមាប់ោរអភិវឌ្ឍ  

ៃិងោរកលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ក៏ដចូជាោរសកតមចនានាដដលទាក់ទងៃឹងដំកណើរោរនានា 

របស់មៃទាីរកពទ្យ។

៤.សហតបតិបត្តិោរ៖ មៃទាីរកពទ្យកធ្ើោរសហោរជាមយួសហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរតគប ់

លំដ្ប់ថ្្ក់ក្ពុង ោរដស្ងរកធៃធាៃមកអភិវឌ្ឍតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ភាពកសា្ម ះតតង់  

តពមទាងំពតងឹងភាពជានដគជូាមយួមណ្លសុខភាព មៃទាីរកពទ្យនានាកព្ុងៃិងកតរៅកខត្ត អង្គោរ 

ជាតិ ៃិងអៃ្តរជាតិ កដើម្ីសកតមចឱ្យបាៃៃវូចក្ពុវិស័យ ៃិងកបសកកម្មរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៥.ោរទទលួខុសតតនូវ៖ មៃទាីរកពទ្យបំកពញោតព្កិច្ចរបស់ខ្លួៃកដ្យសា្ម រតីទទលួ- 

ខុសតតនូវចំកោះ មៃទាីរសុខាភិបាល តកសងួសុខាភិបាល ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍក្ពុងោរកលើកកម្ស់ 
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

សុខុមាលភាពតបជាជៃ ៃិងចូលរមួចំដណកជាមួយរាជរដ្ឋា ភិបាលក្ពុងោរោត់បៃ្យភាព 

តកីតករបស់តបជាជៃកម្ពុជា។

៦.ោរចលូរមួៃិងោរបកញ្ចញមតិ៖ មៃទាីរកពទ្យស្ាគមៃ៍ៃិងកបើកទលូាយក្ពុងោរទទលួ 

ៃវូមតិកោបល់ក្ពុងៃ័យស្ាបនាពីតគប់មជ្ឈដ្ឋា ៃតាមរយៈតបអប់សំបុតត ឬ មកធយាបាយ 

កផសេងៗ។

២�៣�៤� ស្ានភា្បុ្រ្គលិ្រមន្ទទីរព្ទ្យ

ស្ាៃភាពនៃោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងស្ាៃភាពបុគ្គលិកកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

មាៃោរដតបតបលួលជាបៃ្តបនាទា ប់ ៃិងគរួឱ្យោត់សមា្គ ល់។ 

កៅឆំ្្១៩៩៥ ោរដកទតមង់វិស័យសុខាភិបាលតតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្ត កដើម្ីដកលម្អ 

ៃិងពតងីកោរដ្ទាសំុខភាពបឋម (សមូកមើល២.២)។ បនាទា ប់មកកៅឆំ្្១៩៩៦ តសពុកតបតិបត្តិ 

បាោៃតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង រមួជាមយួៃឹងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ (សមូកមើលបដៃ្ម 

ឧបសម័្ៃ្ធទី៦)។ កព្ុងកពលកនាះមៃទាីរកពទ្យមាៃតគនូកពទ្យមធ្យមដត១នាក់ប៉ាុកណាណ ះសតមាប់ 

ផ្តល់កសវាពយាបាល។ កដ្យមាៃតតមនូវោរចំាបាច់ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកស្ើសុំតគនូកពទ្យបដៃ្មពី 

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត កហើយមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃទទួលតគនូកពទ្យ១នាក់28។ កៅឆំ្្បៃ្តបនាទា ប ់

កទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏ទទួលបាៃកវជ្ជបណិ្ត៨នាក់29 ៃិងតគនូកពទ្យមធ្យម១០នាក់30។ ចាប់ព ី

ឆំ្្២០០៧ មក កដ្យមាៃោរជយួោំតទពីអង្គោរ URC (University Research  

Company) មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃចាប់កផ្តើមពតងឹងគុណភាពកសវា កដ្យមាៃោរ 

 

 

28 រមួមាៃ៖ កលាក ជ័យ អង្គ ៃិង កលាក ផ្ៃ់ សុីណា។
29 មាៃកវជ្ជបណ្ិត លី កអៀកកហង, សៃួ សុភា, អ៊ុក ធីរិទ្ធ, លៃួ សុខកហៀង, គុណ សុីដ្វ,ី ជា ក�ងកខង, ក្ង ហង,  

ផល សុខា។
30 រមួមាៃ៖ តពំ កលណា, សុខា រដ្ឋា , កៅ មា៉ា ៃុត, ជាវ ពិសិទ្ធ, ជា មា៉ា ៃិត, កៅ ហរួ, អិៃ មា៉ា រឌី, សុង បុិប, 

មូល កោសិៃទា, ដុំ កៅធីតា។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន28

អៃុវត្តតាមឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ ចាប់ពីកពលកនាះមក31។ អង្គោរ URC បាៃជយួ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃទាងំបកច្ចកកទស (កផ្្ត តកលើោរតតលួតពិៃិត្យៃិងោរបងាកេ រោរចម្ង 

ករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ោរពតងឹងសមតភ្ាពបុគ្គលិកតាមរយៈោរបណ្តពុ ះបណា្ត លៃិងសិោ្- 

សាលា) ៃិងសមា្ភ រៈមួយចំៃួៃ។

កៅឆំ្្២០០៨ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃទទលួោរអៃុវត្តកម្មវិធីមលូៃិធិសមធ៌មជៃតកីតក ៃិង 

ឧបករណ៍វាយតនម្ (ពិៃទាពុ ៃិងសចូនាករ) កតមិត១នៃោរផ្តល់កសវា ៃិងោរកលើកកម្ស ់

គុណភាពកសវា។ ោរអៃុវត្តយៃ្តោរវាយតនម្កៃះ គកឺដើម្ីទទលួបាៃ្វិោបដៃ្មកលើ 

ស្ានដោរងារ។ ោរអៃុវត្តកៃះបាៃកលើកកម្ស់កិច្ចសហោរោ្ ៃិងកិច្ចខិតខំតបឹងដតបង 

រវាងថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យក្ពុងោរពតងឹងតបសិទ្ធភាព  ោរងារ។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ  

អង្គោរ URC បាៃោំតទ្វិោដល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបនាទា ប់ពីមាៃោរវាយតនម្ ៣ដខម្តង  

កដើម្ីពិៃិត្យកមើលចំណចុខ្ះខាតោក់ព័ៃ្ធៃឹងគុណភាពកសវា។ ចំកោះោរវាយតនម្កៃះ គ ឺ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃទទលួោរវាយតនម្ពីអ្កវាយតនម្មកពីកខត្តដនទ (Assessors)  

ដដលដឹកនំាកដ្យតកសងួសុខាភិបាល។

កៅឆំ្្២០១៣ តសពុកតបតិបត្តិបាោៃបាៃបកងកេើត ៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរជាទីភ្ាក់ងារ 

តបតិបត្តិោរពិកសស (ទ.ប.ព) ដដលតគប់ដណ្ត ប់កលើ “មៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុក ៃិងមណ្ល- 

សុខភាពដដលស្ិតកៅកតោមោរតគប់តគងរបស់ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ 

បាោៃកខត្តកោធិ៍សាត់”32។ កៅកពលកនាះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃក៏បាៃចាប់កផ្តើមអៃុវត្ត 

ទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស កដ្យចាប់កផ្តើមមាៃកិច្ចសៃយាផ្តល់កសវាជាមយួបុគ្គលិក  

31 កោងតាមកិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក ឈុៃ ផលី្ (២០២០) តបធាៃ URC តបចំាកខត្តកោធិ៍សាត់ បាៃឱ្យដឹង 

ថ្ ឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ ឬតបកភទទី១ កៃះគកឺផ្្ត តកលើោរងារតគប់តគង ោរងារកៅៃឹងកដៃ្ង អនាម័យ 

ជុំវិញកដៃ្ង ៃិងរហំរូអ្កជំងឺ កដើម្ីបកងកេើៃគុណភាព កសវាថ្្ក់មណ្លសុខភាព ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អក ដដលជា 

គកតមាងកដញន្្បាៃពី USAID។ 
32 កោងតាមមាតតា១នៃអៃុតកឹត្យកលខ១៩១ អៃតក.បក ស្ត ីពីោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិ- 

បត្តិោរពិកសសនៃតកសួងសុខាភិបាល ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខកមសា ឆំ្្២០១៣។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

ៃិងអៃុវត្តោរវាយតនម្កដ្យខ្លួៃឯង (self-assessment)។ តាមោរបញ្្ជ ក់របស់កលាក 

តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ ោរអៃុវត្ត ជាទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស ពិតជា 

សំខាៃ់ណាស់ កដ្យសារជាឧបករណ៍ដកលម្អោរតគប់តគងៃិងោរអៃុវត្តោរងារ កតោះមាៃ 

កិច្ចសៃយាជាមយួមសៃ្តី/បុគកេលិក/កម្មករ តបធាៃតសពុកតបតិបត្តិ តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាល  

ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាតកសងួសុខាភិបាល។ ជាបកណ្ត ើរៗ ោរអៃុវត្តកៃះបាៃចាប់កផ្តើមបកងកេើៃោរ 

កជឿទុកចិត្តោ្ក្ពុងអង្គភាព ៃិងោរកោរពវិៃ័យ ដដលជាមលូដ្ឋា ៃតគឹះសតមាប់តតមង់ទិស 

បុគ្គលិកៃិងមៃទាីរកពទ្យ33។ កៅចុងឆំ្្២០១៧ ោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត 

២ តាមរយៈគកតមាង H-EQIP បាៃបៃ្តពតងឹងគុណភាពបដៃ្មកទៀត កព្ុងកនាះមាៃោរ 

តតលួតពិៃិត្យៃិងវាយតនម្លទ្ធផលោរងារតបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃ។

33 ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងោរអៃុវត្ត ទ.ប.ព គមឺាៃោរជយួោំតទពីអង្គោរ RACHA កដ្យផ្តល់ទាងំឧបករណ ៍

សមា្ភ រៈ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធោំតទមៃទាីរកពទ្យៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លសមត្ភាព (កលាក ខយូ ឌី ២០២០)។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន30

តបអប់ទី១៖ សាវតាររបស់កលាក សាង គឹមៃី34 អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

(ឆំ្្២០១៤-ឆំ្្២០១៩)

កលាក សាង គឹមៃី បាៃបកតមើោរងារកៅក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលតសពុកបាោៃតំាងពីឆំ្្ 

១៩៧៩។ ពីឆំ្្១៩៨០ ដល់ ឆំ្្១៩៨៣ កលាកមាៃកតមិតបកច្ចកកទសជាគិលាៃុបដ្ឋា កបឋម ៃិង 

ទទួលបាៃតនួាទីជាតបធាៃគិលាៃដ្ឋា ក�ុំខ្ារទទឹង តសពុកបាោៃ។ ពីឆំ្្១៩៨៤ ដល់ ឆំ្្១៩៨៦  

ជាមសៃ្តីដផ្ករដឋាបាលកៅកពទ្យតសពុកបាោៃ (ទីតំាងកៅ�ុំតតោំងជង)។ រហតូដល់ឆំ្្១៩៨៨  

គណៈកមា្ម ធិោរតសពុក បាៃចាត់តំាងកលាកឱ្យកៅបំកពញោរងារជាតបធាៃតកពុមពតងឹងមលូដ្ឋា ៃ 

�ុំអរូតាកបា៉ា ង (កដ្យសារខ្ះអ្កតគប់តគងកៅមលូដ្ឋា ៃ) កព្ុងអំ�ពុងកពលកនាះ កលាក គង់ កយៀៃ35 

តតនូវបាៃចាត់តំាងឱ្យបំកពញោរងាររដឋាបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ36។ កៅឆំ្្១៩៨៩-១៩៩១ កលាក  

សាង គឹមៃី បាៃកៅបៃ្តោរសិកសាជាគិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យមកៅសាលាមធ្យមសិកសាសុខាភិបាលភមូ ិ

ភាគកខត្តបាត់ដំបង។ កៅឆំ្្១៩៩២ កលាកបាៃតត�ប់ចូលបកតមើោរងារកៅកពទ្យតសពុកបាោៃ 

វិញ ៃិងតតនូវបាៃដតងតំាងជានាយសាលដផ្កជំងឺទកូៅៃិងកុមារ រហតូដល់ឆំ្្២០០០។

២�៣�៥� ការព្រប់ព្រងមន្ទទីរព្ទ្យ

ក្ពុងោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យឱ្យមាៃដំកណើរោរល្អ ៃិង្ៃកៅដល់ោរតបកតួតបដជង 

ដកណ្ត ើមបាៃចំណាត់ថ្្ក់ជាជ័យលាភីកលខ១ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យទទូាងំតបកទស ក្ពុង 

កតមិតមៃទាីរកពទ្យ CPA1 បាៃដផ្អកកលើកតា្ត កជាគជ័យមយួចំៃួៃ ៃិងកិច្ចសហោរជិតស្ិទ្ធ

ពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ។ 

ជាសាវតារ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃស្ាៃភាពលំបាកខំ្ាង កដ្យសារខ្ះខាត 

34 កដ្យសារ កលាក សាង គឹមៃី គជឺាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃដដលបាៃចូលរមួតបលងតបណំាងតបកួត 

តបដជងអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាលោលពីឆំ្្២០១៨-២០១៩ ៃិងទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ 

ក្ពុងកតមិត CPA1 ៃិងកដ្យសារោត់គជឺាមសៃ្តីសុខាភិបាលដដលបាៃបកតមើោរងារកៅមលូដ្ឋា ៃតសពុកបាោៃកៃះ 

តំាងពីឆំ្្១៩៧៩ ដូកច្ះព័ត៌មាៃអំពីសាវតារ ៃិងតបវត្តិនៃោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យភាគកតចើៃដផ្អកកលើោរចងចំារបស ់

ោត់។
35 ឥ�នូវោត់មាៃអាយុជាង៨០ឆំ្្កហើយ ៃិងកំពុងរស់កៅជិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។
36 សមូបញ្្ជ ក់ថ្ ក្ពុងសម័យកនាះ តបធាៃកពទ្យតសពុកបាោៃ គកឺលាក ប៊ុត សុីថ្ ដដលជាគិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យម  

ៃិងបាៃបកតមើោរងាររហតូដល់ឆំ្្១៩៩៦។
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

ដផ្កកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ សមា្ភ រៈបរិោ្រ ដផ្កបកច្ចកកទស ៃិងធៃធាៃមៃុសសេ។ ជាក់ដស្តង  

កៅឆំ្្២០០០ បុគ្គលិកកពទ្យមយួចំៃួៃដដលជាកវជ្ជបណ្ិត ៃិងតគនូកពទ្យបាៃព្យលួរោរងារ 

កដើម្ីកៅកធ្ើោរងារកៅតាមអង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងបុគ្គលិកខ្ះកទៀតបាៃកៅករៀៃ 

បៃ្តយកជំនាញ។ ចកន្ាះពីឆំ្្២០០០ ដល់ឆំ្្២០១០37 បុគ្គលិកដដលកៅសល់ ៃិងបុគ្គលិក 

តកបខ័ណ្ ្្មី (សរុបតបមាណ៣០នាក់) ភាគកតចើៃជាគិលាៃុបដ្ឋា ក ៃិងឆ្មបបឋម38។ រហតូ 

ដល់ឆំ្្២០១៣ បុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យ (កវជ្ជបណ្ិតៃិងបុគ្គលិកកពទ្យដនទកទៀត) បាៃ 

ចាប់កផ្តើមចលូមកបកតមើោរងារវិញបកណ្ត ើរៗ ដដលតបោរកៃះអាចបណា្ត លមកពីមាៃោរ 

ដកទតមង់តកបខ័ណ្ ៃិងោំតបាក់របស់មសៃ្តីរាជោរ តពមជាមយួមៃទាីរកពទ្យចាប់កផ្តើមពតងឹង 

តកបខ័ណ្មសៃ្តី ៃិងលប់កចាលតកបខ័ណ្កខា្ម ច (ចំកោះអ្កមិៃតត�ប់មកបងាហា ញខ្លួៃៃឹង 

ចាត់ទុកជាតកបខ័ណ្កខា្ម ច កហើយអាចតបឈមៃឹងោរលប់ក ្្ម ះ)។ កៅឆំ្្២០១៤ កដ្យ 

មាៃោរោំតទពីបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងកដ្យសារបទពិកសាធៃ៍ចាស់ទុំ កលាក សាង គឹមៃី តតនូវ 

បាៃដតងតំាងជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ (២០១៤-២០១៩) ពីអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ 

ទទួលបៃទាពុកោរងាររដឋាបាល។ តាមោរបញ្្ជ ក់របស់តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត ោរ 

កតជើសករសីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យគឺដផ្អកតាមកោលោរណ៍ ៃិងោរសកតមចចិត្តដដលមាៃោរ 

ឯកភាពជាសមហូភាព។ 

សូមបញ្្ជ ក់ថ្ ចាប់ពីឆំ្្១៩៩៦ មក តបធាៃមៃទាីរកពទ្យមាៃោរផ្្ស់ប្តនូរជាបៃ្តបនាទា ប ់

មាៃជាអាទិ៍៖ 

 - កលាកកវជ្ជបណិ្ត ជា ក�ងកខង ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបាៃរយៈកពល ១ឆំ្្ (១៩៩៦- 

១៩៩៧)

 - កលាកកវជ្ជបណ្ិត មុិញ ប៊ុៃថ្ ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ពីឆំ្្១៩៩៧ ដល់ ឆំ្្២០០៣  

37 កោងតាមកិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក សាង គឹមៃី (២០២០) ដដលជាអតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ពីឆំ្្២០១៤  

ដល់ ឆំ្្២០១៩។
38 កោងតាមកិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួ កលាក ខយូ ឌី (២០២០) តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ បាៃ 

បញ្្ជ ក់ថ្ ពីឆំ្្២០០០ ដល់ ២០១០ បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបាោៃមាៃោរតវា៉ា  ៃិងក្្ះតបដកកោ្កតចើៃ។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន32

 - កលាកកវជ្ជបណ្ិត ដកវ សាងផលបុណ្យ ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ពីឆំ្្២០០៣ ដល់  

ឆំ្្២០១០

 - កលាកកវជ្ជបណ្ិត  ហុមឺ សុតកី ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ពីឆំ្្២០១០ ដល់ ឆំ្្២០១៤

 - កលាក សាង គឹមៃី ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ពីឆំ្្២០១៤ ដល់ ឆំ្្២០១៩

 - កលាកតគនូកពទ្យ មូល កោសិៃទា ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យពីចុងឆំ្្២០១៩ ដល់បច្ចពុប្ៃ្។

ក្ពុងចំកណាមតបធាៃមៃទាីរកពទ្យខាងកលើ កលាក សាង គឹមៃី គជឺាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ ក្ពុងសម័យោល (ឆំ្្២០១៨-២០១៩) ដដលមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃ 

ចូលរមួតប�ងតបណំាងអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងទទួលបាៃជ័យ- 

លាភីកលខ១ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អកផ្តល់ កសវាកតមិត CPA1។ កតើកលាក សាង គឹមៃី  

ោត់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យទទួលកជាគជ័យក្ពុងោរតប�ងតបណំាង ដផ្អកកលើកតា្ត អ្ីខ្ះ?

តាមោរករៀបរាប់របស់ កលាក សាង គឹមៃី បាៃបញ្្ជ ក់ថ្ ក្ពុងោរដឹកនំាតតនូវកធ្ើជាគំរកូគ  

កដ្យកលាកបាៃពៃ្យល់ថ្៖

“កពលតពឹកកយើងមកអង្គពុយសា្ត ប់របាយោរណ៍របស់កលាកកវជ្ជបណិ្ត កតោះតបធាៃ 

មៃទាីរកពទ្យអត់ោមកទ។ កយើងកធ្ើោរជាករៀងរាល់ន ង្ៃកៅតាមកពលកវលារបស់រដឋា កហើយសា្ត ប់ 

របាយោរណ៍របស់កលាកតគនូកពទ្យ របស់កវជ្ជបណិ្ត ៃិងសំណូមពរដដលពកួកគចង់បាៃ  

កយើងពយាោមកដ្ះឱ្យពកួោត់។ ករឿងណាកយើងកដ្ះបាៃកយើងកដ្ះ ករឿងណាកយើងកដ្ះ 

មិៃបាៃកយើងកធើ្សំណូមពរកៅថ្្ក់កលើ។ កគកលើកសំណូមពរ កយើងកុំបដិកសធ ោលណា 

បដិកសធ កគដលងសំណូមពរ ដលងបកញ្ចញកោបល់កហើយ។”

ក្ពុងោរដឹកនំា កលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យមិៃបាៃចាត់ទុកខ្លួៃឯងជាតបធាៃកទ កដ្យ 

គិតថ្ ោត់តោៃ់ដតជាជៃបកងា្គ ល ៃិងជាចាស់ទុំសតមាប់កដ្ះតសាយៃូវសំណូមពររបស់ 

បុគ្គលិកប៉ាុកណាណ ះ គឺកធ្ើោ៉ា ងណាកុំឱ្យបុគ្គលិកមាៃោរថ្្ងំថ្្ក់។ ពីកតោះោរងារពយាបាល  

ពិៃិត្យៃិងពិកតោះជំង ឺគជឺាោរងាររបស់តគនូកពទ្យៃិងកវជ្ជបណ្ិត ដដលតតនូវអៃុវត្តតាមោរ 

កំណត់ដចូមាៃដចងក្ពុងតនួាទីៃិងភារកិច្ចរបស់ពកួោត់ ៃិងកដ្យកោរពតកមសីលធម ៌



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

33

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

វិជា្ជ ជីវៈ វិៃ័យ ៃិងកពលកវលាក្ពុងោរផ្តល់កសវាកៅឱ្យអតិ្ិជៃ។

កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃោរករៀបចំឱ្យមាៃជារចនាសម័្ៃ្ធជាក់លាក់ កដ្យមាៃោរ 

ដបងដចកជាដផ្ក ៃិងកំណត់ជាមុខតំដណងឬតនួាទីសតមាប់បុគ្គលិកកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ  

ប៉ាុដៃ្តោរសរកសរតនួាទីៃិងភារកិច្ចដដលបុគ្គលិកទទលួខុសតតនូវមាៃោរផ្តល់សិទ្ធិដល់ពកួកគ 

ក្ពុងោរករៀបចំ កដ្យតបធាៃតោៃ់ដតកធ្ើោរដណនំាជារមួប៉ាុកណាណ ះ។ ក្ពុងោរដបងដចក

សមាសភាព ៃិងមុខតំដណងរបស់បុគ្គលិក គដឺតងដតឆ្ងោរតបជុំពិភាកសាក្ពុងគណៈកម្មោរ 

តគប់តគង កដើម្ីកតជើសករសីកបក្ភាពដដលសមតសប ៃិងដណនំាឱ្យបុគ្គលិកសា្គ ល់ តនួាទ ី

របស់ខ្លួៃ ៃិងអៃុវត្តតនួាទីទាងំកនាះ39 (សមូកមើលរបូភាពទី៧)។

របូភាពទី៧៖ រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ឆំ្្២០១៩

២�៣�៦� ្រតា្ត វិ្រម្ានមនការព្រប់ព្រង និងការអនុវត្តការងារ

តាមោរអះអាងរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ 
39 កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យមាៃគណៈកម្មោរ ៤ ដដលមាៃតំណាងពីតគប់អង្គភាព មាៃដចូជា គណៈកម្មោរតគប់តគង  

គណៈកម្មោរកលើកកម្ស់ គុណភាពកសវាៃិងបកច្ចកកទស គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងគណៈកម្មោរបងាកេ រ 

ករាគជាសកល។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន34

បាោៃ អាជ្ាធរ មលូដ្ឋា ៃ មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត ៃិងដដគអូភិវឌ្ឍោក់ព័ៃ្ធ ោរតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃកៃ្ងមកគដឺផ្អកសំខាៃ់កលើកតា្ត មួយចំៃួៃដចូខាងកតោម៖

ចំណចុទី (១) សាមគ្គីភាព “កបើោ្ម ៃសាមគ្គីភាពកទ គឺោ្ម ៃកជាគជ័យកទ”។ សាមគ្គីភាព 

កៃះ គសឺំកៅកលើោរទំនាក់ទំៃង ោររស់កៅជិតស្ិទ្ធ ៃិងោរសា្គ ល់ចិត្តោ្ជាមយួបុគ្គលិក។  

ចំណងសាមគ្គីភាព គកឺសាងបាៃតាមរយៈោរជយួកដ្ះតសាយបញ្ហា របស់បុគ្គលិក ោរ 

កលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ៃិងឥរិោប្តបធាៃក្ពុងោរតគប់តគងៃិងចាត់ដចងបុគ្គលិក កដ្យ 

កចៀសវាងៃូវោរកតបើោក្យករៅ្ត តកហាយ អាកប្កិរិោមិៃសមរម្យ ៃិងោរចំាចាប់កំហុស។  

ចំណងសាមគ្គីភាពកៃះ បាៃកធ្ើឱ្យមាៃោរលះបង់ក្ពុងោរបំកពញោរងារទាងំពីសំណាក ់

តបធាៃដដលកធ្ើជាគំរលូ្អ (រមួទាងំោរពយាោមកដ្ះតសាយបញ្ហា របស់បុគ្គលិក តាមរយៈ 

ោរតបជុំតតលួតពិៃិត្យវាយតនម្ជាតបចំា) ៃិងោរចលូរមួរបស់បុគ្គលិក (ក្ពុងោរអៃុវត្តតាម 

ដផៃោរដដលបាៃកំណត់)។ ដកូច្ះ ោរចលូរមួ ៃិងោរលះបង់របស់បុគ្គលិក គជឺាចំណចុ 

សំខាៃ់ចម្ងកព្ុងោរសកតមចបាៃកជាគជ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ កៅកពល 

ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យមាៃសាមគ្គីភាពល្អ កិច្ចសហោរជាមយួនដគៃូិងភាគី 

ោក់ព័ៃ្ធគជឺាកតា្ត បំកពញបដៃ្ម។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

តបអប់ទី២៖ កតា្ត វិជ្ជមាៃកព្ុងតកបខ័ណ្នៃោរតគប់តគងៃិងអៃុវត្តោរងារ

ចំណចុទី (២) កិច្ចសហោរល្អរវាងថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិក៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

មាៃកិច្ចសហោរោ្ល្អចាប់តំាងពីជំនាៃ់នៃោរដឹកនំារបស់ កលាក ដកវ សាងផលបុណ្យ ជា 

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ រមួទាងំោរោំតទពីមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាល 

តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ដដលជយួជំរុញឱ្យបុគ្គលិករមួោ្កធ្ើោរជាតកពុម (teamwork)  

បៃ្តរហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្40។

ចំណចុទី (៣) ោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងពតងឹងោរអៃុវត្តោរងាររបស់មៃទាីរកពទ្យ៖  

កោងតាមតបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់41 កពលអៃុវត្តយៃ្តោរទីភ្ាក់តបតិបត្តិោរ 

40 កោងតាមកិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួ កលាក ឈុៃ ផលី្ តបធាៃ URC តបចំាកខត្តកោធិ៍សាត់ ជាមយួតកពុមោរងារ 

សរកសរករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងោរិោល័យ URC  

ក្ពុងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។
41 ខឹ្មសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ខយូ ឌី តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ជាមយួតកពុមោរងារសរកសរករណ ី

សិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន36

ពិកសស (SOA) ដំបងូតកពុមោរងារបកច្ចកកទសមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តដតងដតចុះតតលួតពិៃិត្យ 

ជាតបចំា ជាពិកសសកលាកតបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលបាៃចុះអកងកេតឆ្មក់ទាងំកពលយប់ ទាងំ 

កពលន ង្ៃ ៃិងន ង្ៃកៅរ៍ ន ង្ៃអាទិត្យ តពមទាងំជបួជាមយួសហគមៃ៍ កដើម្ីពតងឹងោរទទលួ 

ខុសតតនូវរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងសតមបសតមលួលកដ្ះតសាយបញ្ហា ។ កព្ុងករណី ថ្្ក់ដឹកនំា 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកមិៃទទលួខុសតតនូវក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារ ៃិងមិៃកោរពវិៃ័យ តតនូវ 

តបឈមោរតពមាៃ (ោរដណនំាផ្ទា ល់មាត់/កធ្ើកិច្ចសៃយា) ៃិងោរដ្ក់ពិៃ័យ កដ្យអៃុវត្ត 

តាមចបាប់សហលក្ៃ្តិកៈ ៃិងលក្ៃ្តិកៈកដ្យដ�កសតមាប់មសៃ្តីរាជោរសុីវិល។

២�៣�៧� ្រតា្ត ងដលសពពមចចិត្តចលូរួម្រនាពុងការពបៃងពបណារំង

កៅដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃទទលួដផៃោរ ៃិងព័ត៌មាៃ 

ក្ពុងកិច្ចតបជុំផសេព្ផសាយោក់ព័ៃ្ធៃឹងចលនាតប�ងតបណំាងគុណភាពកសវាសាធារណៈ ក្ពុង 

វិស័យសុខាភិបាលកដ្យដផ្អកតាមខ្ឹមសារអៃុតកឹត្យកលខ៥៤42។ កៅកពលកនាះ តបធាៃ 

ៃិងគណៈដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ បាៃពិៃិត្យកលើឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ ៃិងកតមិត២ ដដល 

មៃទាីរកពទ្យធ្ាប់បាៃអៃុវត្ត ៃិងកធៀបជាមយួឧបករណ៍វាយតនម្របស់ចលនាតប�ងតបណំាង  

គបឺងាហា ញថ្ មៃទាីរកពទ្យអៃុវត្តៃ៍បាៃ ៥០%កៅ៦០%កហើយ កៅសល់ដតចំណចុមួយចំៃួៃ  

ដូចជា ៃវាៃុវត្តៃ៍ ជាកដើម ដដលមៃទាីរកពទ្យមិៃទាៃ់បាៃអៃុវត្ត។ ដូកច្ះ កពលទទលួបាៃ 

ោរតបោសអំពីចលនាតប�ងតបណំាង ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យសបបាយចិត្ត ៃិង 

ចង់ចលូរមួ។ ោរសកតមចចិត្តចលូរមួតប�ងតបណំាងកៃះ គឺដផ្អកកលើមលូកហតុមយួចំៃៃួ៖

តបអប់ទី៣៖ កតា្ត ដដលសកតមចចិត្តចូលរមួកព្ុងោរតប�ងតបណំាង

42 អៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បក ស្ត ីពីោរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង 

វិស័យអប់រំៃិងសុខាភិបាល ចុះន ង្ៃទី ៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

(១) ោរកសាងកិត្តិយស៖ កដ្យសារភាពអៃ់ចិត្តជាមយួៃឹងោរៃិោយអាតកក់អំពី 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃកៅកពលដដល MSF បាៃដកកចញោលពីឆំ្្២០០០43 ៃិងលទ្ធផល 

នៃោរវាយតនម្មិៃល្អចំកោះមៃទាីរកពទ្យដដលតតនូវបាៃរាយោរណ៍កៅតកសងួសុខាភិបាល។  

ដកូច្ះោរចលូរមួតប�ងតបណំាងកៃះគជឺាោរកសាងកិត្តិយសជៃូមៃទាីរកពទ្យក�ើងវិញ កដ្យ 

គិតថ្ ោ៉ា ងកហាចណាស់ក៏ជាប់តតឹមកលខ១០ដដរ។

(២) លទ្ធផលសកតមចបាៃកតចើៃ៖ មុៃោរតប�ងតបណំាង មៃទាីរកពទ្យបាៃទទលួពិៃទាពុ 

ពីោរវាយតនម្គុណភាពកសវា កកើៃក�ើងពី ១៦% ដល់ ៩០% ៃិងម៉ាយាងកទៀតកឆ្ើយតបៃឹង 

ឧបករណ៍វាយតនម្នៃោរតប�ងតបណំាង មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តតបដហល ៦០% រចួកហើយ  

កៅសល់ដត ៤០%កទៀតប៉ាុកណាណ ះដដលតតនូវបំកពញបដៃ្ម។ ដចូកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំ 

គណៈកម្មោរដដលមាៃសមាសភាពចលូរមួពីតគប់ដផ្ក (គណៈកម្មោរតប�ងតបណំាង 

ថ្្ក់មៃទាីរកពទ្យ) ៃិងសហោរជាមយួគណៈអភិបាលតសពុកបាោៃ កដើម្ីពិៃិត្យៃិងបំកពញ 

បដៃ្មកលើចំណចុខ្ះខាតទាងំកៃះ ក្ពុងោរដ្ក់ោក្យតប�ងតបណំាង44។

(៣) ោរកសាងទំៃុកចិត្តជៃូតបជាជៃ៖ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃផ្តល់ធៃធាៃមៃុសសេ  

្វិោ ឱស្ ៃិងសមា្ភ រៈបរិោ្រកពទ្យជៃូមៃទាីរកពទ្យ ដូកច្ះទាមទារឱ្យមាៃោរកតបើតបាស ់

ធៃធាៃចំទិសកៅ ៃិងតគប់តគងដបងដចកធៃធាៃមៃុសសេឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព ក្ពុងោរកលើក 

កម្ស់គុណភាពកសវាដ្ទាសំុខភាពជៃូតបជាជៃ45។
43 តាមោរបញ្្ជ ក់របស់កលាក សាង គឹមៃី កៅកពល MSF ចលូមកជយួ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃជយួ MSF វិញកតចើៃដដរ។  

ប៉ាុដៃ្តមាៃបុគ្គលិកមយួចំៃួៃដដលអៃ់ចិត្តជាមយួ MSF ក៏តសម្តី កហើយ MSF មិៃសបបាយចិត្តក៏ដកកចញកៅកៅ 

ឆំ្្២០០០។ 
44 តាមោរកលើកក�ើងរបស់កលាក សាង គឹមៃី ចំកោះឧបករណ៍វាយតនម្នៃោរតប�ងតបណំាង មាៃចំណចុខ្ះ 

តឹងកពក ៃិងពិបាកយល់ ដចូជា ោរករៀបចំៃវាៃុវត្តៃ៍ ោរបំោក់សមា្ភ រៈ ជាកដើម។ កដ្យដ�កចំកោះោរផ្តល់ 

កសវា គមឺៃទាីរកពទ្យមាៃបទពិកសាធៃ៍កតចើៃកដ្យបាៃពតងឹងតំាងពីឆំ្្២០០៨ មកកម្ះ កលើកដលងោរផសេព្ផសាយ 

ទូលំទលូាយជាសាធារណៈ ដដលមៃទាីរកពទ្យបាៃោរចលូរមួជយួពីអាជ្ាធរតសពុក កដ្យមាៃោរករៀបចំសិោ្សាលា 

ផសេព្ផសាយៃិងចលូរមួពីសហគមៃ៍ កម�ុំ ៃិងជៃបកងា្គ លមលូដ្ឋា ៃ។
45 ោរតគប់តគង្វិោ (៦២០២៨) ោលពីឆំ្្២០១៦ មាៃចំៃួៃ ១០០លាៃករៀល, ឆំ្្២០១៧ មាៃចំៃួៃ  

១៥០លាៃករៀល, ឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃួៃ ២០០ លាៃករៀល, ៃិងឆំ្្២០១៩ មាៃចំៃួៃ ២៥០លាៃករៀល។
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(៤) ឆៃទាៈកព្ុងោរដកលម្អគុណភាពកសវា៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃធ្ាប់បាៃអៃុវត្ត  

ទ.ប.ព ៃិងកំពុងអៃុវត្តគកតមាងកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសមធម៌សុខាភិបាល (H-EQIP)  

តពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យកំពុងពតងឹង ៃិងដកលម្អគុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យ  

រមួជាមយួោរកលើកទឹកចិត្តពីតសពុកតបតិបត្តិ មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត អាជ្ាធរកខត្ត ៃិងអាជ្ាធរ 

តសពុក ដដលកតា្ត ទាងំអស់កៃះបាៃកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃឆៃទាៈក្ពុងោរចលូរមួ 

តបកួតតបដជង កដ្យសង្ឹមថ្ៃឹងអាចទទួលបាៃលទ្ធផលល្អ។

(៥) ោរចលូរមួពីបុគ្គលិក៖ បុគ្គលិកមាៃោរទទលួខុសតតនូវបំកពញោរងារជាតបចំា 

ក្ពុងោរផ្តល់  កសវាជូៃតបជាពលរដឋា ៃិងមាៃោរផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្ត តពមទាងំមាៃោរ 

ោំតទពីតបធាៃោរិោល័យ សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃផង46 ដដលជំរុញឱ្យបុគ្គលិក 

មាៃោរចលូរមួជយួកតជាមដតជងក្ពុងោរតប�ងតបណំាងកៃះ។ 

២�៤� សមិទ្ធផលមនការផ្តល់ពសវាសុខាភិបាលរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

២�៤�១� ការផ្តល់ពសវាសុខាភិបាល

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃផ្តល់កសវាកម្មសុខភាពជៃូតបជាជៃក្ពុងតំបៃ់តគបដណ្ត ប់  

ៃិងកតរៅតំបៃ់តគបដណ្ត ប់ កដ្យកផ្្ត តកលើសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ (CPA1) ដដល 

