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អារមភកថា 
លកេួងេុខាភិបាល បាននឹងកំពុងបនថពលងឹងមុខងារ និងរួនទី្របេ់មណឍ លេុខភាព និងមនធីរ

សពទ្របង្ងែក សដើមផឲី្រមូលោឌ នេុខាភិបាលសាធារណៈទំងអេ់សនុះ កាន់ង្រមានេមរទភាពរងឹមំាកបុង
ការផថល់សេវាេុខភាពជូនលបជាពលរដឌ សោយឈរសលើសោលការណ៍ៈ ោំោរ េុខភាពេងគម យកចិរថ
ទុ្កោក់សលើអរិែិជន សេវាេុខភាពនិងអនថោគមន៍សាធារណៈមានគុណភាពខភេ់ ពលងឹងធនធាន
មនុេស និងអភិបាលកិចចលែ និងគណសនយរភាព។ កបុងន័យសនុះ លកេួងេុខាភិបាលបានពិនិររសមើល
សឡើងវញិ និងសធឝើបចចុបផនបកមយ សេចកថីង្ណនំេថីពីេំណំុេកមយភាពបគងគប់ សដើមផរីលមង់ទិ្េននការ 
អភិវឌណន៍មនធីរសពទ្របង្ងែកទូ្ទំងលបសទ្េ។  

សេចកថីង្ណនំសនុះ គឺជាឧបករណ៍បសចចកសទ្េដ៏េំខាន់ េលមាប់អងគភាពេុខាភិបាលលគប់ជាន់
ថាប ក់ ពិសេេមនធីរសពទ្របង្ងែក សលបើលបាេ់សដើមផពីលងឹងមុខងាររបេ់មនធីរសពទ្រ សោលគឺ មុខងារលគប់លគង 
និងមុខងារផថល់សេវា ដូចបានកំណរ់សៅកបុងេំណំុេកមយភាពបគងគប់។ មុខងារទំងពីរសនុះមានទំ្នក់
ទំ្នងោប ោ៉ងជិរេបិទ្ន។ ការដឹកនំ និងការលគប់លគងមនធីរសពទ្របានលែ នឹងនំឲ្រការផថល់សេវាមានគុណ
ភាព និងលបេិទ្នភាពគួរជាទី្ទុ្កចិរថរបេ់លបជាពលរដឌ លពមទំងសលើកទឹ្កចិរថដល់លបជាពលរដឌឲ្រមក
សលបើលបាេ់សេវាមនធីរសពទ្រ សៅសពលមានបញ្ញហ េុខភាព។ ការង្េឝងរកការង្ែទំេុខភាពទន់សពល
សវលា និងការទ្ទួ្លបានសេវាង្ែទំ ពាបាលមានគុណភាព នឹងរមួចំង្ណកដល់ការសលើកកមភេ់េុខ
ភាពរបេ់លបជាពលរដឌឲ្រកាន់ង្រលបសេើរសឡើង។  

កបុងបរកិារណ៍ខាងសលើសនុះ លកេួងេុខាភិបាលសជឿជាក់ថា មគនថី និងបុគគលិកេុខាភិបាលលគប់
ជាន់ថាប ក់ អងគភាពេុខាភិបាលថាប ក់ជារិ មនធីរេុខាភិបាលសខរថ និងស្េុកលបរិបរថិ ជាពិសេេមនធីរសពទ្រ
បង្ងែកទំងអេ់ កបុងទូ្ទំងលបសទ្េ លរូវលបរិបរថិសោយម៉រ់ចរ់ាមសេចកថី ង្ណនំសនុះ កបុងកិចចខិរខំលបឹង
ង្លបងសលើកកមភេ់ការលគប់លគង និងការសធឝើង្ផនការអភិវឌណមនធីរសពទ្រ ការលររួពិនិររាមោន និងការ    
ផថល់សេវាសៅកបុងមនធីរសពទ្រ សដើមផីធានឲ្រលបជាពលរដឌកមភុជាលគប់របូ ពិសេេលបជាពលរដឌលកីលកទ្ទួ្ល
បានសេវាពាបាល និងង្ែទំជំងឺមានគុណភាព និងលបេិទ្នភាពខភេ់លពមទំងលបកបសោយេមធម៌។  
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ជំពកូ ១. សេចកី្តស្ីើម 
 

១.១. សារបាន 
សៅឆ្ប ំ១៩៩៦ លកេួងេុខាភិបាលននលពុះោជាណ្តចលកកមភុជាបានអនុវរថកមយវធីិកំង្ណទ្លមង់    

វេ័ិយេុខាភិបាល សោយបានកំណរ់ចាេ់លាេ់នូវមុខងារ និងរួនទី្ ននថាប ក់នីមួយៗ សៅកបុងលបព័នន
េុខាភិបាល កបុងសនុះមាន មុខងារនិងរួនទី្ របេ់មណឍ លេុខភាពនិងមនធីរសពទ្របង្ងែក ាមរយៈអភិ
លកមលបព័ននេុខាភិបាលស្េុកលបរិបរថិ ។ ស្េុកលបរិបរឋិទ្ទួ្លខុេលរូវកបុងការផថល់សេវាេុខាភិបាលពីរ
កលមិរេលមាប់លបជាជនទូ្សៅ។ ករមតិទី១ គ ឺ មណ្ឌ លសុខភាព ង្ដលផឋល់នូវសេវាេំណំុេកមយភាព

អបផបរមិា។ ចំង្ណក ករមតិទី២ គ ឺមនទីរពពទយបង្ងែក ង្ដលផឋល់សេវាេំណំុេកមយភាពបគងគប់។ 
ជាសោលការណ៍ មនធីរសពទ្របង្ងែក មានរួនទី្ផថល់សេវាេំណំុេកមយភាពបគងគប់ និងមណឍ ល

េុខភាពផថល់សេវាេំណំុេកមយភាពអបផបរមិា។ សេវាេំណំុេកមយភាពបគងគប់ និងសេវាេំណំុ
េកមយភាពអបផបរមិាមានេមាេភាគពីរ ដូចោប ៈ (១)ការផតល់ពសវាសុខភាព និង (២) ការរគបរ់គង។ 

សៅឆ្ប ំ២០១២ ទូ្ទំងលបសទ្េមានមនធីរសពទ្របង្ងែក សៅថាប ក់ោជធានី-សខរឋ និងស្េុកលបរិបរឋិ 
េរបុ ចំនួន ៨២  កបុងសនុះ មានមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ១ ចំនួន៣៦ មនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ២ ចំនួន២៨ 
មនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ៣ ចំនួន១៨ និងមណឍ លេុខភាព១០០៤ និងបុ៉េថិ៍េុខភាព១២៣។  

ជាទូ្សៅ មនធីរសពទ្របង្ងែកថាប ក់ស្េុក េទិរសៅសលកាមការលគប់លគងផ្ទធ ល់ របេ់ការោិល័យស្េុក
លបរិបរឋិ ឯមនធីរសពទ្របង្ងែកថាប ក់ោជធានីសខរថ េទិរសៅសលកាមការលគប់លគងផ្ទធ ល់របេ់មនធីរេុខាភិបាល
ោជធានីសខរថ ចំង្ណកមនធីរសពទ្រជារិេទិរសៅសលកាមការលគប់លគងផ្ទធ ល់របេ់លកេួងេុខាភិបាល។  

១.២. មុខងាររបេ់មនធីរសពទ្របង្ងែក 
មនធីរសពទ្រង្ផែកមានរួនទី្ោ៉ងេំខាន់ សៅកបុងលបព័ននេុខាភិបាលសោលគឺជាអងគភាពផថល់សេវា

េុខភាព ង្ដលលរវូមានលគសូពទ្រនិងបុគគលិកជំនញ សេោឌ រចនេមភ័នន និងធនធានចំាបាច់នន សដើមផី
ផថល់សេវាសវជជសាស្រេថ សោយោប់បញ្ចូ លទំងសេវាង្ែទំ និងសេវាោក់ព័ននដនទ្សទ្ៀរ ២៤សម៉ាងកបុងមួយ
នែង និង ៧នែង កបុងមួយេបាថ េ៍។  