ក្ពុងកនាះរមួមាៃ៖

ក. កសវាគី្ៃិកសំខាៃ់ៗ មាៃដចូជា៖ 

 ¾ ដផ្កទទួលជំងដឺំបូង ៃិងសកសងា្គ ះបឋម

 ¾ ដផ្កពិកតោះជំងឺកតរៅ

 ¾ ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ 

 ¾ ដផ្ករបសួៃិងវះោត់តចូ

 ¾ ដផ្កជំងឺទកូៅមៃុសសេចាស់
46 តបធាៃោរិោល័យតសពុកតបតិបត្តិបាៃជយួករៀបចំបទបងាហា ញ ៃិងព័ត៌មាៃោក់ព័ៃ្ធសតមាប់ចលូរមួោរតប�ង 

តបណំាង។ កតរៅពីកៃះោរិោល័យតសពុកតបតិបត្តិក៏បាៃជយួោំតទដូចជា បរិោ្រកពទ្យ (តាមរយៈោរកស្ើសុំនដគូ)  

ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា បុគ្គលិកៃិងោរខ្ះខាត ធៃធាៃមៃុសសេ ោរងារបណ្តពុ ះបណា្ត លៃិងបកច្ចកកទស ជាកដើម ។ល។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

 ¾ ដផ្កជំងឺសួតៃិងករាគរកបង 

 ¾ ដផ្កជំងឺកុមារ

 ¾ ដផ្កសម្ភព-ករាគសស្ត ី ៃិងកសវាមយួចំៃួៃកទៀតដចូជា ោរបងាកេ រោរចម្ង 

កមករាគកអដស៍ពី មា្ត យកៅទារក ោរពៃយារកំកណើត ៃិង ោរផ្តល់ថ្្បំងាកេ រ

 ¾ ដផ្កផ្តល់កសវាដ្ទា ំៃិងពយាបាលជំងោឺមករាគ 

 ¾ ដផ្កផ្តល់កសវាដ្ទា ំៃិងពយាបាលបៃ្តដល់អ្កផទាពុកកមករាគកអដស៍ ៃិងអ្កជំងឺ 

កអដស៍ 

 ¾ ដផ្កសុខភាពមាត់កធ្មញ

 ¾ ដផ្កពយាបាលកដ្យចលនា 

 ¾ ដផ្កផ្តល់តបឹកសា សា្ត រៃីតិសម្ទាកតគឿងកញៀៃ ៃិងសុខភាពផ្នូវចិត្ត ៃិង 

 ¾ ដផ្កផ្គត់ផ្គង់ ឱស្ ៃិងបរិោ្រ។

ខ. កសវាពិៃិត្យអមគី្ៃិក រមួមាៃ ដផ្កមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៃិង ដផ្ករបូភាពកវជ្ជសាសស្ត។

គ. កសវាដផ្ករដឋាបាល គណកៃយ្យ ភ័ស្តពុភារ ៃិងោរផកេត់ផ្គង់អាហារអ្កជំងឺ។

�. កសវាដផ្ករ្យៃ្តសកសងា្គ ះ វិស្កម្ម ៃិងអនាម័យ រមួមាៃ អគ្គិសៃី តបព័ៃ្ធទឹក  

សមា្ភ រៈបរិោ្រកពទ្យ ដ្ទាអំោរ ៃិងអនាម័យ។

ង. កសវាោំោរសង្គម រមួមាៃ ោរវាយតនម្ផ្តល់ប័ណណមូលៃិធិសមធម៌ ោរឧបត្ម្ភ 

សាច់តបាក់ជូៃសស្ត ីមាៃនផទាកោះ ៃិងកុមារអាយុកតោម២ឆំ្្ នៃតគលួសារមាៃប័ណណសមធម៌ ឬ 

ប័ណណអាទិភាព។

២�៤�២� សមិទ្ធផលមន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

តាមរយៈោរមកទទលួកសវាដ្ទាសំុខភាពរបស់តបជាពលរដឋា ៃិងតាមរយៈសចូនាករ 

ដដលបាៃកំណត់កដ្យមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃងាហា ញថ្ សមិទ្ធផលសំខាៃ់ៗ មាៃ 

ោរកកើៃក�ើងជាលំដ្ប់ចាប់តំាងពីកពលដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តជាទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស  

ជាពិកសសក្ពុងរយៈកពល ៥ឆំ្្ចុងកតោយកៃះ។ លទ្ធផលសំខាៃ់ៗដដលមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន40

បាោៃសកតមចបាៃ មាៃដូចខាងកតោម៖

តោហ្ិកទី១៖ ៃិន្ាោរនៃោរពិកតោះជំងឺកតរៅកៅមៃទាីរកពទ្យបាោៃ 

ពីឆំ្្២០១៤ ដល់ ២០១៩

តបភព៖ ទិៃ្័យយកមកពី HIS version 1.0 and 3.0 (តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ២០២០)

ក.កសវាពិៃិត្យពិកតោះជំងឺកតរៅ៖ ករណីពិកតោះជំងឺកតរៅ (ទាងំករណីជំងឺចាស់ ៃិង 

ករណីជំងឺ ្្មី) សរុបមាៃចំៃួៃ ៣.៦៩៨ករណី កៅឆំ្្២០១៤ បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៤.៥៤៨ 

ករណី កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបៃ្តកកើៃក�ើងរហតូដល់ ១៦.០៤១ករណី កៅឆំ្្២០១៩។ ក្ពុង 

កនាះចំកោះករណីជំងឺ ្្មីមាៃចំៃៃួ ១.៥២៥ករណី កៅឆំ្្២០១៤ បាៃកកើៃក�ើងដល់  

២.៣២៥ករណី កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបៃ្ត្ៃដល់ ៤.៧២៩ករណី កៅឆំ្្២០១៩ (តោហ្ិក 

ទី១)។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

តោហ្ិកទី២៖ ៃិន្ាោរនៃអតតាកតបើតបាស់ដតគកព្ុងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

ពីឆំ្្២០១៤ ដល់ ឆំ្្២០១៩

តបភព៖ ទិៃ្័យយកមកពី HIS version 1.0 and 3.0 (តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ២០២០)

ខ.កសវាសតមាកពយាបាល៖ អ្កជំងដឺដលបាៃសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃ (ជំងទឺកូៅ ជំងកឺុមារ ៃិងដផ្កសម្ភព) មាៃចំៃៃួ ២.៥៤៥នាក់ កៅឆំ្្២០១៤  

បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៣.៨៥០នាក់ កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងកកើៃរហតូដល់ ៦.៥៥៩នាក់កៅឆំ្្ 

២០១៩។ កបើគិតជាអតតាកតបើតបាស់ដតគនៃចំៃួៃដតគសរុបដដលមាៃចំៃួៃ ៦៤ដតគ (កដ្យ 

មិៃរាប់បញ្ចនូលដតគចំៃួៃ១៦ សតមាប់អ្កជំងរឺកបង) មាៃោរកតបើតបាស់ចំៃួៃដត ៦១% កៅ 

ឆំ្្២០១៤ បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៨២% កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបៃ្តកកើៃក�ើងខ្ស់រហតូដល់  

១៣៦% កៅឆំ្្២០១៩ (តោហ្ិកទី២)។ ចំដណកអតតាស្ាប់កៅមៃទាីរកពទ្យ មាៃចំៃួៃ  

០,៤០% កៅឆំ្្២០១៤ បាៃចុះមកតតឹម០,២៩% កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបាៃបៃ្តចុះរហតូដល ់

០,១៧% កៅឆំ្្២០១៩ ដដលស្ិតកៅកតោមចំណចុកៅថ្្ក់ជាតិកំណត់ (ទាបជាង១%)។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន42

តោហ្ិកទី៣៖ ៃិន្ាោរនៃោរសតមាកពយាបាលជំងកឺៅមៃទាីរកពទ្យបាោៃ 

ដផ្កសម្ភព ៃិងករាគសស្ត ី

តបភព៖ ទិៃ្័យយកមកពី HIS version 1.0 and 3.0 (តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ២០២០)

គ.កសវាសម្ភព ៃិងករាគសស្ត ី៖ ោរសតមាលកៃូកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មាៃចំៃួៃ 

សរុប៥៨៨ នាក់កៅឆំ្្២០១៤ បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៧៤៣នាក់កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបៃ្ត 

កកើៃក�ើងដល់ ៨៥៣នាក់ កៅឆំ្្២០១៩។ កដ្យដ�កចំកោះោរសតមាកពយាបាលជំងឺ 

ករាគសស្ត ីកៅឆំ្្២០១៤ មាៃចំៃៃួ៨៣នាក់ បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៩៣នាក់ កៅឆំ្្២០១៧  

ៃិងមាៃចំៃៃួ៧៩នាក់កៅឆំ្្២០១៩ (តោហ្ិកទី៣)។

�. កសវាពិៃិត្យពយាបាលជំងសឺតួ ៃិងជំងរឺកបង៖ ោរសតមាកពយាបាលជំងរឺកបង 

កៅឆំ្្២០១៤ មាៃចំៃៃួ៦៣នាក់ បាៃកកើៃក�ើងដល់៦៧នាក់កៅឆំ្្២០១៧ ៃិង្យចុះ 

រហតូដល់១៩នាក់កៅឆំ្្២០១៩។
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ជំព
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ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

តោហ្ិកទី៤៖ លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

ឆំ្្២០១៧-២០១៩

តបភព៖ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩)

ង.លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណភាព៖ ោរពិៃិត្យតាមដ្ៃៃិងវាយតនម្គុណភាព 

កសវា មាៃកោលកៅកធ្ើឱ្យតបកសើរក�ើងដល់លទ្ធផលនៃោរពិៃិត្យពយាបាល ៃិងដ្ទាអ្ំក 

ជំងឬឺអ្កកតបើតបាស់កសវាសុខភាព ដដលផ្តល់កដ្យតគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិកសុខាភិបាល។  

លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណភាពកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃតតនូវបាៃបញ្្ជ ក់ថ្  

គុណភាពនៃោរតគប់តគង ៃិងគុណភាពនៃកសវាសុខភាព បាៃដកលម្អជាតបចំា កដ្យឆ្ពុះ 

បញ្្ច ងំកលើពិៃទាពុគុណភាពជាមធ្យម បាៃបៃ្តកកើៃក�ើងរវាងោរវាយតនម្ពីតតីមាសមួយកៅ 

តតីមាសមួយកទៀត (តោហ្ិកទី៤)។





សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

45

ជំព
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

្ររំ្្ូរទទី៣� បទ្ិពសាធន៍ពជា្រ្រ័យរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ គជឺាមៃទាីរកពទ្យដដលបាៃទទលួជ័យលាភីជាអង្គភាពគំរូ 

កលខ១ កព្ុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យដដលផ្តល់កសវាសុខាភិបាលសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១  

(CPA1) កៅទទូាងំតបកទស ដដលបាៃចលូរមួតបកតួតបដជងអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាលោលពីឆំ្្២០១៨។ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃឆ្ងោត់ៃវូោរ 

វិវត្តជាបៃ្តបនាទា ប់ (ជំពកូទី២) ដដលដស្តងកចញតាមរយៈោរខិតខំតបឹងដតបងៃិងោរកប្តជ្ា 

ចិត្តរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យកព្ុងោរពតងឹងគុណភាពៃិងស្តង់ដ្រនៃោរផ្តល ់

កសវាសុខាភិបាលជៃូតបជាពលរដឋាក្ពុងតសពុកបាោៃ ៃិងដដលបាៃោ្យជាបទពិកសាធៃ៍ 

កជាគជ័យសតមាប់ោរសិកសាចងតកង។ 

៣�១� ស្តង់ដ្ពសវាសាធារណៈ

តបអប់ទី៤៖ ោរពតងឹងគុណភាពព័ត៌មាៃនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

កសវាសាធារណៈដដលមាៃស្តង់ដ្ខ្ស់តតនូវបាៃវាស់ដវង ៃិងវាយតនម្ កដ្យដផ្អកកលើ 

សូចនាករកោលចំៃៃួ៥ មាៃដចូជា៖ គុណភាពព័ត៌មាៃ ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរទទលួយក 

កសវា ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា កសវាផ្តល់តាមកោលោរណ ៍
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កំណត់ៃិងមាៃអភិបាលកិច្ចល្អ ៃិងយៃ្តោរព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាស់ 

កសវា47។

៣�១�១� ្រុណភា្្័ត៌មាន

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់ កព្ុងោរពតងឹងគុណភាពព័ត៌មាៃ 

កសវាដដលខ្លួៃមាៃកដើម្ីផ្តល់ជាព័ត៌មាៃដល់អ្កដដលមាៃបំណង់ចង់ទទលួកសវាកៅក្ពុង 

មៃទាីរកពទ្យ។ 

៣�១�១�១� បទដ្្ឋ ន្រតិយុត្តោ្រ់្័ន្ធនឹងពសវា

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាកដៃ្ងរកសាទុកៃវូឯកសារបទដ្ឋា ៃ 

គតិយុត្តដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកៅដផ្កជរួមុខៃិងដផ្ករដឋាបាល  

កដ្យបាៃករៀបចំជាទូសតមាប់ដ្ក់ឯកសារទាងំកនាះ ៃិងកដ្យមាៃករៀបចំជាតកនូណូដ្ក ់

កៅតាមតបកភទឯកសារៃិងឆំ្្ក្ពុងកោលបំណងផ្តល់ភាពងាយតសលួលកព្ុងោរដស្ងរកៃិង 

កផទាៀងផ្ទា ត់កសវាតាមតតមនូវោរចំាបាច់។ ក្ពុងោរធានាដល់ៃិរៃ្តរភាពោរងារៃិងគុណភាព 

កសវា មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងចំៃួៃបី គបឺទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់បុគ្គលិកមៃទាីរ 

កពទ្យបដង្អកបាោៃ បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងអ្កជំងឺ ßបទបញ្្ជ មាសà ៃិងបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងកដើម្ីរកសា 

អនាម័យក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ ចំកោះបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃករៀបចំ 

ក�ើងអៃុកលាមតាមបទដ្ឋា ៃរបស់តកសងួសុខាភិបាល ៃិងចបាប់ស្ត ីពីសហលក្ៃ្តិកៈមសៃ្តី 

រាជោរសុីវិល កដ្យមាៃោរដកសតមលួលៃិងបដៃ្មដផ្កខ្ះ កដើម្ីឱ្យមាៃភាពសមតសបតាម 

ស្ាៃភាពជាក់ដស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ដូចោ្ដដរ បទបញ្្ជ មាស ៃិងបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងកដើម្ី 

រកសាអនាម័យក្ពុងមៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃករៀបចំកដ្យកោរពតាមកសចក្តីដណនំាសតមាប់កសវា 

សំណុំសកម្មភាពបសង្គប់ ៃិងតាមកោលោរណ៍បរិស្ាៃល្អ។ បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងទាងំបីកៃះ បាៃ 

ឆ្ងោរពិកតោះកោបល់ជាមយួបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ មុៃៃឹងសកតមចឯកភាពោ្ រចួដ្ក់ជៃូ 

47 កោងតាមឧបសម្័ៃ្ធទី២ នៃអៃុតកឹត្យកលខ៤៥៥ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៥ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣ ស្ត ីពីោរករៀ

បចំៃិងោរតបតពឹត្តនៃគណៈកមា្ម -ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកដើម្ីអៃុម័ត។ កតោយទទលួបាៃោរអៃុម័តកលើ 

បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងទាងំកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃផសេព្ផសាយដល់បុគ្គលិកតាមរយៈោរតបជុំផសេព្ផសាយ  

ៃិងកធើ្ជាផ្ទា ងំអកសេរព្យលួរកៅកលើជញ្្ជ ងំមៃទាីរកពទ្យ (ទំហំ ០,៦ដម៉ាតត គុណ ០,៩ដម៉ាតត) ៃិង 

មាៃបិទតាមបៃទាប់តគប់ដផ្ក ៃិងតាមបៃទាប់អ្កជំងឺ (ទំហំ A4) កដើម្ីងាយតសលួលសតមាប់ 

បុគកេលិក ៃិងអតិ្ិជៃបាៃដស្ងយល់ ៃិងអៃុវត្តជាតបចំា។ 

របូភាពទី៨៖ កដៃ្ងទទួលជំងដឺំបូង ៃិងកដៃ្ងរកសាទុកឯកសារបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត 

របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ

៣�១�១�២� ្័ត៌មានងដលផ្ស្្វផសាយ

ព័ត៌មាៃដដលបាៃផសេព្ផសាយ ៃិងដចករដំលក មាៃដចូជា តបកភទៃិងតនម្កសវា  

ឯកសារៃិងលក្ខណ្តតមនូវក្ពុងោរទទួលកសវា កមា៉ា ងបំកពញោរងារ កលខទរូស័ពទាទំនាក់- 

ទំៃង/កគហទំព័រមៃទាីរកពទ្យ ៃិងៃីតិវិធីនៃោរផ្តល់កសវា ជាកដើម។ ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំជាផ្ទា ងំ ßតារាងតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃà ទំហំ១,៥ គុណ ២,៥ដម៉ាតត  

ដ្ក់តំាងកៅកដៃ្ងអង្គពុយរង់ចំាទទលួកសវាកៅដផ្កជរួមុខ ៃិងមាៃដ្ក់តំាងតារាងតនម្ 

កសវាដដលបាៃផ្តល់តាមដផ្ក ទំហំ ០,៦ដម៉ាតត គុណ ០,៨ដម៉ាតត កលើជញ្្ជ ងំកៅតាមដផ្ក 

ៃីមយួៗ កដើម្ីផ្តល់ភាពងាយតសលួលដល់អតិ្ិជៃបាៃពិៃិត្យកមើលព័ត៌មាៃកសវាដដល 

តតនូវោរ ៃិងតនម្នៃកសវាដដលៃឹងតតនូវទទលួ។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃផសេព្ផសាយពី 
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កម្មវិធីមលូៃិធិសមធម៌សតមាប់តបជាជៃតកីតក ៃិងកម្មវិធីោំោរសង្គមកផសេងៗកទៀតកដ្យ 

បាៃករៀបចំជាផ្ទា ងំអកសេរដ្ក់តំាងកៅមុខអោរដផ្កពិកតោះជំងកឺតរៅ។ ជាកោលោរណ៍  

មៃទាីរកពទ្យមិៃតតមនូវឱ្យអតិ្ិជៃឬអ្កកតបើតបាស់កសវាមាៃឯកសារយកមកជាមយួកទ កោលគ ឺ

កៅកពលដដលពកួោត់មកទទលួកសវា តោៃ់ដតសួរបញ្្ជ ក់ក ្្ម ះ អាយុ ៃិងអាសយដ្ឋា ៃ 

រស់កៅបច្ចពុប្ៃ្ប៉ាុកណាណ ះ។ ប៉ាុដៃ្តសតមាប់សស្ត ីមកសតមាលកូៃ មៃទាីរកពទ្យតតនូវោរកសៀវកៅ 

ពិៃិត្យនផទាកោះ ៃិងឯកសារពិៃិត្យរកកមករាគកអដស៍។

ចំកោះៃីតិវិធីក្ពុងោរផ្តល់កសវាវិញ មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់តំាងបងាហា ញផ្ទា ងំរបូ ßរហំរូ 

អ្កជំងàឺ កៅពីខាងមុខអោរទល់មុខកខ្ាងទ្ារចលូ កដើម្ីងាយតសលួលឱ្យអតិ្ិជៃបាៃដឹង 

ពីដំកណើរោរតតនូវទទលួយកកសវាតាមលំដ្ប់លំកដ្យតាមរយៈោរកំណត់កលខករៀងបញ្ជរ  

ចាប់ពីកដៃ្ងទទលួអ្កជំងដឺំបងូរហតូដល់បៃទាប់ពិៃិត្យពិកតោះជំងឺ ៃិងចុងកតោយកៅ 

ឱស្ស្ាៃ មុៃៃឹងកចញកៅផទាះ។ បដៃ្មពីកលើកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃោរផ្តល ់

កលខករៀងតាមលំដ្ប់លំកដ្យ សតមាប់ចុះក ្្ម ះទទលួកសវាកដ្យមាៃមសៃ្តីកៅដផ្ក 

ជរួមុខជាអ្កកៅកលខ។ បនាទា ប់មក បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបំកពញឯកសារជំងជឺៃូអ្កទទលួ 

កសវាកៅតាមទតមង់ស្តង់ដ្របស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងបញ្ជនូៃពកួោត់កៅចុះក ្្ម ះ ក្ពុងតបព័ៃ្ធ 

តគប់តគងៃិងចុះបញ្ជ ិោអ្កជំងឺ (PMRS) តពមទាងំកចញប័ណណពិៃិត្យជំងឺជៃូពកួោត់ដតម្តង។  

រយៈកពលនៃដំកណើរោរចុះក ្្ម ះកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃជៃូដំណឹង ៃិងបិទផសាយកៅពីមុខ 

កដៃ្ងអង្គពុយរង់ចំារបស់អ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ កដ្យកំណត់ថ្ ßរយៈកពលចុះក ្្ម ះ៥នាទីà  

សតមាប់អតិ្ិជៃម្ាក់។

កដ្យដ�កអតិ្ិជៃដដលមិៃមាៃលទ្ធភាពបង់ន្្កសវា ពកួោត់តតមនូវឱ្យមាៃប័ណណ 

តកីតក ឬប័ណណសមធម៌។ កព្ុងករណីមិៃមាៃប័ណណ មៃទាីរកពទ្យៃឹងបញ្ជនូៃពកួោត់កៅភ្ាក់ងារ 

កលើកកម្ស់សមធម៌សុខាភិបាល (Health Promoter) ដដលតបចំាោរកៅមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ី 

ករៀបចំសមា្ភ សៃ៍កំណត់ៃវូស្ាៃភាពជីវភាពរបស់ពកួោត់កដើម្ីទទលួបាៃប័ណណអាទិភាព។  

ជាទកូៅ មៃទាីរកពទ្យទទលួពិៃិត្យៃិងពយាបាលជំងជឺៃូអតិ្ិជៃជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងតតមនូវ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

យកឯកសារទាងំកនាះ។

៣�១�១�៣� មពធយោបាយផ្ស្្វផសាយ

ោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃអំពីកសវា ៃិងកិច្ចោររបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃតតនូវបាៃ 

ករៀបចំតាមរយៈមកធយាបាយសំខាៃ់ៗពីរ គតឺាមតបព័ៃ្ធកអ�ិចតតនូៃិក ៃិងមិៃដមៃកអ�ិច- 

តតនូៃិក។ តាមតបព័ៃ្ធកអ�ិចតតនូៃិក មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបកងកេើតជាទំព័រកហស្បុករបស់មៃទាីរ 

កពទ្យ (“មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ”) សតមាប់ផសេព្-ផសាយជៃូសាធារណជៃ  ៃិងបាៃបកងកេើត 

ជាតកពុមកតក�តោម (“Bakan RH”) ៃិង Messenger (“មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ”) សតមាប់ 

ផសេព្ផសាយជៃូបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ។

ចំកោះមកធយាបាយមិៃដមៃកអ�ិចតតនូៃិក មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តតាមរយៈតបព័ៃ្ធ 

ផសេព្ផសាយពីរ៖ 

(១)តបព័ៃ្ធផសេព្ផសាយសុខាភិបាល ដចូជា ោរបិទផសាយពត៌មាៃកសវាៃិងព័ត៌មាៃ 

ចំាបាច់មយួចំៃួៃកៅមៃទាីរកពទ្យ ទិវាអប់រសំុខភាពដល់អ្កជំងឺ/អ្កកំដរអ្កជំងឺកៅករៀងរាល់ 

ន ង្ៃសុតក កវទិោសាធារណៈស្ត ីពីសុខភាពសហគមៃ៍តាមមណ្លសុខភាព (១១ដងកព្ុង១ឆំ្្)  

ដដលករៀបចំក�ើងកដ្យោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ ៃិងកិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់ 

តសពុកតបតិបត្តិៃិងកិច្ចតបជុំរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងមណ្លសុខភាព (ោ៉ា ងតិច៦ដង 

ក្ពុង១ឆំ្្)។

របូភាពទី៩៖ ោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ
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(២)តបព័ៃ្ធផសេព្ផសាយតាមរយៈអាជ្ាធរ មាៃដចូជា ោរចលូរមួក្ពុងកវទិោសាធារណៈ 

ថ្្ក់ជាតិ (១ដងក្ពុង១ឆំ្្) កវទិោសាធារណៈថ្្ក់កខត្ត (១ដងក្ពុង១ឆំ្្ករៀបចំកដ្យតកពុម 

តបឹកសាកខត្ត) កវទិោសាធារណៈថ្្ក់តសពុក (១�ុំ១ដងក្ពុង១ឆំ្្ករៀបចំកដ្យតកពុមតបឹកសាតសពុក)  

កិច្ចតបជុំតបចំាដខគណៈបញ្្ជ ោរឯកភាពតសពុក កិច្ចតបជុំតបចំាតតីមាសរបស់គណៈកមា្ម ធិោរ 

សតមបសតមលួលបកច្ចកកទសនៃតកពុមតបឹកសាតសពុក កិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់គណៈកមា្ម ធិោរសស្ត  ី

ៃិងកុមារនៃតកពុមតបឹកសាតសពុក ៃិងតាមរយៈជៃបកងា្គ លភមូិរបស់គណៈកមា្ម ធិោរនារៃីិង

កុមារ (គ.ក.ៃ.ក) នៃតកពុមតបឹកសា�ំុ។ ជាមយួោ្កនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃចាត់តំាងមសៃ្តី ៣របូ  

ដដលជាថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ (តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃបកច្ចកកទស ៃិងតបធាៃរដឋាបាល 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ) ទទួលបៃទាពុកកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពបញ្ចនូលព័ត៌មាៃនានា ដដលមៃទាីរកពទ្យតតនូវផសេព្- 

ផសាយ ៃិងតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃកដ្ះតសាយកិច្ចោរ/បញ្ហា នានា ដដលបាៃកលើកក�ើងកដ្យ 

តបជាជៃតាមរយៈទំព័រកហស្បុករបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ចំកោះតកពុមកតក�តោម ៃិង Messenger  

គតឺតនូវបាៃកតបើតបាស់កដ្យបុគ្គលិកសតមាប់ផ្តល់ព័ត៌មាៃ ជៃូដំណឹង សំណូមពរ ៃិងផសេព្ផសាយ 

បទបញ្្ជ កផសេងៗជាកដើម។ តាមបទពិកសាធៃ៍ ៃិងោរសកងកេតរបស់មៃទាីរកពទ្យ ោរផសេព្ផសាយ 

តាមរយៈមណ្លសុខភាព គជឺាមកធយាបាយដដលមាៃតបសិទ្ធភាពជាងកគ កព្ុងចំកណាម 

មកធយាបាយទាងំអស់ កដ្យសារភាគកតចើៃ តបជាពលរដឋាដតងដតកៅទទលួយកកសវាកៅ 

មណ្លសុខភាព ពីកតោះកៅជិតផទាះរបស់ពកួោត់។ 
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៣�១�២� ភា្ងាយពសរួល្រនាពុងការទទួលយ្រពសវា

មៃទាីរកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់កព្ុងោរផ្តល់ភាពងាយតសលួល ចំកោះោរទទលួយក 

កសវារបស់អតិ្ិជៃ។ 

របូភាពទី១០៖ ទីតំាងៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបស់មៃទាីរកពទ្យ

៣�១�២�១� ទទីតារំងនិងពហដ្្ឋ រចនាសម្័ន្ធ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃទីតំាងបច្ចពុប្ៃ្ស្ិតកៅតាមបកណា្ត យផ្នូវជាតិកលខ៥  

កៅក្ពុងទីរួមតសពុក បាោៃ ដដលជាតំបៃ់តបជុំជៃមាៃផទាះតបជាជៃរស់កៅកុះករ ៃិងមាៃ 

ចមាងៃ យពីសាលាតសពុកបាោៃតបមាណ ៧គ.ម។ មៃទាីរកពទ្យមាៃរបងព័ទ្ធជុំ វិញ របងដផ្ក 

ខាងមុខកធ្ើអំពី ្្ម ដដលមាៃកខ្ាងទ្ារធំមយួ ៃិងមាៃដ្ក់ក ្្ម ះ ßមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃà  

ដបរមុខចំផ្នូវជាតិកលខ៥ រឯីរបងចំកហៀងៃិងខាងកតោយសង់ពីបកងា្គ លកបតុងព័ទ្ធលសួ 

បន្ា។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដកលម្អកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបូវៃ័្តសមតសប សតមាប់សតមលួល 

ដល់ដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវាជៃូអ្កទទួលកសវា កដ្យករៀបចំផ្នូវកបតុងតភា្ជ ប់ពីអោរ 
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មួយកៅអោរមយួកទៀត ៃិងមាៃកដើមកឈើអមសងខាងផ្នូវៃិងសួៃចបារ។ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកមាៃអោរធំតចូសរុបចំៃួៃ៥ ក្ពុងកនាះអោរ ្្មីចំៃួៃ៤ ៃិងអោរចាស ់

ចំៃៃួ១ដដលមាៃទំហំធំកៅចំកណា្ត ល។ កតរៅពីកនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃករាង 

បាយចំៃួៃ២ ៃិងករាងោៃយៃ្តចំៃួៃ២។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដ្ក់បងាហា ញប្ង់ទីតំាង 

មៃទាីរកពទ្យកៅខាងមុខកខ្ាងទ្ារចលូពីមុខអោរ ßកà ៃិងមាៃដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ តពលួញចង្អពុល 

បងាហា ញផ្នូវកៅោៃ់ទីតំាងដផ្កកសវាៃីមយួៗ កដ្យមាៃបិទស្ាកសមា្គ ល់ក ្្ម ះដផ្កកសវា 

ចបាស់លាស់ ដដលជយួសតមលួលដល់អ្កទទលួកសវាឱ្យបាៃដឹងអំពីទីកដៃ្ងដដលខ្លួៃកំពុង 

ដស្ងរកបាៃោ៉ា ងងាយតសលួល។ ចំកោះកដៃ្ងផ្តល់កសវាជរួមុខវិញ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំ 

កដៃ្ងអង្គពុយរង់ចំា កដ្យតកតមៀបជាជរួមាៃរកបៀបករៀបរយ តពមទាងំមាៃដ្ក់កងាហា រកដើម្ ី

ផ្តល់ផ្សុកភាពជៃូដល់អ្កអង្គពុយរង់ចំាកទៀតផង។ ម៉ាយាងកទៀត កៅដផ្កផ្តល់កសវាជរួមុខ  

មៃទាីរកពទ្យបាៃចាត់តំាងបុគ្គលិកចំៃៃួ ៦របូ តបចំាោរ រមួមាៃ៖ កដៃ្ងផ្តល់ព័ត៌មាៃៃិងដចក 

កលខមាៃបុគ្គលិក១របូ (កដើម្ីស្ាគមៃ៍ ផ្តល់កលខករៀង ៃិងជូៃព័ត៌មាៃនានាដល់អ្កជំង/ឺ 

អតិ្ិជៃ) កដៃ្ងយកសញ្្ញ ជីវិតមាៃបុគ្គលិក១របូ កដៃ្ងផ្តល់/បំកពញឯកសារមាៃបុគ្គលិក 

១របូ កដៃ្ងចុះក ្្ម ះក្ពុង PMRS មាៃបុគ្គលិក១របូ កដៃ្ងកបឡាបង់តបាក់មាៃបុគ្គលិក១ 

របូ ៃិងកដៃ្ងកត់តតាកតោយពិៃិត្យមាៃបុគ្គលិក១របូ។ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃកបើក 

បកតមើកសវា២៤កមា៉ា ងកលើ២៤កមា៉ា ងក្ពុង១ន ង្ៃ ៃិង៧ន ង្ៃកព្ុងមយួសបា្ត ហ៍ (រមួទាងំន ង្ៃបុណ្យ)  

កដ្យក្ពុងកនាះ បាៃកំណត់កមា៉ា ងបំកពញោរងារតសបតាមកពលកវលាកំណត់របស់រដឋា ៃិង 

កមា៉ា ងោមតបចំាោរ។

តបអប់ទី៥៖ ោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ករាងចំណត ៃិងករាងបាយរបស់មៃទាីរកពទ្យ

មុៃឆំ្្២០០០ មៃទាីរកពទ្យពុំទាៃ់មាៃោរកំណត់ អំពីទីកដៃ្ងសតមាប់ចំណត 

ោៃយៃ្តរបស់បុគ្គលិក ៃិងអតិ្ិជៃក�ើយ។ ជាក់ដស្តង មសៃ្តីបុគ្គលិកបាៃដ្ក់ម៉ាតូរូបស់ 

ខ្លួៃកៅពីមុខអោរតកតមៀបជាជរួហរូដហហាក់ដចូជាទីកដៃ្ងតំាងលក់។ រីឯអតិ្ិជៃ/ 

បងប្អនូៃរបស់អ្កជំងឺវិញ បាៃដ្ក់ម៉ាតូរូបស់ពកួោត់កៅដក្របៃទាប់អ្កជំងឺសតមាក 
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ពយាបាល។ កពលកនាះ តបធាៃមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរដណនំាមិៃឱ្យមសៃ្តីបុគ្គលិកដ្ក់ 

ោៃយៃ្តកៅពីមុខអោរកទ គតឺតនូវដ្ក់កៅបរិកវណចំកហៀងអោរ ប៉ាុដៃ្តមសៃ្តីបុគ្គលិក 

មិៃតពមយកកៅដ្ក់ឆ្ងៃ យពីដភ្ករបស់ពកួោត់ក�ើយ កតោះខ្ាចបាត់បង់ោៃយៃ្តរបស់ 

ពកួោត់។ កដ្យដ�កចំកោះកលាកអតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យដដលបាៃដ្ក់ម៉ាតូរូបស់ោត ់

កៅចំកហៀងអោរកនាះ តតនូវបាៃកចារលចួម៉ាូតរូបស់ោត់កៅបាត់កៅឆំ្្២០០១។ ចាប់ពី 

កពលកនាះមក គណៈកម្មោរតគប់តគង ៃិងគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃក៏បាៃសកតមច 

កធើ្ជាករាងកង់ម៉ាតូសូតមាប់អតិ្ិជៃៃិងមសៃ្តីបុគ្គលិក ក៏ប៉ាុដៃ្តមិៃមាៃអ្កោម ដដលកធើ្ 

ឱ្យអ្កខ្ះបាៃអៃុវត្តោរទុកដ្ក់កង់ម៉ាតូកូ្ពុងករាង ៃិងអ្កខ្ះបាៃទុកដ្ក់កង់ម៉ាតូកូៅ 

តគប់ទីកដៃ្ងឱ្យដតោត់អាចដ្ក់បាៃ។

កៅឆំ្្២០០៣ មៃទាីរកពទ្យបាៃហាមោរយកកង់ម៉ាតូូក�ើងកលើអោរ កដើម្ីរកសា 

សណា្ត ប់ធ្ាប់ឱ្យមាៃរកបៀបករៀបរយ តពមទាងំកដើម្ីបកងកេើៃសមតភ្ាពកដ្ះតសាយបញ្ហា  

របស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងពតងឹងសា្ម រតីរបស់បុគ្គលិកកពទ្យកុំឱ្យភ័យខ្ាច (ក្ពុងកពលកនាះមិៃ 

សូវមាៃអ្កជំងឺចលូមកសតមាកកពទ្យកទ) កដ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃអ្កោមដដលជា 

កម្មករជលួរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងបាៃយកកនតម សតមាប់ ម៉ាតូ១ូកតគឿង តនម្កផ្ើ ៥០០ករៀល  

ពីអតិ្ិជៃ។ កៅឆំ្្ដំបងូ ចំៃួៃអតិ្ិជៃមាៃតិច ដដលកធ្ើឱ្យកនតមបាៃពីោរកផ្ើកង់ម៉ាតូ ូ

ក៏បាៃតិចដដរ។ ពីមួយឆំ្្កៅមយួឆំ្្កសវាមៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃដកលម្អ ដដលកធ្ើឱ្យចំៃួៃ 

អតិ្ិជៃចលូមកកតបើតបាស់កសវាោៃ់ដតកតចើៃក�ើង មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃដកលម្អៃិងករៀបចំ 

កដៃ្ងកផ្ើកង់ម៉ាូតកូៃះឱ្យមាៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ ៃិងកសាភ័ណភាពោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។

កៅចុងឆំ្្២០១៥ កដ្យកមើលក�ើញពីោរកកើៃក�ើងនៃផលចំណូលពីចំណត  

មៃទាីរកពទ្យបាៃកស្ើកម្មករដដលទទលួបៃទាពុកជាអ្កោមកង់ម៉ាតូ ូ ឱ្យករៀបចំជាករាងោម 

កៅតចកកចញចូលពីមុខមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីងាយតសលួលក្ពុងោរតគប់តគងកង់ម៉ាតូូៃិងោៃយៃ្ត 

កចញចលូផង ៃិងរកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់សតមាប់មៃទាីរកពទ្យផង កដ្យបាៃចំណាយ្វិោ 

តបមាណ ៣.០០០.០០០ករៀល ក្ពុងកិច្ចសៃយាជាមួយមៃទាីរកពទ្យសតមាប់រយៈកពល៣ឆំ្្  
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(ពីឆំ្្២០១៦ ដល់ឆំ្្២០១៨) ។

កៅឆំ្្២០១៨ ចំៃួៃអតិ្ិជៃបាៃកកើៃក�ើង មៃទាីរកពទ្យបាៃបៃ្តករៀបចំដកលម្អ 

ទីតំាងកផ្ើកង់ម៉ាតៃូិងោៃយៃ្តឱ្យោៃ់ដតតបកសើរ កដ្យមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើកិច្ចសៃយា 

ជាមយួកម្មករដដលទទួលបៃទាពុកោមកង់ម៉ាូតៃូិងោៃយៃ្តសតមាប់រយៈកពល ៣ឆំ្្បៃ្ត  

(ពីឆំ្្២០១៩ ដល់ឆំ្្ ២០២១)។ ក្ពុងកនាះ មៃទាីរកពទ្យបាៃតតមនូវឱ្យកធើ្ោរអភិវឌ្ឍកដៃ្ង 

ទុកដ្ក់កង់ម៉ាតូៃូិងោៃយៃ្តឱ្យោៃ់ដតតបកសើរជាងមុៃ តាមកោលោរណ៍របស់មៃទាីរ 

កពទ្យដចូបាៃក�ើញសព្ន ង្ៃកៃះ តពមជាមយួ្វិោបង់ឱ្យមៃទាីរកពទ្យចំៃៃួ ៥.០០០.០០០ 

ករៀល សតមាប់មៃទាីរកពទ្យកតបើតបាស់ក្ពុងោរទិញឧបករណ៍ហាត់តបាណដ្ក់កៅសួៃចបារ  

ៃិង្វិោកៅសល់សតមាប់កតបើតបាស់កព្ុងពិធីជបួជុំបុគ្គលិកកៅចុងឆំ្្។ 

កដ្យដ�ក ោរករៀបចំឱ្យមាៃករាងបាយអ្កជំងឺ គកឺព្ុងកោលបំណងកដើម្ីបកងកេើត 

ឱ្យមាៃជាអាហារដ្ឋា ៃសតមាប់ផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់អ្កជំងឺតបចំាន ង្ៃៃិងកភៀ្វកផសេងៗ។ ក្ពុង 

ោរករៀបចំកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃតតមនូវឱ្យមា្ច ស់អាហារដ្ឋា ៃកធ្ើោរសាងសង់កដ្យខ្លួៃឯង  

តាមកោលោរណ៍របស់មៃទាីរកពទ្យ កដ្យមៃទាីរកពទ្យមិៃយកកនតមសតមាប់រយៈកពល៥ 

ឆំ្្ (ដផ្អកកលើចំណូលរបស់ោត់)។

៣�១�២�២� នទីតិវិធទីនិងល្រខេខណ្ឌ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃសតមលួលៃីតិវិធី/លក្ខណ្ទទលួយកកសវារបស់អ្កជំងឺ 

/អតិ្ិជៃ កដ្យតោៃ់ដតបងាហា ញប័ណណសមធម៌/ប័ណណអាទិភាពឬប័ណណ ប.ស.ស។ កដ្យដ�ក  

មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាផ្នូវជតមាលសតមាប់ជៃពិោរកៅោៃ់កដៃ្ងទទួលកសវា  

ៃិងបៃទាប់ទឹកផងដដរ។ សតមាប់អ្កជំងធឺងៃៃ់ ជៃពិោរ ចាស់ជរា សស្ត ីឈកឺោះសតមាល ទារក 

តចូ អ្កកំពុងឈកឺធ្មញៃិងតពះសង្ មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពទទលួកសវាមុៃកដ្យ 

មិៃចំាបាច់ចាប់កលខក�ើយ។ រឯីឯកសារដដលតតនូវបំកពញវិញ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃ 

បុគ្គលិកទទលួបៃទាពុកសតមបសតមលួលកព្ុងោរបំកពញឯកសារជៃូអ្កជំងឺ កៅតាមដផ្កៃីមយួៗ  

កដ្យមិៃឱ្យអ្កជំងមឺាៃោរលំបាកក�ើយ។ កលើសពីកៃះកទៀត កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យមិៃមាៃ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

វត្តមាៃអៃ្តរោរ ី ដដលនំាឱ្យោរផ្តល់ៃិងោរទទលួយកកសវាមាៃភាពស្មពុគសា្ម ញ ជាពិកសស  

តគនូកពទ្យ/បុគ្គលិកមិៃបាៃដណនំាៃិងផ្តល់នាមប័ណណផ្ទា ល់ខ្លួៃដល់អ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ កដើម្ី 

កៅរកកសវាកផសេងកទៀតក�ើយ កដ្យថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃពតងឹងោរអៃុវត្តបទបញ្្ជ  

នផទាក្ពុង ៃិងដណនំាជាតបចំាដល់បុគ្គលិកៃិងតគនូកពទ្យរបស់ខ្លួៃ។

មៃទាីរកពទ្យបាៃកំណត់រយៈកពលនៃោររង់ចំាចុះក ្្ម ះតតឹមរយៈកពល ៥នាទី ៃិងបាៃ 

បិទផសាយជាសាធារណៈកៅកដៃ្ងជរួមុខ រឯីរយៈកពលនៃោរទទលួយកកសវា គដឺតបតបលួល 

កៅតាមចំៃួៃអ្កជំង/ឺអតិ្ិជៃ ៃិងស្ាៃភាពអ្កជំងឺ។

៣�១�៣� ភា្យ្រចិត្តទុ្រដ្្រ់្រនាពុងការទទួលអនា្រពពបើពបាស់ពសវា

៣�១�៣�១� ការទទួលអនា្រពពបើពបាស់ពសវា

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃតគប់ដផ្ក ពិកសសដផ្កជរួមុខមាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក ់

កដ្យមាៃោរជតមាបសរួ ៃិងោរសរួនំាអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃអំពីបញ្ហា របស់ពកួោត់ តពមទាងំ 

មាៃបុគ្គលិកជៃូកៅដល់កដៃ្ងដដលពកួោត់តតនូវទទលួកសវាផងដដរ។ ជាោរពិត ោរជំរុញ 

ឱ្យបុគ្គលិកកចះជតមាបសរួអតិ្ិជៃ គជឺាោរលំបាក ប៉ាុដៃ្តថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃដឹកនំា 

បុគ្គលិករបស់ខ្លួៃកធ្ើោរដកដតបបៃ្តិចម្តងៗ តាមរយៈោរអៃុវត្តយុទ្ធនាោរ ßស្ាគមៃ៍à កដ្យ 

ហាត់ករៀៃោក្យ ßជតមាបសរួ អរគុណ ៃិងសមូអភ័យកទាសà ដដលតតនូវកធ្ើក�ើងជាករៀងរាល់ 

តពឹកក្ពុងកិច្ចតបជុំបកច្ចកកទស។ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាតាមដផ្កបាៃផ្តល់ភាព 

ជាគំរដូល់បុគ្គលិក ៃិងបកងកេើតទម្ាប់ក្ពុងោយវិោរ ßស្ាគមៃ៍à កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពី 

កៃះ ឥរិោប្តគនូកពទ្យ/បុគ្គលិក ក៏តតនូវបាៃដកលម្អជាតបចំា តាមរយៈោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

តកមសីលធម៌វិជា្ជ ជីវៈក្ពុងកិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគង ៃិងគណៈកម្មោរ 

បកច្ចកកទស។ ជាមយួោ្កនាះ តាមរយៈតកពុមកតក�តោម ៃិង Messenger របស់មៃទាីរកពទ្យ  

បុគ្គលិកទាងំអស់តតនូវបាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យកលើកក�ើងៃវូសំណូមពរ មតិដកលម្អ ោរជៃូដំណឹង  

ៃិងោរដចករំដលកឯកសាររដឋាបាលចំាបាច់នានា ផងដដរ។ 

ជាក់ដស្តង ករណីអ្កជំងឺមកពិកតោះជំង ឺអ្កតបចំាោរបាៃស្ាគមៃ៍អ្កជំងឺ កធ្ើោរសរួនំា  



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន56

ៃិងដណនំាឱ្យកៅកដៃ្ងដបងដចកអ្កជំងឺកដើម្ីបំកពញឯកសារ រចួជៃូកៅជបួតគនូកពទ្យពិកតោះ 

ជំង ឺបនាទា ប់មកកៅបង់ន្្កសវា ៃិងកបើកឱស្។ ករណីអ្កជំងមឺាៃសភាពធងៃៃ់ធងៃរ តកពុមតគនូកពទ្យ 

បាៃបញ្ជនូៃអ្កជំងឺកៅកដៃ្ងសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ដតម្ង។ កព្ុងអំ�ពុងកពលនៃោរពយាបាលជំង ឺ 

តគនូកពទ្យដតងដតពិៃិត្យតាមដ្ៃស្ាៃភាពរបស់អ្កជំងឺជាតបចំា ៃិងផ្តល់ោរពយាបាលកៅតាម 

ករាគវិៃិច្័យដផ្អកតាមពិធីសារជាតិ។ ទៃទាឹមោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរដណនំា ៃិងអប់រំ 

សុខភាពដល់អ្កកំដរអ្កជំងឺកៅករៀងរាល់ន ង្ៃសុតក អំពីវិធាៃោរអនាម័យ ោរកតបើតបាស់ 

សមា្ភ រៈ រកបៀបកតបើតបាស់កសវា ៃិងវិៃ័យកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ តគប់បុគ្គលិក 

ទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យបាៃោក់ឯកសណាឋា ៃដដលដបងដចកកៅតាមដផ្ក ៃិងតបកភទោរងារ  

(ដចូជា ដផ្កតគនូកពទ្យពយាបាល ដផ្កឆ្មប ដផ្ករដឋាបាល ដផ្កអនាម័យ ៃិងសៃ្តិសុខជាកដើម)  

ៃិងោក់ស្ាកក ្្ម ះជាៃិច្ចកព្ុងោរបំកពញកិច្ចោរតបចំាន ង្ៃ។ (សមូកមើលឧបសម្័ៃ្ធទី១១៖  

ឯកសណាឋា ៃបុគ្គលិកៃិងតគនូកពទ្យមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ)។ ោរតបតិបត្តិកៃះកកើតក�ើងកដ្យ 

ោរជំរុញទឹកចិត្តពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យឱ្យបុគ្គលិកកចះតសលាញ់ ៃិងឱ្យតនម្កលើឯកសណាឋា ៃ 

របស់ខ្លួៃ។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ វិធាៃោរវិៃ័យក៏តតនូវបាៃកតបើតបាស់កលើបុគ្គលិកណាដដលមាៃ 

ឥរិោប្មិៃរួសរាយ ៃិងមិៃោក់ឯកសណាឋា ៃឬស្ាកក ្្ម ះ តាមរយៈោរដណនំាកដ្យ 

ផ្ទា ល់ក្ពុងកិច្ចតបជុំ ៃិងជាលាយលក្ណ៍អកសេរ។ កបើក្ពុងករណីកៅដតមិៃតពមដកដតប បុគ្គលិក 

ទាងំកនាះអាចតបឈមៃឹងោរដកពិៃទាពុកលើស្ានដបុគ្គលិក។ 

៣�១�៣�២� យន្តការសពមបសពមរួល

មៃទាីរកពទ្យ បាៃបកងកេើតជាយៃ្តោរក្ពុងោរសតមបសតមលួលដល់អ្កទទលួកសវា កៅតាម 

ស្ាៃភាព ជាក់ដស្តង ជាពិកសសបាៃករៀបចំឱ្យមាៃបុគ្គលិក៣របូ (សៃ្តិសុខ ៃិងអ្កដចក 

កលខ) ទទលួបៃទាពុកជយួសតមលួលជៃូអ្កជំងឺដដលមាៃសភាពធងៃៃ់ធងៃរ ៃិងជៃពិោរ កដ្យ 

ករៀបចំជារកទះរុញជៃូកៅតាមកដៃ្ងដដលតតនូវទទលួកសវា។ កព្ុងកិច្ចោរកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំា 

មៃទាីរកពទ្យបាៃបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងកលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យ កចះជយួសតមបសតមលួលដល់ 

អ្កជំង/ឺអតិ្ិជៃទាងំអស់ ជាពិកសស អ្កជំងដឺដលបញ្ជនូៃមកពីមណ្លសុខភាព ៃិងអ្ក 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ជំងតឺតនូវបញ្ជនូៃកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោធិ៍សាត់។ ជាធម្មតា មៃទាីរកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក ់

ដ្ទា ំៃិងពយាបាលជំង ឺ កទាះបីជាអ្កជំងឺមិៃមាៃសាច់ញាតិឬជាជៃអនាថ្ឬវិកលចរិត 

ក៏កដ្យ ក៏មៃទាីរកពទ្យបាៃចំណាយ្វិោរបស់មៃទាីរកពទ្យជលួអ្កដ្ទាៃំិងផ្តល់អាហារជៃូ 

កដ្យមិៃគិតកនតមពីអ្កជំងឺ។ ជាមយួោ្កៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃពយាោមកលើក 

ទឹកចិត្តកព្ុងទតមង់កផសេងៗ កដើម្ីឱ្យមសៃ្តីជរួមុខមកបំកពញោរងារបាៃកទៀងទាត់ ដចូជា  

តាមរយៈោរសរកសើរ ោរផ្តល់ៃវូអត្តបកោជៃ៍កផសេងៗ តពមទាងំបាៃបំផុសឱ្យមាៃោរ 

ជយួកិច្ចោរោ្កៅវិញកៅមកកដ្យមិៃតបោៃ់ថ្ជាភារកិច្ចរបស់អ្កណាម្ាក់ក�ើយ។ 

៣�១�៣�៣� វិធានការង្រលមអែ

ក្ពុងោរយកចិត្តទុកដ្ក់ ៃិងោរទទួលអ្កកតបើតបាស់កសវាមៃទាីរកពទ្យមាៃបកងកេើត 

យៃ្តោរកព្ុងោរតតលួតពិៃិត្យ ដកលម្អ ៃិងកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពកលើដំកណើរោរ លក្ខណ្ ៃិង 

ៃីតិវិធីនៃោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃ។ យៃ្តោរតតលួតពិៃិត្យដកលម្អកៃះកធ្ើក�ើងជាកតចើៃទតមង់  

ដូចជា កវទិោសាធារណៈជាមយួអាជ្ាធរ ោរកបើកតបអប់សំបុតតរិះគៃ់ស្ាបនា មតិកោបល់ 

កលើទំព័រកហស្បុករបស់មៃទាីរកពទ្យ កិច្ចតបជុំជាមយួអ្កកំដរ/តគលួសារអ្កជំងឺតបចំាសបា្ត ហ៍  

របាយោរណ៍តបចំាដខរបស់ទីភ្ាក់ងារបញ្្ជ ក់ចំណាយសុខាភិបាល (ទ.ប.ស) របាយោរណ ៍

វាយតនម្តបចំាតតីមាសនផទាក្ពុងៃិងរបស់គកតមាង H-EQIP កសៀវកៅតោំងមាស ៃិងោរចុះ 

ពិៃិត្យៃិងដណនំាផ្ទា ល់ពីតសពុកតបតិបត្តិៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត។ កតរៅពីកៃះ អាជ្ាធរ 

កខត្តក៏បាៃបិទកលខទរូសពទារបស់អភិបាលកខត្តកៅមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីឱ្យតបជាពលរដឋាអាច 

ទំនាក់ទំៃងប្តឹងតវា៉ាក្ពុងករណីមាៃបញ្ហា មិៃតបតកតីណាមយួកកើតក�ើងផងដដរ។ រាល់មត ិ

កោបល់ ៃិងសំណូមពរ ក្ពុងៃ័យស្ាបនា មៃទាីរកពទ្យដតងកធើ្ោរកដ្ះតសាយ ៃិងដកលម្អ 

តាមលទ្ធភាព តាមរយៈកិច្ចតបជុំបកច្ចកកទសករៀងរាល់តពឹករបស់មៃទាីរកពទ្យ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន58

របូភាពទី១១៖ វិធាៃោរដកលម្អ

៣�១�៤� ការផ្តល់ពសវាតាមពោលការណ៍្ររំណត់និងពប្របពដ្យអភិបាល្រិច្ចលអែ

៣�១�៤�១� ផ្តល់ពសវាតាមពោលការណ៍្ររំណត់

មៃទាីរកពទ្យបាៃបិទតារាងតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃៃិងទទូាត់តាមតារាងតនម្កនាះ កដ្យ 

មិៃមាៃោរយកកនតមកតរៅផ្នូវោរក�ើយ។ តនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃកៃះ គដឺផ្អកតាមកោល- 

ោរណ៍កំណត់របស់តកសងួសុខាភិបាល ៃិងបាៃឆ្ងោរពិភាកសាៃិងពិកតោះកោបល ់

ជាមយួអ្កកតបើតបាស់កសវា/សហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ក្ពុងោរកំណត់តនម្កសវា។  

ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យបាៃទទលួប័ណណសរកសើរពីថ្្ក់ដឹកនំាកខត្ត តសពុក ៃិងនដគូ 

នានាផងដដរ ដដលបញ្្ជ ក់អំពីោរទទួលសា្គ ល់កលើោរខិតខំតបឹងដតបងរបស់មៃទាីរកពទ្យក្ពុង 

ោរផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋាក្ពុងតសពុកបាោៃ។ ជាមយួោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏ទទលួបាៃ 

ៃវូោរសរកសើរពីតបជាពលរដឋាដដលធ្ាប់មកទទលួកសវា កដ្យមាៃោរកលើកក�ើងថ្កសវា 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យល្អ បុគ្គលិកមាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ដដលកធ្ើឱ្យអតិ្ិជៃមាៃោរកពញចិត្ត 

ៃឹងកសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ (សមូកមើលឧបសម័្ៃ្ធទី១២)។

របូភាពទី១២៖ ោរចូលរមួពីអ្កកតបើតបាស់កសវាក្ពុងោរកំណត់តនម្កសវា

៣�១�៤�២� ពសវាផ្តល់មានអភិបាល្រិច្ចលអែ

ោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ បាៃកធ្ើក�ើងកៅតាមកោលោរណ៍អភិបាលកិច្ចល្អ 

ដដលថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំបំកពញោរងារអស់ពីកម្ាងំោយៃិង 

កម្ាងំចិត្ត តពមទាងំបាៃកតបើតបាស់ធៃធាៃអស់ពីលទ្ធភាពតបកបកដ្យភាពនច្តបឌិត។  

ជាក់ដស្តង ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃចាត់ដចង ៃិងពិៃិត្យតាមដផ្កផ្តល់កសវាទាងំអស់អំពី 

សកម្មភាពោរងារ ដដលកពលខ្ះ ដផ្កមយួចំៃៃួមាៃោរមមាញឹកខំ្ាង ដចូកៃះ តបធាៃ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យលទ្ធភាពយកកម្ាងំពីកដៃ្ងដដលមិៃសវូមាៃសកម្មភាព មកជយួ 

កដៃ្ងដដលមមាញឹក។ ជាក់ដស្តង បុគ្គលិកកៅដផ្ករកបងដដលមិៃសវូមាៃសកម្មភាព តតនូវ 

បាៃយកមកជួយោរងារកៅដផ្កកសវារ្យៃ្តសកសងាកេ ះ ចំដណកបុគ្គលិកសៃ្តិសុខបាៃជយួ 

ោរងារោត់កៅ្ម  ោរងារវិស្កម្មៃិងោរតបមលូសំណល់ទកូៅដុតកៅ�ជាកដើម។ ដចូោ្ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន60

កៃះដដរ បុគ្គលិកមៃទាីរពិកសាធៃ៍តតនូវបាៃយកមកជយួោរងារចុះបញ្ជ ីកៅដផ្កពិៃិត្យជំងឺកតរៅ  

រឯីបុគ្គលិកអនាម័យ/សៃ្តិសុខតតនូវបាៃយកមកជយួដណនំា ៃិងជៃូអ្កជំង/ឺអតិ្ិជៃកៅោៃ ់

កដៃ្ងសតមាក/កដៃ្ងកផសេងៗកទៀតដដលពកួោត់ចង់ដស្ងរក។ ជារមួ មៃទាីរកពទ្យបាៃតតលួត- 

ពិៃិត្យកលើោរងារជាតបចំា ៃិងចាត់ដចងទាៃ់កពលកវលាកលើោរកតបើតបាស់ធៃធាៃឱ្យអស់ 

លទ្ធភាព មិៃឱ្យមាៃោររាងំសទាះសកម្មភាពោរងារផ្តល់កសវា តពមទាងំមិៃឱ្យមាៃោរ 

ថ្្ងំថ្្ក់ពីបុគ្គលិក កដើម្ីធានាដល់ដំកណើរោរផ្តល់កសវាក្ពុងមៃទាីកពទ្យតបតពឹត្តកៅកដ្យ 

រលៃូ។ តាមរយៈអាជ្ាធរភមូិ-�ុំ មៃទាីរកពទ្យដតងដតផ្តល់ឱោសដល់អ្កទទួលកសវាបាៃ 

ចូលរមួផ្តល់កោបល់ ក្ពុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ ដចូជា ោរកំណត់តនម្ 

កសវា ោរផ្តល់មតិរិះគៃ់កដើម្ីដកលម្អ ៃិងោរកកៀរគររកជំៃយួសតមាប់អភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យ 

ជាកដើម។ កព្ុងទិដឋាភាពកៃះ អាជ្ាធរ�ុំដតងដតជំរុញតបជាជៃឱ្យផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ផ្ទា ល ់

មាត់ឬតាមរយៈអ្កស្ម ័តគចិត្តសុខភាពភមូិ ៃិងកវទិោរររសាធារណៈនានា កដើម្ីផ្តល់ជៃូ 

មៃទាីរកពទ្យសតមាប់ពិចារណាក្ពុងោរកធ្ើដផៃោរដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃ។ កព្ុងកនាះ 

ដដរ មៃទាីរកពទ្យដតងដតសា្ត ប់កោបល់របស់កម�ុំ ៃិងពយាោមដកលម្អកៅតាមលទ្ធភាព 

ឱ្យបាៃសមតសបតាមកហតុផល កដើម្ីកធ្ើឱ្យោរផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាពោៃ់ដតតបកសើរ 

ក�ើង48។

៣�១�៥� យន្តការ្័ត៌មានពតៃប់និងបណ្ត ឹងតវ៉ារបស់អនា្រពពបើពបាស់ពសវា

មៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតយៃ្តោរជាកតចើៃក្ពុងោរទទួលយកព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណ្ត ឹង 

តវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាស់កសវា កដើម្ីដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យឱ្យោៃ់ដតតបកសើរ 

ក�ើង។ កព្ុងកនាះ តបអប់សំបុតតទទលួយកមតិរិះគៃ់ជាយៃ្តោរមយួ កដើម្ីសា្ត ប់ៃិងដស្ងរក 

ៃវូចំណចុខ្ះខាតរបស់មៃទាីរកពទ្យ ក្ពុងកោលបំណងពតងឹងគុណភាពកសវាសំកៅបកតមើ 

តបជាជៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរ។ ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃតបអប់សំបុតតកៅតាម 

តគប់អោររបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលសរុបមាៃចំៃួៃ៨តបអប់ ៃិងមាៃប៊ិក ៃិងទតមង់វាយតនម្ 

48 កិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួតកពុមតបឹកសា�ុំបឹងខ្ារន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅសាលា�ុំបឹងខ្ារ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

កដើម្ីឱ្យអតិ្ិជៃអាចសរកសរបកញ្ចញកោបល់បាៃោ៉ា ងងាយតសលួល។ កលើសពីកៃះកទៀត  

តគនូកពទ្យដតងដតកធ្ើោរពៃ្យល់ ៃិងដណនំាអ្កជំងឺឱ្យបំកពញទតមង់វាយតនម្កសវាមៃទាីរកពទ្យ  

មុៃកពលអៃុញ្្ញ តឱ្យកចញពីមៃទាីរកពទ្យ។ ចំកោះអ្កដដលមិៃកចះអកសេរវិញ តគនូកពទ្យបាៃ 

ដណនំាឱ្យអ្កជំងរឺកអ្កដដលកចះអកសេរឱ្យជយួបំកពញឱ្យកដើម្ីបាៃបងាហា ញពីមតិរបស់ោត់ 

ចំកោះកសវារបស់មសៃ្តីកពទ្យ។ ជាទូកៅ តគប់ដផ្កទាងំអស់ដតងដតកបើកតបអប់សំបុតតកៅកពល 

តបជុំតបចំាដខ អំពីោរងារដកលម្អគុណភាពកសវាតាមដផ្ក ៃិងពយាោមកដ្ះតសាយបញ្ហា   

ដដលបាៃកលើកក�ើង កដ្យមិៃអសូបន្ាយទុកយូរក�ើយ។ ក្ពុងករណី បញ្ហា មិៃអាច 

កដ្ះតសាយបាៃ តបធាៃដផ្កតតនូវកលើកយកកៅកដ្ះតសាយបៃ្តកៅក្ពុងកិច្ចតបជុំគណៈ- 

កម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ឬ/ៃិងអាច្ៃកៅកដ្ះតសាយកៅថ្្ក់តសពុកតបតិបត្តិឬមៃទាីរ 

សុខាភិបាលកខត្តឬកព្ុងកិច្ចតបជុំគណៈបញ្្ជ ោរឯកភាពតសពុក។ មៃទាីរកពទ្យដតងដតយកចិត្ត 

ទុកដ្ក់សា្ត ប់មតិរិះគៃ់របស់អ្កកតបើតបាស់កសវាកដើម្ីដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃឱ្យបាៃ 

ោៃ់ដតតបកសើរ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកតបើតបាស់យៃ្តោរកផសេងកទៀតកព្ុងោរ 

ទទួយកមតិរិះគៃ់ ដូចជា ោរទទួលសា្ត ប់មតិរបស់អាជ្ាធរ ោរវាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់ 

កសវាមុៃកពលអៃុញ្្ញ តឱ្យកចញពីមៃទាីរកពទ្យ ជាកដើម។

៣�២� និោមមនការផ្តល់ពសវាសុខាភិបាល

ៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល សំកៅកលើោរងារោក់ព័ៃ្ធោរដឹកនំាៃិងតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យ ោរបងាកេ រៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគៃិងអនាម័យ ោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំោរតតលួតពិៃិត្យលទ្ធផលនៃោរអៃុវត្តោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ 
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តបអប់ទី៦៖ ៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល

៣�២�១� ការដឹ្រនារំ និងការព្រប់ព្រងមន្ទទីរព្ទ្យ

៣�២�១�១� ការពរៀបចរំងផនការនិងការអនុវត្តងផនការការងារ

ក្ពុងោរករៀបចំអភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យឱ្យកៅជាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ កពញកលញ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត បាៃផ្តល់ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត 

ឱ្យមៃទាីរកពទ្យករៀបចំចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម កោលបំណង ៃិងដផៃោររបស់មៃទាីរកពទ្យ  

តពមទាងំោរអៃុវត្តដផៃោរ តសបតាមកសចក្តីដណនំាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់របស់តកសងួ 

សុខាភិបាល។ កព្ុងដំកណើរោរករៀបចំចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលបំណង មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំកដ្យមាៃោរចលូរមួពីភាគីោក់ព័ៃ្ធ រមួមាៃបុគ្គលិក 

តាមដផ្ក ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីតបមលូគំៃិត ៃិងមតិកោបល់កលើកសចក្តីតោង 

ចក្ពុវិស័យ ៃិងកបសកកម្ម ឱ្យតសបតាមអាទិភាពនៃវិស័យសុខាភិបាល ៃិងស្ាៃភាព 

ជាក់ដស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ បនាទា ប់មក មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃបញ្ជនូៃកសចក្តីតោងកៃះ 

កៅោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ កដើម្ីពិៃិត្យផ្តល់កោបល់ ៃិងបញ្ជនូៃ 

បៃ្តមកមៃទាីរសុខាភិបាលកដើម្ីពិៃិត្យឯកភាពចុងកតោយ។ កតោយពីទទលួបាៃោរឯកភាព  
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលបំណង (សមូកមើលចំណចុ ២.៣.៣) តតនូវបាៃតបោសជា 

ផ្នូវោរដល់បុគ្គលិកទាងំអស់ តាមរយៈកិច្ចតបជុំបុគ្គលិក ៃិងតតនូវបាៃករៀបចំជាផ្ទា ងំអកសេរ  

(ទំហំ ០,៨ដម៉ាតត គុណ ១,២ដម៉ាតត) ព្យលួរកលើជញ្្ជ ងំកៅដផ្កជរួមុខ កដើម្ីរមឹ្កដល់ថ្្ក់ដឹកនំា  

ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់ ជាពិកសស កដើម្ីបងាហា ញដល់អតិ្ិជៃ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ។ 

ក្ពុងោរកឆ្ើយតបៃិងសកតមចឱ្យបាៃតាមចក្ពុវិស័យ ៃិងកបសកកម្មខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍ រមួទាងំោរអភិវឌ្ឍកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ កដ្យ 

បាៃដ្ក់បញ្ចនូលកៅក្ពុងដផៃោរបីឆំ្្រកំិល ៃិងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ។ ដផ្អកតាមដផៃោរអភិវឌ្ឍកៃះ មៃទាីរកពទ្យ ៃិងតសពុកតបតិបត្តិបាោៃបាៃ 

កធ្ើោរផសេព្ផសាយ ៃិងកស្ើសុំោរោំតទពីអាជ្ាធរតសពុក ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍនានា។ ជាក់ដស្តងកៅ 

ឆំ្្២០០៨ ដផ្អកតាមដផៃោរ មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តបាៃកស្ើសុំអោរ១ខ្ង ៃិងសមា្ភ រៈកពទ្យ 

មួយចំៃួៃ កៅស្ាៃទតូអាកមរិកតបចំាតបកទសកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផល កងទ័ពកជើងទឹកអាកមរិក 

បាៃជយួសាងសង់អោរសម្ភពៃិងករាគសស្ត ី ១ខ្ង ៃិងបំោក់បរិោ្រកពទ្យមយួចំៃួៃ។ កតរៅព ី

កៃះអាជ្ាធរ បាៃចលូរមួកព្ុងោរកកៀរគរធៃធាៃពីសហគមៃ៍ ៃិងសប្ពុរសជៃនានា តាម 

រយៈោរកធ្ើបុណ្យផ្កេ សាមគ្គីជាកដើម49 កដើម្ីតបមលូ្វិោក្ពុងោរសាងសង់អោរសតមាក 

ពយាបាលអ្កជំងរឺកបង ១ខ្ង។

ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃក៏មាៃកិច្ចសហោរៃិងោរោំតទដផ្កបកច្ចកកទស 

ពីមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោធិ៍សាត់ តាមរយៈោរកធ្ើកម្មសិកសារយៈកពលខី្កៅមៃទាីរកពទ្យកខត្ត ៃិង 

ផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លគី្ៃិកកៅៃឹងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ តពមទាងំសតមបសតមលួល 

ទទួលយកអ្កជំងឺដដលបញ្ជនូៃពីមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃ 

ោរជយួកតជាមដតជងពីអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ (�ុំ ៃិងរដឋាបាលតសពុកបាោៃ) ជាពិកសស តាមរយៈ 

ោរចុះសរួសុខទុក្អ្កជំងឺដដលកំពុងសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំតគនូកពទ្យ/ 

49 សមូបញ្្ជ ក់ថ្ ោរករៀបចំបុណ្យផ្កេ សាមគ្គីកៃះ គតឺោៃ់ដតករៀបចំឱ្យមាៃជាកលាកអាចារ្យចំាជូៃពរដល់អ្ក 

ចូលបុណ្យប៉ាុកណាណ ះ គមឺិៃមាៃោរករៀបចំទទួលជាអាហារកទ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន64

បុគ្គលិកពីសំណាក់គណៈអភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។

ចំកោះោរករៀបចំដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃកធ្ើោរតបជុ ំ

ពិៃិត្យលទ្ធផលោរងារតបចំាឆំ្្របស់ខ្លួៃ កដើម្ីពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពដដលសកតមចបាៃ កំណត់ 

ៃវូចំណចុខំ្ាង បញ្ហា តបឈម ៃិង ទិសកៅសតមាប់ឆំ្្បនាទា ប់។ បនាទា ប់មក កៅតាមដផ្ក 

ៃីមយួៗក៏បាៃយកកិច្ចោរទាងំកៃះកៅតបជុំជាមយួបុគ្គលិកទាងំអស់ក្ពុងដផ្ករបស់ខ្លួៃ កដើម្ី 

ពិៃិត្យ ៃិងកលើកជាតតមនូវោរនានាសតមាប់ដផ្កៃីមយួៗ ៃិងបញ្ជនូៃមកដផ្ករដឋាបាល ៃិង 

ហិរញ្ញវត្ពុ កដើម្ីករៀបចំសំកោគជាដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ។ កសចក្តីតោង 

ដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យកៃះ បាៃដ្ក់តបជុំពិៃិត្យជាមយួតសពុកតបតិបត្តិ  

កដើម្ីបញ្ចនូលកៅជាដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់តសពុកតបតិបត្តិ។ កៅករៀងរាល់កដើមឆំ្្  

មៃទាីរកពទ្យបាៃចងតកងជាកសៀវកៅដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ ៃិងបាៃករៀបចំជាដផៃោរ 

តបចំាតតីមាសសតមាប់អៃុវត្ត ៃិងតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ។ ដផ្អកតាមដផៃោរតតីមាស មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃករៀបចំគកតមាងចំណាយតបចំាដខ ៃិងកស្ើសុំកៅោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ។

៣�២�១�២� ការព្រប់ព្រងពប្័ន្ធ្័ត៌មានសុខាភិបាល

ក្ពុងោរតគប់តគងតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃ ៃិងតាមដ្ៃលទ្ធផលោរងារ មៃទាីរកពទ្យបាៃចាត់តំាង 

មសៃ្តីទទលួបៃទាពុកតបព័ៃ្ធតគប់តគងទិៃ្ៃ័យព័ត៌មាៃវិទយាកគហទំព័រ១របូ (មសៃ្តីទទលួបៃទាពុក 

បូកសរុបទិៃ្ៃ័យជំងតឺបចំាដខតាមដផ្ក) កដើម្ីតបមលូ ៃិងបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យនៃោរផ្តល់កសវា 

របស់មៃទាីរកពទ្យ តាមសចូនាករដដលបាៃកំណត់កដ្យតកសងួសុខាភិបាល កៅក្ពុងកគហ- 

ទំព័រតបព័ៃ្ធតគប់តគងព័ត៌មាៃវិទយា (HMIS)50 ជាកទៀងទាត់តបចំាដខ (១២ដងកព្ុង១ឆំ្្)  

ៃិងចងតកងជារបាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពតបចំាតតីមាស។ ោរងារកៃះ មាៃោរចលូរមួសហោរ 

ពីដផ្កោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់កព្ុងមៃទាីរកពទ្យ ដដលដផ្កៃីមយួៗបាៃកធ្ើោរបកូសរុបបិទបញ្ជ ីតបចំា 

ដខ (បញ្ជ ីកត់តតាអ្កជំងឺ) ៃិងបញ្ជនូៃមកមសៃ្តីទទួលបៃទាពុកតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃវិទយា កដើម្ីបញ្ចនូល 

ទិៃ្ៃ័យកៅក្ពុងកគហទំព័រតបព័ៃ្ធ HMIS។ មយួវិញកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបំោក់តបព័ៃ្ធ  

50 ជាតបព័ៃ្ធដដលបកងកេើតក�ើងកដ្យតកសួងសុខាភិបាលដដលមាៃកគហទំព័រ (www.hismohcambodia.org)
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PMRS ដដលមាៃកគហទំព័រ www.PMRScambodia.org ៃិងកធ្ើោរកត់តតាក ្្ម ះអ្កជំងឺ  

កភទ អាយុ អាសយដ្ឋា ៃរស់កៅបច្ចពុប្ៃ្ ករាគវិៃិច្័យជំងកឺចញចលូ ៃិងតបវត្តិកតបើតបាស់ 

កសវា តពមទាងំចំណូលបង់ន្្កសវា។ តបព័ៃ្ធកៃះ បាៃទទលួោរោំតទបកច្ចកកទសពីអង្គោរ  

URC ក្ពុងកោលបំណងតគប់តគងទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺដដលកតបើតបាស់មលូៃិធិសមធម៌ ប័ណណ  

ប.ស.ស ៃិង្វិោកសវាបង់ន្្។ ទិៃ្ៃ័យដដលបាៃបញ្ចនូលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធ PMRS ៃិងHMIS  

តតនូវបាៃទាញយកមកកតបើតបាស់ ជាពិកសសក្ពុងោរពិៃិត្យតាមដ្ៃលទ្ធផលសចូនាករតបចំា 

ដខៃិងតបចំាតតីមាស កធៀបកៅៃឹងកោលកៅតបចំាឆំ្្ សតមាប់កធើ្ោរវាយតនម្ ៃិងចាត់វិធាៃ 

ោរឬករៀបចំសកម្មភាពកឆ្ើយតបទាៃ់កពលកវលា។

ដផ្អកកលើទិៃ្ៃ័យដដលបាៃករៀបចំក្ពុងតបព័ៃ្ធខាងកលើ ករៀងរាល់តតីមាសៃីមយួៗ មៃទាីរ 

កពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំកដើម្ីពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាស កដ្យមាៃោរ 

ចូលរមួពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្កទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យ ោរិោល័យសុខា- 

ភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត កដើម្ីកធ្ើោរពិៃិត្យកលើវឌ្ឍៃភាពនៃោរ 

អៃុវត្តដផៃោរតតីមាស។ កិច្ចតបជុំតតលួតពិៃិត្យតបចំាតតីមាសកៃះ មាៃោរវិភាគតាមដបប  

SWOT (ចំណចុខំ្ាង ចំណចុកខសាយ ោលាៃុវត្តភាព កតា្ត គំរាមកំដហង) កដើម្ីកំណត់រក 

ភាពកជាគជ័យ បញ្ហា តបឈម ៃិងកំណត់សកម្មភាពអាទិភាពដដលតតនូវអៃុវត្តបៃ្ត51។ 

បដៃ្មកលើកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ រមួជាមយួតបធាៃដផ្ករដឋាបាល  