ាមសោលការណ៍រមួននលកខណៈវនិិចឆ័យននង្ផនការលគបដណថ ប់េុខាភិបាល មនធីរសពទ្របង្ងែក
មួយលរវូបសលមើលបជាជនពី ១០០.០០០ សៅ ២០០.០០០នក់ សេើយលគបដណថ ប់លបជាពលរដឌកបុងរងឝង់ 
៣០គ.ម (រំបន់ទ្ទួ្លខុេលរូវរបេ់មនធីរសពទ្រ) ឬលរូវចំណ្តយសពលសធឝើដំសណើ រ ២សម៉ាង សោយរែយនថ ឬ
កាណូរ សដើមផីសៅដល់មនធីរសពទ្រសនុះ ។ 
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មនធីរសពទ្របង្ងែកលរវូបានចារ់ថាប ក់ជា ៣ កលមិរ សោយង្ផែកសលើ កលមិរេមរទភាពគវីនីក ចំនួន 
លគូសពទ្រ-បុគគលិក និងចំនួនង្លគ ។ មនធីរសពទ្របង្ងែកេទិរសៅាមស្េុក/ខណឍ /លកុង ជាមនធីរសពទ្របង្ងែក
កលមិរ១ ឬ កលមិរ ២ ឯមនធីរសពទ្របង្ងែកេទិរសៅកបុងោជធានីសខរថ ជាមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ៣។ មនធីរ
សពទ្រសខរឋមានលកខណៈេមផរថិពិសេេ សោយសដើររួជាមនធីរសពទ្របង្ងែកេលមាប់ស្េុកលបរិបរឋិង្ដលខវួន
ាំងសៅផង និងេលមាប់ស្េុកលបរិបរឋិសផសងៗសទ្ៀរសៅកបុងសខរឋសនុះផង សេើយមនធីរសពទ្រជារិេទិរកបុង
ោជធានីភបំសពញេលមាប់មនធីរសពទ្របង្ងែកទូ្ទំងលបសទ្េ។  

• មនទីរពពទយបង្ងែកករមតិ១: មានសេវាវុះការ់រូច(សោយមិនសលបើលបាេ់ថាប ំេណឋំ ) និង
ោ៉ងសហាចណ្តេ់លរវូមានសេវាង្ផបកេមមព។ 

• មនទីរពពទយបង្ងែកករមតិ២: មានសេវាេសគងាគ ុះបនធ ន់ និងវុះការ់ធំ សោយសលបើលបាេ់ថាប ំ
េណឋំ ។ កញ្ច ប់សេវាសវជជសាស្រេថនិងអមសវជជសាស្រេថ សលចើនជាងមនធីរសពទ្រកលមិរ១ ង្ររិច
ជាងមនធីរសពទ្រកលមិរ៣។ 

• មនទីរពពទយបង្ងែកករមតិ៣: មានសេវាេសគងាគ ុះបនធ ន់ និងវុះការ់ធំ សោយសលបើលបាេ់ថាប ំ
េណឋំ  សលចើនជាងមនធីរសពទ្រកលមិរ២ (ទំងចំនួននិងេកមយភាព)  លពមទំងមានសេវាឯក
សទ្េសផសងៗ ។ 

តារាងខាងពរកាមបង្ហា ញអពីំករមតិពសវា ននសណំុំ្សកមមភាពបង្រងគប ់ ពៅតាមរបពភទមនទីរពពទយបង្ងែក 
នីមួយៗ៖ 

សណំុំសកមមភាពបង្រ្គប់ មនទីរពពទយតាមករមិត 

១. ការ្លីស់េវាេខុភាព ១ ២ ៣ 

ក. ពសវាពវជជសាង្រសរ √ √ √ 

ចរនថអបកជំងឺ √ √ √ 

កង្នវងង្បងង្ចកអបកជំងឺ √ √ √ 

កង្នវងចុុះបញ្ជ ីអបកជំងឺកណ្តថ ល (រមួ) √ √ √ 

ង្ផបកពិសលោុះជំងឺបញ្ជូ ន (ជំងឺទូ្សៅ និងឯកសទ្េ) √ √ √ 

ង្ផបកពាបាលសោយចលន √ √ √ 
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សណំុំសកមមភាពបង្រ្គប់ មនទីរពពទយតាមករមិត 

ង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ (កញ្ច ប់សេវាសផសងៗោប ) √ √ √ 

ង្ផបកលបសោធនកមយ  √ √ √ 

ង្ផបកជំងឺកុមារ √ √ √ 

ង្ផបកជំងឺទូ្សៅ-មនុេសចាេ់ √ √ √ 

ង្ផបកេលរសាស្រេថ  √ √ 

ង្ផបកេមមព-សោគស្រេឋី √ √ √ 

ង្ផបកេលាោរ និងោក់ថាប ំេណឋំ   √ √ 

ង្ផបកជំងឺឆវង-រសបង-សអដេ៍-លគុនចាញ់.... √ √ √ 

ង្ផបកសេវាឯកសទ្េសផសងៗ    

• ង្ផបកចកខុសោគ   √ 

• ង្ផបកជំងឺមារ់-សធយញ √ √ √ 

• ង្ផបកលរសចៀក លចមុុះ បំពង់ក   √ 

• ង្ផបកជំងឺសេើរង្េផក   √ 

• ង្ផបកេុខភាពផវូវចិរឋ   √ 

ង្ផបកង្ែទំជំងឺ √ √ √ 

ខ. ពសវាអមពវជជសាង្រសរ    

ង្ផបកមនធីរពិសសាធន៍ និងសេវាផឋល់ឈាមៈ 

(កញ្ច ប់អមសវជជសាស្រេឋសផសងៗពីោប ) 
√ √ √ 

• មនធីរពិសសាធន៍ •  •  •  
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សណំុំសកមមភាពបង្រ្គប់ មនទីរពពទយតាមករមិត 

• ធនោរឈាម •  •  • √ 

• សដបូ៉ផឋល់ឈាម •  • √ •  

ង្ផបករមាង ប់សមសោគ និងផគរ់ផគង់កណ្តឋ ល/រមួ   √ √ 

ង្ផបកង្ែទំជំងឺ √ √ √ 

ង្ផបករបូភាពសវជជសាស្រេឋ √ √ √ 

ង្ផបកឱេែសាទ ន √ √ √ 

ង្ផបកអនម័យ និងការបងាក រទ្ប់សាក រ់ការឆវងសោគ    

• អនម័យ និងកាកេំណល់ √ √ √ 

• ការបងាក រ និងការទ្ប់សាក រ់ការឆវងសោគ √ √ √ 

គ. ពសវាគរំទបពចេកពទស និងភសតុភារៈ    

ការទំ្នក់ទំ្នង √ √ √ 

ចរនថអបកជំងឺ √ √ √ 

កង្នវងង្បងង្ចកេភាពអបកជំងឺ √ √ √ 

កង្នវងចុុះបញ្ជ ីអបកជំងឺកណ្តថ ល (រមួ) √ √ √ 

ង្ផបកសបាកគក់ √ √ √ 

ផធុះបាយ និងអាហារបំប៉ន √ √ √ 

ឃ្វ ំងកណ្តថ ល (រមួ) √ √ √ 

លគប់លគងឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រ និងសោងជាង √ √ √ 

រែយនថគិលានេសគងាគ ុះនិងមសធាបាយដឹកជញ្ជូ ន √ √ √ 
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សណំុំសកមមភាពបង្រ្គប់ មនទីរពពទយតាមករមិត 

ឃ. ង្ផនកពេដ្ឋា រចនាសមពន័ធ    

អាោរ √ √ √ 

បណ្តថ ញផគរ់ផគង់អគគិេនី √ √ √ 

បណ្តថ ញផគរ់ផគង់ទឹ្ក √ √ √ 

លបព័ននលូរ √ √ √ 

ឡដុរេំណល់ √ √ √ 

រសតថ េថុក √ √ √ 

បងគន់អនម័យ √ √ √ 

អាោរ ឬបនធប់រមកល់េព √ √ √ 

ង. អនាមយ័ និងការបង្ហា រទបស់ាា តក់ារឆលងពរាគ    

• អនម័យ និងកាកេំណល់ √ √ √ 

• ការបងាក រ និងការទ្ប់សាក រ់ការឆវងសោគ √ √ √ 

២. ការគ្គបគ់្គងមន្ទីរសពទ្យ    

ក. កាពរៀបចរំចនាសមពន័ធរគបរ់គង    

អងគការសលខ √ √ √ 

ាោងអធិបាយអំពី រួនទី្ និងភារកិចចមគនថីដឹកនំ និងមគនថីទ្ទួ្ល
ខុេលរូវាមង្ផបក (សោងាមអងគការសលខ) 