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុបាៃចលូរមួតបជុំអាណត្តិតបចំាដខជាមយួោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិ- 

បត្តិ។ តាមរយៈោរតបជុំកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកស្ើសុំៃវូអី្ដដលខ្ះខាត ៃិងចំាបាច់សតមាប់ 

ដំកណើរោរមៃទាីរកពទ្យ កហើយោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាៃផ្តល់ជៃូភ្ាមៗ  

តាមលទ្ធភាពដដលមាៃ។ 

៣�២�១�៣� ការព្រប់ព្រងមន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្រ

ក្ពុងោរពតងឹងោរងារតគប់តគង ៃិងោរកលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាពឱ្យ 

51 កដ្យកតបើតបាស់ទតមង់នៃោរពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាសរបស់តកសួងសុខាភិបាល។
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មាៃគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព ជាពិកសស ោរអៃុវត្តតាមកសចក្តីដណនំារបស់តកសងួសុខា- 

ភិបាល មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំបកងកេើតគណៈកម្មោរចំៃៃួ៤ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ 

ចំៃៃួ២។ គណៈកម្មោរទាងំ៤ រមួមាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ គណៈកម្មោរ 

បកច្ចកកទស/កលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសុវត្ិភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ គណៈកម្មោរបងាកេ រករាគជា 

សកលមៃទាីរកពទ្យ (សំកៅកលើគណៈកម្មោរបងាកេ រៃិងតគប់តគងោរចម្ងករាគ) ៃិងគណៈ- 

កម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ ដដលមាៃអៃុគណៈកម្មោរពីរជាកសនាធិោរ គអឺៃុគណៈកម្មោរ 

តតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរលទ្ធកម្មៃិងផ្គត់ផ្គង់។ គណៈកម្មោរ 

ខាងកលើ តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមរយៈោរចាត់តំាងដដលកចញកដ្យលិខិតបងាកេ ប់ោររបស់ 

តបធាៃោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ៃិងដដលមាៃកំណត់អំពីតនួាទី 

ភារកិច្ចសតមាប់អៃុវត្ត តពមទាងំមាៃសមាជិកពី៥ កៅ១១នាក់ កៅក្ពុងគណៈកម្មោរៃិង 

អៃុគណៈកម្មោរៃីមយួៗ។ កដ្យដ�កគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ 

ទាងំពីរ គតឺតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមរយៈោរកបាះកឆ្្តពីបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ52 (សមូកមើល 

ឧបសម្័ៃ្ធទី៧)។

គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ បាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំតបចំាដខជាកទៀងទាត់ ក្ពុងកនាះ 

បាៃកផ្្ត តកលើរកបៀបវារៈសំខាៃ់ៗរមួមាៃ៖ (១).ោរពិៃិត្យកមើលកលើោរសកតមចនានា ៃិង 

អៃុសាសៃ៍ដដលបាៃសកតមចោលពីអង្គតបជុំកលើកមុៃ (២).ោរងារតគប់តគងវិៃ័យក្ពុង 

មៃទាីរកពទ្យ (៣).ោរពិៃិត្យៃិងពិភាកសាកលើចំណូលៃិងចំណាយ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិង 

្វិោ ៦២០២៨ ៃិង (៤).បញ្ហា កផសេងៗ។ កិច្ចតបជុំៃីមយួៗ មាៃោរតសង់វត្តមាៃសមាជិក 

ដដលបាៃចលូរមួតបជុំកដ្យមាៃោរចុះហត្កលខា ៃិងមាៃករៀបចំចងតកងជារបាយោរណ ៍

នៃកិច្ចតបជុំ។ កៅក្ពុងកិច្ចតបជុំ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃពយាោមកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈម 

នានា ដដលបុគ្គលិកកលើកក�ើងភ្ាមៗ កដើម្ីជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់ពកួោត់។ ក្ពុងោរ 

52 សមូបញ្្ជ ក់ថ្ តគប់គណៈកម្មោរទាងំអស់បាៃដំកណើរោរងាររបស់ខ្លួៃជាកទៀងទាត់ កៅតាមោលវិភាគកំណត ់

រយៈកពល១ឆំ្្ សតមាប់ោរតបជុំ។
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កដ្ះតសាយបញ្ហា  គណៈកម្មោរតគប់តគងបាៃឈរកលើជំហររកសាសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុង ោរ 

កសាងជំកៃឿទុកចិត្តោ្ ោរមិៃតបោៃ់បក្ពកួ ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កដ្យមាៃតម្ាភាព  

ជាពិកសសមាៃោរដបងដចកោរងារ ៃិងផលតបកោជៃ៍កដ្យឈរកលើកោលោរណ៍សម- 

ធម៌ (សមូកមើលបដៃ្មចំណចុ ២.៣.៤)។ ចំកោះបញ្ហា តបឈមកផសេងៗដដលកិច្ចតបជុំនៃ 

គណៈកម្មោរនានាមិៃអាចសតមបសតមលួល ៃិងកដ្ះតសាយបាៃ តតនូវបាៃយកមកកដ្ះ- 

តសាយកៅកព្ុងកិច្ចតបជុំរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ។ កព្ុងករណីគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងមិៃមាៃលទ្ធភាពកដ្ះតសាយបាៃកទៀត បញ្ហា តបឈមទាងំកនាះៃឹងយកកៅ 

កដ្ះតសាយកព្ុងកិច្ចតបជុំបៃ្តកៅថ្្ក់តសពុកតបតិបត្តិ (តបជុំអាណត្តិតបចំាដខ) ៃិងកិច្ចតបជុំ 

តបចំាដខរបស់មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត។ 

ចំកោះគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស/កលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសុវតិ្ភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ  

មាៃោរតបជុំតបចំាដខជាកទៀងទាត់ៃិងមាៃរកបៀបវារៈសំខាៃ់ៗដចូជា៖ (១).ពិៃិត្យកមើល 

បញ្ហា ៃិងោរសកតមចនានាោលពីអង្គតបជុំកលើកមុៃ (២).ពិៃិត្យកមើលកលើោរតបជុំកលើក 

កម្ស់គុណភាពកសវាកៅតាមដផ្កនានា (៣).ពិៃិត្យៃិងពិភាកសាបញ្ហា កៅក្ពុងតបអប់សំបុតត 

សំណូមពរ ៃិង (៤).បញ្ហា កផសេងៗ។ រាល់កិច្ចតបជុំមាៃោរតសង់វត្តមាៃសមាជិកដដលបាៃ 

ចូលរមួតបជុំកដ្យោរចុះហត្កលខា ៃិងមាៃករៀបចំចងតកងជារបាយោរណ៍នៃកិច្ចតបជុំ។ 

ដូចោ្ដដរ គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃក៏បាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំតាមោលវិភាគកំណត់ក្ពុង 

៣ដខម្តងជាកទៀងទាត់ ឬមាៃកិច្ចតបជុំបដៃ្មតាមោរចំាបាច់ កដើម្ីពិភាកសាកលើ៖ (១).ចបាប់  

ៃិងបទបញ្ញត្តិនានាដដលបាៃអៃុវត្តកៃ្ងកៅ (២).ោរផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក  

ពិកសសបុគ្គលិកកធ្ើោរកៅន ង្ៃបុណ្យ ៃិងន ង្ៃកៅរ៍-អាទិត្យ (៣).តនម្ជលួបុគ្គលិកៃិងកម្មករ  

(៤).ោរផ្កពិៃ័យចំកោះបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ៃិង(៥).បញ្ហា កផសេងៗ តពមទាងំបាៃចងតកង 

ជារបាយោរណ៍នៃកិច្ចតបជុំៃីមួយៗ។

ចំដណកគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ (សមាជិកជាជៃបកងា្គ ល 

តាមដផ្ក) ក៏មាៃោរករៀបចំកិច្ចតបជុំតបចំាដខផងដដរ កដើម្ីករៀបចំដផៃោរតគប់តគងោរ 
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ចម្ងករាគ ៃិងសំណល់ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ (សំណល់ទូកៅៃិងសំណល់កវជ្ជសាសស្ត ) ដដលកិច្ច 

តបជុំកៃះកផ្្ត តកលើ៖ (១).ោរពិៃិត្យតាមដ្ៃោរអៃុវត្តកសចក្តីសកតមចោរតបជុំកលើកមុៃ  

(២).ោរដកលម្អកលើចំណចុខ្ះខាតដដលបាៃរកក�ើញក្ពុងកពលវាយតនម្គុណភាពកសវា 

សុខាភិបាលមៃទាីរកពទ្យោលពីតតីមាសមុៃ (៣).ករៀបចំដផៃោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបងាកេ រោរ 

ចម្ងករាគកៅតគប់ដផ្កកដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃដំកណើរោរ ៃិង (៤).បញ្ហា កផសេងៗ។ 

កៅតាមដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទាីរកពទ្យ ក៏មាៃកិច្ចតបជុំោ៉ា ងតិច២ដងកព្ុង១តតីមាស  

កដ្យមាៃោរចលូរមួពីតគប់បុគ្គលិកដដលោក់ព័ៃ្ធ កដើម្ីដស្ងរកបញ្ហា ៃិងដំកណាះតសាយ  

ប៉ាុដៃ្តក្ពុងករណីកដ្ះតសាយមិៃបាៃ បញ្ហា ៃឹងបញ្ជនូៃកៅតបធាៃបកច្ចកកទសកដើម្ីកដ្ះ- 

តសាយ។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃោរតបជុំគី្ៃិកតបចំាដខ (កិច្ចតបជុំនៃតកពុមោរងារ 

ដ្ទាជំំងកឺ្ពុងមៃទាីរកពទ្យ) ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាតតីមាសតាមោលវិភាគកតោងទុក  

កដើម្ីពតងឹងោរងារដ្ទាអ្ំកជំងឺ ៃិងសុវតិ្ភាពនៃោរចាក់ថ្្រំបស់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ជា 

ពិកសសកផ្្ត តសំខាៃ់កលើគិលាៃុបដ្ឋា ក/គិលាៃុបដ្ឋា យិោ។

កពលមាៃករណីស្ាប់ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិកសស កដើម្ីពិៃិត្យ ៃិងដស្ង- 

យល់ពីមលូកហតុៃិងដំកណើរវិវត្តនៃជំងដឺដល្ៃដល់ោរស្ាប់។ កិច្ចតបជុំកៃះ មាៃោរ 

ចូលរមួពីតគប់ដផ្កោក់ព័ៃ្ធរបស់មៃទាីរកពទ្យ កដ្យមាៃករៀបចំជារបាយោរណ៍ករណីស្ាប់ 

កៅតាមទតមង់របស់មៃទាីរកពទ្យកំណត់។

ចំកោះោរតគប់តគងឱស្ស្ាៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃអនាម័យ មាៃកធ្ើរដ្ក ់

ឱស្ ៃិងមាៃោរករៀបចំទុកដ្ក់ឱស្តាមលំដ្ប់កលខកដូ ៃិងកំណត់សីតុណហា ភាពក្ពុង 

បៃទាប់តតជាក់តសបតាមស្តង់ដ្តកសងួសុខាភិបាល។ ឱស្ដដលជិតផុតៃិង/ឬផុតោល 

កំណត់ តតនូវបាៃករៀបចំដ្ក់កដ្យដ�ក។ កៃ្ងមក មៃទាីរកពទ្យមិៃមាៃោរដ្ច់ស្តពុកឱស្កទ  

ៃិងទទលួបាៃោរផ្គត់ផ្គង់ឱស្ សមា្ភ រៈ ៃិងឧបករណ៍កពទ្យសតមាប់កតបើតបាស់កៅក្ពុងមៃទាីរ 

កពទ្យពីោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ។ កព្ុងករណីមាៃកងះ្ខាតឱស្ ៃិងសមា្ភ រៈ 

កពទ្យ មៃទាីរកពទ្យមាៃ្វិោ ៦២០២៨ កដើម្ីទិញបសង្គប់។ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

បដៃ្មកលើកៃះ ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កងះ្ខាតៃិងបញ្ហា បនាទា ៃ់កផសេងៗ សតមាប់ 

ដំកណើរោរក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ជាពិកសសោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវាពិៃិត្យពយាបាលៃិងដ្ទាអ្ំកជំង ឺ 

តតនូវបាៃកដ្ះតសាយភ្ាមៗកៅកពលតបជុំបកច្ចកកទសមៃទាីរកពទ្យជាករៀងរាល់តពឹក។ ចំកោះ 

សមា្ភ រៈកពទ្យៃិងឧបករណ៍កពទ្យ មៃទាីរកពទ្យបាៃកត់តតាក្ពុងបញ្ជ ីកចញចលូតបចំាឆមាស  

កដើម្ីតតលួតពិៃិត្យៃិងករៀបចំដផៃោរដ្ទា។ំ រឯីសមា្ភ រៈបកច្ចកកទសដដលខចូកព្ុងតទង់តទាយ 

តចូ តតនូវបាៃកលើកមកពិភាកសាក្ពុងកិច្ចតបជុំបកច្ចកកទសខាងកលើ កដើម្ីកដ្ះតសាយផងដដរ  

ប៉ាុដៃ្តកបើោរខចូខាតមាៃលក្ណៈតទង់តទាយធំ តបធាៃមៃទាីរកពទ្យចាត់វិធាៃោរបៃ្ត កដើម្ ី

កដ្ះតសាយ។

៣�២�២� ការបងាកា រ ការពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរា្រ និងអនាម័យ

៣�២�២�១� ការបងាកា រ និងការពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរា្រ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំដផ្ករមាងៃ ប់កមករាគៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល កដ្យមាៃ 

ោរឧបតម្្ភ្វិោៃិងបកច្ចកកទសពីអង្គោរ URC តសបតាមស្តង់ដ្កំណត់។ កៅដផ្ករមាងៃ ប់ 

កមករាគៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល មាៃបំោក់អតូោ្ូវ (ឆំ្្ងរមាងៃ ប់កមករាគ) ១កតគឿង ៃិងមាៃកដៃ្ង 

លាងសមា្អ តសមា្ភ រៈ/ឧបករណ៍កវជ្ជសាសស្ត  តពមទាងំមាៃជលួបុគ្គលិក១នាក់ (បុគ្គលិកជលួ)  

ទទួលបៃទាពុកោរងាររមាងៃ ប់កមករាគៃិងរកសាទុកឧបករណ៍កវជ្ជសាសស្តៃិងសមា្ភ រៈកពទ្យដដល 

បាៃសមងៃលួតៃិងកវចខ្ចប់ពីដផ្កទាងំអស់ ៃិងដបងដចកតត�ប់កៅវិញ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត លពតងឹងសមតភ្ាពគិលាៃុបដ្ឋា ក/គិលាៃុបដ្ឋា យិោ អំពីសុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្តំាម 

កោលោរណ៍ដណនំា ៃិងបទដ្ឋា ៃរបស់តកសងួសុខាភិបាល។ គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ 

ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ បាៃករៀបចំដផៃោរតគប់តគងោរចម្ងករាគ ៃិងសំណល់ទូកៅៃិង 

សំណល់កវជ្ជសាសស្តក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងបាៃអៃុវត្តៃិងតតលួតពិៃិត្យដផៃោរកៃះជាតបចំា តាម 

រយៈោរតបជុំតបចំាដខ កដ្យកផ្្ត តកលើ៖ (១). ោរពិៃិត្យតាមដ្ៃោរអៃុវត្តកសចក្តីសកតមច 

នៃកិច្ចតបជុំកលើកមុៃ (២). ដកលម្អកលើចំណចុខ្ះខាតដដលបាៃរកក�ើញោលពីកពល 

វាយតនម្គុណភាពកសវាសុខាភិបាលមៃទាីរកពទ្យតតីមាសមុៃ (៣). ករៀបចំដផៃោរតតលួតពិៃិត្យ  
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ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគកៅតគប់ដផ្ក កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃដំកណើរោរ ៃិង (៤).បញ្ហា  

កផសេងៗ។ កៅតាមដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទាីរកពទ្យ បាៃចាត់តំាងជៃបកងា្គ លទទលួបៃទាពុក 

តាមដ្ៃោរអៃុវត្តោរងារតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគជាតបចំា កដ្យកតបើតបាស់ 

បញ្ជ ីកផទាៀងផ្ទា ត់ៃិងោលវិភាគសតមាប់តគប់តគងៃិងកកមទាចសំណល់។ ជាក់ដស្តង តាមរយៈ 

ោរអៃុវត្តដផៃោរកៃះ កៅតាមបៃទាប់នៃដផ្កៃីមយួៗមាៃោរដ្ក់ធុងសំរាមចំៃៃួ៦តបកភទ 

នៃសំណល់ៃិងតាមតតមនូវោរ ដូចជា សំណល់មុតតសលួច សំណល់ទូកៅ សំណល់ឆ្ងករាគ  

សំណល់សររីាង្គ សំណល់មាៃសម្ាធ ៃិងសំណល់វិទ្យពុសកម្ម។ ជាមយួោ្កនាះ មៃទាីរកពទ្យ 

ក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាកដៃ្ងលាងនដសតមាប់តគនូកពទ្យ ៃិងអ្កជំងឺ កដ្យមាៃដ្ក់សាប៊ ូ 

កដៃសេងជតូនដ ៃិងទឹកអាល់កុល។ មៃទាីរកពទ្យបាៃដណនំាបុគ្គលិកកពទ្យៃិងអ្កជំង/ឺអ្កកំដរ 

អ្កជំងឺឱ្យអៃុវត្តលាងនដតាមកោលោរណ៍ ßទី១.មុៃកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ទី២.មុៃកពលកធ្ើ 

ទតមង់ោរអាសិបទិក ទី៣.កតោយកពលតបឈមៃិងោរប៉ាះវត្ពុរាវកចញពីអ្កជំងឺ ទី៤.កតោយ 

កពលប៉ាះអ្កជំង ឺៃិងទី៥.កតោយកពលប៉ាះវត្ពុជុំវិញអ្កជំងឺ (២ម៣ក)à កដ្យមាៃបិទកៅ 

កលើជញ្្ជ ងំកដៃ្ងលាងនដ ៃិងកៅតាមអោរនៃមៃទាីរកពទ្យ (របូភាពទី១៣)។ បដៃ្មកលើកៃះ  

មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃធុងទឹកបរិសុទ្ធសតមាប់ទទលួទាៃទាងំបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិង 

អតិ្ិជៃផងដដរ។ 
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របូភាពទី១៣៖ កោលោរណ៍ “២ម ៣ក”

៣�២�២�២� អនាម័យ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃបុគ្គលិកអនាម័យ ចំៃួៃ ១០នាក់ (បុគ្គលិកជលួ៧នាក់  

ៃិងកិច្ចសៃយា ៣នាក់) កដ្យសមា្អ តជាតបចំាតាមោលវិភាគ។ កតរៅពីោលវិភាគដដល 

បាៃកំណត់ បុគ្គលិកទាងំកៃះ តតនូវសមា្អ តជាប់ជាៃិច្ចឱ្យដតមាៃស្ាមតបឡាក់។ ម៉ាយាងកទៀត  

គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ បាៃចាត់មសៃ្តីចុះតតលួតពិៃិត្យធុងសំរាម  

បៃទាប់ទឹក ៃិងទីធ្ាជាតបចំា ជាពិកសស មាៃោរចុះពិៃិត្យជាតបចំាកដ្យមិៃតបាប់មុៃ (spot  

check) ពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ កដើម្ីរមឹ្កដល ់

បុគ្គលិកឱ្យមាៃោរទទលួខុសតតនូវខាងអនាម័យ។ កៅកពលមាៃអ្កជំងចឺលូមក ្្មី មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃពៃ្យល់ដណនំាអ្កជំងឺ/អ្កកំដអ្កជំងឺ ឱ្យយល់អំពីរកបៀបដ្រកសាអនាម័យ ោរលាង 

សមា្អ តនដ ោរទុកដ្ក់របស់របរកតបើតបាស់ ៃិងោរទុកដ្ក់សំរាមតាមតបកភទធុងសំរាម 

ជាកដើម តាមរយៈមកធយាបាយមយួចំៃួៃដចូជា អប់រផំ្ទា ល់មាត់ បិទកោលោរណ៍ ß២ម៣កà  
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ៃិងចាក់ផសាយសារតាមឧបករណ៍បំពងសំក�ងតចូៗ កៅតាមដផ្កៃិងបៃទាប់នៃមៃទាីរកពទ្យ។  

កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំទិវាអប់រំសុខភាពកៅកព្ុងមៃទាីរកពទ្យដល់អ្កកំដអ្កជំងឺ 

ក្ពុងមយួសប្ាហ៍ម្ង ដដលកធើ្ជាករៀងរាល់ន ង្ៃសុតក។ ជាមយួោ្កនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបច ំ

ទិវាអនាម័យករៀងរាល់លាងៃ ចន ង្ៃតពហស្តិ៍ សតមាប់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ កព្ុងកោលបំណង 

ពតងឹងសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុងផង ៃិងកដើម្ីសមា្អ តបរិកវណៃិងដ្កំៃូកឈើផង ជាពិកសស ពតងឹង 

ោរអៃុវត្តអនាម័យនដ។ ោរចលូរមួកៃះ តតនូវបាៃបុគ្គលិកៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យឯកភាព 

ោ្ដ្ក់បញ្ចនូលក្ពុងោរវាយតនម្ស្ានដោរងារតបចំាតតីមាស។

៣�២�២�៣� សុវតិ្ភា្ចរំណទីអាហារ

មៃទាីរកពទ្យ បាៃករៀបចំឱ្យមាៃផទាះបាយ ៃិងអាហារដ្ឋា ៃអ្កជំងឺកៅដ្ច់កដ្យដ�ក 

ពីអោរសតមាកអ្កជំងឺ ៃិងមាៃលក្ណៈសា្អ តតបកបកដ្យអនាម័យ កដ្យមាៃកធ្ើ/តុ 

សតមាប់ដ្ក់មហានូបអាហារតតឹមតតនូវ តពមទាងំមាៃបុគ្គលិកកិច្ចសៃយាម្ាក់ទទួលបៃទាពុកោរងារ 

ដ្ស្ំ ៃិងផ្គត់ផ្គង់អាហារជៃូអ្កជំងឺក្ពុងមៃទាីរកពទ្យជាតបចំា។ មហានូបអាហាររបស់មៃទាីរកពទ្យ 

តតនូវបាៃផ្តល់ជៃូអ្កជំងឺចំៃៃួពីរកពលក្ពុងមយួន ង្ៃ (ន ង្ៃតតង់ៃិងលាងៃ ច) កដ្យបាៃករៀបចំ 

ដ្ក់ជាតបអប់តតឹមតតនូវ។ កដ្យដ�ក មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំផទាះបាយពីរកដៃ្ងកទៀតដដល 

ជាកដៃ្ងបងប្អនូៃ/អ្កកំដរអ្កជំងឺដ្ស្ំៃិងពិសារអាហារ មាៃទីតំាងកៅខាងកតោយអោរ 

ទទួលពិៃិត្យជំងឺ ៃិងអោរជំងរឺកបង។

៣�២�៣� ការពលើ្រ្រម្ស់្រុណភា្ពសវា្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

៣�២�៣�១� ការពរៀបចរំការពលើ្រ្រម្ស់្រុណភា្

ក្ពុងោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃកដ្យមាៃ 

ោរសតមបសតមលួល ៃិងោំតទពីអង្គោរ URC ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្ត ិ

បាោៃ បាៃកតបើតបាស់ឧបករណ៍វាយតនម្ កដើម្ីពតងឹងគុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យ។ ោរ 

វាយតនម្ បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីភាពទៃ់កខសាយ ៃិងភាពខ្ះខាតនៃគុណភាពកសវា ដចូកៃះ  

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកដ្យមាៃោរោំតទពីោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ បាៃករៀបចំ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ជាយុទ្ធសាសស្តចំៃៃួពីរ៖

យុទ្ធសាសស្តទីមយួ គកឺតជើសករសីឆ្មប/តគនូកពទ្យរបស់មៃទាីរកពទ្យកដើម្ីកធ្ើជាអ្កវាយតនម្ 

គុណភាពកសវាមណ្លសុខភាព កដ្យមាៃកោលបំណងសំខាៃ់ពីរគ ឺ(១) ធានាសុតកឹតភាព 

ក្ពុងោរវាយតនម្មណ្លសុខភាព ៃិង (២) ផ្តល់ចំកណះដឹងដល់ឆ្មបដដលជាអ្កវាយតនម្។ 

យុទ្ធសាសស្តទីពីរ គកឺផ្្ត តកលើោរករៀបចំឯកសារអ្កជំងឺឱ្យបាៃតតឹមតតនូវ ៃិងកពញកលញ  

កដ្យផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តជា្វិោចំៃៃួ២០០០ករៀលដល់តគនូកពទ្យដដលបាៃបំកពញ 

ឯកសារតតឹមតតនូវក្ពុងមយួឯកសាររបស់អ្កជំងឺ។ ចំកោះតគនូកពទ្យដដលករៀបចំឯកសារបំកពញ 

មិៃបាៃតតឹមតតនូវ ៃឹងតតនូវទទួលពិៃ័យកដ្យតតនូវបង់្វិោ២០០០ករៀលចូលកៅមៃទាីរកពទ្យ 

វិញ។ កតរៅពីកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឱ្យអៃុវត្តៃិងកធ្ើ 

ោរដកលម្អោរងារ តាមោរដណនំារបស់តកពុមោរងារវាយតនម្គុណភាពកសវារបស់តកសងួ 

សុខាភិបាល។

កលើសពីកៃះ ោរករៀបចំដផៃោរដកលម្អគុណភាពកសវា មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តជា ៣ 

ដំណាក់ោល៖ (ទី១)ពតងឹងសមតភ្ាពបុគ្គលិកតាមរយៈោរបង្ឹក (Coaching) (ទី២) 

ករៀបចំដផៃោរសតមាប់ោរដកលម្អគុណភាពកសវា ៃិង (ទី៣)ជំរុញបុគ្គលិកឱ្យមាៃឆៃទាៈ 

ចូលរមួក្ពុងោរដកលម្អគុណភាពកសវាកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំ 

ដផៃោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាតបចំាតតីមាស ៃិងបាៃតបជុំពិៃិត្យកលើោរអៃុវត្តដផៃោរ 

នៃោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាតបចំាដខ ដដលករៀបចំកដ្យគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស/ 

កលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសុវតិ្ភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យ (ឧបសម័្ៃ្ធទី៧)។

កដ្យដ�ក កៅតាមដផ្កៃីមយួៗមាៃោររកសាទុកៃវូកសៀវកៅកោលៃកោបាយ 

កសចក្តីដណនំាស្ត ីពីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យបដង្អក ពិធីសារនៃ 

ោរពយាបាលអ្កជំង ឺៃិងឯកសារនានាោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរពតងឹងសមតភ្ាពបុគ្គលិក សតមាប់ 

ឱ្យបុគ្គលិកអាៃៃិងករៀៃសតូតជាតបចំា។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបិទកលខទរូសពទារបស់តបធាៃ

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងតបធាៃោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកៅតាមបៃទាប់អ្កជំងៃឺីមយួៗ។  
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មួយវិញកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃដ្ក់តបអប់សំបុតតទទលួមតិស្ាបនាចំៃួៃ៨តបអប់កៅតាម 

ដផ្កៃីមយួៗ តពមទាងំដ្ក់ទតមង់លិខិតស្ាបនាសតមាប់ឱ្យអ្កទទលួកសវាសរកសររិះគៃ ់

ពីបុគ្គលិក/តគនូកពទ្យឬផ្តល់ជាមតិដកលម្អ ៃិងសំណូមពរដល់មៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពីកៃះ អ្កជំងឺ 

ឬអ្កទទលួកសវាអាចសរួសំណួរ កលើកសំកណើឬសំណូមពរនានា កដើម្ីដកលម្អគុណភាព 

កសវាមៃទាីរកពទ្យតាមរយៈកវទិោសុខភាពសហគមៃ៍ដដលករៀបចំក�ើងកដ្យោរិោល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ ឬកវទិោសាធារណៈនានា ដដលករៀបចំក�ើងកដ្យអាជ្ាធរ 

តសពុក ៃិងកខត្ត ឬអាចបកញ្ចញជាមតិកោបល់តាមបណ្ាញសង្គមកហស្បុករបស់មៃទាីរកពទ្យ 

ផងដដរ។ ជាករៀងរាល់ដខ កៅតាមដផ្កៃីមយួៗបាៃកធ្ើោរកបើកតបអប់សំបុតតទទលួមតិ 

ស្ាបនា កដើម្ីពិៃិត្យបកូសរុប កដ្ះតសាយ ៃិងកឆ្ើយតប។ កព្ុងករណីមិៃអាចកដ្ះតសាយ 

បាៃកៅតាមដផ្ក តបធាៃដផ្កបាៃកលើកយកបញ្ហា ទាងំកនាះ កៅកដ្ះតសាយកៅកពលតបជុ ំ

តបចំាដខរបស់គណៈកម្មោរបកច្ចកកទសរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�២�៣�២� ការង្រលមអែ្រុណភា្ងផនា្រសម្ភ្

កដើម្ីរមួចំដណកអៃុវត្តយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាលរបស់តកសួងសុខាភិបាល កព្ុងោរ 

ោត់បៃ្យអតតាមរណភាពមាតា ៃិងទារក មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃជំរុញឱ្យសស្ត ីមាៃ 

នផទាកោះមកសតមាលកូៃកៅក្ពុង មៃទាីរកពទ្យ តសបកពលដដលោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុក 

តបតិបត្តិបាៃដ្ក់កចញៃវូកោលោរណ៍បញ្ឈប់ោរសតមាលកដ្យឆ្មបបុរាណ ៃិងកដ្យ 

ឆ្មបតាមផទាះ តាមរយៈោរចុះកិច្ចសៃយា។ ោលពីដំបងូ សស្ត ីមកសតមាលកូៃកៅមៃទាីរកពទ្យ 

មាៃចំៃៃួពី ១៥នាក់ កៅ ២០នាក់ប៉ាុកណាណ ះក្ពុង១ដខ។ កៅក្ពុងស្ាៃភាពកនាះ មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃខិតខំដកលម្អរចនាសម័្ៃ្ធផ្តល់កសវា កដ្យបាៃកផ្្ត តកលើោរកសាងកហដ្ឋា រចនាសម័្ៃ្ធ 

របូវៃ័្ត ក្ពុងោរផ្តល់កសវា២៤កមា៉ា ងកលើ២៤កមា៉ា ងក្ពុង១ន ង្ៃ ោរពតងឹងសមតភ្ាពៃិងតកម- 

សីលធម៌វិជា្ជ ជីវៈតគនូកពទ្យៃិងឆ្មប ៃិងោរបំោក់សមា្ភ រៈកពទ្យជាកដើម កព្ុងៃ័យសំកៅកសាង 

ទំៃុកចិត្ត ភាពកក់ករៅ្ត  ៃិងភាពកជឿជាក់ពីសស្ត ីដដលមកសតមាលកៃូៃិងតកពុមតគលួសាររបស ់

ពកួកគ។ កដើម្ីសកតមចកោលកៅកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃសាងសង់អោរសម្ភពៃិងករាគសស្ត ី  
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រមួទាងំបំោក់សមា្ភ រៈបរិោ្រកពទ្យ ដដលឧបតម្្ភកដ្យមលូៃិធិកូហ្ី ៃិងជំរុញបុគ្គលិក  

តគនូកពទ្យ ៃិងឆ្មបកព្ុងដផ្កសម្ភពមាៃវត្តមាៃតបចំាោរ២៤កមា៉ា ង តពមទាងំកៅកពលតសី្តមក 

សតមាលកៃូតតនូវមាៃតគនូកពទ្យៃិងឆ្មប២នាក់ជាៃិច្ច។ ក្ពុងករណីមៃទាីរកពទ្យតតនូវោរឆ្មបបដៃ្ម 

កដើម្ីបំកពញោរងារឱ្យបាៃតគប់តោៃ់ មណ្លសុខភាពបឹងខ្ារដដលមិៃមាៃកសវាសតមាល  

បាៃបញ្ជនូៃឆ្មបឱ្យមកជយួបដៃ្មកទៀត។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃពតងឹងសមតភ្ាព 

ជំនាញឆ្មបៃិងតគនូកពទ្យជាតបចំា តាមរយៈោរតបជុំ សម្័ៃ្ធឆ្មបតបចំាតតីមាស ោរបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត លកសវាសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ដផ្កសម្ភពៃិងដ្ទាទំារកកតមិតកពញកលញ (C-EmONC)  

ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ង (ស្័យសិកសា) រវាងឆ្មបៃិងឆ្មបតាមរយៈករណីសិកសា 

គ្ីៃិក (Clinical Vignette)។ ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃខិតខំពតងឹងអនាម័យ  

រកសាភាពសា្អ តកៅកដៃ្ងសតមាលៃិងកដៃ្ងស្ាក់កៅរបស់អតិ្ិជៃ អៃុកលាមតាមកសចក្តី 

ដណនំាោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកលើកទឹកចិត្ត 

តគនូកពទ្យឱ្យករៀបចំ ៃិងបំកពញឯកសារអ្កជំងឱឺ្យបាៃកពញកលញ ៃិងតតឹមតតនូវតាមឯកសារ 

ស្តង់ដ្របស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលរមួមាៃ៖

 - ទតមង់សិទ្ធិអតិ្ិជៃ ៃិងកិច្ចសៃយាទទួលកសវាដដលមាៃចុះហត្កលខារបស់តគនូកពទ្យ- 

អ្កជំង ឺៃិងមាៃកលខទរូសពទាអាចទាក់ទងបាៃ។

 - ឯកសារសស្ត ីសតមាលដដលផ្តល់ទិៃ្ៃ័យកពញកលញអំពី៖

 • ន ង្ៃដខឆំ្្ៃិងកមា៉ា ងចូលសតមាកកពទ្យ-កចញពីមៃទាីរកពទ្យ កលខទរូសពទាអ្កជំងឺ ន ង្ៃ 

ដខឆំ្្ៃិងកមា៉ា ងនៃោរពិៃិត្យជំងកឺលើកដំបងូកដ្យតគនូកពទ្យ មលូកហតុចលូ តបវត្តិ 

ជំងកឺ្ពុងកពលបច្ចពុប្ៃ្ៃិងកៃ្ងមក ស្ាៃភាពសម្ភពរបស់សស្ត ី ៃិងប័ណណសកង្ប 

ោរចលូសតមាកកពទ្យ-កចញពីមៃទាីរកពទ្យ។

 • ោរពិៃិត្យគី្ៃិក (សម្ាធ្ម ជីពចរ ចង្ាក់ដកងហាើម កករៅ្ត  ទមងៃៃ់ កម្ស់ ស្ាៃភាព 

សម្ភពរបស់សស្ត ី)។

 • ោរតាមដ្ៃសភាពជំង ឺៃិងោរពយាបាលតបចំាន ង្ៃ។
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 • ោរសុំកធ្ើកតស្ត កៅមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៃិងោរពិៃិត្យកផសេងៗកទៀត សតមាប់កធ្ើករាគវិៃិ- 

ច្័យគ្ីៃិក កោរពតាមពិធីសារគី្ៃិក ៃិងលទ្ធផលនៃោរកធ្ើកតស្តមៃទាីរពិកសាធៃ៍។

 • ោរគសូបា៉ា តតូោហ ្បាៃបំកពញតតឹមតតនូវទាងំសងខាង (ដចូជា ោរកបើកមាត់ស្នូៃ  

កបាលកៃូចុះ ោរដតបតបលួលនៃឆ្អឹងលលាដ៍កបាលទារក (molding) ោរលកូពិៃិត្យ 

មាត់ស្នូៃោ៉ា ងកហាចណាស់ករៀងរាល់ ៤កមា៉ា ងម្តង ចង្ាក់កបះដងូរបស់កៃូ ជីពចរ 

មា្ត យ សម្ាធ្ម សីតុណហា ភាព បរិមាណទឹកកនាម ៃិងោរកសនា្ត ក់របស់ស្នូៃ 

ករៀងរាល់ ៣០នាទី)។

៣�២�៣�៣� ការង្រលមអែ្រុណភា្ងផនា្រទារ្រពទើបនឹងព្រើត/្ររំងឺ្រុមារ

កៃ្ងមក ទារកៃិងកុមារជាកតចើៃបាៃមកទទួលកសវាសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ កដ្យសារមាៃោរករៀបចំដបងដចករវាងបៃទាប់សតមាប់ទារក ៃិងកុមារកៅ 

ដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្ តបកបកដ្យផ្សុកភាព ៃិងភាពងាយតសលួលដល់ឪពុកមា្ត យយក 

កៃូមកស្ាក់កៅ តពមទាងំមិៃមាៃោរទារតបាក់កតរៅផ្នូវោរខុសពីតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃ 

ដដលបាៃកំណត់ក�ើយ។ ចំកោះជំងធឺងៃៃ់ តតនូវបាៃបញ្ជនូៃបៃ្តកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តឬមៃទាីរកពទ្យ 

គៃ្ធបុបាផា តាមសំណូមពររបស់ឪពុកមា្ត យ កដ្យមិៃទុកឱ្យហួសកពលកវលាពយាបាលក�ើយ។ 

ចំកោះឥរិោប្របស់តគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិក គមឺាៃតកមសីលធម៌វិជា្ជ ជីវៈក្ពុងោរ 

បំកពញោរងារកដ្យមាៃភាពរសួរាយចំកោះអតិ្ិជៃ កោរពកមា៉ា ងកពលបំកពញោរងារ  

តពមទាងំមាៃសាមគ្គីភាពៃិងោរសហោរោ្រវាងតគនូកពទ្យកៅតាមដផ្កកផសេងៗក្ពុងោរជយួ 

ោ្កៅវិញកៅមក ជាពិកសសោរោមតបចំាោរ។ ជាងកៃះកទៀត តគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិកបាៃ 

ទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបដៃ្មកៅៃឹងកដៃ្ង តាមរយៈោរផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំា 

ដខរបស់អង្គោរ URC ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបកច្ចកកទសជំនាញតបចំាដខរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កោធិ៍សាត់ ៃិងោរស្័យសិកសាកៅកលើករណីសិកសាគី្ៃិក (Clinical Vignette) នៃឧបករណ ៍

វាយតនម្ គុណភាពកសវា កតោមោរតាមដ្ៃៃិងវាយតនម្របស់គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស  

ៃិងតកពុមោរងារវាយតនម្តបចំាតតីមាស កដ្យកធ្ើោរតបជុំដកលម្អជាតបចំា។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំទតមង់ឯកសារអ្កជំងឺតាមោរដណនំារបស់តកសងួសុខាភិបាល  

ៃិងបំកពញបាៃតតឹមតតនូវល្អ។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃចាត់តំាងនាយដផ្ក ៃិងនាយសាល 

ទទួលបៃទាពុកតតលួតពិៃិត្យោរបំកពញឯកសារអ្កជំងឺរបស់តគនូកពទ្យតបចំាន ង្ៃជាពិកសស គណៈ- 

កម្មោរបកច្ចកកទសបាៃពិៃិត្យវាយតនម្តបចំាដខ កដើម្ីដណនំាដកលម្អរាល់ចំណចុខ្ះខាត  

ៃិងកធើ្ោរកោតសរកសើរ តពមទាងំកលើកទឹកចិត្តដល់តគនូកពទ្យដដលបំកពញឯកសារបាៃ 

តតឹមតតនូវ។ 

ជាលទ្ធផល តគនូកពទ្យបាៃពិៃិត្យពយាបាលៃិងដ្ទាទំារក ៃិងកុមារតាមជំនាញបកច្ចក- 

កទស តពមទាងំបំកពញឯកសារអ្កជំងឺបាៃកពញកលញៃិងល្អតបកសើរ ដចូជា៖

 - ទតមង់សិទ្ធិអតិ្ិជៃៃិងកិច្ចសៃយាទទលួកសវាដដលមាៃចុះហត្កលខារបស់តគនូកពទ្យ- 

អ្កជំង ឺៃិងមាៃកលខទរូសពទាអាចទាក់ទងបាៃ

 - ឯកសារអ្កជំងឺមាៃបំកពញទិៃ្ៃ័យកពញកលញកៅតាម៖

 • ន ង្ៃដខឆំ្្ៃិងកមា៉ា ងចូលសតមាកកពទ្យ-កចញពីមៃទាីរកពទ្យ កលខទរូសពទាអ្កជំងឺ ន ង្ៃ 

ដខឆំ្្ៃិងកមា៉ា ងនៃោរពិៃិត្យជំងកឺលើកដំបងូកដ្យតគនូកពទ្យ មលូកហតុចលូ តបវត្តិ 

ជំងកឺ្ពុងកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងកៃ្ងមក ៃិងប័ណណសកង្បោរចលូសតមាកកពទ្យ-កចញ 

ពីមៃទាីរកពទ្យ។

 • ោរពិៃិត្យគី្ៃិក (សម្ាធ្ម ជីពចរ ចង្ាក់ដកងហាើម កករៅ្ត  ទមងៃៃ់ កម្ស់)

 • ោរតាមដ្ៃសភាពជំង ឺៃិងោរពយាបាលបៃ្តតបចំាន ង្ៃ

 • ោរសុំកធ្ើកតស្ត កៅមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៃិងោរពិៃិត្យកផសេងៗកទៀតសតមាប់កធ្ើករាគ 

វិៃិច្័យគ្ីៃិក កដ្យកោរពតាមពិធីសារគី្ៃិក ៃិងលទ្ធផលនៃោរកធ្ើកតស្តមៃទាីរ 

ពិកសាធៃ៍

 • អំណះអំណាងនៃករាគវិៃិច្័យគ្ីៃិក ៃិងោរករៀបរាប់លម្អិតពីដំកណើរោរពយាបាល។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន78

៣�២�៤� លទ្ធផលមនការអនុវត្តការពលើ្រ្រម្ស់្រុណភា្ពសវា្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

ជាទកូៅ តបជាជៃដដលធ្ាប់មកទទលួកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃកពញចិត្ត 

ៃិងរកីរាយ ទទលួយកកសវាដ្ទាៃំិងពយាបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ កដ្យមាៃោរកលើកសរកសើរ 

ដល់មៃទាីរកពទ្យអំពីគុណភាពកសវាល្អតបកសើរ ៃិងោរពយាបាលជាសះកស្ើយ។ តាមោរតសង ់

មតិ តបមាណកលើសពី ៩០% នៃអ្កចលូរមួសមា្ភ សៃ៍ បាៃវាយតនម្ ៃិងផ្តល់ពិៃទាពុចកន្ាះពី  

៤ កៅ ៥ កលើគុណភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលជាកតមិតនៃោរកពញចិត្តខ្ស់បំផុត53។ កលើស 

ពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃចាត់តំាងតគនូកពទ្យតបចំាោរចំាទទួលចុះក ្្ម ះ ៃិងទទួលពិៃិត្យពយាបាល 

អ្កជំងឺ កទាះបីន ង្ៃអាទិត្យឬន ង្ៃបុណ្យក៏កដ្យ។ ក្ពុងអំ�ពុងកពលសតមាកពយាបាល តគនូកពទ្យ 

ដតងចូលពិៃិត្យអ្កជំងឺ មាៃចំៃៃួចាប់ពី ៣នាក់ កៅ ៤នាក់ ៃិងកៅតបចំាោរជាៃិច្ច។ 

កតរៅពីកៃះ អ្កជំងឺដដលបាៃមកសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យដតងមាៃភាពកក់ករ្ៅ  

ៃិងកជឿជាក់កលើមៃទាីរកពទ្យ កដ្យសារមៃទាីរកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ពិៃិត្យដ្ទាៃំិងពយា- 

បាលអ្កជំងឺ តបកបកដ្យភាពរសួរាយរាក់ទាក់ ៃិងឥរិោប្ល្អ។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់មាៃរកបៀបករៀបរយ មាៃអនាម័យ ៃិងមាៃកសាភ័ណភាពសា្អ តល្អ  

ទាងំកដៃ្ងស្ាក់កៅៃិងទីធ្ាខាងកតរៅ។ រឯីបរិកវណក្ពុងមៃទាីរកពទ្យមាៃបរិោោសល្អអាច 

ឱ្យអ្កជំងដឺដលកទើបបាៃធូរកស្ើយកដើរហាត់តបាណ ៃិងអង្គពុយកលងបាៃ។ 

កៃ្ងមក តបជាពលរដឋាកៅក្ពុងសហគមៃ៍មិៃចង់មកមៃទាីរកពទ្យរដឋាកទ កដ្យសារ 

ពកួោត់មិៃទាៃ់ យល់ដឹងអំពីៃីតិវិធីពយាបាលរបស់កពទ្យ កតោះពកួោត់ចង់បាៃជាសះ- 

កស្ើយឆ្ប់រហ័ស (ដចូជាទាមទារដ្ក់កសរ៉ាមូជាកដើម) ប៉ាុដៃ្តឥ�នូវពកួោត់មាៃោរយល់ដឹង 

ថ្ មុៃៃឹងពយាបាលតគនូកពទ្យតតនូវោរពិៃិត្យតាមដ្ៃអំពីស្ាៃភាពជំង ឺ ៃិងមាៃោរពៃ្យល ់

ដណនំាអំពីផលប៉ាះោល់ ដដលកធ្ើឱ្យពកួោត់មាៃទំៃុកចិត្ត ៃិងចង់មកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ។

53 កិច្ចសមា្ភ សៃិងលទ្ធផលកតមងសំណួរជាមយួតគលួសារអ្កជំងឺ សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ជាមយួោ្កនាះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ក៏បាៃទទលួជំងសឺកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ៃិងពយាបាល 

បាៃជាសះកស្ើយផងដដរ តពមទាងំបាៃផ្តល់ថ្្តំគប់តោៃ់ដល់អ្កជំងឺកដ្យឥតគិតន្្  

ៃិងកដ្យមិៃតតមនូវឱ្យអ្កជំងឺទិញថ្្កំៅតាមឱស្ស្ាៃឯកជៃខាងកតរៅក�ើយ។ ចំកោះ 

ោរសតមាកពយាបាលក៏មិៃបង់ន្្ដដរ កដ្យសារមៃទាីរកពទ្យតតមនូវឱ្យបង់តតឹមតនម្កសវា 

ដដលបាៃកំណត់ប៉ាុកណាណ ះ ដចូជា កសវាសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់បង់តនម្កសវាចំៃួៃ៧មុៃឺករៀល ៃិង 

ជំងធឺម្មតាបង់តនម្កសវាចំៃួៃ៥មុៃឺករៀល (កដ្យរាប់ចាប់ពីកពលចលូសតមាកពយាបាល 

រហតូដល់កពលជាសះកស្ើយតតលប់កៅផទាះវិញ)។ មៃទាីរកពទ្យមិៃអៃុញ្្ញ តឱ្យបុគ្គលិក 

ទទួល្វិោកតរៅផ្នូវោរតគប់ទតមង់ទាងំអស់ពីអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ។ តបសិៃកបើអ្កជំងឺមាៃ

ប័ណណតកីតក មៃទាីរកពទ្យមិៃតតឹមដតមិៃយកតនម្កសវាកទ ប៉ាុដៃ្តដ្មទាងំផ្តល់ជាតបាក់ជៃូអ្ក 

ជំងឺវិញ រមួទាងំោរផ្តល់អាហារពីរកពល (ន ង្ៃតតង់ៃិងលាងៃ ច) ក្ពុងមួយន ង្ៃ54។ 

មៃទាីរកពទ្យដតងដតករៀបចំកិច្ចតបជុំជាមយួអ្កកំដរអ្កជំងឺ អំពីបញ្ហា អនាម័យ ៃិងោរ 

អប់រសំុខភាព កៅករៀងរាល់រកសៀលន ង្ៃសុតក កដ្យបាៃដណនំាអំពីចំណីអាហារដដលលក់ 

កៅខាងកតរៅ ោរដ្ទាអ្ំកជំងឺ ោរកតបើតបាស់បង្គៃ់អនាម័យៃិងបៃទាប់ទឹក តពមទាងំផ្តល់ 

ឱោសឱ្យពកួោត់កលើកជាសំណូមពរ ៃិងបញ្ហា  កផសេងៗ កដើម្ីមៃទាីរកពទ្យយកមកពិៃិត្យ 

ៃិងពិភាកសាដកលម្អ កដ្យក្ពុងកនាះគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យដតងដតផ្តល់ៃវូដំកណាះតសាយ 

ភ្ាមៗជៃូពកួោត់។ កដ្យដ�ក កៅកពលអ្កជំងឺបាៃជាសះកស្ើយ ៃិងកចញតត�ប់កៅ 

ផទាះវិញ មៃទាីរកពទ្យដតងដតតាមដ្ៃស្ាៃភាពជំងរឺបស់ពកួោត់ តាមរយៈោរទាក់ទងតាម 

ទូរសពទា ជាពិកសស សស្ត ីកតោយកពលសតមាល។

៣�៣� ការព្រប់ព្រងហិរញ្ញវត្ពុ 

តសបតាមោរដកទតមង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាកលើោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ  

តាមរយៈោរផ្្ស់ប្តនូរពីតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុ ដដលមាៃលក្ណៈដបបមជ្ឈោរ/កផ្្ត តកលើធាតុចលូ  

54 មៃទាីរកពទ្យផ្តល់តបាក់ឧបត្ម្ភបដៃ្មកលើកសាហ៊ុយកធ្ើដំកណើរ ៃិងអាហារ។
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កឆ្្ះកៅតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុដបបវិមជ្ឈោរ/កផ្្ត តកលើសមិទ្ធកម្ម55 មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃ 

ចូលរមួអៃុវត្តៃវូសកម្មភាពកោលចំៃួៃ២ រមួមាៃ (១)ោរករៀបចំ ៃិងោរអៃុវត្តដផៃោរ 

្វិោ ៃិង (២)ោរករៀបចំបញ្ជ ីសារកពើភណ្កត់តតាចំណូល ចំណាយ ៃិងរបាយោរណ ៍

ហិរញ្ញវត្ពុ។

តបអប់ទី៧៖ អភិតកមនៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុរបស់អង្គភាព

៣�៣�១� ការពរៀបចរំនិងការអនុវត្តងផនការ្វិកា

ោរករៀបចំ ៃិងោរអៃុវត្ត្វិោ ជាដំកណើរោរ ២ដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្។ ក្ពុងកនាះ ោរ 

ករៀបចំដផៃោរតតនូវបាៃករៀបចំទាងំដផ្កចំណូលៃិងចំណាយ កដ្យពិៃិត្យកៅកលើលទ្ធភាព 

នៃ្វិោ ៃិងកោលកៅដដលតតនូវអៃុវត្ត តាមរយៈោរពិភាកសាពិកតោះកោបល់ៃិងវិភាគ 

តតមនូវោរជាមយួភាគីោក់ព័ៃ្ធ។ ចំដណកខាងោរអៃុវត្ត្វិោ សំកៅកលើោរអៃុវត្តតបតិ- 

បត្តិោរ្វិោ តសបតាមដផៃោរដដលបាៃកតោង ៃិងៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុជាធរមាៃ។

55 កម្មវិធីដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៃះតតនូវបាៃដបងដចកកចញជាបួៃដំណាក់ោល រមួមាៃ 

ជាអាទិ៍៖

 - ដំណាក់ោលទី១ “ភាពកជឿទុកចិត្តនៃ្វិោ” ពីឆំ្្២០០៥-២០០៨;

 - ដំណាក់ោលទី២ “គណកៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ” ពីឆំ្្២០០៩-២០១៥;

 - ដំណាក់ោលទី៣ “ោរផសារភា្ជ ប់្វិោកៅៃឹងកោលៃកោបាយ” ពីឆំ្្២០១៦-២០២០;

 - ដំណាក់ោលទី៤ “គណកៃយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” ពីឆំ្្២០២១-២០២៥។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

របូភាពទី១៤៖ ោរតបជុំពិភាកសាករៀបចំ្វិោ

៣�៣�១�១� ការពរៀបចរំងផនការ្វិកា

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ជាមៃទាីរកពទ្យដដលបាៃអៃុវត្តទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស  

(SOA) តំាងពីឆំ្្២០១៣ ប៉ាុដៃ្តមិៃដមៃជាអង្គភាព្វិោកទ កដ្យោរិោល័យសុខាភិបាល 

តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ គជឺាអង្គភាព្វិោ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដផៃោរសកម្មភាពៃិង 

ដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ ៃិងចូលរមួករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ៣ឆំ្្រកំិលរបស់តសពុក 

តបតិបត្តិ។ ជាក់ដស្តង ក្ពុងកពលចាប់កផ្តើមករៀបចំដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាឆំ្្កៅសបា្ត ហ៍ទី១នៃដខមករា កដើម្ីពិៃិត្យ 

វឌ្ឍៃភាពដដលសកតមចបាៃ កំណត់ៃវូចំណចុខំ្ាង បញ្ហា តបឈម ៃិងកំណត់ទិសកៅ 

សតមាប់ឆំ្្បនាទា ប់ (អាទិភាព សចូនាករ ៃិងចំណចុកោលកៅ) កដ្យមាៃោរចលូរមួព ី

បុគ្គលិក ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ។ បនាទា ប់មក ដផ្កៃីមយួៗក៏បាៃយកកិច្ចោរទាងំកៃះ 

កៅតបជុំពិភាកសាបៃ្តកព្ុងដផ្ករបស់ខ្លួៃ កដើម្ីពិៃិត្យៃិងកលើកជាតតមនូវោរនានាសតមាប់ដផ្ក 

ៃីមយួៗ ៃិងបញ្ជនូៃមកដផ្ករដឋាបាលៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កដើម្ីករៀបចំសំកោគជាដផៃោរតបតិបត្តិ 

តបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យកៅក្ពុងសបា្ត ហ៍ទី២នៃដខកុម្ភៈ។ កសចក្តីតោងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំា 

ឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យកៃះៃឹងយកកៅចរចារក្ពុងកិច្ចតបជុំពិៃិត្យលទ្ធផលោរងាររបស់តសពុក 

តបតិបត្តិ កៅោក់កណា្ត លដខកុម្ភៈ កដើម្ីដ្ក់បញ្ចនូលកៅក្ពុងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់
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តសពុកតបតិបត្តិ។ កៅកដើមឆំ្្ៃីមយួៗ មៃទាីរកពទ្យបាៃចងតកងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ជា 

កសៀវកៅ ៃិងបាៃករៀបចំដផៃោរតបចំាតតីមាសសតមាប់អៃុវត្ត ៃិងតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ 

ោរងាររបស់ខ្លួៃ។ បដៃ្មកលើកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ រមួជាមយួតបធាៃ 

ដផ្ករដឋាបាលៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដតងបាៃចលូរមួតបជុំអាណត្តិតបចំាដខជាមយួោរិោល័យសុ- 

ខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ។ តាមរយៈកិច្ចតបជុំកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកស្ើសុំៃវូអ្ីដដល 

ខ្ះខាតៃិងចំាបាច់សតមាប់ដំកណើរោរមៃទាីរកពទ្យ កហើយោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុក 

តបតិបត្តិបាៃផ្តល់ជៃូភ្ាមៗ តាមលទ្ធភាពដដលមាៃ។

របូភាពទី១៥៖ ោរករៀបចំដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

គិតតតឹមកដើមឆំ្្២០២០កៃះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃទទួល្វិោោំតទកចញពី 

តបភពមួយចំៃួៃដដលមាៃទាងំ្វិោជាតិ ៃិង្វិោគកតមាងរបស់នដគូដូចជា៖

្វិោជាតិ៖

 - ្វិោកម្មវិធី (កតបើតបាស់សតមាប់ដំកណើរោរ)

 - ្វិោ ៦២០២៨ សតមាប់កសវាសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ៃិងធានាគុណភាពកសវា (កតបើតបាស់ 

សតមាប់ដំកណើរោរ)

 - ្វិោ ៦២០២១ ជំៃយួដល់តបជាជៃសតមាកកពទ្យ ៃិងចំណាយដំកណើរោររបស ់

មណ្លសុខភាព

្វិោកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ៖

 - មូលៃិធិសមធម៌ក្ពុងតបព័ៃ្ធ ៃិងកតរៅតបព័ៃ្ធ (មសស)

 - កបឡាជាតិសៃ្តិសុខសង្គម (បសស)

 - កសវាបង់ន្្កដ្យអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ

្វិោគកតមាង ៃិងនដគ៖ូ

 - គកតមាង H-EQIP សតមាប់កលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកតបចំាតតីមាស

 - មូលៃិធិ KOFIH តាមរយៈកម្មវិធីសមាហរណកម្មកសវាសុខភាពមាតាៃិងកុមារ។

៣�៣�១�២� ការអនុវត្ត្វិកា និងពប្័ន្ធរបាយការណ៍

ោរតគប់តគងចំណូលៃិងចំណាយរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ អៃុវត្តតសបតាម 

ដផៃោរសកម្មភាព កដ្យមាៃបញ្ជ ិោគណកៃយ្យ ឯកសារទទូាត់ ោរកត់តតាចំណូលៃិង 

ចំណាយ្វិោ ៃិងរបាយោរណ៍សមិទ្ធកម្មជាករៀងរាល់តតីមាស ដដលចុះហត្កលខាកដ្យ 

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។ 

កោងតាមដផៃោរតបចំាតតីមាស មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំគកតមាងចំណាយ 

តបចំាដខ ដ្ក់កស្ើសុំកៅោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិជាកទៀងទាត់។ កដ្យដ�ក  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យរួមជាមយួតបធាៃដផ្ករដឋាបាលៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដតងដតបាៃចលូរមួតបជុំ 
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អាណត្តិតបចំាដខជាមយួោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ កដើម្ីតតលួតពិៃិត្យ 

ោរចំណាយៃិងកលើកកស្ើសុំគកតមាងចំណាយសតមាប់ដខបនាទា ប់កទៀត ជាពិកសស ោរកស្ើសុំ 

បដៃ្មៃវូ្វិោចំណាយកលើសកម្មភាពចំាបាច់សតមាប់ដំកណើរោរផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាព 

របស់មៃទាីរកពទ្យ។ មយួវិញកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃអៃុវត្តតបព័ៃ្ធ PMRS កដើម្ីតគប់តគង 

ទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺដដលកតបើតបាស់មលូៃិធិសមធម៌ ប.ស.ស ៃិង្វិោហិរញ្ញប្ទាៃ។ ទិៃ្ៃ័យ 

ដដលបាៃបញ្ចនូលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធ តតនូវបាៃទាញយកមកកតបើតបាស់ ជាពិកសសកព្ុងោរពិៃិត្យ 

តាមដ្ៃចំណូលតបចំាដខៃិងតបចំាតតីមាស។

ករៀងរាល់តតីមាសៃីមយួៗ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិៃិត្យលទ្ធផល 

តបចំាតតីមាស កដ្យមាៃោរចលូរមួពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្កទាងំអស់របស់ 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ កដើម្ីពិៃិត្យកលើវឌ្ឍៃភាពនៃោរ 

អៃុវត្តដផៃោរសកម្មភាពតបចំាតតីមាស។ កិច្ចតបជុំតតលួតពិៃិត្យតបចំាតតីមាសកៃះ មាៃោរ 

វិភាគតាមដបប SWOT កដើម្ីកំណត់រកភាពកជាគជ័យ បញ្ហា តបឈម ៃិងកំណត់សកម្មភាព 

អាទិភាពដដលតតនូវអៃុវត្តបៃ្ត56។

ក្ពុងោរតគប់តគងោរអៃុវត្ត្វិោ មៃទាីរកពទ្យមាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ (ដដលមាៃអៃុគណៈកម្មោរចំណះុចំៃួៃ២ រមួមាៃ អៃុ- 

គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃៃិងវាយតនម្ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរលទ្ធកម្មៃិងផ្គត់ផ្គង់)  

(សមូកមើលបដៃ្មចំណចុ ៣.២.១.៣) ដដលទទលួបៃទាពុកតបជុំពិភាកសាជាតបចំាកលើខឹ្មសារ 

សំខាៃ់ៗ ដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងចំណូលៃិងចំណាយ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃ ្ វិោ ៦២០២៨ របាយ- 

ោរណ៍ហិរញ្ញប្ទាៃតបចំាតតីមាស ោរផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក តនម្ជលួបុគ្គ- 

លិក ៃិងបញ្ហា កផសេងៗ។

56 កដ្យកតបើតបាស់ទតមង់នៃោរពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាសរបស់តកសួងសុខាភិបាល។
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របូភាពទី១៦៖ ោរអៃុវត្ត្វិោក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ

៣�៣�២� ការពរៀបចរំបញ្ទីសារព្ើភណ្ឌ

ក្ពុងោរកត់តតាបញ្ជ ីសារកពើភណ្ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំជាកសៀវកៅ 

សារកពើភណ្តទព្យសម្ត្តិរដឋា តសបតាមទតមង់របស់តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កដ្យ 

មាៃោរកត់តតាចបាស់លាស់អំពីោរកកើៃឬ្យចុះនៃតទព្យសម្ត្តិរដឋា។ បដៃ្មកលើកៃះ មៃទាីរ 

កពទ្យក៏មាៃោរករៀបចំបញ្ជ ីកត់តតាសមា្ភ រៈកចញចលូ តបចំាឆមាសតាមដផ្កៃីមយួៗនៃមៃទាីរ 

កពទ្យ អំពីក ្្ម ះៃិងចំៃួៃសមា្ភ រៈ តបកភទសមា្ភ រៈ (សមា្ភ រៈោរិោល័យ សមា្ភ រៈបកច្ចកកទស) 

ស្ាៃភាពគុណភាព (ល្អ មធ្យម ចាស់ ខចូ) ៃិងចំៃៃួជាក់ដស្តង ដដលសហោរករៀបចំកដ្យ 

តបធាៃដផ្ក ៃិងតបធាៃរដឋាបាលមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំទទលួោរពិៃិត្យៃិងឯកភាពកដ្យ 

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។ កព្ុងករណីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាតារាងកតបៀបកធៀបនៃោរកកើៃ 

ក�ើង ៃិងោរ្យចុះតទព្យសម្ត្តិរដឋា កដ្យរមួបញ្ចនូលៃវូឧបសម្័ៃ្ធលម្អិត មាៃដចូជា សមា្ភ រៈ 

កតគឿងសងាហា រិមៃិងលិខិតតបគល់-ទទលួជាកដើម តសបតាមទតមង់ៃិងកោលោរណ៍ដណនំា។ 

ជាមយួោ្កនាះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ក៏បាៃតតលួតពិៃិត្យបញ្ជ ីសារកពើភណ្តទព្យ- 

សម្ត្តិរបស់មៃទាីរកពទ្យជាករៀងរាល់តតីមាស កដ្យក្ពុងកនាះ សមា្ភ រៈៃិងកតគឿងសងាហា រិមដដល 

ចាស់ៗៃិងខចូខាតតតនូវបាៃជសួជុលកតបើតបាស់ក�ើងវិញ។ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ កធ្ើោរ 
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ជតមះបញ្ជ ីកៅកលើោរខចូខាតតទព្យសម្ត្តិរដឋា កព្ុង១ឆំ្្ម្តង (ជាទកូៅកធ្ើកៅដខ៩) កដ្យ 

កស្ើកៅោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ កដើម្ីចុះមកតតលួតពិៃិត្យ។ ជាទូកៅ សមា្ភ រៈ 

ៃិងកតគឿងសងាហា រិមដដលមិៃអាចជួសជុលបាៃតតនូវទុកក្ពុងឃ្្ងំរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�៤� ការព្រប់ព្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

៣�៤�១� ការព្រប់ព្រងធនធានមនុស្ស

៣�៤�១�១� ការពធ្វ ើងផនការធនធានមនុស្ស

គិតតតឹមឆំ្្២០១៩ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃបុគ្គលិកសរុបចំៃួៃ៦៨នាក់ (តសី 

២២នាក់) ដដលរមួមាៃទាងំបុគ្គលិកតកបខ័ណ្ បុគ្គលិកកិច្ចសៃយាៃិងបុគ្គលិកជលួ។ បុគ្គលិក 

តកបខ័ណ្សរុបមាៃចំៃៃួ៤៦នាក់ (តសី១៨នាក់)។ កដ្យដ�កមៃទាីរកពទ្យមិៃទាៃ់មាៃកវជ្ជ- 

បណ្ិតឯកកទស ឱស្ោរ ីអ្កបកច្ចកកទសសតមាប់ដ្ទាឧំបករណ៍បរិោ្រកពទ្យកៅក�ើយ 

កទ។ ជាតតមនូវោរសរុប មៃទាីរកពទ្យតតនូវោរបុគ្គលិកជំនាញបដៃ្មចំៃួៃ២៦នាក់កទៀត (សមូ 

កមើលតារាងទី៤)។

តារាងទី៤៖ ស្ាៃភាពបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ឆំ្្២០១៩

្ររំនាញបពច្ច្រពទស
បុ្រ្គលិ្រ ព្របខ័ណ្ឌ

បុ្រ្គលិ្រ

្រិច្ចសនយោ
បុ្រ្គលិ្រ

្រួល

សរុប ស្តង់ដ្

បុ្រ្គលិ្រ
ប ស សរុប ប ស សរុប ប ស សរុប

កវជ្ជបណិ្ត/តគនូកពទ្យ ៤ ២ ៦ ០ ០ ០ ០ ៤ ២ ៦ ៥-៧

ទៃ្តបណ្ិត/ទៃ្ត.គិលាៃុបដ្ឋា ក ២ ០ ២ ០ ០ ០ ០ ២ ០ ២ ២

គិលា ៃិង គិលា ឯកកទស ១៤ ៣ ១៧ ១ ០ ១ ២ ១៦ ៣ ១៩ ១៥-២២

បរិ.  ៃិងឆ្មបមធ្យម ០ ១០ ១០ ០ ០ ០ ០ ០ ១០ ១០ ៦-៨

ឱស្ោរី ០ ០ ០ ១ ១ ១ ១ ២ ១-២

អ្កបកច្ចកកទសមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៣ ២ ៥ ០ ០ ០ ០ ៣ ២ ៥ ៣

អ្កបកច្ចកកទសវិទ្យពុសាសស្ត ១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ ១ ០ ១ ២

ពយាបាលកដ្យចលនា ១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ ១ ០ ១ ១-២
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អ្កបកច្ចកកទសសតមាប់ដ្ទា ំ

ឧបករណ៍បរិោ្រ អាោរ

០ ០ ០ ១ ០ ១ ២ ១ ០ ៣ ២-៣

អ្កកបាសសមា្អ ត ០ ១ ១ ១ ០ ១ ៥ ១ ១ ៧ ២-៣

កម្មករដ្ស្ំ ០ ០ ០ ០ ១ ១ ០ ០ ១ ១ ១-២

អ្កកបើកបរ ០ ០ ០ ៣ ០ ៣ ០ ៣ ០ ៣ ១

រដឋាបាល/រកបៀប/គណកៃយ្យ ៣ ០ ៣ ០ ២ ២ ១ ៣ ២ ៦ ៣-៧

ព័ត៌មាៃវិទយា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ១-២

សរុប ២៨ ១៨ ៤៦ ៧ ៤ ១១ ១១ ៣៥ ២២ ៦៨ ៤៧-៦៥

តបភព៖ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩)

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំដផៃោរតតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេ ក្ពុងកនាះមាៃ 

ោរបញ្្ជ ក់អំពីចំៃៃួបុគ្គលិក ៃិងតបកភទជំនាញដដលមាៃ តពមទាងំចំៃៃួបុគ្គលិក ៃិង 

តបកភទជំនាញដដលជាតតមនូវោរបដៃ្ម។ ោរកំណត់កៃះ គដឺផ្អកតាមោរវិភាគតតមនូវោរ  

ដដលបាៃកំណត់កដ្យដផ្កៃីមយួៗ តាមរយៈោរករៀបចំជារចនាសម្័ៃ្ធៃិងោរកំណត ់

តនួាទីភារកិច្ច តពមទាងំតតមនូវោរមុខតំដណងៃិងជំនាញ ជាពិកសស កោងតាមស្តង់ដ្ 

បុគ្គលិក ដដលមាៃដចងកព្ុងកសចក្តីដណនំាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់។ កសចក្តីតោងតតមនូវោរ 

ធៃធាៃមៃុសសេដដលកំណត់តាមដផ្កៃីមយួៗ តតនូវបាៃដ្ក់ឆ្ងគណៈកម្មោរតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យតបជុំពិភាកសាកដើម្ីដ្ក់បញ្ចនូលក្ពុងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ ៃិងកស្ើបៃ្តបនាទា ប់ 

កៅោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត កដើម្ីកដ្ះតសាយ។ 

ជាក់ដស្តង ដំកណាះតសាយចំកោះតតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

មិៃដដលតតនូវបាៃកឆ្ើយតបតគប់តោៃ់តាមតតមនូវោរក�ើយ ដដលកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យតតនូវោរជលួ 

បុគ្គលិកបកច្ចកកទសមយួចំៃួៃបដៃ្មកទៀត។ ប៉ាុដៃ្ត ចំកោះបុគ្គលិកដដលជាកវជ្ជបណិ្តឬ 

តគនូកពទ្យ ទាមទារឱ្យមាៃោរផ្តល់ជាបុគ្គលិកតកបខ័ណ្រដឋា ដដលតបោរកៃះជាបញ្ហា តបឈម 

សតមាប់មៃទាីរកពទ្យ។

ចំកោះោរករៀបចំដ្ក់ឱ្យចលូៃិវត្តៃ៍ តតនូវបាៃអៃុវត្តតាមកោលោរណ៍កំណត់ កដ្យ 
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មៃទាីរកពទ្យបាៃជៃូដំណឹងដល់បុគ្គលិកដដលតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍ក្ពុងឆំ្្ៃីមយួៗ។ បុគ្គលិក 

តកបខ័ណ្ដដលដល់អាយុចលូៃិវត្តៃ៍ (អាយុ៦០ឆំ្្) តតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យចលូៃិវត្តៃ៍ តាមោរ 

កំណត់នៃចបាប់សហលក្ៃ្តិៈមសៃ្តីរាជោរសុីវិល។ ទៃទាឹមៃឹងកនាះ បុគ្គលិកចលូៃិវត្តៃ៍ៃឹង 

ទទួលបាៃតបាក់ឧបត្ម្ភបដៃ្មពីមលូៃិធិចលូៃិវត្តៃ៍ៃិងមរណៈរបស់ោរិោល័យសុខា- 

ភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ។ កដ្យដ�ក បុគ្គលិកដដលសកម្ម ៃិងមាៃគុណផលខ្ស់  

(ដផ្អកតាមលទ្ធផលនៃោរវាយតនម្) តតនូវបាៃផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តតាមរយៈោរផ្តល់តបាក ់

ឧបតម្្ភ ោរកស្ើសុំដំក�ើងោំ ឋាៃៃ្តរស័ក្តិ ៃិងោរដតងតំាងកព្ុងមុខតំដណងសមតសប។ ផទាពុយ 

កៅវិញ បុគ្គលិកដដលមិៃកោរពវិៃ័យ ៃិងអវត្តមាៃតតនូវបាៃទទលួោរដណនំាតាមវិធាៃោរ 

រដឋាបាល។

៣�៤�១�២� ការព្រប់ព្រង្រុណផល

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មាៃបទពិកសាធៃ៍កព្ុងោរតគប់តគងគុណផលតំាងពីកដើមឆំ្្ 

២០០៧ តាមរយៈោរអៃុវត្តឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ កដ្យមាៃោរោំតទបកច្ចកកទស 

ពីអង្គោរ URC ក្ពុងោរវាយតនម្កលើោរផ្តល់កសវា ៃិងោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវារបស់ 

មៃទាីរកពទ្យ។ កតោយមកកៅឆំ្្២០១៣ តាមរយៈោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ 

បាោៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស ដដលមាៃោរអៃុវត្តកិច្ចសៃយា 

ជាមយួបុគ្គលិកក្ពុងោរផ្តល់កសវា។ ោរអៃុវត្តោរងាររបស់បុគ្គលិក ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ  

គមឺាៃោរវាយតនម្កលើគុណផលោរងារ (លទ្ធផលោរងារ) កធៀបជាមយួៃឹងកិច្ចសៃយាៃិង 

ដផៃោរោរងារដដលកធ្ើឱ្យថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីពតងឹងោរទទលួខុសតតនូវតាមឋានាៃុតកម  

ៃិងបកងកេើតជំកៃឿទុកចិត្តៃិងោរកោរពវិៃ័យ។ កតោយមកកៅចុងឆំ្្២០១៧ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត២ តាមរយៈគកតមាង H-EQIP របស់តកសងួសុខា- 

ភិបាល ដដលមាៃលក្ណៈលម្អិតជាងឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ ៃិងទីភ្ាក់ងារតបតិបត្ត ិ

ោរពិកសស កដើម្ីកធើ្ោរពតងឹងគុណភាពកសវាបដៃ្មកទៀត កដ្យមាៃោរវាយតនម្លទ្ធផល 

ោរងារតបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្។
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ដផ្អកកលើោរអៃុវត្តខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃកំណត់រចនាសម័្ៃ្ធ ៃិងបាៃករៀបចំតួនាទី 

ៃិងភារកិច្ចចបាស់លាស់ដល់បុគ្គលិកម្ាក់ៗ រមួទាងំតនួាទីៃិងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មោរ 

ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ។ ដំកណើរោរករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងោរដបងដចកភារកិច្ចកៃះ គកឺធ្ើ 

ក�ើងកដ្យមាៃកិច្ចតបជុំពិភាកសា ៃិងផ្តល់សិទ្ធិដល់តបធាៃ ៃិងបុគ្គលិកតាមដផ្កៃីមយួៗ 

ករៀបចំកសចក្តីតោង ßោរពិពណ៌នាមុខតំដណងà របស់បុគ្គលិកម្ាក់ៗ កដើម្ីដ្ក់ឆ្ងកិច្ច 

តបជុំគណៈកម្មោរតគប់តគងសកតមច។ ជាមយួោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំោរតគប់តគង 

វត្តមាៃបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យតបចំាន ង្ៃ តាមរយៈោរចុះវត្តមាៃកដ្យោរចុះហត្កលខា៤ដង 

ក្ពុង១ន ង្ៃ ៃិងមា៉ា សុីៃដសកេៃតកក ៉៉ា នដ ដដលតគប់តគងកដ្យដផ្ករដឋាបាលបុគ្គលិក (សមូកមើល 

ឧបសម្័ៃ្ធទី១៦)។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំចងតកងបញ្ជ ីក ្្ម ះបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យជាតបព័ៃ្ធ 

កអក�ចតតនូៃិកកព្ុងកុំព្យនូទ័រជាទតមង់ Microsoft Excel កដ្យកត់តតាក ្្ម ះ កភទ អាយុ  

ន ង្ៃដខឆំ្្កំកណើត ទីកដៃ្ងកំកណើត អាសយដ្ឋា ៃ មុខជំនាញបកច្ចកកទស ន ង្ៃដខឆំ្្ចលូបកតមើ 

ោរងារ ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបៃ្ត។

កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃតបព័ៃ្ធវាយតនម្គុណផលចំៃៃួពីរ គតឺបព័ៃ្ធវាយតនម្ស្ានដ 