√ √ √ 

គណៈកមយការ និងលកុមការងារេំខាន់ៗ √ √ √ 

ការសរៀបចំង្ផនការ និងែវកិា  √ √ √ 
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សណំុំសកមមភាពបង្រ្គប់ មនទីរពពទយតាមករមិត 

លបព័ននព័រ៌មានេុខាភិបាល √ √ √ 

ធនធានមនុេសេុខាភិបាល    

 ការអភិវឌណន៍ធនធានមនុេស √ √ √ 

 ការលគប់លគងធនធានមនុេស √ √ √ 

េិរញ្ដបផទនេុខាភិបាល √ √ √ 

រដាបាល - េិរញ្ញវតថុ    

ង្ផបកែវកិា-គណសនយរ √ √ √ 

ង្ផបករដឌបាល-បុគគលិក √ √ √ 

ដឹកជញ្ជូ ន រែយនឋគិលានេសគងាគ ុះ េនឋិេុខ √ √ √ 

ង្ផបកលគប់លគងង្ែទំេមាម រៈ បរកិាខ រ √ √ √ 

ង្ផបកលគប់លគងឃ្វ ំងេមាម រៈ √ √ √ 

ង្ផបកលគប់លគងអនម័យ េំណល់ រមកល់េព √ √ √ 

ង្ផបកសបាកគក់-ផធុះបាយ √ √ √ 

 

មនធីរសពទ្របង្ងែកមានេមរទភាពជំនញសវជជសាស្រេថខភេ់ជាង មណឍ លេុខភាព ដូសចបុះមនធីរសពទ្រ
បង្ងែកលរូវលគប់លគងោល់បញ្ញហ េុខភាពង្ដលមណឍ លេុខភាពមិនអាចសោុះស្សាយបាន សោលគឺផថល់
សេវាបំសពញបង្នទមសលើសេវាង្ដលមណឍ លេុខភាពមាន។  

សលៅពីការផថល់សេវាពិសលោុះជំងឺឯកសទ្េ   េសគងាគ ុះបនធ ន់ ពិនិររ ពាបាលនិងង្ែទំ និងសេវា
សាឋ រនីរិេមផទសឡើងវញិ  មនធីរសពទ្រលរូវយកចិរថទុ្កោក់សលើ៖  

 ការផថល់សេវាអប់រ ំ សលើកកមភេ់េុខភាព បងាក រជំងឺដល់អបកជំងឺនិងអបកកំដរ ង្ដលជាេកមយ
ភាពេំខាន់មួយ រមួចំង្ណកដល់លបេិទ្នភាពននការពាបាលង្ែទំសៅកបុងមនធីរសពទ្រ  ។ 
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 ផឋល់ការោំលទ្ង្ផបកបសចចកសទ្េ ការអភិបាល និងការបណថុ ុះបណ្តថ ល ដល់បុគគលិកមណឍ ល
េុខភាព  លបេិនសបើមានេំសណើ ពីការោិល័យស្េកុលបរិបរឋិ ។  

 ពលងឹងលបព័ននបញ្ជូ នអបកជំងឺ ាមទំ្នក់ទំ្នងសទ្ឝទិ្េ  រវាងមណឍ លេុខភាព និងមនធីរសពទ្រ
បង្ងែក និងរវាងមនធីរសពទ្របង្ងែកនិងមនធីរសពទ្រជារិ សោយលរូវផថល់ព័រ៌មានលរឡប់ េថីពី
សាទ នភាពននការពាបាលអបកជំងឺសៅមណឍ លេុខភាពវញិ និងទ្ទួ្លព័រ៌មានលរឡប់ពីមនធីរ
សពទ្រជារិវញិ។ នីរិវធីិេថង់ោ (និោមង្បបបទ្) លរវូមានសៅនឹងកង្នវង និងអនុវរឋជាលបចំា
ទ្លមង់ង្បបបទ្ននការបញ្ជូ ន និងព័រ៌មានលរឡប់  ការរមកល់ឯកសារ  និងពិធីសារសវជជសា
ស្រេឋជាសដើម។     

 លបព័ននបញ្ជូ នេសគងាគ ុះបនធ ន់ លរវូសរៀបចំលបកបសោយលបេិទ្នភាពសៅលគប់សពលសវលា។ វទិ្រុ
ទក់ទ្ងលរូវដំសណើ រការឱរបាន ២៤សម៉ាងសលើ២៤សម៉ាងសរៀងោល់នែង និងលរវូលគប់ដណឋ ប់លគប់
មណឍ លេុខភាពទំងអេ់ ង្ដលេទិរសៅកបុងស្េុកលបរិបរឋិ សដើមផីឱរមណឍ លេុខភាព អាច
សៅមកបុគគលិកមនធីរសពទ្រង្ដលលបចំាការសដើមផីេំុការង្ណនំ។ 

 មនធីរសពទ្របង្ងែកលរវូមានរែយនឋគិលានេសគងាគ ុះ ង្ដលបំោក់ឧបករណ៍េសគងាគ ុះបនធ ន់
េលមាប់ការបញ្ជូ នអបកជំងឺពីមណឍ លេុខភាព ឬទី្កង្នវងសផសងៗ សៅាមង្ដលសាទ នភាពផវូវ
ង្ដលរែយនថអាចចូលសៅដល់។ 

 មនធីរសពទ្រលរវូសរៀបចំង្លបកាវ យសៅជាកង្នវងង្ដលោយ នង្ផសងបារ។ី 

១.៣. សោលការណ៍ននការអភិវឌណន៍មនធីរសពទ្របង្ងែក 

១.៣ .១. ការលររួពិនិររគុណភាព 

ការផថល់សេវាសៅមនធីរសពទ្របង្ងែកគបផីយកចិរថទុ្កោក់ សលើចំណុចជាសារវន័ថមួយចំនួនដូចខាង
សលកាមសនុះ៖  

 ការង្ែទពំាបាលអនកជងំ ឺ
- សេវាមានគុណភាពលែ និងធានដល់េុវរទិភាពផ្ទធ ល់ខវួន និងអបកជំងឺ 
- ឯកេិទ្និ និងភាពនែវែបូររបេ់អបកជំងឺ លរវូបានធាន និងការោរ 
- ទ្ទួ្លខុេលរូវសលើទំ្នក់ទំ្នងជាមួយអបកជំងឺ និងលគសួារអបកជំងឺ សៅកបុងលកខខណឍ សវជជ

សាស្រេឋ។ 

 ការរបារស័យទកទ់ង និង កណំ្តរ់តា 

- ឯកសារលកខណៈវនិិចឆ័យោក់ឲ្រអបកជំងឺេលមាកសពទ្រលរូវសរៀបចំឲ្របានសពញសលញ។   
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- ផឋល់ព័រ៌មានលគប់លោន់ មុនសពលឱរអបកជំងឺយល់លពមាមលគប់ការពាបាល ជា
ពិសេេ ការវុះការ់។  

- ឯកសារករ់លាសវជជសាស្រេឋលរូវមានភាពលរឹមលរូវចាេ់លាេ់ ស្េបាមដំសណើ រសរឿង 
សេើយលរូវសធឝើបចចុបផនបភាពឱរបានទន់សពលសវលាបនធ ប់ពីោល់ការវាយរនមវ សេើយរកា
ទុ្កឲ្របានលរឹមលរូវ អាចងាយរកសឃើញោ៉ងឆ្ប់រេ័េសៅសពលលរូវការសលបើលបាេ់។  

- ការលបាស្េ័យទក់ទ្ងលបកបសោយលបេិទ្នភាពរវាងសេវានិងសេវា ង្ផបក/អាោរនិង
ង្ផបក/អាោរ ។  

- មគគុសទ្េក៍របេ់លកេួងេឋីអំពី នីរិវធីិអសងករ និងពិធីសារននការពាបាលលរវូរកាទុ្ក និង
ងាយស្េួលរកបាន សៅសពលបុគគលិកលរូវការ។  

- លទ្នផលននដំសណើ រការអសងករនន លរូវសរៀបចំឱរមានសឡើងឱរបានទន់សពល។  
- មានកមយវធីិអប់រអំបកជំងឺ  ពិសេេទក់ទ្ងនឹងការសលបើលបាេ់ឱេែ ។ 
- ទ្លមង់ង្បបទ្េលមាប់អបកជំងឺសចញ ឬបញ្ជូ នពីមនធីរសពទ្រលរូវសរៀបចំឲ្របានចាេ់លាេ់

ង្ដលរមួមានឯកសារេសងខបទំងស្េងុននអបកជំងឺសចញ និងការលបាស្េ័យទក់ទ្ងជា 
មួយលគសូពទ្រពាបាលង្ដលលរូវទ្ទួ្ល។  

សេវាង្ែទំនិងពាបាលង្ដលផថល់សោយមនធីរសពទ្របង្ងែកលរូវមានគុណភាពលបេិទ្នភាព លបេិទ្ន 
ពល និងអាចទ្ទួ្លយកបានសោយអបកជំងឺ/អរិែិជនលគប់ៗោប  សោយមិនគិរពីសាទ នភាពសេដឌកិចច ឬ 
លទ្នភាពននការបង់នែវសេវារបេ់អបកជំងឺ/អរិែិជនសឡើយ។ អបកជំងឺ/អរិែិជនមានលទ្នភាពបង់នែវសេវា 
និងអបកជំងឺ/អរិែិជនលកីលកង្ដលោយ នលទ្នភាពបង់នែវសេវា ឬទ្ទួ្លបានការសលើកង្លងការបង់នែវ លរវូង្រ
ទ្ទួ្លបានសេវាមានគុណភាពដូចោប សៅសលបើលបាេ់សេវាង្ដលខវួនលរូវការ សនុះគឺជាទ្េសនៈវេ័ិយមួយ
ននការសលើកកមភេ់េមធម៌ កបុងលបព័ននផថល់ការង្ែទំេុខភាព និងការោំោរេុខភាពេងគម។ ដូសចបុះលគូ
សពទ្រ បុគគលិកផថល់សេវាសៅកបុងមនធីរសពទ្រជានិចចកាល លរូវចារ់ទុ្កការសពញចិរថរបេ់អបកជំងឺ/អរិែិជន
ចំសោុះសេវា ជាធុរៈកិចចេបលូរបេ់ខវួនកបុងសពលផថល់សេវា។ ការធានគុណភាពសេវាចំណុុះសលើកាថ  ៣
េំខាន់៖  

• ពេដ្ឋា រចនាសមពន័ធៈ អោរ ឱេែ េមាម រៈបរកិាខ រ ឧបករណ៍សពទ្រ និងលគសូពទ្រ/បុគគលិក 
(ចំនួននិងេមរទភាពជំនញទំងបុគគលិកសវជជសាស្រេថ និងមិនង្មនសវជជសាស្រេថ) ។ 

• ង្បបបទននការផតល់ពសវាៈ លបរិបរថិាមពិធីសារ ឬសេចកថីង្ណនំ ឬមគគុសទ្េក៍ ឬនិោម/
េថង់ោគុណភាពននការង្ែទំពាបាល និងលកមេីលធម៌វជិាជ ជីវៈ។ 

• លទធផលសុខភាពៈ ការជាេុះសេផើយរបេ់អបកជំងឺ/អរិែិជន ឬការសាថ រេុខភាព ឬេរោីងគ
ង្ដលខូចខារឲ្រដំសណើ រការសឡើងវញិ។ 
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សទុះបីមានសេោឌ រចនេមភ័នន និងពិធីសារ/មគគុសទ្េក៍/េថង់ោរគុណភាពលគប់លោន់ ឬេម
ស្េប អាចឲ្រមនធីរសពទ្រដំសណើ រការសោយរលូនក៏សោយ ក៏មិនអាចធានគុណភាពសេវាង្ដលផថល់ដល់
អបកជំងឺ/អរិែិជន ឬគុណភាពសេវានឹងលែសោយេឝ័យលបវរថិសនុះសទ្។ ចំណុចេំខាន់គឺលរូវមានបង្នទម
សទ្ៀរនូវការចារ់ង្ចងលបរិបរថិការផថល់សេវាាមង្ផបកនីមួយៗមានរសបៀបសរៀបរយមានលកខណៈជាលបព័នន 
សេើយលគូសពទ្រ/បុគគលិកសធឝើការងារកបុងលកខណៈជាលកមុ សោយង្ផែកសៅាមរួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 
របេ់បុគគលិកមាប ក់ៗ (ដូចបានពណ៌នកបុងាោងអធិបាយអំពីរួនទី្និងភារកិចច)។  ដូសចបុះមនធីរសពទ្រ
លរូវសរៀបចំកមយវធីិលររួពិនិររ និងវាយរនមវគុណភាពននការង្ែទំពាបាលជាលបចំា សោយពិនិររសមើល 
កាថ ចមផងៗដូចបានរសំលចខាងសលើ សោយសលបើលបាេ់ឧបករណ៍វាយរនមវគុណភាពរបេ់លកេួងេុខាភិ
បាល និងរុិះរកវធីិសាស្រេថសដើមផីង្កលំអ/សលើកកមភេ់គុណភាព។ សេោឌ រចនេមភ័នន និងង្បបបទ្ននការផថ
ល់សេវា គឺជាកាថ ចមផងចំាបាច់ ចំង្ណកឯលទ្នផលេុខភាពគឺជាកាថ េលមាប់វាេ់ង្វងគុណភាពសេ
វា។   

១.៣ .២. លកខខណឍ  ននការអភិវឌណន៍មនធីរសពទ្របង្ងែក  
ការផឋល់សេវាេំណំុេកមយភាពបគងគប់សពញសលញ សៅាមកញ្ច ប់សេវាង្ដលបានកំណរ់ ទម 

ទរឲ្រមានធនធានោ៉ងសលចើនេលមាប់វនិិសោគសលើសេោឌ រចនេមភ័ននរបូវន័ថ ធនធានមនុេស ឧបករណ៍
និងបសចចកវទិ្ាសពទ្រ  និងការចំណ្តយលបរិបរថិដំសណើ រការផថល់សេវាពិសេេចំណ្តយសលើឱេែ បរកិាខ រ
សពទ្រ  និងសេវាោំលទ្ជាសលចើនសទ្ៀរ។ល។ ដូសចបុះការអភិវឌណន៍មនធីរសពទ្រលរវូសរៀបចំង្ផនការចាេ់លាេ់ 
សេើយអនុវរថង្ផនការសនុះជាជំហានៗ សៅកបុងលកបខណឍ ធនធានង្ដលអាចរកបាន។ សទុះជាដូសចបុះកថី 
ការអភិវឌណន៍មនធីរសពទ្រ ចំាបាច់លរវូបំសពញបុសរលកខខណឍ មួយចំនួនដូចខាងសលកាមសនុះឱរបានលពមោប ជា
មុនេិន៖ 

• ពេដ្ឋា រចនាសមពន័ធៈ អាោរង្ដលមានស្សាប់ភាគសលចើនរបេ់មនធីរសពទ្រ រលមវូឱរមានការង្ក
លំអោ៉ងសលចើន ។ អាោរនីមួយៗ គួរលរូវវាយរនមវសដើមផីកំណរ់ទំ្េំការងារ។ លរូវសកៀងគរ
ែវកិាពីលគប់លបភពទំងអេ់ និងសលបើលបាេ់សៅកបុងរងឝង់គសលមាងង្ផនការលកេួងេុខាភិ   
បាលននការអភិវឌណន៍ និងការង្ែទំអាោរ។ 

• បុគគលិកបានបណ្រុ ុះបណ្ដរ លសមរសបៈ សនុះជាកាឋ េំខាន់បំផុរ។ បញ្ញហ សនុះរលមូវឱរ
មានការអភិវឌណន៍នូវង្ផនការបុគគលិក ង្ដលសផ្ទឋ រសៅសលើការសលជើេសរ ើេឱរលរវូ ោក់ឱរលរូវ
កង្នវង និងលរូវសពលសវលា។ េកមយភាពទំងសនុះលរូវង្រអនុវរឋន៍ ការសរៀបចំមុខងារភារកិចច
លមែិរលរូវេរសេរឱរបានចាេ់លាេ់េលមាប់លគប់ឋានៈ និងរួនទី្នន។ លរូវលបសមើល
ពីរលមូវការបុគគលិកសៅាមង្ផបកនីមួយៗ សេើយលរូវពិនិររវាយរនមវអំពីរលមវូការននការ
បណឋុ ុះបណ្តឋ លបុគគលិកង្ដលមានស្សាប់ គួរសធឝើចំសពលណ្ត? សេើយលរូវសរៀបចំកមយវធីិ
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បណឋុ ុះបណ្តឋ លឱរស្េបសៅាមរលមូវការទំងសនុះ។ ង្ផនការពលងាយបុគគលិកលរូវង្រ
បសងកើរ និងឱរមានភាពេីុចងាឝ ក់ជាមួយនឹងង្ផនការអភិវឌណន៍មនធីរសពទ្រ ។ 