ោរងារបុគ្គលិកសតមាប់ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តដដលបាៃមកពីកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិង 

តបព័ៃ្ធវាយតនម្ស្ានដោរងារបុគ្គលិកសតមាប់ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្ត ដដលបាៃមកពីោរ 

វាយតនម្គុណភាពកសវា (គកតមាង H-EQIP)។ តបព័ៃ្ធវាយតនម្ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្ត 

កសវាហិរញ្ញប្ទាៃអៃុវត្តជាតបចំាដខកៅដំណាច់ដខៃីមយួៗ កតោមោរវាយតនម្របស់ 

អៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃៃិងវាយតនម្ ដផ្អកតាមឋានាៃុតកមតនួាទី ជំនាញ 

បកច្ចកកទស ៃិងវត្តមាៃនៃោរបំកពញោរងាររបស់មសៃ្តីៃិងបុគ្គលិក ដដលបាៃកំណត់ជា 

កោលោរណ៍កដ្យមៃទាីរកពទ្យ។ ចំកោះតបព័ៃ្ធវាយតនម្ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តនៃគកតមាង 

កលើកកម្ស់គុណភាពកសវាតតនូវបាៃអៃុវត្តតបចំាតតីមាសៃីមយួៗ កតោយទទលួបាៃលទ្ធផល 

នៃោរវាយតនម្គុណភាពកសវា។ ោរវាយតនម្កៃះ គដឺផ្អកតាម ßឧបករណ៍វាយតនម្ស្ានដ 

ោរងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្ាក់ៗà ដដលបាៃករៀបចំ ៃិងកំណត់កដ្យមៃទាីរកពទ្យ  
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(ឧបសម័្ៃ្ធទី៨) សតមាប់ដបងដចក ៃិងផ្តល់តបាក់រង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកកៅតាម 

លទ្ធផលោរងារដដលសកតមចបាៃ។ ដំកណើរោរវាយតនម្កៃះ តតនូវបាៃអៃុវត្តជាពីរដំណាក់- 

ោល៖ 

ដំណាក់ោលទី១ ោរវាយតនម្កដ្យបុគ្គលិកខ្លួៃឯង៖ បុគ្គលិកម្ាក់ៗតតនូវបំកពញ 

សមិទ្ធផលស្ានដោរងាររបស់ខ្លួៃតបចំាតតីមាសកៅក្ពុង ßឧបករណ៍វាយតនម្ស្ានដោរងារ 

របស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្ាក់ៗà ដដលមាៃកំណត់ពិៃទាពុសរុបតាមសូចនាករៃីមយួៗ រមួ 

ទាងំអស់មាៃ១០០ពិៃទាពុ។

ដំណាក់ោលទី២ ោរវាយតនម្កដ្យអៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃៃិង 

វាយតនម្៖ បុគ្គលិកម្ាក់ៗតតនូវបញ្ជនូៃឯកសារវាយតនម្របស់ខ្លួៃកៅអៃុគណៈកម្មោរ កដើម្ី 

ពិៃិត្យកផទាៀងផ្ទា ត់ ៃិងផ្តល់ពិៃទាពុតាមស្ានដោរងារកលើសចូនាករៃីមយួៗ។ 

លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណផលៃីមយួៗ តតនូវបាៃយកមកបងាហា ញដល់បុគ្គលិក 

ទាងំអស់តាមរយៈកិច្ចតបជុំបុគ្គលិក ៃិងោរបិទផសេព្ផសាយ កដើម្ីផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិក 

ទាងំអស់ពិៃិត្យដកតតមនូវ ៃិងតវា៉ាជាចុងកតោយ រចួដ្ក់ជៃូថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យសកតមច  

ៃិងចុះហត្កលខា។

៣�៤�២� ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

៣�៤�២�១� ការពរៀបចរំងផនការបណ្តពុ រះបណា្ត ល

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាឆំ្្ កៅតាមតបកភទ 

ជំនាញ ៃិងបកច្ចកកទស ដដលបាៃកស្ើក�ើងកដ្យតបធាៃដផ្កកៅក្ពុងកិច្ចតបជុំពិៃិត្យលទ្ធ- 

ផលតបចំាឆំ្្ តពមទាងំបាៃករៀបចំដផៃោរសកម្មភាពៃិង្វិោតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ 

សតមាប់ោំតទ។ ដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៃះ តតនូវបាៃបញ្ចនូលក្ពុងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ 

របស់មៃទាីរកពទ្យ។ កលើសពីកៃះកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាដខ 

កៅៃឹងកដៃ្ងកលើខ្ឹមសារគ្ីៃិក បកច្ចកកទស ៃិងតបធាៃបទសំខាៃ់ៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដ្ទា ំ

ពយាបាលអ្កជំងឺ។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃជំរុញកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឱ្យបៃ្តពតងឹង 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

91

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

សមត្ភាពជំនាញតាមរយៈោរកធើ្កម្មសិកសាឬបៃ្តោរសិកសាកដ្យខ្លួៃឯងរយៈកពលខី្ កៅ 

តាមមៃទាីរកពទ្យកខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យជាតិ។

៣�៤�២�២� ការអនុវត្តមនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

កៃ្ងមក តាមរយៈកិច្ចសហោរជាមយួោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ មៃទាីរ 

កពទ្យបាៃករៀបចំោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ តាមតតមនូវោរមយួចំៃៃួ ដចូជា កម្មវិធីដចក 

រដំលកចំកណះដឹងនផទាក្ពុង ៃិងោរបញ្ជនូៃបុគ្គលិកកៅទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅតកសងួ 

សុខាភិបាល (ដចូជាោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកដើម្ីបកងកេើៃសមត្ភាពបៃ្តពីគិលាៃុបដ្ឋា កបឋម 

កៅមធ្យម ៃិងពីគិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យមកៅតគនូកពទ្យជាកដើម) ៃិងោរបញ្ជនូៃបុគ្គលិកកៅកតរៅ 

តបកទសតាមរយៈកិច្ចសហោរជាមយួដដគអូភិវឌ្ឍមយួចំៃួៃ។ កដ្យមាៃោរោំតទ ៃិងោរ 

កលើកទឹកចិត្តពីោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត 

កោធិ៍សាត់ មៃទាីរកពទ្យធ្ាប់បាៃបញ្ជនូៃថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួៃកៅទសសេៃកិច្ចសិកសា 

ដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ពីមៃទាីរកពទ្យកៅកតរៅតបកទសមយួចំៃួៃ ដចូជាតបកទសកព្ុងតំបៃ់ 

អាស៊ាៃ (ន្ សឹងហាបុរ)ី ៃិងកៅសិកសាកៅតបកទសជប៉ាុៃ ៃិងកកូរ៉ាខាងត្នូង ផងដដរ។

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃោំតទៃិងកលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត ល ឬមាៃោរកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត កផសេងៗ កដើម្ីផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល តពមទាងំ 

មាៃោរកតបើតបាស់ធៃធាៃមៃុសសេដដលទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល (តាមរយៈោរចុះ 

កិច្ចសៃយាបកតមើោរងារក្ពុងរយៈកពលណាមួយកតោយបញ្ចប់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល) ៃិងមាៃ 

ោរវាយតនម្កលើលទ្ធផលនៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លទាងំកនាះផងដដរ។ ជាក់ដស្តង ក្ពុងោរជំរុញ 

ៃិងកលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល មៃទាីរកពទ្យបាៃរកសាទុក្វិោកសវា 

ហិរញ្ញប្ទាៃកៅតាមកតមិតនៃរយៈកពលដដលបុគ្គលិកបាៃកៅចលូរមួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

ដូចជាក្ពុងករណីោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកតោមរយៈកពល២ន ង្ៃ គទឺុកជូៃ១០០% ប៉ាុដៃ្តក្ពុងករណី 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លមាៃរយៈកពលចាប់ពី ១៥ន ង្ៃ ដល់ ៦ដខ គទឺុកជៃូ៥០% នៃតបាក់ 

កលើកទឹកចិត្តកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃោរបណ្តពុ ះគំៃិតោរងារ 
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ជាតកពុមៃិងសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុងផងដដរ ដចូជា ោរដ្កំដើមកឈើជាមយួោ្ ោរកធ្ើពលកម្មរមួោ្  

ោរកធ្ើបុណ្យផ្កេ រមួកម្ាងំកសាងជាមយួោ្ ោរចលូរមួដ្រកសាបរិស្ាៃល្អទាងំអស់ោ្ ោរ 

ករៀៃសតូតពីោ្កៅវិញកៅមក ៃិងោរកចះដស្ងយល់ៃិងតសលាញ់ោរងារជាកដើម។

៣�៥� ការពរៀបចរំ និងង្រលមអែបរិស្ាន 

ោរដកលម្អបរិស្ាៃកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃទទលួោរកពញចិត្តពីសំណាក ់

តបជាជៃ ដូចជា សហគមៃ៍ អតីតអ្កជំងឺ/តគលួសារអ្កជំងឺ ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ។ ជារមួ  

ពកួោត់សកងកេតក�ើញថ្ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោរដកលម្អបរិស្ាៃបាៃល្អ ៃិងពកួោត ់

កពញចិត្តខំ្ាងកៅកលើភាពសា្អ តៃិងនបតង ៃិងអនាម័យរបស់មៃទាីរកពទ្យ57។

ោរករៀបចំ ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃកៅមៃទាីរកព្យបដង្អកបាោៃ តតនូវបាៃអៃុវត្តកដ្យដផ្អក 

កលើចំណចុកោលមយួចំៃួៃ ដចូជា ោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃៃិងភាពសា្អ ត ភាព 

សា្អ តកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យៃិងភាពនបតង ទីតំាងអង្គពុយលំដហៃិងចំណតោៃជំៃិះ  

ោរតគប់តគងសំណល់រាវកៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ោរកតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត ោរបំពុលកដ្យ 

កិ្ៃៃិងសំក�ង ៃិងោរចាត់តំាងអៃុវត្តោរងាររបស់តកពុមតតលួតពិៃិត្យោរបងាកេ រៃិងោរតតលួត- 

ពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។

៣�៥�១� ការបនញ្្បការយល់ដឹង្ទីបរិស្ាននិងភា្សាអែ ត

៣�៥�១�១� ឯ្រសារពោលសពមាប់ការបនញ្្បការយល់ដឹង្ទីបរិស្ាននិង

ភា្សាអែ ត

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំចងតកងឯកសារកោលមយួចំៃួៃស្ត ីពីបរិស្ាៃល្អ  

ដូចជា ខិត្តប័ណណដណនំាពីបរិស្ាៃល្អ កោលោរណ៍ ß២ម៣កà ៃិងបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងកដើម្ី 

រកសាអនាម័យក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ជាកដើម សតមាប់ផ្តល់ជាចំកណះដឹង ៃិងពតងឹងោរអៃុវត្តដល់ 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជា 

57 កោងតាមលទ្ធផលកតមងសំណួរ ៃិងោរពិភាកសាជាមយួបុគ្គលិកកពទ្យ សហគមៃ៍ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ សរុប 

តបមាណ ៣១របូ ោលពី ន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ផ្ទា ងំរបូភាព ៃិងោក្យកស្ាកស្ត ីពីោរអប់របំរិស្ាៃល្អៃិងោរដ្រកសាបរិស្ាៃ កដ្យកធ្ើោរ 

ដ្ក់តំាងរបូភាព ៃិងោក្យកស្ាកទាងំកនាះកៅតាមបរិកវណនៃមៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរ 

កពទ្យបាៃជលួបុគ្គលិក ៣របូ (សៃ្តិសុខៃិងកម្មករដ្សៃួ) សតមាប់បំកពញោរងារជា 

សៃ្តិសុខផង ៃិងោរដ្រកសាបរិស្ាៃផង ដចូជា ដ្ទាសំួៃ/កដើមកឈើក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ តបមលូ 

ៃិងសមា្អ តសំរាមកព្ុងៃិងកតរៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ កដ្យមាៃកំណត់ោលវិភាគសមា្អ ត 

ចបាស់លាស់ (ោលវិភាគតបចំាសបា្ត ហ៍)។

៣�៥�១�២� ការអនុវត្តការបនញ្្បការយល់ដឹង្ទីបរិស្ាននិងភា្សាអែ ត

មៃទាីរកពទ្យបាៃអប់រដំណនំាអំពីភាពសា្អ តដល់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យជាតបចំា កដើម្ីរកសា 

អនាម័យកព្ុងមៃទាីរកពទ្យ តាមរយៈបទបញ្្ជ នផទាក្ពុង ៃិងកិច្ចតបជុំបុគ្គលិក។ បដៃ្មកលើកៃះ  

មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាទិវាអនាម័យករៀងរាល់លាងៃ ចន ង្ៃតពហស្តិ៍ សតមាប់បុគ្គលិកមៃទាីរ 

កពទ្យ កព្ុងកោលបំណងពតងឹងសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុងផង ៃិងដកដតបផ្ត់គំៃិតរបស់ពកួោត់ផង  

កដ្យកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត អ្កសកម្មអសូទាញអ្កអសកម្ម កដើម្ីសមា្អ តបរិកវណ ដ្កំៃូកឈើ  

ផ្កេ ៃិងកៅ្ម នបតង ៃិងដ្ទាសំៃួ។ 

កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរដណនំាដល់អ្កជំង/ឺអតិ្ិជៃអំពីោរដ្ទាសំុខភាព  

រកបៀបដ្រកសាអនាម័យ ោរលាងសមា្អ តនដ ោរទុកដ្ក់របស់របរកតបើតបាស់ ៃិងោរទុកដ្ក ់

សំរាមតាមតបកភទធុងសំរាមជាកដើម តាមរយៈមកធយាបាយមួយចំៃួៃដចូជា ោរអប់រផំ្ទា ល ់

មាត់ ោរដចកឯកសារអប់រ ំោរបិទផសាយ កោលោរណ៍ ß២ម៣កà ោរបិទផ្ទា ងំ ßបទបញ្្ជ  

មាសà ៃិង ßបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងកដើម្ីរកសាអនាម័យក្ពុងមៃទាីរកពទ្យà កៅតាមបៃទាប់ៃិងអោរ 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងោរចាក់ផសាយសារអប់រតំាមឧបករណ៍បំពងសំក�ងតចូៗ កៅតាមដផ្កនៃ 

មៃទាីរកពទ្យ បៃទាប់ទឹក ៃិងបង្គៃ់អនាម័យ រមួទាងំោរសរកសរជាតបកោគកផសេងៗ ដចូជា 

 ßដ្ក់សំរាមកព្ុងធុងសំរាមកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យសា្អ តà ជាកដើម។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំជាទិវាអប់រសំុខភាពស្ត ីពីអនាម័យបរិស្ាៃ ៃិងោររស់កៅសា្អ តកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ 

ដល់អ្កកំដរអ្កជំងឺក្ពុងមយួសប្ាហ៍ម្ង (ករៀងរាល់ន ង្ៃសុតក) ជាពិកសស ដណនំាអំពីោរ 
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សមា្អ តខ្លួៃតបាណ អនាម័យកពលកចញពីបង្គៃ់ ៃិងអនាម័យមុៃៃិងកតោយទទលួទាៃ 

អាហារ តពមទាងំរកបៀបដញកសំរាម ដូចជា សំរាមកសើម (ោកសំណល់បាយ) សំរាមទូកៅ  

ៃិងសំរាមប្ាសទា ិក។ ទៃទាឹមៃឹងកនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកធ្ើោរអប់រៃំិងដណនំាផងដដរដល់អ្ក 

លក់ចំណីអាហារក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ អំពីោររកសាអនាម័យ អនាម័យចំណីអាហារ ៃិង 

ភាពសា្អ ត។

៣�៥�២� ភា្សាអែ តពៅ្រនាពុងបរិពវណមន្ទទីរព្ទ្យនិងភា្មបត

៣�៥�២�១� ការងណនារ្ំ ទីភា្សាអែ តពៅ្រនាពុងបរិពវណមន្ទទីរព្ទ្យនិងភា្មបតង

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់អ្កជំង ឺßបទបញ្្ជ មាសà  

ៃិង ßបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់រកសាអនាម័យà ក្ពុងកោលបំណងរកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ អនាម័យ 

ល្អ បរិស្ាៃល្អ ៃិងភាពសា្អ តក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងទាងំកៃះ តតនូវបាៃករៀបចំបិទ 

ផសាយកៅតាមបៃទាប់សតមាកពយាបាលជំងកឺៅតគប់ដផ្កទាងំអស់នៃមៃទាីរកពទ្យ រមួជាមយួ 

ោក្យកស្ាកកផសេងៗ ដូចជា ßរមួោ្កដើម្ីសហគមៃ៍កយើងà ជាកដើម។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យ 

មាៃបុគ្គលិក១០របូ សតមាប់សមា្អ តបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងសមា្អ តក្ពុងអោរ បៃទាប់ទឹកតបពុស- 

តសី បង្គៃ់អនាម័យតបពុស-តសី ៃិងបៃទាប់បង្គៃ់ជៃពិោរ កៅតាមោលវិភាគកំណត់ (សមូ 

កមើលចំណចុ ៣.២.២.២ ៃិង៣.៥.១.១ បដៃ្ម)។

៣�៥�២�២� ការអនុវត្តពដើម្បទីភា្សាអែ ត្រនាពុងបរិពវណមន្ទទីរព្ទ្យនិងភា្មបតង

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ កដ្យមាៃោរោំតទពីោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិ- 

បត្តិបាោៃ បាៃករៀបចំយុទ្ធសាសស្ត  ßតសីសា្អ តà កដើម្ីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិ្ិជៃ  

កដ្យបាៃចាប់កផ្តើមពីោរដកលម្អ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបូវៃ័្ត។ ដំបងូចាប់កផ្តើមដកលម្អកៅ 

ដផ្កខាងមុខមៃទាីរកពទ្យ កដ្យកធ្ើោរលាបថ្្អំោរ ចាក់ផ្នូវកបតុង ករៀបចំសួៃដ្ផំ្កេ ៃិងដ្ ំ

កៅ្ម នបតង ដ្កំៃូកឈើ ៃិងករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ឱ្យមាៃរកបៀបករៀបរយ។ កព្ុងោរដកលម្អកៃះ  

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ក៏បាៃជយួផ្តល់ជាកៃូកឈើដល់មៃទាីរកពទ្យកដើម្ីដ្លំម្អ  

ៃិងដ្ទាផំងដដរ ប៉ាុដៃ្តកដ្យមាៃភា្ជ ប់លក្ខណ្ក្ពុងោរដ្ទា។ំ កព្ុងករណីកូៃកឈើទាងំកនាះ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ងាប់មៃទាីរកពទ្យៃឹងតតនូវពិៃ័យកដ្យោរបង់ន្្សំណងកៅមៃទាីរសុខាភិបាលចំៃួៃ២០០ដុល្ារ  

ក្ពុងកូៃកឈើមយួកដើម។ 

ក្ពុងមយួឆំ្្ម្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោរលាងសមា្អ តអោរមៃទាីរកពទ្យ កដ្យមាៃ 

ោរចលូរមួពីបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់។ កៅតាមបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ មាៃដ្ក់ធុងសំរាម 

កៅតាមដងផ្នូវសតមាប់ដ្ក់សំណល់ទកូៅ ៃិងមាៃដ្ក់តំាងផ្ទា ងំតបកោគអកសេរកដ្យ 

សរកសរថ្ ßដ្ក់សំរាមក្ពុងធុងសំរាមកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យសា្អ តà។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃ 

ដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ  ßហាមចតà កៅតាមបរិកវណ ៃិងដងផ្នូវ តពមទាងំចាត់តំាងសៃ្តិសុខ 

ោមចំាតតលួតពិៃិត្យសណា្ត ប់ធ្ាប់ កដ្យមិៃអៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃោៃជំៃិះចតកៅកលើដងផ្នូវ  

ឬបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ កតរៅពីបរិកវណចំណតក�ើយ។

ចំកោះបៃទាប់ទឹក ៃិងបង្គៃ់អនាម័យ មាៃោរដបងដចកសតមាប់បុរស សស្ត ី ៃិងជៃពិោរ  

មាៃដ្ក់ធុងសំរាម តពមទាងំមាៃោរដ្សមា្អ តជាតបចំាកដើម្ីរកសាភាពសា្អ តៃិងកុំឱ្យមាៃ 

កិ្ៃ។ មៃទាីរកពទ្យមាៃបុគ្គលិក អនាម័យសមា្អ តជាតបចំា (សមូកមើលចំណចុ៣.២.២.២  

បដៃ្ម)។ កៅខាងមុខបង្គៃ់/បៃទាប់ទឹក មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកដៃ្ងលាងនដ កដ្យមាៃ 

ដ្ក់សាប៊ៃូិងកដៃសេងជតូនដ តពមទាងំមាៃទឹកសា្អ តកចញពីកបាលរ៉ាបូ៊ីកៃតគប់តោៃ់សតមាប់ 

កតបើតបាស់។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃបុគ្គលិក៣របូ ទទលួបៃទាពុកដ្ទាសំួៃ សមា្អ តបរិកវណ 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងតបមលូសំណល់កៅដុតក្ពុង�។ សំណល់កវជ្ជសាសស្ត របស់មៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃ 

ដុតកកមទាចកចាលកដ្យ�បកច្ចកកទស ចំដណកសំណល់ទូកៅតតនូវបាៃដុតក្ពុង�ធម្មតាដដល 

មាៃទីតំាងកៅខាងកតោយមៃទាីរកពទ្យ ៃិងដដលសាងសង់កដ្យមូលៃិធិ KOFIH។

៣�៥�៣� ទទីតារំងអង្គពុយលរំងហនិងចរំណតោន្ររំនិរះ 

៣�៥�៣�១� ទទីតារំងអង្គពុយលរំងហ

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំសួៃចបារនបតងកៅពីខាងមុខៃិងខាងកតោយអោរពិៃិត្យជំង ឺ 

ដដលមាៃកដើមកឈើ ផ្កេ  ៃិងវាលកៅ្ម  តពមទាងំបាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាសួៃកុមារៃិងកដៃ្ង 

អង្គពុយកៅអមសួៃចបារដក្រអោរពយាបាលកុមារៃិងសម្ភព តបកបកដ្យអនាម័យៃិងកសា- 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន96

ភ័ណភាពល្អ សតមាប់អ្កជំងឺ/អ្កកំដរអង្គពុយលំដហ។ មិៃដតប៉ាុកណាណ ះ មៃទាីរកពទ្យបាៃជីក 

តសះទំហំ៣៥ដម៉ាតតគុណ១២ដម៉ាតត កៅចំកណា្ត លបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ដដលឧបតម្្ភកដ្យ 

អង្គោរ MSF ៃិងមាៃដ្កំដើមកឈើៃិងកៅ្ម ព័ទ្ធជុំ វិញ។

៣�៥�៣�២� ចរំណតោន្ររំនិរះ

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាផ្នូវកដើរកធ្ើពីកបតុង ករាងចំណតសតមាប់រ្យៃ្តគិលាៃ 

សកសងា្គ ះ ៃិងោៃយៃ្តបុគ្គលិកដដលមាៃទំហំ៣៥ដម៉ាតតគុណ៦ដម៉ាតត កៅខាងកតោយអោរ 

ពិៃិត្យជំងៃឺិងចំណតសតមាប់ រ្យៃ្តកភៀ្វ/អតិ្ិជៃកៅទីធ្ាខាងមុខមៃទាីរកពទ្យ កដ្យមិៃ

អៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃរ្យៃ្តចតកៅកលើដងផ្នូវចលូក្ពុងមៃទាីរកពទ្យក�ើយ។ កដ្យដ�ក មៃទាីរកពទ្យ 

ក៏បាៃករៀបចំករាងចំណតសតមាប់ម៉ាតូ ូៃិងកង់អតិ្ិជៃ/តគលួសារអ្កជំងផឺងដដរ កៅខាងមុខ 

កតរៅរបងមៃទាីរកពទ្យដដលមាៃទំហំ៦០ដម៉ាតតគុណ៥ដម៉ាតត ៃិងមាៃអ្កោមតបចំាោរ តពមទាងំ 

មាៃបិទផ្ទា ងំព័ត៌មាៃ ៃិងចាក់សារជាសំក�ងអំពីបទបញ្្ជ ៃិងព័ត៌មាៃនៃតនម្ ៃិងកពលកវលា 

កចញចលូមៃទាីរកពទ្យ។ (សមូកមើល តបអប់ទី៥៖ ោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ករាងចំណតៃិងករាង 

បាយរបស់មៃទាីរកពទ្យ)

៣�៥�៤� ការព្រប់ព្រងសរំណល់រាវពៅបរិពវណមន្ទទីរព្ទ្យ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃសាងសង់តបព័ៃ្ធល ូអាងស្តពុក ៃិងអាងតបតពឹត្តិកម្មចកតមាះ 

សំណល់រាវក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ដដលឧបតម្្ភកដ្យអង្គោរ MSF តាមស្តង់ដ្កំណត់។ សំណល់ 

រាវពីមៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃចកតមាះក្ពុងអាងតបតពឹត្តិកម្មៃិងហរូចលូក្ពុងអាងស្តពុកជាមុៃសិៃ  

មុៃៃឹងបងហានូរកៅក្ពុងតបភពទឹកសាធារណៈ។ ជាករៀងរាល់ឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបាៃសា្ត រអាងស្តពុក 

កចញជាកទៀងទាត់២ដង (សា្ត រកៅកដើមរដវូវសសាម្តង ៃិងម្តងកទៀតកៅចុងរដវូវសសា)។ ចំកោះ 

ទឹកកតបើតបាស់ទូកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃបងហានូរចលូក្ពុងតបព័ៃ្ធលរូបស់មៃទាីរកពទ្យ រីឯទឹកកភ្ៀង 

តតនូវបាៃហរូចូលក្ពុងតសះទឹកកព្ុងមៃទាីរកពទ្យ។ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

៣�៥�៥� ការពពបើពបាស់ទឹ្រសាអែ ត ការបរំ្ុលពដ្យ្រលៃិន និងសរំពៃង 

៣�៥�៥�១� ការពពបើពបាស់ទឹ្រសាអែ ត

មៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់ទឹកដដលតមកពីបណា្ត ញទឹកសា្អ តឯកជៃ ៃិងបាៃករៀបចំ 

ជាបណា្ត ញទឹកសា្អ តកដ្យតភា្ជ ប់កៅតាមអោរមៃទាីរកពទ្យ បៃទាប់ទឹក ៃិងបង្គៃ់អនាម័យ។  

ប៉ាុដៃ្តប៉ាុនា្ម ៃឆំ្្កៃ្ងមកកៃះ ជាពិកសសកៅរដវូតបំាង មៃទាីរកពទ្យមាៃោរខ្ះខាតទឹកសា្អ ត 

កតបើតបាស់ ដូចកៃះមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរអំោវនាវតាមរយៈទំព័រកហស្បុករបស់មៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងតាមរយៈអាជ្ាធរតសពុកៃិងសហគមៃ៍ កដើម្ីផ្តល់្វិោទិញទឹកសា្អ ត (កដ្យដឹកតាម 

កោយៃ្ត) សតមាប់កតបើតបាស់កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ ោរទិញទឹកពីឯកជៃរមួជាមួយទឹកកភ្ៀង 

ដដលបាៃស្តពុកទុកក្ពុងអាងតាមអោរ បាៃកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យមាៃទឹកសា្អ តតគប់តោៃ់សតមាប់ 

កតបើតបាស់ ៃិងរកសាអនាម័យ (ទាងំរដូវវសសាៃិងរដវូតបំាង)។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃ 

តសះទឹកពីរ (កៅបរិកវណខាងកតោយមយួៃិងកៅសៃួកណា្ត លមៃទាីរកពទ្យមួយ) ដដលអាច 

កតបើតបាស់សតមាប់ោរកតសាចតសពកៅ្ម ៃិងកដើមកឈើផងដដរ។

៣�៥�៥�២� ការបរំ្ុលពដ្យ្រលៃិននិងសរំពៃង

មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តតាមអៃុតកឹត្យកលខ៤៣ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី១៦ ដខមីនា ឆំ្្ 

២០១៦ ស្ត ីពីវិធាៃោរហាមោរជក់ឬោរបងហាពុយដផសេងផលិតផលថ្្ជំក់កៅកដៃ្ងកធ្ើោរ ឬ 

កដៃ្ងសាធារណៈ ៃិងសារាចរកលខ០០៣ ស.ៃក ចុះន ង្ៃទី០៤ ដខកុម្ភៈ ឆំ្្២០១៤ ស្ត ីពី 

វិធាៃោរហាមោរជក់ៃិងោរបងហាពុយដផសេងផលិតផលថ្្ជំក់កៅកដៃ្ងកធើ្ោរៃិងទីសាធារណៈ  

កដ្យបាៃករៀបចំដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ  ßហាមជក់បារàី ចំៃួៃ៧ផ្ទា ងំ ទំហំ០,៤ដម៉ាតតគុណ០,៦ 

ដម៉ាតត ដ្ក់តំាងកៅតាមបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងមាៃករៀបចំជាផ្ទា ងំតចូទំហំ A4 បិទតាម 

ជញ្្ជ ងំអោរ បៃទាប់តគនូកពទ្យ បៃទាប់អ្កជំងឺៃិងបង្គៃ់អនាម័យ។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃ 

ោរចាក់សារអប់រសំុខភាពតាមរយៈឧបករណ៍បំពងសំក�ងតចូៗ ៃិងមាៃបិទផសាយៃវូ  

ßបទបញ្្ជ មាសà តាមបៃទាប់ (សមូកមើល ៣.៥.១.២)។ ចំកោះោរតគប់តគងសំណល់ក្ពុង 

មៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃដបងដចងតបកភទសំណល់កៅតាមកោលោរណ៍កំណត់របស់តកសងួ 
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សុខាភិបាល ក្ពុងកនាះមៃទាីរកពទ្យបាៃទុកដ្ក់ៃិងកវចខ្ចប់ជា៦តបកភទសំណល់ (សមូកមើល  

៣.២.២.១)។ សំណល់ទកូៅតតនូវបាៃដុតកៅក្ពុង�ដុតសំរាម ចំដណកសំណល់កវជ្ជសាសស្ត   

តតនូវបាៃដុតកដ្យ�បកច្ចកកទស ដដលសង់កៅដផ្កខាងកតោយជាប់របងមៃទាីរកពទ្យ កដ្យ 

មិៃប៉ាះោល់ដល់អ្កជំងឺៃិងបុគ្គលិកកពទ្យ។ ចំដណកសំណល់សំោធៃិងសំណល់សររីាង្គ 

តតនូវបាៃជីកដ្ក់ក្ពុងលូកផសេងពីោ្កៅរបងខាងកតោយមៃទាីរកពទ្យ។ កៅខាងកតរៅមុខមៃទាីរ 

កពទ្យ តាមបកណា្ត យផ្នូវជាតិកលខ៥ មាៃដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ  ßហាមមិៃឱ្យោៃជំៃិះចុច 

សុីកប្à កចៀសវាងោររខំាៃកដ្យសំក�ងដល់អ្កជំង។ឺ ោរអៃុវត្តបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់ 

អ្កជំង ឺក៏បាៃជយួដល់ោររកសាភាពសងៃប់សាងៃ ត់ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យផង ដដរ។

៣�៥�៦� ការចាត់តារំងអនុវត្តការងាររបស់ព្រពុមពតរួត្ិនិត្យការបងាកា រនិងការ 

ពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរា្រ្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

ក្ពុងោរតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យោរបងាកេ រៃិងោរចម្ងករាគ មៃទាីរកពទ្យមាៃគណៈកម្មោរ 

បងាកេ រករាគជាសកល (សំកៅកលើគណៈកម្មោរបងាកេ រៃិងតគប់តគងោរចម្ងករាគ) ដដលបាៃ 

បកងកេើតកដ្យលិខិតបងា្គ ប់ោរកលខ៥២ មពបក ចុះន ង្ៃទី២០ ដខមករា ឆំ្្២០១៦ របស់ 

តបធាៃោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ៃិងបាៃកំណត់អំពីសមាសភាព  

តនួាទីភារកិច្ច ៃិងដំកណើរោរោរងាររបស់ខ្លួៃ។ គណៈកម្មោរកៃះបាៃករៀបចំដផៃោរ 

តបចំាឆំ្្ស្ត ីពីោរបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងបាៃតតលួតពិៃិត្យលទ្ធផលនៃោរអៃុវត្ត 

ោរងារតាមរយៈកិច្ចតបជុំតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគតបចំាដខ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ  

គណៈកម្មោរកៃះ បាៃករៀបចំចាត់តំាងសមាជិកចុះតតលួតពិៃិត្យោរងារបងាកេ រោរចម្ងករាគ 

កៅតាមដផ្កជាករៀងរាល់សបា្ត ហ៍ កដ្យកតបើតបាស់បញ្ជ ីកផទាៀងផ្ទា ត់។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យ 

ក៏បាៃចាត់តំាងជៃបកងា្គ លតាមដផ្កសតមាប់តតលួតពិៃិត្យ ៃិងសតមបសតមលួលោរងារបងាកេ រ 

ោរចម្ងករាគកៅតាមដផ្ក ៃិងរាយោរណ៍មកគណៈកម្មោរកដើម្ីកដ្ះតសាយបញ្ហា ឱ្យ 

ទាៃ់កពលកវលា។ 

ជារមួមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំដផ្កបរិស្ាៃក្ពុងមៃទាីរកពទ្យឱ្យមាៃភាព 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

នបតងតាមរយៈោរករៀបចំសួៃចបារ ដ្កំដើមកឈើ ៃិងចាត់តំាងបុគ្គលិកដ្ទា ំៃិងរកសា 

អនាម័យកព្ុងបរិកវណជាតបចំា។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំទិវាពលកម្មសតមាប់ 

បុគ្គលិកតបចំាសបា្ត ហ៍ កដើម្ីពតងឹងអនាម័យមៃទាីរកពទ្យ រកសាភាពសា្អ ត ៃិងនបតង តាម 

រយៈោក្យកស្ាក ßរមួោ្កដើម្ីសហគមៃ៍កយើងà។

៣�៦� ទរំនា្រ់ទរំនងលអែជាមួយពបជា្លរដ្ឋ សហ្រមន៍ និងមដ្រអូភិវឌ្ឍ

តបអប់ទី៨៖ ោរពតងឹងទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ

៣�៦�១� ការ្ពងឹងទរំនា្រ់ទរំនងលអែជាមួយពបជា្លរដ្ឋ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃខិតខំកសាង ពតងឹង ៃិងពតងីកទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួ 

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ តាមរយៈកិច្ចពិកតោះកោបល់ជាមយួសហគមៃ៍ 

អំពីតនម្កសវា ោរផសេព្ផសាយទលូំទលូាយដល់សាធារណជៃអំពីកោលោរណ៍សំខាៃ់ៗ 

ោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងដំកណើរោរកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងោរកលើកដលងបង់ន្្កសវាដល់ជៃតកីតក។

ទី១.ោរអៃុវត្តយៃ្តោរកិច្ចពិកតោះកោបល់ជាមយួសហគមៃ៍អំពីតនម្កសវា៖ កៅ 

កពលមាៃោរកំណត់តនម្កសវា ្្មីឬដកសតមលួលតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃ មៃទាីរកពទ្យបាោៃ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន100

បាៃករៀបចំឱ្យមាៃកិច្ចតបជុំពិភាកសាជាមយួតបជាពលរដឋា តាមរយៈអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ កដើម្ី 

ពិៃិត្យៃិងពិភាកសាផ្តល់កោបល់កលើតនម្កសវាដដលបាៃកលើកកស្ើក�ើងកដ្យគណៈកម្មោរ 

ហិរញ្ញប្ទាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ក្ពុងកិច្ចតបជុំកនាះមាៃោរពិភាកសាោ្រវាងភាគីមៃទាីរកពទ្យ  

អាជ្ាធរ ៃិងតបជាពលរដឋា កដើម្ីសតមបសតមលួលដស្ងរកចំណចុដដលតគប់ភាគីអាចទទួល 

យកបាៃ។ រហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិកតោះ 

កោបល់ជាមយួសហគមៃ៍អំពីតនម្កសវាមៃទាីរកពទ្យបាៃដតពីរកលើកប៉ាុកណាណ ះ កលើកទីមយួ 

កៅឆំ្្២០០០ ជាកពលដដលមៃទាីរកពទ្យចាប់កផ្តើមអៃុវត្តកសវាហិរញ្ញប្ទាៃដំបងូ ៃិងកលើកទី 

ពីរកៅឆំ្្២០១៦ ជាកពលដដលមៃទាីរកពទ្យកស្ើសុំដកតនម្កសវា។ 

ទី២ . ោរផសេព្ផសាយទលូំទលូាយដល់សាធារណជៃអំពីកោលោរណ៍សំខាៃ់ៗោក់ព័ៃ្ធ 

កៅៃឹងដំកណើរោរកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ៖ តនម្កសវាពយាបាលជំងកឺៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

បាៃអៃុវត្តកៅតាមតនម្ដដលមាៃកៅកព្ុងតារាងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

ដដលបាៃបិទផសាយកៅជញ្្ជ ងំអោរ កដ្យមិៃអៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃោរយកកនតមកសវាបដៃ្ម 