• ឧបករណ៍្ សម្ភា រៈពពទយជាមូលដ្ឋា នសារវន័រៈ  ចំាបាច់លរវូមានលគប់លោន់សៅនឹងកង្នវង 
សេើយេទិរកបុងលកខខណឍ លែ ដំសណើ រការផថល់សេវាបាន។ ឧបករណ៍ េមាម រៈសពទ្រទំង
អេ់សនុះលរូវង្រសលបើលបាេ់ឲ្រអេ់លទ្នភាព និងទ្ទួ្លបានលបេិទ្នភាពខភេ់។ មនធីរសពទ្រ
គបផីយកចិរថទុ្កោក់ពិនររ និងង្ែទំ ជួេជុលឧបករណ៍េមាម រៈសពទ្រលគប់លបសភទ្ឲ្រ
បានសទ្ៀងទរ់ េលមាប់លបសោជន៍ននការសលបើលបាេ់យូរអង្ងឝង សៅាមអាយុកាលនន
ឧបករណ៍េមាម រៈទំងអេ់សនុះ។ 

• ឱសែសារវន័រ និងបរិកាា រពរបើរបាស់ៈ បញ្ជ ីសឈាយ ុះឱេែកបុងេំណំុេកមយភាពបគងគប់ លរូវ
ការពិនិររសឡើងវញិឱរបានសទ្ៀងទរ់ សដើមផីធានថា វាស្េបសៅាមរលមូវការសវជជសាស្រេឋ 
ធានថាវាមានមុខឱេែេមស្េប និងធានថាចំនួនែយីៗង្ដលសគបានអនុញ្ញដ រេមសេរុ
ផល។ រឯីគំរនូនការពាបាលលរូវអនុសលាមាមមគគុសទ្េក៍ពាបាលននមនធីរសពទ្របង្ងែក។ 

• ធនធានេិរញ្ញវតថុៈ លរូវមានធនធានេិរញ្ដវរទុលគប់លោន់សដើមផីធានដល់ដំសណើ រការរបេ់
មនធីរសពទ្រ និងលរូវសលបើលបាេ់ធនធានទំងសនុះឲ្រមានលបេិទ្នភាព សោយោប់បញ្ចូ លទំង
លបាក់ចំណូលពីការបង់នែវសេវារបេ់អរិែិជន ឬ ពីគសលមាងោំោរេុខភាពេងគមនន 
ដូចជា កមយវធីិមូលនិធិេមធម៌ ការធានោ៉ប់រងេុខភាពេេគមន៍ និងពីសបឡាជារិរបប
េនថិេុខេងគមជាសដើម។ល។  

សលៅពីលកខខណឍ ខាងសលើ ការពលងីកសេវាសវជជសាស្រេថែយីៗ ណ្តមួយ ឬសលចើន សៅកបុងេំណំុ
េកមយភាពសេវាបគងគប់ ង្ដលលរូវផថល់សោយមនធីរសពទ្របង្ងែក លរវូគិរពិចារណ្តសលើអាទិ្ភាពននជំងឺាម
រំបន់ង្ដលមនធីរសពទ្របង្ងែកាំងសៅ លពមទំងេមរទភាពរបេ់លគសូពទ្របុគគលិក និងមសធាបាយកបុងការ
ផថល់សេវាទំងសនុះ។  

១.៤. សោលបំណងននសេចកថីង្ណនំ 
សោលបំណងចមផងននឯកសារសនុះ គឺផឋល់ការង្ណនំសលើសោលការណ៍េំខាន់ៗ េឋីអំពីការ

អភិវឌណន៍មនធីរសពទ្របង្ងែក សោយសផ្ទថ រជាចមផងសលើ កញ្ច ប់សេវាសវជជសាស្រេឋាមង្ផបកនីមួយៗ ននមនធីរ
សពទ្របង្ងែកលរូវផឋល់ជូនលបជាពលរដឌ និងកញ្ច ប់សេវាអមសវជជសាស្រេឋ ដូចជា សេវាមនធីរពិសសាធន៍ ង្ផបក
របូភាពសាស្រេថ ង្ផបកឱេែសាទ ន ជាសដើម សដើមផីោំលទ្ដល់ការសធឝើសោគវនិិចឆ័យ ការង្ែទំ និងពាបាលជំងឺ  
លពមទំងសេវាោំលទ្ដនទ្សទ្ៀរ ង្ដលរមួចំង្ណកដល់ការផថល់សេវាមានគុណភាពនិងលបេិទ្នភាព។  

សោលការណ៍ង្ណនំសនុះក៏បាន អធិបាយផងង្ដរអំពីការសរៀបចំ ចារ់ង្ចង និងការលបលពឹរថសៅនន
មុខងារលគប់លគងរបេ់មនធីរសពទ្របង្ងែក ដូចជារចនេមភ័នឌរបូវនថ ការពលងឹងេមរទភាពធនធានមនុេស 
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ការង្ែទំអោរេមាម រៈបរកិាខ រសពទ្រ ការសរៀបចំង្ផនការ លបព័ននព័រ៌មានមនធីរសពទ្រ ការលគប់លគងេិរញ្ដបផ
ទនេុខាភិបាល ជាសដើម។  

សោលការណ៍ង្ណនំទំងអេ់សនុះ លរវូបានចងលកងសឡើង សោយង្ផែកសលើឯកសារផវូវការជា
សលចើនង្ដលបានោក់ឲ្រសលបើលបាេ់ សោយលកេួងេុខាភិបាល និងកមយវធីិជារិនន ដូចជា ពិធីសារនន
ការពាបាល សោលការណ៍ង្ណនំគវីនីក និងឯកសារពិសលោុះនន។  

ការធានគុណភាពសេវាគវីនីក  
សដើមផីេសលមចសោលសៅខាងសលើសនុះ មគនថី លគសូពទ្រ និងបុគគលិកមនធីរសពទ្រសាធារណៈទំងអេ់

លរូវចូលរមួសលើកកមភេ់ការលគប់លគងសេវា និងង្កលំអគុណភាពសេវាឲ្រមានលកខណៈជាលបព័នន និងឲ្រ
បានជាលបចំាសៅកបុងលកបខ័ណឍ ធនធានង្ដលមាន។ ការង្កលំអគុណភាពលរូវសធឝើសឡើងាមរយៈវដឋននការ
វាយរនមវភាពរកីចសលមើន និងសធឝើការផ្ទវ េ់បថូរ សោយសផ្ទថ រជាចមផងសលើៈ 

 ការសធឝើបចចុបផនបភាព និងការសលបើលបាេ់ពិធីសារ និងមគគុសទ្េក៍គវីនីកនន េំសៅសលើកកមភេ់
ការពាបាលង្ែទំអបកជំងឺឲ្របានលរឹមលរូវ មានគុណភាព លបេិទ្នភាព និងលបេិទ្នពល 
សោយង្ផែកសលើភេថុាងសវជជសាស្រេថ។ 

 សធឝើការវាយរនមវគុណភាពសេវាពាបាលង្ែទំ ឲ្របានសទ្ៀងទរ់ សោយលររួពិនិររសមើល  
េូចនករននការលបរិបរថិាមពិធីសារ និងមគគុសទ្េក៍គវីនីក វាយរនមវពីការសពញចិរថសពញ
សែវើមរបេ់អបកជំងឺ/លគសូពទ្របុគគលិកចំសោុះសេវា និងវាយរនមវគុណភាពននការពាបាល
ង្ែទំ សោយសផ្ទថ រសលើរចនេមភ័នន ង្បបបទ្ និងលទ្នផល ននការផថល់សេវាសោយ៖ 

(១) ពិនិររសមើលសឡើងវញិសលើករណីឈឺ/សាវ ប់  

(២) វាយរនមវការអនុវរថអនម័យនដ និង  

(៣) ការទ្ប់សាក រ់ការឆវងសោគ ។ 

 ការសធឝើបចចុបផនបភាព/បសងកើរឧបករណ៍េថង់ោេលមាប់វាយរនមវគុណភាព សដើមផីពិនិររសមើល
អំពីបញ្ញហ ខឝុះខារង្ដលលរូវង្កលំអ និងសរៀបចំ/អនុវរថង្ផនការេកមយភាពង្កលមែគុណភាព
សេវាលពមទំងអនុវរថការវាយរនមវជាបនថបនធ ប់សដើមផពិីនិររសមើលការរកីចសលមើន។ 
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ជំពកូ ២. សេវាសវជជសាស្រេ ី
 

ការផថល់សេវាសវជជសាស្រេថ ឬសេវាគវីនីក លគប់លបសភទ្លរូវអនុសលាមសៅាម ពគលនពោបាយ
ជាតិសតីពីគុណ្ភាព ង្ដលលរូវបានោក់ឲ្រអនុវរថសៅឆ្ប ំ២០០៥ និងការលបរិបរថិោ៉ងលរឹមលរូវាម ពិធី
សារននការង្ែទពំាបាល និងបទដ្ឋា នសតង់ដ្ឋរគុណ្ភាព ននរបេ់លកេួងេុខាភិបាល និងមនធីរ
សពទ្រ។ សេវាពិនិររ ពាបាល និងង្ែទំង្ដលផថល់ឲ្រអរិែិជន/អបកជំងឺ លរូវមានគុណភាព េុវរទិភាព 
លបេិទ្នភាព លបេិទ្នពល និងេមធម៌។   ជំពូកទី្២ អធិបាយអំពីលបសភទ្ននសេវាសវជជសាស្រេថ សោយ  
សផ្ទថ រជាចមផងសលើ ពេដ្ឋា រចនាសមពន័ធ និងង្បបបទ ននការផថល់សេវា។  

២.១. ចរនថអបកជំងឺ (Patient Flow) 

 ចរនតអនកជងំឺ គឺជាង្បបបទ្ និងការលបលពឹរថសៅននការបញ្ជូ នអបកជំងឺសៅកបុងមនធីរសពទ្រ ទំងអបក
ជំងឺង្ដលមកដល់ និងអបកជំងឺអនុញ្ញដ រិឲ្រសចញពីមនធីរសពទ្រ។ ចរនថអបកជំងឺដំសណើ រការសោយរលូន អាច
ជួយការ់បនទយភាពកកកុញ ឬការរង់ចំាយូររបេ់អបកជំងឺ ទ្ប់សាក រ់ការសធឝើការឲ្ររចួង្រពីនដរបេ់
បុគគលិក និងសចៀេវាងការយឺរោ៉វកបុងការផថល់សេវា។ កិចចការសនុះអាចជួយឲ្រការផថល់សេវាង្ដលអបក
ជំងឺលរូវសលបើលបាេ់ ឬទ្ទួ្លមានគុណភាព និងេុវរទិភាព។ ដូសចបុះមនធីរសពទ្រលរវូសលើកកមភេ់ការលគប់លគង 
ការសរៀបចំ និងចារ់ង្ចងដំសណើ រការចរនថអបកជំងឺឲ្ររលូន សោយលរូវសរៀបចំពិធីសារលបរិបរថិ ឬនិោមេថង់
ោរ េលមាប់លគូសពទ្របុគគលិកោក់ព័ននទំងអេ់អនុវរថ កបុងការបញ្ជូ នអបកជំងឺង្ដលមកដល់ និងអបកជំងឺ
ង្ដលលរូវសចញពីមនធីរសពទ្រ សៅង្ផបកពិសលោុះជំងឺសលៅ ឬង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ ឬសៅង្ផបកសផសងសទ្ៀរសៅកបុង
មនធីរសពទ្រសោយសោងាមលកខខណឍ សវជជសាស្រេថរបេ់អបកជំងឺ។  
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របូភាពទី្១: គំរចូរនថអបកជំងឺ សៅមនធីរសពទ្របង្ងែក 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

២.២. ការង្បងង្ចកអបកជំងឺ (Triage) 

  

កង្នលងង្បងង្ចកអនកជងំ ឺ

េសគងាគ ុះបនធ ន់  មិនបនធ ន់  

កង្នលងបងន់ែលពសវា 

ពគេដ្ឋា ន 

អាចសៅបនថាមោនសៅមណឍ លេុខភាព ឬសៅ
មនធីរសពទ្រ(ង្ផបកពិសលោុះជំងឺសលៅ/ឯកសទ្េ) 

កង្នលងចុុះបញ្ជី អនកជងំ ឺ

បនទបស់ពង្រង្ហគ ុះបនាទ ន ់ 

កង្នវងរង់ចំាេលមាប់
អបកជំងឺមិនឆវង 

កង្នវងរង់ចំាេលមាប់
អបកជំងឺឆវង 

 

ង្ផនកពិពរគុះជងំពឺរៅ ង្ផនកពិពរគុះជងំឯឺកពទស 

សបើអបកជំងឺមានកាល
វភិាគាមោនបនថ 

ង្ផនកសរម្ភកពពទយ 
ឱសែសាថ ន 

បញ្ជូ នបនត 

ពសវាអមពវជជសាង្រសត 

អបកជំងឺ 
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ការង្បងង្ចកអបកជំងឺ គឺជាលបព័ននមួយង្ដលអនុញ្ញដ រិឲ្របុគគលិកមនធីរសពទ្រ កំណរ់អាទិ្ភាពសេវា
ង្ែទំ និងពាបាល ង្ដលលរូវផថល់ឲ្រអបកជំងឺង្ដលបានមកដល់មនធីរសពទ្រ សោយង្ផែកសលើលទ្នផលននការ
វាយរនមវបឋមអំពីកលមិរននភាពធងន់ធងររបេ់អបកជំងឺ។ ជាសោលការណ៍ដំសណើ រការននលបព័ននង្បងង្ចក
អបកជំងឺចំណុុះសៅនឹងធនធានង្ដលមានសៅកបុងមនធីរសពទ្រ សោយោប់បញ្ចូ លទំងចំនួនបុគគលិក និង
េមរទភាពបុគគលិក។  

ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន 
អាគរ/បនទបៈ់ កង្នវងង្បងង្ចកអបកជំងឺលរូវេទិរសៅ ជិរលចកចូលង្ផបកពិសលោុះជំងឺបញ្ជូ ន/ជំងឺ
ទូ្សៅ/ជំងឺឯកសទ្េ។ លចកចូលលរវូមានទី្ធាវ ទូ្លាយ សដើមផីងាយស្េួលកបុងការសផធរអបកជំងឺពី រែ
យនថគិលានេសគងាគ ុះ រុម៉ឺក ឬរសទ្ុះ។(សូមអានបង្នថម  Building Brief  for CPA1,2,3) 
 បុគគលិកៈ គិលានុបផោឌ ក-យិកា ឬបុគគលិក ង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ លអំពីការង្បង

ង្ចកអបកជំងឺ ោ៉ងរិច១នក់ សៅមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ១ និង២នក់ សៅមនធីរសពទ្របង្ងែក
កលមិរ២ និងកលមិរ៣។ 

 សម្ភា រៈ  ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរពីី Medical Equipment 
Standard List for CPA និង Essential Medicines List)។ 

ខ.  ង្បបបទ្ 
• បុគគលិកលរូវលបរិបរថិាមបទ្ោឌ នេថង់ោរននការង្បងង្ចកអបកជំងឺង្ដលកំណរ់សោយលកេួង

េុខាភិបាល ឬសោយមនធីរសពទ្រ សៅសពលវាយរនមវរេ័េអំពីសាទ នទ្មងន់ជំងឺ ឬរបួេ។  
• សៅសពលបញ្ច ប់ការវាយរនមវបឋមភាវ ម បុគគលិកអាចកំណរ់អរថេញ្ញដ ណអបកជំងឺបានថា៖ 

- អបកជំងឺ/របួេណ្តខវុះនឹងលរូវបានផថល់ការង្ែទំពាបាលជាបនធ ន់ សោយលរូវបញ្ជូ ន
សៅង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់? 

- អបកជំងឺ/របួេណ្តខវុះនឹងលរូវបានផថល់ការង្ែទំពាបាលធមយា សោយលរូវបញ្ជូ នសៅ
ង្ផបកណ្តមួយកបុងមនធីរសពទ្រ? 

- អបកជំងឺ/របួេណ្តខវុះនឹងលរូវសរៀបចំ ចារ់ង្ចងបញ្ជូ នបនថសៅកាន់មនធីរសពទ្របង្ងែកថាប ក់
ខភេ់ជាង? 