ក�ើយ។ ជាមយួោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃអៃុវត្តកម្មវិធីមលូៃិធិសមធម៌ សតមាប់តបជាជៃ 

តកីតកផងដដរ។ សមូបញ្្ជ ក់ផងដដរថ្ រាល់ោរពយាបាលអ្កជំងឺពុំតតមនូវឱ្យបង់តនម្កសវា 

ជាមុៃកនាះកទ គកឺៅកពលអ្កជំងឺកចញពីសតមាកពយាបាលកទើបកធ្ើោរបង់ន្្កសវាពយាបាល។ 

ោរផសេព្ផសាយកោលោរណ៍ទាងំកៃះតតនូវបាៃអៃុវត្តតាមរយៈ៖

ក/.បិទផសាយ (តនម្កសវាកោលោរណ៍) ជាផ្ទា ងំបា៉ា ណូ ទំហំ១,៥x២,៥ដម៉ាតត កៅជាប ់

ជញ្្ជ ងំអោរពយាបាលជំងទឺកូៅ 

ខ/.ផសេព្ផសាយកៅតាមសហគមៃ៍ (កវទិោសាធារណៈ ោរតបជុំផសេព្ផសាយផ្ទា ល់ ៃិង 

កវទិោសុខភាពដដលករៀបចំក�ើងមួយឆំ្្ម្តង)

គ/.ផសេព្ផសាយតាមរយៈតកពុមតទតទង់សុខភាពភូមិ

�/.ផសេព្ផសាយតាមរយៈតបជាពលរដឋាដដលធ្ាប់មកទទួលកសវា 

ង/.ផសេព្ផសាយកៅតាមមណ្លសុខភាព 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ច/.ផសេព្ផសាយតាមបណ្ាញសង្គម (Facebook Page: មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ) ៃិង 

ឆ/.អង្គោរនដគូសតមាប់ោរអភិវឌ្ឍ (PFD)។ 

ទី៣.ោរកលើកដលងបង់ន្្កសវាដល់ជៃតកីតក៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃអៃុវត្ត 

កោលោរណ៍ កលើកដលងោរបង់ន្្កសវា១០០% សតមាប់តបជាជៃដដលជាអ្កជំងឺតកីតក 

ពុំមាៃប័ណណសមធម៌ ជៃពិោរ ជៃអនាថ្ ៃិងតពះសង្។ កដ្យដ�ក សតមាប់តបជាជៃ 

មួយចំៃួៃៃិងក្ពុងករណីខ្ះ មៃទាីរកពទ្យក៏កលើកដលងោរបង់ន្្កសវាផងដដរ ប៉ាុដៃ្តដផ្អកកលើ 

កោលោរណ៍បញ្ចពុះតនម្ពី ៣០% កៅ ៧០%។ សរុបតួកលខតបចំាឆំ្្នៃអ្កជំងដឺដលទទលួ 

បាៃោរកលើកដលងបង់ន្្មាៃតបមាណចកន្ាះពី ៧% កៅ១០%។

៣�៦�២� ការព្រៀរ្ររធនធាននិងសហការជាមួយមដ្រូអភិវឌ្ឍ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃកកៀរគរធៃធាៃៃិងកធ្ើកិច្ចសហោរជាមយួដដគអូភិវឌ្ឍ  

កដ្យអៃុវត្តតាមអភិតកម ដូចតកៅ៖ ោរតគប់តគងចំណូលពីកសវាសុខភាព ៃិងោរតគប់តគង 

ចំណូលកតរៅពីកសវាសុខភាពតពមទាងំោរសហោរជាមយួដដគអូភិវឌ្ឍ ដដលជាអង្គោរជាតិ  

ៃិងអៃ្តរជាតិ។

ទី១.ោរតគប់តគងចំណូលពីកសវាសុខភាព៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃតបភព 

ចំណូលពីកសវា  សុខភាពសំខាៃ់ៗចំៃៃួ៣ តបកភទ រមួមាៃ៖58

ក/.ចំណូលបង់កដ្យខ្លួៃឯង (អតិ្ិជៃ) មាៃតបមាណ ៦៦,២៤% 

ខ/.ចំណូលបាៃពីកម្មវិធីមលូៃិធិសមធម៌ មាៃតបមាណ ៣៣,៤៣% 

គ/.កបឡាជាតិសៃ្តិសុខសង្គម មាៃតបមាណ ០.៣៣% ។

ចំកោះចំណូលដដលបាៃពីកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃដបងដចក 

សតមាប់ជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក (ចំៃៃួ៦០%) សតមាប់តបតិបត្តិោររបស់មៃទាីរកពទ្យ  

(ចំៃៃួ៣៩%) ៃិងសតមាប់បង់ចលូ្វិោរដឋា (ចំៃៃួ១%)។ ោរដបងដចក្វិោកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់បុគ្គលិក គអឺៃុវត្តកៅតាមពិៃទាពុវាយតនម្ដដលទទលួបាៃៃិងកដ្យដផ្អកតាមឋានាៃុតកម 

58 ទិៃ្ៃ័យចំណូលបាៃពីកសវាសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩។ 
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តនួាទី ជំនាញបកច្ចកកទស ៃិងវត្តមាៃនៃោរបំកពញោរងាររបស់បុគ្គលិក។ 

ទី២.ោរតគប់តគងចំណូលកតរៅពីកសវាសុខភាព៖ ចំណូលកតរៅពីកសវាសុខភាពរបស់ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ទទលួបាៃពីបណ្ាសប្ពុរសជៃនានា ោរអំោវនាវរបស់ថ្្ក់ដឹកនំា 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ តាមរយៈោរករៀបចំជាបុណ្យផ្កេ  ៃិងកដ្យមាៃោរចលូរមួ 

ោ៉ា ងសតសាក់សតសាពំីតបជាពលរដឋាកៅក្ពុងសហគមៃ៍រមួជាមយួមៃទាីរកពទ្យកព្ុងោរកសាង 

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យ។

ចំកោះចំណូលពីកសវាកផ្ើោៃយៃ្ត ៃិងអាហារដ្ឋា ៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើកិច្ចសៃយា

ជាមយួបុគ្គលិកទទលួបៃទាពុកោរងារកៃះ សតមាប់រយៈកពល ៣ឆំ្្ម្តង (សមូកមើលតបអប់ទី៥៖  

ោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ករាងចំណត ៃិងករាងបាយរបស់មៃទាីរកពទ្យ)។

ទី៣. ោរសហោរជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍ ដដលជាអង្គោរជាតិ អៃ្តរជាតិ៖ មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ ទទលួបាៃោរជយួកតជាមដតជងពីដដគអូភិវឌ្ឍជាអង្គោរជាតិៃិងអៃ្តរជាតិ  

សប្ពុរសជៃ ៃិងអាជ្ាធរ មាៃជាអាទិ៍៖

ក/.អង្គោរតគនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃ (ឆំ្្១៩៩២ដល់ឆំ្្២០០០) បាៃជយួកលើោរងារ 

បកច្ចកកទស ធៃធាៃមៃុសសេ ៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យ ដចូជា សាងសង់អោររកបង  

អោរមណ្លសុខភាព  ៃិងឃ្្ងំឱស្ តពមទាងំជីកអណ្នូ ងទឹកបាៃ ៣កដៃ្ង ៃិងតសះទឹក 

មួយកៅចំកណា្ត លបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។ 

ខ/.អង្គោរដ�រ (ឆំ្្ ២០០៤ ដល់ឆំ្្២០១០) បាៃជយួអោរពិកសាធៃ៍មយួ។

គ/.អង្គោររា៉ាឆ្ (RACHA) (ឆំ្្២០០៨) បាៃជយួជសួជុលអោរធំខាងមុខសតមាប់ 

ដផ្កសម្ភព ៃិងសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់។

�/.អង្គោរយអូរសុី (URC) (ឆំ្្២០០៧ដល់ឆំ្្២០១៩) បាៃជយួដល់មៃទាីរកពទ្យ  

តាមរយៈគកតមាងពតងឹងតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល (HSS: Health System Strenghtenning)  

បាៃអៃុវត្តពីឆំ្្២០០៣ដល់ឆំ្្២០០៩, គកតមាង BHS (Better Health Service ពតងឹង 

គុណភាពកសវា) បាៃអៃុវត្តពីឆំ្្២០០៩ដល់២០១៣, គកតមាង QHS (Quality Health  
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Service គកតមាងកសវាសុខាភិបាលតបកបកដ្យគុណភាព) បាៃ អៃុវត្តពីឆំ្្២០១៣ ដល់  

ឆំ្្២០១៩ កដ្យោំតទបកច្ចកកទសកលើកកម្ស់គុណភាពកសវា ោរងារផ្្ស់ប្នូរឥរិោប្ 

បុគ្គលិក អនាម័យ រហំរូអ្កជំងឺ ោរដ្ទាអ្ំកជំងឺ ោរងារបណ្ពុ ះបណ្ាលថ្្ក់ដឹកនំាៃិង 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ោរងារោត់បៃ្យជំងតឺគពុៃចាញ់ ៃិងោរោំតទជា្វិោមួយចំៃៃួ។ 

ង/.ស្ាៃទតូសហរដឋាអាកមរិកតបចំាតបកទសកម្ពុជា (ឆំ្្២០១០ ដល់ឆំ្្២០១៣) បាៃ 

ជយួអោរឆ្មប ៃិងអោរកុមារមយួខ្ង។ 

ច/.អង្គោរនដគសូតមាប់ោរអភិវឌ្ឍ (PFD) (ឆំ្្២០០៨ ដល់ឆំ្្២០១២) បាៃជយួ 

កលើោរងារ មលូៃិធិជៃតកីតក។ 

ឆ/.មលូៃិធិកសូាណូកៃជប៉ាុៃ (ឆំ្្២០១៦) បាៃជយួជា្វិោ ៨០.០០០ USD  

(តបំាបីមុៃឺដុល្ារអាកមរិក) កដើម្ីទិញឧបករណ៍ៃិងសមា្ភ រៈមៃទាីរពិកសាធៃ៍។

ទៃទាឹមកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃអំោវនាវដល់សប្ពុរសជៃនានា ៃិងអាជ្ាធរ កដើម្ីជយួ 

ទិញទឹកសតមាប់កតបើតបាស់កព្ុងមៃទាីរកពទ្យ59។ អាជ្ាធរតសពុក សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ ៃិង 

តគឹះស្ាៃមីតកនូហិរញ្ញវត្ពុហត្ាកសិករ បាៃចលូរមួក្ពុងពិធីបុណ្យផ្កេ របស់មៃទាីរកពទ្យកដើម្ ី

សាងសង់អោររកបងមយួខ្ងផងដដរ។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃទទលួៃវូរ្យៃ្ត 

គិលាៃសកសងា្គ ះពីសប្ពុរសជៃនានា តកសួងសុខាភិបាលៃិងោកបាទតកហមកម្ពុជា  

តពមទាងំទទួលបាៃ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃពីរដឋាដដលរមួមាៃមូលៃិធិសមធម៌ ៃិងកបឡាជាត ិ

សៃ្តិសុខសង្គម សតមាប់តទតទង់ដល់ោរពយាបាលអ្កជំងឺតកីតក (សមូកមើល២.៣.២)។

៣�៦�៣� ការរពរៀបចរំបពងកាើត្រណៈ្រម្មការ និងអនុ្រណៈ្រម្មការ

ក្ពុងោរោំតទដល់ោរពតងឹងទំនាក់ទំៃងជាមយួតបជាពលរដឋា មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

បាៃករៀបចំបកងកេើតឱ្យមាៃគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ  

តាមដ្ៃៃិងវាយតនម្ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ៃិងលទ្ធកម្ម។

ទី១.គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង 

59 កៅរដវូតបំាងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកដតងដតជួបបញ្ហា ខ្ះទឹកកសទា ើរជាករៀងរាល់ឆំ្្។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន104

ក្ពុងឆំ្្២០០៦ ប៉ាុដៃ្តមាៃោរដតបតបលួលសមាសភាពជាបៃ្តបនាទា ប់ រហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្។  

បច្ចពុប្ៃ្ គណៈកម្មោរកៃះមាៃសមាជិក ១១របូ៖

 - អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ជាតបធាៃ 

 - អៃុតបធាៃដផ្កសម្ភព ជាអៃុតបធាៃ 

 - តពមទាងំសមាជិកកផសេងកទៀត រមួមាៃ តបធាៃៃិងអៃុតបធាៃដផ្កពិៃិត្យៃិងពិកតោះ 

ជំងកឺតរៅ តបធាៃដផ្ករដឋាបាល តបធាៃដផ្កជំងឺកុមារ តបធាៃដផ្កជំងរឺកបង នាយសាល 

សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ នាយសាលជំងកឺុមារ តបធាៃមណ្លសុខភាពបឹងខ្ារ ៃិងគណកៃយ្យ 

ករមៃទាីរកពទ្យ60។

គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃមាៃតនួាទីតគប់តគងៃិងដបងដចកហិរញ្ញប្ទាៃរបស់មៃទាីរ 

កពទ្យ។ រាល់ោរចំណាយទាងំអស់តតនូវឆ្ងោត់កិច្ចតបជុំ ៃិងមាៃដផៃោរចបាស់លាស់។ 

ទី២.អៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្

 - អៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ មាៃសមាជិកចំៃៃួ៥របូ៖ 

 - អៃុតបធាៃដផ្កសម្ភព ជាតបធាៃ 

 - តបធាៃដផ្កជំងឺកុមារ ជាអៃុតបធាៃ 

 - តពមទាងំសមាជិកកផសេងកទៀត រមួមាៃ តបធាៃដផ្កជំងឺរកបង នាយសាលសកសងា្គ ះ 

បនាទា ៃ់ៃិងនាយសាលជំងកឺុមារ។ 

តនួាទីៃិងភារកិច្ចសំខាៃ់ៗរបស់អៃុគណៈកម្មោរកៃះ គកឺធ្ើោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ  

ៃិងវាយតនម្កលើោរអៃុវត្តោរងារៃិងវិៃ័យរបស់បុគ្គលិក តពមទាងំតបជុំកធើ្ោរតតលួតពិៃិត្យ 

កលើសំកណើតតមនូវោរសមា្ភ រៈ ៃិងហិរញ្ញប្ទាៃ។

ទី៣.អៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ ៃិងលទ្ធកម្ម

 - អៃុគណៈកម្មោរលទ្ធកម្ម ៃិងផ្គត់ផ្គង់  មាៃសមាជិកចំៃៃួ៥របូ៖ 

60 លិខិតបងា្គ ប់ោរកលខ០០៥ /២០ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមករា ឆំ្្២០២០ របស់ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុក 

តបតិបត្តិបាោៃ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

 - តបធាៃដផ្កពិៃិត្យ ៃិងពិកតោះជំងឺកតរៅ ជាតបធាៃ 

 - អៃុតបធាៃដផ្កពិៃិត្យ ៃិងពិកតោះជំងឺកតរៅ ជាអៃុតបធាៃ 

 - តពមទាងំសមាជិកកផសេងកទៀត រមួមាៃ តបធាៃដផ្ករដឋាបាល គណកៃយ្យករមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងតបធាៃមណ្លសុខភាព�ុំបឹងខ្ារ។ 

តនួាទីៃិងភារកិច្ចសំខាៃ់ៗរបស់អៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ៃិងលទ្ធកម្ម គកឺធ្ើោរសិកសា  

អៃុម័តៃិងកស្ើសុំកលើតតមនូវោរជាសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�៧� ការពដ្រះពសាយបញ្ហា ពបឈមជាមួយពបជា្លរដ្ឋ និងសហ្រមន៍ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃខិតខំតបឹងដតបងក្ពុងោរដឹកនំា ៃិងកដ្ះតសាយបញ្ហា  

តបឈមជាមួយតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍ មាៃជាអាទិ៍៖

ទី១. ោរពិៃិត្យ ៃិងវិភាគកលើមតិរបស់អ្កជំងឺ តតនូវបាៃអៃុវត្តតាមរយៈយៃ្តោរកផសេងៗ  

រមួមាៃ៖

 - ោរកបើកតបអប់សំបុតត ដដលកធ្ើក�ើងជាករៀងរាល់ដខកៅកពលតបជុំបកច្ចកកទស

 - កិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អក

 - របាយោរណ៍តបចំាដខរបស់តសពុកតបតិបត្តិ 

 - ោរវាយតនម្ពីគកតមាង H-EQIP (តាមរយៈោរវាយតនម្ខ្លួៃឯងៃិងោរបង្ឹក)

 - ោរចុះពិៃិត្យជាតបចំាកដ្យមិៃតបាប់មុៃ (spot check) ពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ

 - កវទិោសាធារណៈ ៃិងកវទិោសុខភាពសហគមៃ៍

 - ោរផ្តល់មតិកោបល់ក្ពុងកសៀវកៅតោំងមាសរបស់មៃទាីរកពទ្យ កដ្យថ្្ក់ដឹកនំា  

កភៀ្វឬ/ៃិងអ្កវាយតនម្ អំពីចំណចុខ្ះខាតដដលតតនូវដកលម្អ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន106

តបអប់ទី៩៖ ោកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមួយតបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ៍

ជាក់ដស្តង ជាករៀងរាល់ដខ កៅតាមដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទាីរកពទ្យ បាៃកបើកតបអប់សំបុតត  

កដើម្ីពិៃិត្យ ៃិងកដ្ះតសាយ តាមរយៈកិច្ចតបជុំតបចំាដខស្ត ីពីោរដកលម្អគុណភាពកសវាតាម 

ដផ្ក ៃិងរាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរបកច្ចកកទសក្ពុងកពលតបជុំតបចំាដខរបស់គណៈកម្មោរ 

កៃះ។ ក្ពុងករណីមិៃអាចកដ្ះតសាយកព្ុងកិច្ចតបជុំតាមដផ្កៃិងគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស  

មតិកោបល់ឬបញ្ហា កនាះៃឹងយកកៅកដ្ះតសាយបៃ្តកទៀតជាមយួគណៈកម្មោរតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យឬ/ៃិងអាចបៃ្តដល់ថ្្ក់តសពុកតបតិបត្តិ ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត។

កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យដតងផ្តល់ឱោសដល់អ្កទទលួកសវាបាៃចលូរមួផ្តល់កោបល់ 

ក្ពុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ តាមរយៈោរជំរុញរបស់អាជ្ាធរ�ុំឱ្យតបជា- 

ពលរដឋាផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ផ្ទា ល់មាត់/ឬតាមរយៈអ្កស្ម ័តគចិត្តសុខភាពភមូិ ៃិងកវទិោ 

សាធារណៈនានា។ មៃទាីរកពទ្យដតងដតសា្ត ប់កោបល់របស់កម�ុំ ៃិងពយាោមដកលម្អកៅ 

តាមលទ្ធភាពសមតសប។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ទី២.ោរតសង់មតិកោបល់អ្កជំងឺឬសំណូមពរនានាដដលរាយោរណ៍មកអៃុគណៈ- 

កម្មោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ តតនូវបាៃករៀបចំជាវិធាៃោរៃិងដំកណាះតសាយ។ កព្ុងោរអៃុវត្ត 

ចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃូវ អភិតកមោរងារ ដចូខាងកតោម៖ 

ក/.ោរតសង់មតិកោបល់អ្កជំងឺ ៃិងសំណូមពរនានា៖ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃិង 

ផ្តល់ៃវូទតមង់លិខិតរិះគៃ់ស្ាបនា (សមូកមើលឧបសម្័ៃ្ធទី៩) ជៃូដល់អ្កជំងតឺគប់របូកដើម្ី 

បំកពញមុៃកពលចាកកចញពីមៃទាីរកពទ្យ។ ជាមយួោ្កនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាតបអប់ 

សំបុតត កដើម្ីផ្តល់ភាពងាយតសលួលដល់តបជាពលរដឋាក្ពុងោរផ្តល់មតិរិះគៃ់ៃិងសំណូមពរ 

កផសេងៗ។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាកវទិោសាធារណៈៃិងកវទិោសុខាភិបាល 

នានា កដើម្ីផ្តល់ោរជបួជុំោ្រវាងតបជាពលរដឋាតាមសហគមៃ៍ អាជ្ាធរ ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ  

ក្ពុងោរកលើកក�ើងៃវូកងល្់ បញ្ហា តបឈម សំណូមពរ ៃិងដំកណាះតសាយដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹង 

ោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ។ 

ខ/.វិធាៃោរកដ្ះតសាយ៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃផ្តល់ៃវូវិធាៃោរកដ្ះតសាយ 

ចំកោះបញ្ហា តបឈមកផសេងៗ តាមរយៈ៖ 

 - កិច្ចតបជុំបកច្ចកកទសរបស់ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ (កធ្ើក�ើងជាតបចំា 

ដខ)

 - កិច្ចតបជុំគណៈកម្មោរតគប់តគងមណ្លសុខភាព (កម�ុំជាតបធាៃ) (កធ្ើក�ើង 

ោ៉ា ងតិច២ដខម្តង)

 - កិច្ចតបជុំគណៈកមា្ម ធិោរសតមបសតមលួលបកច្ចកកទស (កធ្ើក�ើងជាតបចំាតតីមាស)

 - កិច្ចតបជុំគណៈកមា្ម ធិោរសស្ត ី ៃិងកុមារ (កធ្ើក�ើងជាតបចំាដខ)

 - កវទិោសាធារណៈ ៃិងកវទិោសុខភាពសហគមៃ៍ (កធ្ើក�ើង ១១ដងក្ពុងមយួឆំ្្ តាម 

មណ្លសុខភាពទាងំ១១)

 - កវទិោតកពុមតបឹកសាកខត្ត (កធ្ើក�ើង១ឆំ្្ម្តង)

 - កវទិោតកពុមតបឹកសាតសពុក (កធ្ើក�ើង ៩ដងក្ពុងមួយឆំ្្ កដ្យអៃុវត្តម្តងមួយ�ុំ)
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 - កវទិោសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល (តាមស្ាៃភាពជាក់ដស្តង)។

ក្ពុងករណីោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹង្វិោ ៃិងោរខ្ះខាតទឹកសតមាប់កតបើតបាស់ ោរកដ្ះតសាយ 

របស់មៃទាីរកពទ្យ គតឺាមរយៈោរអំោវនាវដល់តបជាពលរដឋាដដលជាអតីតអ្កជំង ឺសហគមៃ៍  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ វត្តអារាម អង្គភាពនដគ ូៃិងសប្ពុរសជៃនានា កដើម្ីចលូរមួជា្វិោក្ពុង 

ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា ។

៣�៨� ការផ្តរួចពផ្តើម្ររំនិត ្្មទីៗ និងនវានុវត្តន៍ពដើម្បទីពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្មានដរំពណើរការ 

កាន់ងតពបពសើរ 

កៅក្ពុងតកបខ័ណ្នៃោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ កដើម្ីកធ្ើឱ្យអង្គភាពោៃ់ដតមាៃ 

ភាពតបកសើរក�ើង មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃកផ្្ត តោរយកចិត្តទុកដ្ក់កលើ (១)ោរដឹកនំា 

អៃុវត្តោរជំរុញៃិងោរោំតទោរអៃុវត្តគំៃិតនច្តបឌិត ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កព្ុងអង្គភាពផ្តល់កសវា  

ៃិង (២)ោរបសញ្្ជ បអំពីតបធាៃបទោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងៃវាៃុវត្តៃ៍ៃិងោរនច្តបឌិតកដើម្ីឱ្យ 

អង្គភាពដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ។

តបអប់ទី១០៖ ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

(១) ោរដឹកនំាអៃុវត្តោរជំរុញ ៃិងោរោំតទោរអៃុវត្តគំៃិតនច្តបឌិតៃិងៃវាៃុវត្តៃ ៍

ក្ពុងអង្គភាពផ្តល់កសវាកផ្្ត តសំខាៃ់កៅកលើលក្ខណ្ចំៃៃួ ៤ រមួមាៃ៖ 

ក/.ោរអៃុវត្តវិធីសាសស្ត តបកបកដ្យៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិត កដើម្ីទទួលបាៃ 

លទ្ធផលក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព រមួមាៃ៖

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃូវកោលោរណ៍ “២ម៣ក” ឬ កវលាទាងំ៥  

សតមាប់ោរកធ្ើអនាម័យនដ (ទី១.មុៃកពលប៉ាះអ្កជំងឺ, ទី២.មុៃកពលកធ្ើទតមង់ោរអាសិបទិក,  

ទី៣.កតោយកពលតបឈមៃិងោរប៉ាះវត្ពុរាវកចញពីអ្កជំងឺ, ទី៤.កតោយកពលប៉ាះអ្កជំងឺ,  

ទី៥.កតោយកពលប៉ាះវត្ពុជុំវិញអ្កជំង)ឺ។ ដផ្អកកលើោរអៃុវត្តកៃះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាៃដ្ក ់

កចញៃូវោក្យកស្ាក “លាងនដសកសងា្គ ះជីវិត ”។

 - ោរចាក់សារជាសំក�ងដណនំាតាមឧបករណ៍បំពងសំក�ងតូចៗកៅតាមបៃទាប់ទឹក 

ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យដល់អ្កជំង ឺៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ អំពីោរកតបើតបាស់បៃទាប់ទឹក ៃិង 

អនាម័យ។ 

 - មៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំកកៀរគរសប្ពុរសជៃ អាជ្ាធរ ៃិងដដគូអភិវឌ្ឍ ឱ្យចូលរមួកព្ុង 

ោរដកលម្អ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ តាមរយៈោរកំណត់ឱ្យមាៃដផៃោរកមក្ពុងោរករៀបចំ 

បរិកវណមៃទាីរកពទ្យ កដ្យករៀបចំឱ្យមាៃផ្កេ  កៅ្ម នបតង ៃិងកដើមកឈើ។ ក្ពុងកនាះ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃម្ប់នបតងជាៃិច្ច ៃិងកដ្យមាៃកដៃ្ងសតមាកលំដហ 

សតមាប់អ្កជំងឺ ៃិងករៀបចំបៃទាប់សតមាប់អ្កជំងឺតបកបកដ្យផ្សុកភាព។ 

 - មៃទាីរកពទ្យមាៃគកតមាងសាងសង់អោរមយួខ្ងកទៀតកៅដ្ច់កដ្យដ�កសតមាប់ 

ពយាបាលជំងដឺល់តពះសង្ ដដលគំៃិតកៃះ មាៃោរចលូរមួោំតទជាវិភាគទាៃព ី

សំណាក់អាជ្ាធរតសពុក សប្ពុរសជៃ ៃិងតពះសង្។

 - មៃទាីរកពទ្យមាៃកោលបំណងក្ពុងោរកធើ្ឱ្យកសវារបស់ខ្លួៃអាចតបកតួតបដជងជាមយួ 

ៃឹងវិស័យឯកជៃ តាមរយៈោរអៃុវត្តកោលោរណ៍នៃោរយកទីតកពុងមកដ្ក់កៅ 

ជៃបទ កដើម្ីឱ្យមៃទាីរកពទ្យមាៃស្តង់ដ្ដចូមៃទាីរកពទ្យឯកជៃ ៃិងមៃទាីរកពទ្យទីតកពុង។  
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ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃបៃទាប់សតមាក VIP ចំៃួៃ ០៤បៃទាប់61។  

ដផ្អកកលើចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់កោលកៅ ៣ឆំ្្ ក្ពុងោរដកដតបឥរិោប្ 

បុគ្គលិករបស់ខ្លួៃចំកោះកសវាបដិសណាឋា រកិច្ចឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរជាងកៃះបដៃ្ម 

កទៀត។

ខ/ . អ្កតគប់តគងផ្តល់កពលកវលាៃិងឱោសដល់មសៃ្តីកព្ុងោរអៃុវត្តគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម 

ដដលមាៃលក្ណៈ ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិត៖ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃជំរុញោរកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឱ្យមាៃោរចលូរមួមតិកោបល់  

តាមរយៈកិច្ចតបជុំ សិោ្សាលា ៃិងវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លនានា។ មៃទាីរកពទ្យ ក៏បាៃករៀបចំកវទិោ 

ជបួជាមយួអ្កជំងឺករៀងរាល់ន ង្ៃសុតកកដើម្ីដស្ងយល់ ៃិងទទលួបាៃព័ត៌មាៃជាក់ដស្តង  

សំកៅករៀបចំោរដកលម្អោរអៃុវត្តោរងារឱ្យមាៃលក្ណៈោៃ់ដតល្អតបកសើរ។ ជាមយួោ្ 

កនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃជំរុញឱ្យមាៃោរផ្្ស់ប្តនូរឥរិោប្ោរងារ ្្មីៗសតមាប់អង្គភាព តាម 

រយៈោរចូលរមួកធ្ើពលកម្មករៀងរាល់ន ង្ៃតពហស្តិ៍ ៃិងយុទ្ធសាសស្តផ្្ស់ប្តនូរឥរិោប្មួយ 

ចំៃៃួ។ ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តលួចកផ្តើមឱ្យបុគ្គលិកអៃុវត្តៃវូយុទ្ធសាសស្ត  ßស្ាគមៃ៍à  

អ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ តាមរយៈោរដកដតបឥរិោប្បុគ្គលិក ៃិងតគនូកពទ្យឱ្យកចះជតមាបសរួ  

ៃិងស្ាគមៃ៍។

ក្ពុងោរអៃុវត្តយុទ្ធសាសស្ត កៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់ជាបទបញ្្ជ ឱ្យបុគ្គលិកតគប់របូ 

ចាប់កផ្តើមសាកល្ងករៀងរាល់តពឹកក្ពុងកពលតបជុំបកច្ចកកទស ៃិង្ៃដល់ោរអៃុវត្ត 

ជាក់ដស្តងជាមយួអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃផ្ទា ល់ កដ្យមាៃោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃពីតបធាៃដផ្ក  

ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពីកៃះ កៅដផ្កជំងឺទកូៅ ៃិងដផ្កសម្ភព មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំបៃទាប់ ßVIPà សតមាប់ពយាបាលអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ ចំៃៃួ២បៃទាប់ក្ពុងដផ្កៃីមយួៗ។  

បៃទាប់ ßVIPà កៃះផ្តល់ជៃូកៅអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃដដលចង់ស្ាក់កៅ ៃិងមាៃកំណត់តនម្ 

សមរម្យ កហើយ្វិោដដលទទួលបាៃពីបៃទាប់ ßVIPà កៃះ គទឺុកសតមាប់អភិវឌ្ឍកៅដផ្ក 
61 ដផ្កជមងៃទឺកូៅ មាៃចំៃៃួ០២បៃទាប់ ៃិងដផ្កសម្ភព ៃិងករាគសស្ត ី មាៃចំៃៃួ០២បៃទាប់។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

កៃះបៃ្តកទៀត។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំទិវាពលកម្មកៅករៀងរាល់ន ង្ៃតពហស្តិ៍ 

ផងដដរ ក្ពុងកោលបំណងពតងឹងសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុង ៃិងកលើកកម្ស់អនាម័យៃិងបរិស្ាៃ 

មៃទាីរកពទ្យ។

គ/.ោរកំណត់ៃវូគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម ្្មីជាដផ្កមយួនៃោរពិពណ៌នាមុខតំដណង ៃិងលក្ណៈ 

វិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្គុណផលមសៃ្តី៖ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃអៃុវត្តៃវូយៃ្តោរ SOA ដដលបាៃកំណត់អំពីោរទទលួ 

ខុសតតនូវតាមរយៈោរដ្ក់កចញៃវូកិច្ចតពមកតពៀងអៃុវត្តោរងារ ៃិងោរកំណត់អំពីលក្ខណ្  

តនួាទីភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវោរងារ តពមទាងំបាៃកំណត់ៃវូសចូនាករសតមាប់ោរ 

វាយតនម្ចបាស់លាស់ កដ្យផសារភា្ជ ប់កៅៃឹងោរកលើកទឹកចិត្ត (្វិោឧបត្ម្ភតបចំាដខ)។  

ដផ្អកកលើោរអៃុវត្តកៃ្ងមក ោរតពមកតពៀងអៃុវត្តោរងារ ោរកំណត់តនួាទីភារកិច្ចៃិងោរ 

វាយតនម្កៅកលើលទ្ធផលោរងារ គជឺាចំណចុដដលតតនូវកធ្ើោរដកលម្អជាតបចំា ជាពិកសស 

សូចនាករដដលតតនូវកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពសតមាប់ោរអៃុវត្ត ោរតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យៃិងោរ 

វាយតនម្ សំកៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងកោលោរណ៍ថ្្ក់ជាតិដដលបាៃដ្ក់កចញ។

ជាមយួោ្កនាះ ោរអៃុវត្តៃវូគំៃិតផ្តលួចកផ្តើមរបស់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃដ្ក ់

បញ្ចនូលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធវាយតនម្គុណផលោរងារសតមាប់ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក។  

ជាឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍វាយតនម្ស្ានដោរងារបុគ្គលិកនៃតបព័ៃ្ធវាយតនម្គុណផល 

ោរងារ សតមាប់ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តតបចំាតតីមាស កតោមគកតមាងនៃោរកលើកកម្ស់ 

គុណភាពសុខាភិបាលៃិងសមធម៌ (H-EQIP) បាៃបញ្ចនូលៃវូសចូនាករមយួចំៃៃួ ដចូជា  

ßឥរិោប្វិជា្ជ ជីវៈ ឥរិោប្ោរងារជាតកពុមà ជាកដើម។

�/.ោរផ្តល់ោរទទលួសា្គ ល់ ៃិងរង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្តដល់អ្កផ្តលួចកផ្តើមគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍  

ៃិងោរនច្តបឌិតដដលបាៃចូលរមួដល់ោរអភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យ៖ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃជបួតបទះោរលំបាក ៃិងបញ្ហា តបឈមជាកតចើៃកៅកព្ុង 

ោរអៃុវត្ត រមួមាៃ៖  កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសុខភាពជាកដើម  
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(ដចូមាៃបងាហា ញកព្ុងជំពកូទី២)។ ោរលំបាក ៃិងបញ្ហា តបឈមទាងំកៃះ បាៃជំរុញឱ្យមាៃ 

ោរដកដតបៃូវឥរិោប្ ៃិងរកបៀបរបបនៃោរតគប់តគង ៃិងោរបំកពញោរងារតគប់កតមិត 

ៃិងតគប់ដផ្ក។ ដចូអ្ីដដលបាៃបងាហា ញពីខាងកលើ អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ  

តតនូវបាៃផ្តល់ោរទទលួសា្គ ល់ៃវូស្ានដនៃោរបំកពញោរងារ កដ្យបាៃដំក�ើងមុខតំដណង 

ជាបៃ្តបនាទា ប់ចាប់តំាពីកតមិតគិលាៃុបដ្ឋា កបឋម រហតូដល់តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ  

ក៏មាៃោរកលើកទឹកចិត្ត តាមរយៈោរផ្តល់តបាក់ឧបតម្្ភជាតបចំា ោរដំក�ើងមុខតំដណង ៃិង 

ោរកលើកទឹកចិត្តជា្វិោ ជាកដើម។ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់លទ្ធភាពដល់បុគ្គលិក ជាពិកសស តាមដផ្កៃីមយួៗ ឱ្យកចះនច្ 

តបឌិតសកម្មភាពោរងារក្ពុងោរផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាពជូៃតបជាជៃ ដដលជា្្នូរមកវិញ 

ៃវូោរផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ជាក់ដស្តង កៅដផ្កជំងឺទកូៅ ៃិងដផ្កសម្ភព  

បាៃករៀបចំបៃទាប់ ßVIPà សតមាប់ពយាបាលអ្កជំង/ឺ អតិ្ិជៃ កហើយកនតមដដលទទលួបាៃ 

ពីកសវាកៃះ តតនូវបាៃរកសាទុកកតបើតបាស់កៅដផ្កកៃះ។

ជាមយួោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏តតនូវបាៃទទលួសា្គ ល់កលើស្ានដ ៃិងគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍របស ់

ខ្លួៃពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ ដដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងអាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធតគប់កតមិត។  

ជាក់ដស្តង រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាោលពីកពល ្្មីៗកៃះ បាៃទទលួសា្គ ល់មៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃជាអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូតមិត CPA1 កដ្យ ផ្តល់ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ទូទាងំ

តបកទស ៃិងផ្តល់្វិោចំៃៃួ ២០០.០០០.០០០ករៀល (ពីររយលាៃករៀល) កដើម្ីកលើក 

ទឹកចិត្តដល់បុគ្គល ៃិងអង្គភាពទាងំមូល។

(២)ោរបសញ្្ជ បអំពីតបធាៃបទោក់ព័ៃ្ធៃឹងៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតកដើម្ីឱ្យ 

អង្គភាពដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ៖

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃអៃុវត្តៃិងកំពុងករៀបចំកកៀរគរោរោំតទ ៃិងោរសហោរ 

កដើម្ីអៃុវត្តោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងបកងកេើៃោរយល់ដឹងអំពីៃវាៃុវត្តៃ៍ៃិងោរនច្តបឌិតកព្ុង 

អង្គភាពផ្តល់កសវា កដ្យកផ្្ត តសំខាៃ់កលើ៖
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

 - បកងកេើៃោរផសេព្ផសាយ ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លអំពីកោលោរណ៍ “២ម៣ក” ឬ កវលា 

ទាងំ៥ ៃិងយុទ្ធសាសស្ត តសីសា្អ ត

 - ផសេព្ផសាយ ៃិងជំរុញោរកលើកទឹកចិត្តឱ្យបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ កៅបៃ្តោរសិកសាកៅ 

កតរៅតបកទស

 - មៃទាីរកពទ្យបៃ្តដផៃោរដឹកនំាបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យកៅកធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសាកៅកតរៅ 