- អបកជំងឺណ្តខវុះេងស័យថាមានជំងឺឆវងធងន់ធងរ ង្ដលលរូវោក់ឲ្រសៅោច់សោយង្ឡកពី
អបកជំងឺដនទ្? លរូវសរៀបចំឲ្រមានកង្នវងរង់ចំាេលមាប់អបកេងស័យជំងឺឆវងទំងសនុះ។ 



សេចក្តីណែនាំេតីពីេាំែ ាំេក្ម្មភាពបង្គ្រប់េម្រាប់អភិវឌ្ឍម្ន្ទីរសពទ្យឆ្ន ាំ២០១៤ Page 15 

 

២.៣. កង្នវងចុុះបញ្ជ អីបកជំងឺ  

កង្នលងចុុះបញ្ជី អនកជងំ ឺ គឺជាកង្នវងជួបលបាស្េ័យទក់ទ្ងោប រវាងអបកជំងឺ/អរិែិជនភាគសលចើន
សលើេលប់ និងបុគគលិកមនធីរសពទ្រ។ មនធីរសពទ្រលរូវមានកង្នវងចុុះបញ្ជ ីអបកជំងឺរមួ ឬមណឍ លកណ្តថ ល
មួយ។ 

ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន 
អាគរ/បនទបៈ់ កង្នវងចុុះបញ្ជ ីអបកជំងឺ លរូវេទិរសៅជិរកង្នវងង្បងង្ចកអបកជំងឺ និងង្ផបកពិសលោុះ
ជំងឺបញ្ជូ ន/ជំងឺទូ្សៅ/ជំងឺឯកសទ្េ។ សៅពីមុខរុចុុះបញ្ជ ី គបផីមានទី្ាំងទូ្លាយ ពនវឺ និងខរល់
អាចសចញចូលលគប់លោន់ េលមាប់អបកជំងឺអងគុយរង់ចំា។  
(សូមអានបង្នថម  Building Brief  for CPA1,2,3) 
បុគគលិកៈ គិលានុបផោឌ ក-យិកា ឬបុគគលិក ង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ លអំពីការ ចុុះ
សឈាយ ុះអបកជំងឺ ោ៉ងរិច១នក់ សៅមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ១ និង២នក់ សៅមនធីរសពទ្របង្ងែក
កលមិរ២ និងកលមិរ៣។ 
សម្ភា រៈ  ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ រុ សៅអី សេៀវសៅចុុះបញ្ជ ីេថង់ោរ ឬកំុពរូទ័្រ និងម៉ាេីុនលពីន។ កបុង
ករណីមនធីរសពទ្រសលបើលបាេ់លបព័ននព័រ៌មានសអឡិចលរនិូកចុុះបញ្ជ ីអបកជំងឺ (Patient Medical 
Registration Systems)។ េមាម រៈេថង់ោរេលមាប់ការចុុះបញ្ជ ីអបកជំងឺ (សូមអានពគលការណ៍្
ង្ណ្នាសំរពីី Medical Equipment Standard List for CPA និង Essential Medicines List)។ 

ខ. ង្បបបទ្ 
• អបកជំងឺង្ដលមកមនធីរសពទ្រចំាបាច់លរវូង្រចុុះកបុងបញ្ជ ីលគប់ៗោប  មុនសពលសធឝើការពិសលោុះ       

ពិនិររ និងផថល់ការពាបាល សលើកង្លងករណីង្រលរូវេសគងាគ ុះបនធ ន់ ង្ដលអាចបំសពញ
ព័រ៌មានសៅសពលបនធ ប់។ 

• ព័រ៌មានអបកជំងឺលរូវករ់ឲ្របានចាេ់លាេ់ លរឹមលរូវ និងសពញសលញ សៅាមគំរសូេៀវសៅ
ចុុះបញ្ជ ី េថង់ោរបេ់លកេួងេុខាភិបាល។ 

• បុគគលិកលរួវសចញប័ណតេមាគ ល់ខវួនមួយដល់អបកជំងឺមាប ក់ៗ សេើយលរូវេួរអបកជំងឺឲ្របងាហ ញ     
ប័ណតេមាគ ល់ខវួនសនុះ សៅសពលមកពិសលោុះជំងឺ ឬាមោនការពាបាលសលើកសលកាយ។  

• អបកជំងឺមាប ក់លរូវមានេំណំុឯកសារង្រមួយបុ៉សណ្តត ុះ សេើយឯកសារសនុះលរូវទុ្កោក់សោយ
សរៀបរយសដើមផីងាយស្េួលកបុងការយកមកសលបើលបាេ់សៅសពលលរូវការ សលោុះព័រ៌មានកបុងឯក
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សារទំងសនុះ មានសារៈេំខាន់េលមាប់ការសរៀបចំកាលវភិាគអបកជំងឺ ការសចញលិខិរសាប ម  
សផសងៗរបេ់លគសូពទ្រ និងការទូ្ទរ់នែវសេវាជាសដើម។ 

 
ការជួបលបាស្េ័យោប កបុងអំឡុងសពលចុុះបញ្ជ ី អាចប៉ុះោល់ដល់ការសពញចិរថសពញសែវើមរបេ់អបក

ជំងឺ/អរិែិជនពិសេេសលើការេសលមចចិរថវលិលរឡប់មកទ្ទួ្លយកសេវាសៅមនធីរសពទ្រសៅសពលសលកាយ 
ឬមិនមក។ ដូសចបុះមគនថីរដឌបាលមនធីរសពទ្រលរូវលររួពិនិររង្បបទ្ននការចុុះបញ្ជ ីអបកជំងឺឲ្របានសទ្ៀងទរ់ 
និងម៉រ់ចរ់បំផុរ។ 

២.៤. ង្ផបកពិសលោុះជំងឺ (ជំងឺបញ្ជូ ន/ជំងឺទូ្សៅ និងជំងឺឯកសទ្េ) 
ង្ផបកពិសលោុះជំងឺ គឺជាកង្នវងជួបោប ដំបូងរវាងអបកជំងឺ និងបុគគលិកមនធីរសពទ្រ សេើយអាចនិោយ

បានថាជាកញ្ច ក់ឆវុុះបញ្ញច ងំអំពីកិចចដំសណើ រការ ផថល់សេវាសៅកបុងមនធីរសពទ្រទំងមូល សោយសារង្ផបកសនុះ 
មានភារកិចចផថល់សេវាជាសារវនថមួយចំនួនដូចជាៈ សេវាពិសលោុះពិនិររ ផថល់លបឹកា ពាបាលសោយមិន
ចំាបាច់េលមាកសពទ្រ(Ambulatory Care Services) ពិនិររេុខភាព ករណីបញ្ជូ ន សេវាឯកសទ្េ 
ពាបាលបនថ ការោក់ឲ្រេលមាកពាបាលកបុងមនធីរសពទ្រ ពាបាលសោយចលន។ល។ ដូសចបុះលរូវសរៀបចំ 
លបព័ននង្បងង្ចកអបកជំងឺមួយសដើមផីឲ្រដំសណើ រការមានភាពរលូន។   

ក .សេោឌ រចនេមភ័នន 
អាគរ/បនទបៈ់ មនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរទី្១ ទី្២ និងទី្៣ លរូវមានបនធប់ពិសលោុះជំងឺបញ្ជូ ន/ជំងឺ
ទូ្សៅ និងជំងឺឯកសទ្េសៅាមមុខឯកសទ្េនីមួយៗសទ្ៀរ។ មនធីរសពទ្របង្ងែកលគប់ថាប ក់លរវូ
សរៀបចំង្ផនការបសងកើរ និងពលងីកសេវាឯកសទ្េ ជាជំហានៗ ស្េបាមធនធានង្ដលអាចរក
បាន  ដូចជាសេវាេុខភាពមារ់សធយញ ចកខុសោគ ជំងឺលរសចៀក-លចមុុះ-បំពង់ក ជំងឺសេើរង្េផក ជំងឺ
កាមសោគ/សអដេ៍ េុខភាពផវូវចិរថ របួេលោំលោជាសដើម និងជំងឺមិនឆវងជាអាទិ្ភាពមួយចំនួន 
ដូចជា ជំងឺទឹ្កសនមង្ផែម សលើេឈាម មហារកី។ល។ (សូមអានបង្នថម  Building Brief  for 
CPA1,2,3) 