តបកទស កដើម្ីដស្ងយល់បដៃ្មអំពីបរិបទោរងារ ៃិងោរផ្តល់កសវាឱ្យោៃ់ដតល្អ 

តបកសើរ

 - ករៀបចំោលវិភាគ សតមាប់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យៃិងតគនូបកងា្គ លដចករដំលកព័ត៌មាៃ  

ៃិងចំកណះដឹង (ដចូជា ោរអកញ្ជ ើញតគនូបកងា្គ លពីមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោធិ៍សាត់មកដចក 

រដំលក ជាកដើម)

 - កតជើសករសី ៃិងផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យអំពីជំនាញបកច្ចក- 

កទស ្្មីៗ។
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ជំព
ូក
ទី៤

ជពូំកទី៤. សេចក្ីេន្និដ្ឋា ន

្ររំ្្ូរទទី៤� ពសច្រ្តទីសននាិដ្្ឋ ន

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃកដើរតនួាទីោ៉ា ងសំខាៃ់ កៅក្ពុងោរចលូរមួអៃុវត្តោរ 

ដកលម្អៃវូរកបៀបរបបនៃោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាលកតមិតមលូដ្ឋា ៃឱ្យ 

ោៃ់ដតមាៃគុណភាពតបកសើរក�ើង តសបតាមកោលៃកោបាយនៃោរដកទតមង់របស់រាជ- 

រដ្ឋា ភិបាល។ ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យមាៃោរវិវត្តជាវិជ្ជមាៃចាប់តំាងពីឆំ្្២០០៣ រហតូ 

មកដល់បច្ចពុប្ៃ្ (ឆំ្្២០២០) កដ្យសារមាៃោរចលូរមួអភិវឌ្ឍពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធនានា  

(អាជ្ាធរថ្្ក់កខត្ត តសពុក �ុំ មៃទាីរសុខាភិបាល មៃទាីរកពទ្យកខត្ត ោរិោល័យសុខាភិបាល 

តសពុកតបតិបត្តិ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ មសៃ្តីរាជោរ ៃិងបុគ្គលិកទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ អង្គោរនដគូោក់ព័ៃ្ធ សហគមៃ៍ តបជាជៃ ៃិងតពះសង្) កទើប្ៃកៅ 

សកតមចបាៃកជាគជ័យ ៃិងោ្យជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូកលខ១ ទទូាងំតបកទស  

កតមិត CPA1 ដដលទទលួសា្គ ល់កដ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ោលពីឆំ្្២០១៩ ៃិងទទលួ

បាៃជា្វិោសតមាប់ោំតទដល់ោរកលើកទឹកចិត្ត មសៃ្តី ៃិងោរអភិវឌ្ឍស្ាប័ៃ។

បទពិកសាធៃ៍កជាគជ័យកៃះ គដឺផ្អកកៅកលើកតា្ត មួយចំៃួៃដចូខាងកតោម៖

ទី១.ភាពជាអ្កដឹកនំា សាមគ្គីភាព ៃិងកិច្ចសហោរល្អរវាងថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិក 

មៃទាីរកពទ្យ រមួជាមួយៃឹង អាជ្ាធរៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធ។

ទី២.ោរបំកពញោរងារកដ្យមាៃកំណត់ៃវូោរពិពណ៌នាមុខតំដណង ៃិងោរវាយតនម្ 

ចបាស់លាស់កដ្យផសារភា្ជ ប់កៅៃឹងោរកលើកទឹកចិត្តដដលកកើតកចញពីបទពិកសាធៃ៍នៃោរ 

អៃុវត្តយៃ្តោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស។

ទី៣.ោរកតតៀមលក្ណៈសម្ត្តិកព្ុងោរចលូរមួតប�ងតបណំាង កដ្យឈរកលើោរ 

សកតមចចិត្តតបកបកដ្យទំៃុកចិត្តខ្ស់ដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរកសាងកិត្តិយស លទ្ធផល 

សកតមចបាៃ ោរកសាងទំៃុកចិត្តជៃូតបជាជៃ ឆៃទាៈចលូរមួ ៃិងោរចលូរមួពីបុគ្គលិក 

តគប់កតមិត។
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ទី៤.ោរដកលម្អរកបៀបរបបនៃោរតគប់តគង កដ្យបាៃកំណត់អំពីរហំរូ ៃិងៃីតិវិធ ី

នៃោរផ្តល់កសវាមាៃភាពចបាស់លាស់ ៃិងសុតកឹតភាព តពមទាងំមាៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ 

តបកបកដ្យតម្ាភាព។

ទី៥.ោរកំណត់ៃវូយៃ្តោរ ៃិងៃីតិវិធីចបាស់លាស់កព្ុងោរទទលួ ៃិងកដ្ះតសាយបញ្ហា  

តបឈម ៃិងោរលំបាកនានារបស់តបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍។

ទី៦.ោរកសាងៃវូទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ តបជាពលរដឋា តពះ- 

សង្ សហគមៃ៍ ៃិងដដគអូភិវឌ្ឍោក់ព័ៃ្ធ។

ទី៧.គំៃិតផ្តលួចកផ្តើមក្ពុងោរកលើកកម្ស់គុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ តាម 

រយៈោរដ្ក់កចញៃវូយុទ្ធសាសស្ត  “តសីសា្អ ត” ក្ពុងោរទាក់ទាញោរោំតទ ៃិងកោលោរណ៍  

“២ម៣ក” ឬកវលាទាងំ៥ សតមាប់ោរលាងនដសកសងា្គ ះជីវិត តពមទាងំោរអៃុវត្តៃវូយុទ្ធនាោរ  

“ស្ាគមៃ៍” ក្ពុងោរជតមាបសួរៃិងទទួលអ្កជំងឺ។

កទាះបីោ៉ា ងណាក៏កដ្យ ោរវិវត្តកៅកព្ុងសង្គមមាៃោរផ្្ស់ប្តនូរ ៃិងដតបតបលួលោ៉ា ង 

ឆ្ប់រហ័ស ដដលទាមទារឱ្យអ្កតគប់តគង ៃិងអ្កអៃុវត្តទាងំអស់ តតនូវករៀៃសតូតពីបទពិ- 

កសាធៃ៍វិជ្ជមាៃៃិងអវិជ្ជមាៃ កដើម្ីករៀបចំដកលម្អអង្គភាពៃិងរកបៀបរបបនៃោរដឹកនំាៃិង 

ោរតគប់តគងោរងាររបស់ខ្លួៃឱ្យតសបកៅៃឹងស្ាៃភាពជាក់ដស្តង សំកៅ្ៃកៅកលើក 

កម្ស់គុណភាពៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរតគប់តគងកព្ុងអង្គភាព តពមទាងំកឆ្ើយតបទាៃ់កពល- 

កវលា ៃិងមាៃតបសិទ្ធភាពចំកោះកសចក្តីតតនូវោររបស់តបជាជៃ។

ជារមួ កតា្ត កជាគជ័យដដលបាៃអៃុវត្តខាងកលើកៃះៃឹងោ្យកៅជាកមករៀៃពិកសាធៃ ៍

ក្ពុងោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅតាមអង្គភាពដដលមាៃកតមិតតបហាក់- 

តបដហលោ្ ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីផ្តល់ជាតតីវិស័យកព្ុងោរដកលម្អោរតគប់តគង ៃិង 

ោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរមួយកតមិតកទៀត។
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គន
្ថន
ិទ
ទ្េស

គន្ថនិទ្ទេស

្រន្និពទ្ទស

ល�រ ព ្្ម រះឯ្រសារ

១ តពះរាជតកម ៃស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមករា ឆំ្្១៩៩៦ ស្ត ីពីោរបកងកេើតតកសងួ 

សុខាភិបាល។

២ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្១៩៩៧ អៃុតកឹត្យកលខ ៦៧ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២២ ដខតុលា 

ឆំ្្១៩៩៧ ស្ត ីពីោរករៀបចំៃិងោរតបតពឹត្តកៅរបស់តកសងួសុខាភិបាល។

៣ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០០៩ អៃុតកឹត្យកលខ ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី ២៧ ដខកមសា 

ឆំ្្២០០៩ ស្ត ីពីោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសសនៃតកសងួ 

សុខាភិបាល។

៤ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៣ អៃុតកឹត្យកលខ ១៩១ អៃតក.បក ស្ត ីពីោរបកងកេើតៃិង 

ដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសសនៃតកសងួសុខាភិបាល ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខ 

កមសា ឆំ្្២០១៣។

៥ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៣ អៃុតកឹត្យកលខ៤៥៥ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៥ ដខមិ្ុនា  

ឆំ្្២០១៣ ស្ត ីពីោរករៀបចំៃិងោរតបតពឹត្តនៃគណៈកមា្ម ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ។

៦ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៣ អៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា  

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ 

អប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល។

៧ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៩ អៃុតកឹត្យកលខ ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទ២៤ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរទទួលសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យអប់រំ  

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

៨ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៣ ßកម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥à។

៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៨ ßយុទ្ធសាសស្តចតុកោណដំណាក់ោលទី៤à។
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១០ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យ       

ចីរភាព ២០១៦-២០៣០ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៩។

១១ តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨១ មស.តបក រវាងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសួង 

សុខាភិបាល ៃិងតកសងួមុខងារសារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរ 

ដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ ក្ពុងវិស័យ 

សុខាភិបាល។

១២ តកសួងមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០១៨ កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ 

ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាងលក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ 

ៃិងទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងសុខាភិបាល។

១៣ តកសួងមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០១៨ កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១ សសរ ចុះន ង្ៃទី៧ ដខមិ្ុនា 

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរបកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ។

១៤ តកសងួមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០១៩ កសចក្តីសកតមចកលខ ៤៩៨ មស.សសរ ចុះចុះន ង្ៃទី៣១  

ដខមករា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរដតងតំាងគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្ក 

សតមបសតមលួលកព្ុងោរវាយតនម្ ៃិងកតជើសសតមាងំជុំទី១ កបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរូ 

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

១៥ តកសងួមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០១៩ កសចក្តីសកតមចកលខ ១២៥២ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ 

ដខមីនា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរដតងតំាងគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្ក 

សតមបសតមលួលកព្ុងោរចុះវាយតនម្កៅទីតំាងកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូ្ពុងវិស័យ 

អប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល។

១៦ តកសួងមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០២០ កសចក្តីសកតមច កលខ ១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី ២៤  

ដខមីនា ឆំ្្២០២០ ស្ត ីពីោរបកងកេើតតកពុមោរងារសតមាប់គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរ 

តគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ របស់ជ័យលាភីអង្គភាពកសវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យ 

អប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩។
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១៧ តកសួងសុខាភិបាល ឆំ្្១៩៩៦ តបោសកលខ ៣៣១ ស.កសផ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្១៩៩៦ ស្ត ីពីដផៃោរតគបដណ្ត ប់សុខាភិបាល កខត្តកោធិ៍សាត់។

១៨ តកសួងសុខាភិបាល ឆំ្្១៩៩៨ ßកសចក្តីដណនំាសតមាប់អភិវឌ្ឍតសពុកតបតិបត្តិà។

១៩ តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៤ ßកសចក្តីដណនំាស្ត ីពីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកà។

២០ តកសួងសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៦ ßដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៦-២០២០à។

២១ តកសួងសុខាភិបាល ឆំ្្២០២០ របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៩។

២២ រដឋាបាលតសពុកបាោៃ ឆំ្្២០២០ របាយោរណ៍សកង្បស្ត ីពីោរអៃុវត្តោរងាររបស់រដឋាបាល

តសពុកបាោៃ ចុះន ង្ៃទី ២៤ មិ្ុនា ឆំ្្២០២០។

២៣ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ឆំ្្២០២០ លិខិតបងា្គ ប់ោរកលខ០០៥ /២០  

ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមករា ឆំ្្២០២០ របស់ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ។

២៤ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ឆំ្្២០១៩ ßបទបងាហា ញដចករំដលកបទពិ- 

កសាធៃ៍នៃោរតគប់តគងៃិងផ្តល់កសវាសាធារណៈà ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០៦ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩។

២៥ ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក សាង គមឺៃី អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃជាមយួ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី ២៩ ដខមិ្ុនា ឆំ្្ 

២០២០ កៅទីតំាងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។

២៦ ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ខយូ ឌី តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ជាមយួ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី ០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្ 

២០២០ កៅទីតំាងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។

២៧ ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ឈុៃ ផលី្ តបធាៃ URC តបចំាកខត្តកោធិ៍សាត់ ជាមយួ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោលពីន ង្ៃទី ០៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្ 

២០២០ កៅទីតំាងោរិោល័យ URC ក្ពុងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។
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២៨ កិច្ចសមា្ភ ស ៃិងលទ្ធផលកតមងសំណួរជាមយួបុគ្គលិកកពទ្យ សហគមៃ៍ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ 

សរុបតបមាណ ៣១របូ ោលពី ន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។

២៩ កិច្ចសមា្ភ ស ៃិងលទ្ធផលកតមងសំណួរជាមួយតគលួសារអ្កជំងឺ សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ ៃិង 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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ឯកសារយោង

ឯ្រសារពោង

 - កម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥ ឆំ្្២០១៣។

 - យុទ្ធសាសស្តចតុកោណដំណាក់ោលទី៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៨។

 - តពះរាជតកម ៃស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមករា ឆំ្្១៩៩៦ ស្ត ីពីោរបកងកេើតតកសងួ

សុខាភិបាល

 - អៃុតកឹត្យ កលខ ៦៧ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២២ ដខតុលា ឆំ្្១៩៩៧ ស្ត ីពីោរករៀបចំៃិងោរ 

តបតពឹត្តកៅរបស់តកសងួសុខាភិបាល។

 - អៃុតកឹត្យកលខ ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទ២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរទទួលសា្គ ល់ 

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

 - អៃុតកឹត្យកលខ ១៩១ អៃតក.បក ស្ត ីពីោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិ- 

បត្តិោរពិកសសនៃតកសួងសុខាភិបាល ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខកមសា ឆំ្្២០១៣។

 - អៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរវាយតនម្ៃិង 

ោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ 

 - អៃុតកឹត្យកលខ ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី ២៧ ដខកមសា ឆំ្្ ២០០៩ ស្ត ីពីោរបកងកេើតៃិង 

ដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសសនៃតកសួងសុខាភិបាល។

 - អៃុតកឹត្យកលខ៤៥៥ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៥ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣ ស្ត ីពីោរករៀបចំៃិង 

ោរតបតពឹត្តនៃគណៈកមា្ម ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ។

 - កសចក្តីសកតមច កលខ ១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី ២៤ ដខមីនា ឆ្ំ២០២០ ស្ត ីពីោរបកងកេើតតកពុម 

ោរងារសតមាប់គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

របស់ជ័យលាភីអង្គភាពកសវាសាធារណៈគំរ ូកព្ុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល  

ចំណាត់ថ្្ក់កលខ ១ ឆំ្្២០១៩។

 - កសចក្តីសកតមចកលខ ១២៥២ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមីនា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរ 
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ដតងតំាងគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្កសតមបសតមលួលកព្ុងោរចុះ 

វាយតនម្កៅទីតំាងកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

 - កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១ សសរ ចុះន ង្ៃទី៧ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរបកងកេើតគណៈ- 

កម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ។

 - កសចក្តីសកតមចកលខ ៤៩៨ មស.សសរ ចុះចុះន ង្ៃទី៣១ ដខមករា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ីពីោរ 

ដតងតំាងគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្កសតមបសតមលួលកព្ុងោរវាយតនម្  

ៃិងកតជើសសតមាងំជុំទី១ កបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិ- 

បាល។

 - កសចក្តីសកតមចកលខ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរ 

ដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាងលក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងសុខាភិបាល។

 - តបោសរបស់តកសងួសុខាភិបាល កលខ ៣៣១ ស.កសផ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្ 

១៩៩៦ ស្ត ីពីដផៃោរតគបដណ្ត ប់សុខាភិបាល កខត្តកោធិ៍សាត់។

 - តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨១ មស.តបក រវាងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួ 

សុខាភិបាល ៃិងតកសងួមុខងារសារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពីោរ 

ដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុង 

វិស័យសុខាភិបាល។

 - តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨២ មស.តបក រវាងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួ 

អប់រ ំយុវជៃៃិងកីឡា ៃិងតកសងួមុខងារសារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ីពី 

ោរដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង 

វិស័យអប់រំ។

 - ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩) បទបងាហា ញដចករំដលកបទពិ- 

កសាធៃ៍នៃោរតគប់តគងៃិងផ្តល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ 
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បដង្អកបាោៃ។ ោលពីន ង្ៃទី ០៦ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩។

 - លិខិតបងា្គ ប់ោរកលខ០០៥ /២០ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមករា ឆំ្្២០២០ របស់ោរិោល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ។

 -  កិច្ចសមា្ភ ស ៃិងលទ្ធផលកតមងសំណួរជាមយួតគលួសារអ្កជំងឺ សហគមៃ៍មូលដ្ឋា ៃ ៃិង 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។

 - ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ខយូ ឌី តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ជាមយួ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោលពីន ង្ៃទី ០១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។

 - ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ឈុៃ ផលី្ តបធាៃ URC តបចំាកខត្តកោធិ៍សាត់ ជាមយួ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោលពីន ង្ៃទី ០៣ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងោរិោល័យ URC ក្ពុងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។

 - ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក សាង គមឺៃី អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃជាមួយ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោលពីន ង្ៃទី ២៩ ដខមិ្ុនា  

ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។

 - របាយោរណ៍សកង្បស្ត ីពីោរអៃុវត្តោរងាររបស់រដឋាបាលតសពុកបាោៃ។ ចុះន ង្ៃទី ២៤  

មិ្ុនា ឆំ្្២០២០។

 - របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ២០១៦-២០៣០ របស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ឆំ្្២០១៩។

 - របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលរបស់តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៩។

 - លទ្ធផលកតមងសំណួរ ៃិងោរពិភាកសាជាមយួបុគ្គលិកកពទ្យ សហគមៃ៍ៃិងតគលួសារអ្ក 

ជំង ឺសរុបតបមាណ ៣១របូ ោលពី ន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា

ឧបសម័្ន្ធទទី១៖ លិខិតបទដ្្ឋ នោ្រ់្័ន្ធពៅនឹងព្រពុមការងារពរៀបចរំ 
្ររណទីសិ្រសា

 - កសចក្តីសកតមច ស្ត ីពីោរបកងកេើតតកពុមោរងារសតមាប់គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរ 

តគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពកសវាសាធារណៈគំរូ កព្ុង 

វិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ ១ ឆំ្្២០១៩។
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ តួនាទីនិងភារៈកិច្ចថ្នា ក់នីមួយៗននបបពព័ន្ធសុខាភិបាល46
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៦

ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ បបកាសលេខ ៣៣១ ស.កសផ របស់បកសួងសុខាភិបាេ

ឧបសម័្ន្ធទទី៦៖ ពបកាសពលខ ៣៣១ ស�្រសផ 
របស់ព្រសួងសុខាភិបាល ចុរះម ង្ៃទទី២៤ ងខ្រ្រកា ដ្ ឆ្នា រំ១៩៩៦ 

ស្តទី្ទីងផនការព្របដណ្ត ប់សុខាភិបាល ពខត្តពោធិ៍សាត់



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ បបកាសលលខ ៣៣១ ស.កសផ របស់បកសួងសុខាភិបាល48
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៧

ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ គណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការ របស់មន្ទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន

ឧបសម័្ន្ធទទី៧៖ ្រណៈ្រម្មការ និងអនុ្រណៈ្រម្មការ 
របស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ គណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការ របស់មន្ទទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន50
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៧

ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ គណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការ របស់មន្ទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ គណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការ របស់មន្ទទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន52
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៨

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ ឧបករណ៍វាយតមមលៃស្នា មៃការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នា ក់ៗ

ឧបសម័្ន្ធទទី៨៖ ឧប្ររណ៍វាយតមមលៃសានា មដការងាររបស់បុ្រ្គលិ្រ 
សុខាភិបាលមានា ្រ់ៗ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ ឧបករណ៍វាយតមមលៃសានា មដការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នា ក់ៗ54
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៨

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ ឧបករណ៍វាយតមមលៃស្នា មៃការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នា ក់ៗ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៩ មតិតតឡប់ពីអតិថិជនដដលមកទទួលសសវា56

ឧបសម័្ន្ធទទី៩៖ មតិពតៃប់្ទីអតិ្ិ្រនងដលម្រទទួលពសវា
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

០

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សកម្មភាពកករុមការងារចុះកបមូលទិន្ននព័យ

ឧបសម័្ន្ធទទី១០៖ ស្រម្មភា្ព្រពុមការងារចុរះពបមលូទិននាន័យ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សកម្មភាពកករុមការងារចុះកបមូលទិន្ននព័យ58
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

០

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សកម្មភាពកករុមការងារចុះកបមូលទិន្ននព័យ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១១ ឯកសណ្្ឋ នបុគ្គលិក និងគគរូពេទ្យមន្ទទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន60

ឧបសម័្ន្ធទទី១១៖ ឯ្រសណា្ឋ នបុ្រ្គលិ្រ និងព្ររូព្ទ្យ 
មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

២

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ សមិទ្ធផលស្នា ដៃចពំោះកិច្ចខិតខបំបរឹងបបបងរបស់មន្ទីរពេទ្យបាកាន

ឧបសម័្ន្ធទទី១២៖ សមិទ្ធផលសានា មដចរំពោរះ្រិច្ចខិតខរំពបឹងងពបង 
របស់មន្ទទីរព្ទ្យបាកាន



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៣ ទិដ្ឋភាពនិងហេដ្្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធមន្ទទីរហពទ្យបងងអែកបាកាន62

ឧបសម័្ន្ធទទី១៣៖ ទិដ្ឋភា្និងពហដ្្ឋ រចនាសម្័ន្ធ 
មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៣

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៣ ទិដ្ឋភាពនិងហេដ្្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរហពទ្យបងងអែកបាកាន



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៤ សកម្មភាពផ្តល់និងទទួលសសវារបស់មន្ទទីរសពទ្យបងងអែកបាកាន64

ឧបសម័្ន្ធទទី១៤៖ ស្រម្មភា្ផ្តល់និងទទួលពសវារបស ់
មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

65

ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៤

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៤ សកម្មភាពផ្តល់និងទទួលសសវារបស់មន្ទីរសពទ្យបងងអែកបាកាន



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៤ សកម្មភាពផ្តល់និងទទួលសសវារបស់មន្ទទីរសពទ្យបងងអែកបាកាន66
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៥

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៥ សកម្មភាពបបជុ ំនិងកម្មវធិីបណុ្ុះបណ្្លអប់រ ំ

ឧបសម័្ន្ធទទី១៥៖ ស្រម្មភា្ពប្រុរំ និង្រម្មវិធទីបណ្តពុ រះបណា្ត លអប់រំ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៥ សកម្មភាពបបជុ ំនិងកម្មវធិីបណុ្ុះបណ្្លអប់រ ំ68
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៦

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៦ ការគ្រប់គ្រងបុ្រ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ

ឧបសម័្ន្ធទទី១៦៖ ការព្រប់ព្រងបុ្រ្គលិ្រមន្ទទីរព្ទ្យ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៦ ការគ្រប់គ្រងបុ្រ្គលិកមន្ទទីរពេទ្យ70
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៦

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៦ ការគ្រប់គ្រងបុ្រ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៧ ពាក្យសសាលោ កក្នុងមន្ទទីរសេទ្យបាកាន72

ឧបសម័្ន្ធទទី១៧៖ ោ្រ្យពសាលៃ ្រ្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យបាកាន
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XXIមាតិកានុក្រម

មា
ត
ិកា
នុក
្រ
ម

មាតិកានុព្រម្ិសា្ដ រ

បុ្្វ្រថា ឧបនាយ្ររដ្ឋមនន្តទី រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ ������������������� I

អារម្ភ្រថា ពទសរដ្ឋមនន្តទីទទួលបន្ទពុ្រពបស្រ្រម្ម្ិពសស និងជាពបធាន 

              ្រណៈ្រម្មការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តល់ពសវាសាធារណៈថានា ្រ់ជាតិ ������III

អារម្ភ្រថា រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងមុខងារសាធារណៈ ���������������������������������������������� V

អារម្ភ្រថា រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងសុខាភិបាល ����������������������������������������������������VII

ពសច្រ្ដទីង ល្ៃងអរំណរ្រុណ������������������������������������������������������������������������ IX

បញ្ទីអ្រ្សរកាត់ ���������������������������������������������������������������������������������� XI

បញ្ទីតារាង �������������������������������������������������������������������������������������� XV

បញ្ទីរូបភា្ ������������������������������������������������������������������������������������ XVI

បញ្ទីពកាហ្វិ្រ ����������������������������������������������������������������������������������XVII

បញ្ទីពបអប ់�����������������������������������������������������������������������������������XVIII

បញ្ទីឧបសម័្ន្ធ ��������������������������������������������������������������������������������� XIX

្ររំ្្ូរទទី១� ពសច្រ្តទីពផ្តើម ������������������������������������������������������������������������� ១

១.១. សាវតារនៃដំកណើរោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ.............. ១

១.២. លំនំាបញ្ហា នៃោរតសាវតជាវ ......................................................... ៤

១.៣. កោលបំណងនៃោរតសាវតជាវ ...................................................... ៥

១.៤. ដដៃកំណត់ៃិងវិសាលភាពនៃោរតសាវតជាវ ...................................... ៥

១.៥. វិធីសាសស្ត នៃោរចងតកងករណីសិកសា ៃិងោរតបមលូព័ត៌មាៃ ..................៧

១.៥.១. ោរសិកសា ោរពិៃិត្យ ៃិងោរវិភាគកលើឯកសារដដលមាៃតសាប.់....... ៨

១.៥.២. វិធីសាសស្ត  ៃិងបកច្ចកកទសតបមូលព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យ  ................. ៨
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១.៥.៣. ោរកផទាៀងផ្ទា ត់ទិៃ្ៃ័យជាមយួ អ.ផ.ស គំរ ូៃិងោរជបួពិភាកសា 

           ជាមយួតកពុមោរងារដឹកនំារមួ  ............................................. ១១

១.៥.៤. សំណួរកោលសតមាប់ោរសិកសាចងតកងករណីសិកសា  ................. ១១

្ររំ្្ូរទទី២� ស្ានភា្បច្ចពុប្បននាវិស័យសុខាភិបាលនិងសមិទ្ធ្រម្មមនមន្ទទីរព្ទ្យ 

              បងងអែ្របាកាន �������������������������������������������������������������������� ១៥

២.១. បរិោរណ៍រមួនៃោរដកទតមង់ ...................................................... ១៥

២.២. ទិដឋាភាពរមួនៃតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល ................................................ ១៧

២.៣. ស្ាៃភាពទូកៅរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ .................................. ១៩

២.៣.១. ភមូិសាសស្តមៃទាីរកពទ្យ ...................................................... ១៩

២.៣.២. តបវត្តិមៃទាីរកពទ្យ ........................................................... ២២

២.៣.៣. ចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងគុណតនម្ ...................................២៥

២.៣.៤. ស្ាៃភាពបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ .............................................២៧

២.៣.៥. ោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ....................................................៣០

២.៣.៦. កតា្ត វិជ្ជមាៃនៃោរតគប់តគង ៃិងោរអៃុវត្តោរងារ ...................៣៣

២.៣.៧. កតា្ត ដដលសកតមចចិត្តចូលរមួកព្ុងោរតប�ងតបណំាង ................៣៦

២.៤. សមិទ្ធផលនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ .....៣៨

២.៤.១. ោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល ................................................៣៨

២.៤.២. សមិទ្ធផលមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ......................................៣៩

្ររំ្្ូរទទី៣� បទ្ិពសាធន៍ពជា្រ្រ័យរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ������������������ ៤៥

៣.១. ស្តង់ដ្កសវាសាធារណៈ .......................................................... ៤៥

៣.១.១. គុណភាពព័ត៌មាៃ .......................................................... ៤៦

៣.១.១.១. បទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវា ............................... ៤៦

៣.១.១.២. ព័ត៌មាៃដដលផសេព្ផសាយ ..........................................៤៧
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៣.១.១.៣. មកធយាបាយផសេព្ផសាយ ............................................ ៤៩

៣.១.២. ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរទទួលយកកសវា ................................ ៥១

៣.១.២.១. ទីតំាងៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ...................................... ៥១

៣.១.២.២. ៃីតិវិធីៃិងលក្ខណ្ ............................................... ៥៤

៣.១.៣. ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទួលអ្កកតបើតបាស់កសវា ............... ៥៥

៣.១.៣.១. ោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា .................................... ៥៥

៣.១.៣.២. យៃ្តោរសតមបសតមលួល .......................................... ៥៦

៣.១.៣.៣. វិធាៃោរដកលម្អ ..................................................៥៧

៣.១.៤. ោរផ្តល់កសវាតាមកោលោរណ៍កំណត់ៃិងតបកបកដ្យ 

            អភិបាលកិច្ចល្អ ............................................................ ៥៨

៣.១.៤.១. ផ្តល់កសវាតាមកោលោរណ៍កំណត ់.............................. ៥៨

៣.១.៤.២. កសវាផ្តល់មាៃអភិបាលកិច្ចល្អ ................................... ៥៩

៣.១.៥. យៃ្តោរព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ឹងតវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាស់កសវា ..... ៦០

៣.២. ៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល ............................................ ៦១

៣.២.១. ោរដឹកនំា ៃិងោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ..................................៦២

៣.២.១.១. ោរករៀបចំដផៃោរៃិងោរអៃុវត្តដផៃោរោរងារ ..............៦២

៣.២.១.២. ោរតគប់តគងតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃសុខាភិបាល ....................... ៦៤

៣.២.១.៣. ោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបដង្អក ................................... ៦៥

៣.២.២. ោរបងាកេ រ ោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ ៃិងអនាម័យ ................. ៦៩

៣.២.២.១. ោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ..................... ៦៩

៣.២.២.២. អនាម័យ ...........................................................៧១

៣.២.២.៣. សុវតិ្ភាពចំណីអាហារ ...........................................៧២

៣.២.៣. ោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ .........................៧២
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៣.២.៣.១. ោរករៀបចំោរកលើកកម្ស់គុណភាព ............................៧២

៣.២.៣.២. ោរដកលម្អគុណភាពដផ្កសម្ភព ................................៧៤

៣.២.៣.៣. ោរដកលម្អគុណភាពដផ្កទារកកទើបៃឹងកកើត/ជំងឺកុមារ ..... ៧៦

៣.២.៤. លទ្ធផលនៃោរអៃុវត្តោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ...៧៨

៣.៣. ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ  ........................................................... ៧៩

៣.៣.១. ោរករៀបចំៃិងោរអៃុវត្តដផៃោរ្វិោ ................................. ៨០

៣.៣.១.១. ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោ .......................................... ៨១

៣.៣.១.២. ោរអៃុវត្ត្វិោ ៃិងតបព័ៃ្ធរបាយោរណ ៍......................៨៣

៣.៣.២. ោរករៀបចំបញ្ជ ីសារកពើភណ្ .............................................. ៨៥

៣.៤. ោរតគប់តគង ៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ ................................... ៨៦

៣.៤.១. ោរតគប់តគងធៃធាៃមៃុសសេ .............................................. ៨៦

៣.៤.១.១. ោរកធ្ើដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ .................................... ៨៦

៣.៤.១.២. ោរតគប់តគងគុណផល ............................................ ៨៨

៣.៤.២. ោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ ............................................... ៩០

៣.៤.២.១. ោរករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល .............................. ៩០

៣.៤.២.២. ោរអៃុវត្តនៃោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ ....................... ៩១

៣.៥. ោរករៀបចំ ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃ  ..................................................៩២

៣.៥.១. ោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃៃិងភាពសា្អ ត ......................៩២

៣.៥.១.១. ឯកសារកោលសតមាប់ោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃ 

              ៃិងភាពសា្អ ត ........................................................៩២

៣.៥.១.២. ោរអៃុវត្តោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃៃិងភាពសា្អ ត ...៩៣

៣.៥.២. ភាពសា្អ តកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យៃិងភាពនបត ..................... ៩៤

៣.៥.២.១. ោរដណនំាពីភាពសា្អ តកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យៃិងភាពនបតង ... ៩៤



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

XXVមាតិកានុក្រម

មា
ត
ិកា
នុក
្រ
ម

៣.៥.២.២. ោរអៃុវត្តកដើម្ីភាពសា្អ តក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យៃិងភាពនបតង ... ៩៤

៣.៥.៣. ទីតំាងអង្គពុយលំដហៃិងចំណតោៃជំៃិះ ............................... ៩៥

៣.៥.៣.១. ទីតំាងអង្គពុយលំដហ ................................................ ៩៥

៣.៥.៣.២. ចំណតោៃជំៃិះ ................................................. ៩៦

៣.៥.៤. ោរតគប់តគងសំណល់រាវកៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ........................ ៩៦

៣.៥.៥. ោរកតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត ោរបំពុលកដ្យកិ្ៃ ៃិងសំក�ង  ............ ៩៧

៣.៥.៥.១. ោរកតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត ............................................. ៩៧

៣.៥.៥.២. ោរបំពុលកដ្យកិ្ៃៃិងសំក�ង ................................. ៩៧

៣.៥.៦. ោរចាត់តំាងអៃុវត្តោរងាររបស់តកពុមតតលួតពិៃិត្យោរបងាកេ រៃិង 

           ោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ............................. ៩៨

៣.៦. ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ ............ ៩៩

៣.៦.១. ោរពតងឹងទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា .......................... ៩៩

៣.៦.២. ោរកកៀរគរធៃធាៃៃិងសហោរជាមយួនដគូអភិវឌ្ឍ ................ ១០១

៣.៦.៣. ោររករៀបចំបកងកេើតគណៈកម្មោរ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ .............១០៣

៣.៧. ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមួយតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍  ....... ១០៥

៣.៨. ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កដើម្ីកធ្ើឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរ

        ោៃ់ដតតបកសើរ .................................................................... ១០៨

្ររំ្្ូរទទី៤� ពសច្រ្តទីសននាិដ្្ឋ ន ���������������������������������������������������������������� ១១៥

្រន្និពទ្ទស ������������������������������������������������������������������������������������១១៧

ឯ្រសារពោង ��������������������������������������������������������������������������������១២១

ឧបសម័្ន្ធ ��������������������������������������������������������������������������������������១២៥





គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរបស ់

្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ្ររំរ ូ ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល  

ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ ឆ្នា រំ២០១៩ ” សតមាប់ “មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់”  

ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិងតគប់តគងផ្ទា ល់របស់សាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាព 

តកពុមោរងារ ដចូខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថានា ្រ់ដឹ្រនារំព្រប់ព្រង្រពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា  រដឋាកលខាធិោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ  

 ៃិងជានាយកសាលាភមូិៃទារដឋាបាល

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត ងហ៊ល ចរំពរើន  រដឋាកលខាធិោរនៃតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ 

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ឆពតាវុធ អៃុរដឋាកលខាធិោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ អគ្គនាយកនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ អគ្គនាយករងនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត តបធាៃនាយកដ្ឋា ៃកសវាសាធារណៈនៃតកសងួ 

 មុខងារសាធារណៈ

៧. កលាក ផុន សុជាតិ មសៃ្តីនៃសាលាភូមិៃទារដឋាបាល

ខ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដឹ្រនារំនិងពបតិបត្តិ្រពពមាង៖

១. កលាកកវជ្ជបណ្ិត លទី វិជ្ារ៉ាវុធ តបធាៃ
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គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈរបស់្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ្ររំរ ូ្រនាពុងវិស័យ

អប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ ឆ្នា រំ២០១៩ ” សតមាប់ 

“មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់” ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិង

តគប់តគងផ្ទា ល់របស់សាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាពតកពុមោរងារ 

ដូចខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថានា ្រ់ដឹ្រនារំព្រប់ព្រង្រពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត ងហ៊ល ចរំពរើន

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ឆពតាវុធ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត

៧. កលាក ផុន សុជាតិ

ខ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដឹ្រនារំនិងពបតិបត្តិ្រពពមាង៖

១. កលាកកវជ្ជបណ្ិត លទី វិជ្ារ៉ាវុធ

២. កលាក ធន់ ប៊ុនពធឿន

៣. កលាក ពបា្រ់ ពបានទីដ្្ឋ

៤. កលាក ឡាយ រដ្្ឋ

៥. កលាកតសី ពសង ពសរើវឌ្ឍនា

៦. កលាក ជា ឡាលទីន

៧. កលាក ឈឺន សាលទីន

៨. កលាក អឹម ច័ន្ទសុភា

៩. កលាក សុខ ច័ន្ទ្រិតយោ

១០. កលាក ឈិត សុចននា្ត

១១. កញ្្ញ  ពអង សុជាតា្ត

១២. កលាក ពខន ចន្ា

១៣. កលាក នួន ប៊ុនណា

១៤. កលាក សិ សុពហង

១៥. កលាក ស ូសុភា

១៦. កលាក ហួត ពវ៉ងហួ

១៧. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ុនា

១៨. កលាក យឹម សុបញ្្ញ
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ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហា្រ្សពត

ព្រសួងមុខងារសាធារណៈ
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សានា មញញឹមរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណទីសិ្រសា

មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់
្រ័យលាភទីចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ CPA1 ឆ្នា រំ២០១៩

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរបស់្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈ្ររំរ ូ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ 

ឆ្នា រំ២០១៩ ” 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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