បុគគលិកៈ សវជជបណឍិ រ ឬលគូសពទ្រ១នក់ និងគិលានុបោឌ ក-យិកា២នក់ លពមទំងបុគគលិក
ជំនួយង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ ល ១នក់ ឬ ២នក់សទ្ៀរ សដើមផផីថល់ការលបឹកាអប់រ ំ
េុខភាព និងចុុះបញ្ជ ីអបកជំងឺបានលរឹមលរូវ េលមាប់បនធប់ពិសលោុះជំងឺបញ្ជូ ន/ទូ្សៅ។  
សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment 
Standard List for CPA និង Essential Medicines List)។ 
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ខ.  ង្បបបទ្ 
 លគប់លគងករណីននបញ្ញហ េុខភាព ង្ដលបានបញ្ជូ នមកពីមណឍ លេុខភាព មនធីរសពទ្របង្ងែក

កលមិរទបជាង ពីគវីនីកឯកជន គវីនីកអងគការមិនង្មនរោឌ ភិបាល ឬអបកជំងឺមកសោយខវួនឯ
ង។ 

 បងកលកខណៈឲ្រករណីេសគងាគ ុះបនធ ន់បានទ្ទួ្លការពាបាលភាវ មៗ សដើមផេីសគងាគ ុះជីវរិ   
អបកជំងឺទន់សពលសវលា។ 

 ចុុះបញ្ជ ិការអបកជំងឺ និងករ់លាលបវរថិសវជជសាស្រេថរបេ់អបកជំងឺ រចួង្បងង្ចកអបកជំងឺសៅាម
ង្ផបកសេវា សោងាមលកខខណឍ ននបញ្ញហ េុខភាពរបេ់អបកជំងឺ ។  

 សរៀបចំកាលវភិាគននការពិសលោុះជំងឺទូ្សៅ និងពិសលោុះជំងឺឯកសទ្េ ឲ្របានសទ្ៀងទរ់។ 
កាលវភិាគសនុះលរូវបិទ្សៅសលើជញ្ញជ ងំបនធប់ពិសលោុះជំងឺ។ 

 លគូសពទ្រពាបាលលរូវេរសេរសោយេសងខបនូវលបវរថិជំងឺ ការពិនិរររបូោងកាយ ការពិនិររ
អមគវីនីក សោគវនិិចឆ័យ និងការពាបាល សលើទ្លមង់ឯកសារពិសលោុះជំងឺសលៅ ។  

 ពិនិររ ពាបាលជំងឺ និងផថល់សេវាលបឹកា អប់រេុំខភាព សៅាមមគគុសទ្េក៍ពាបាល ពិធី
សារគវីនីករបេ់លកេូងេុខាភិបាល ។ ការសចញសវជជបញ្ញជ គបផលីរវូសលបើលបាេ់ឱេែង្ដល
មានសៅកបុងបញ្ជ ីឱេែសារវន័ថ។ 

 លរូវករ់លា និងរកាទុ្កឯកសារលបវរឋិជំងឺសោយង្ឡកៗពីោប  េលមាប់សលបើលបាេ់សៅសពល   
អបកជំងឺលរឡប់មកពិនិររសលើកសលកាយៗសទ្ៀរ ឬការបនថាមោនការពាបាល។  

 បនធ ប់ពីការសោគវនិិចឆ័យសេើយ  អបកជំងឺអាចលរឡប់សៅផធុះវញិ ឬលរូវោក់ឲ្រេលមាកកបុង
មនធីរសពទ្រ ឬអាចលរូវបញ្ជូ នសៅកាន់មនធីរសពទ្របង្ងែកសផសងសទ្ៀរង្ដលមានកលមិរខភេ់ជាង 
ឬបញ្ជូ នសៅមនធីរសពទ្រជារិ សោយមានលិខិរបញ្ចូ នលរឹមលរូវ។ 

 ពិនិររលិខិរបញ្ជូ នអបកជំងឺមកពីមណឍ លេុខភាព ឬពីមនធីរសពទ្របង្ងែកទបជាង ង្ដលលរវូ
ករ់លាព័រ៌មានជាមូលោឌ នដូចជា: សោគេញ្ញដ គវីនីក សោគវនិិចឆ័យេងស័យ និងឱេែង្ដល
បានផថល់ឲ្រអបកជំងឺ។ 

 ឯកសារបញ្ជូ ន ឬាមោនអបកជំងឺលរូវសរៀបចំឲ្របានលរឹមលរូវ ដូចជាឯកសារបញ្ជូ នពី
មណឍ លេុខភាព ឬឯកសារបញ្ជូ នសៅកាន់មនធីរសពទ្របង្ងែកថាប ក់ខភេ់ជាង និងឯកសារផថល់
ព័រ៌មានលរឡប់។ 

 លរូវផថល់ព័រ៌មានជាលាយលកខណ៍អកសរលរឡប់សៅមូលោឌ នេុខាភិបាល ង្ដលបានបញ្ជូ ន
អបកជំងឺមក អំពីអនថោគមន៍សលើអបកជំងឺង្ដលបញ្ជូ នមក និងលទ្នផលសលកាយការពិសលោុះ   និង 
ពិនិររពាបាល។ ធានថាព័រ៌មានលរឡប់ទំងសនុះ បានសៅដល់មូលោឌ នេុខាភិបាល។ 
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ព័រ៌មានលរឡប់អាចផសពឝផាយកបុងការលបជំុលបចំាង្ខ សៅការោិល័យស្េុកលបរិបរឋិ ង្ដល
មានការចូលរមួរបេ់លបធានមណឍ លេុខភាព។ 

 បញ្ញហ េមមព និងសោគស្រេថី អបកជំងឺលរូវផថល់ការពិសលោុះសោយសវជជបណឍិ រ ឬលគូសពទ្រ ឬឆយប
ង្ដលមានជំនញកបុងង្ផបកសនុះ។ 

 ការបញ្ជូ នអបកជំងឺលរូវសលបើលបាេ់ឯកសារទ្លមង់េថង់ោ សេើយបសលងៀនបុគគលិកពីរសបៀប
បំសពញទ្លមង់ឯកសារសនុះ និងសលើកទឹ្កចិរឋពួកសគឱរសលបើលបាេ់ឯកសារទំងសនុះ។  

 មានរែយនឋគិលានេសគងាគ ុះោ៉ងរិច១ ង្ដលបំោក់សោយេិបេសគងាគ ុះបនធ ន់ វទិ្រុទក់ទ្ង 
ឬបណ្តឋ ញទូ្រេពធ ង្ដលភាជ ប់ទំ្នក់ទំ្នងជាមួយមណឍ លេុខភាព ឬមនធីរសពទ្របង្ងែកដនទ្
សទ្ៀរ និងមានសលបងឥនននៈរែយនថលគប់លោន់ លពមទំងអបកសបើកបរ សលរៀមបលមងុរចួជាសស្េច
រកាកបុងសាទ នភាពលែ ២៤សម៉ាង សលើ២៤សម៉ាង េលមាប់បញ្ជូ នអបកជំងឺ។  

 មនធីរសពទ្រលរវូសរៀបចំង្ផនការេលមាប់ទ្ទួ្លេសគងាគ ុះ កបុងករណីមានសលោុះមេនថោយសកើរ
សឡើងជាយថាសេរុ។ 

 ការបង់នែវសេវា និងការសលើកង្លងការបង់នែវេលមាប់អបកជំងឺ/អបកជំងឺលកីលក លរូវសោរពសៅ
ាមសោលការណ៍េិរញ្ដបផទនរបេ់លកេួងេុខាភិបាល ។ 

(សូមពមើលឧបសមពន័ធទី៤: សណំុំ្ង្បបបទសតីពីការពិពរគុះជងំពឺរៅ) 

២.៥. ការពាបាលសោយចលន 

សេវាពាបាលសោយចលន ជាង្ផបកមួយននសេវាសាឋ រលទ្នភាពពលកមយសវជជសាស្រេឋ សដើមផីជួយ
ឲ្រេុខភាព និងេមរទភាពសារោងគកាយ របេ់អបកជំងឺ ជនរងសលោុះ និងជនពិការបានលែលបសេើរសឡើង 
សោយជួយការ់បនទយកលមិរននពិការភាព។   មនធីរសពទ្របង្ងែកលគប់កលមិរទំងអេ់ លរូវសរៀបចំឲ្រមាន
សេវាពាបាលសោយចលនកបុងកលមិរគុណភាពេឋង់ោ និងលបេិទ្នភាពខភេ់។ ឧបេមភ័នន១ បងាហ ញពី
លកខខណឍ េលមាប់ការផថល់សេវាពាបាលសោយចលនទៅតាមប្បទភទននជំងឺ និងតាមកប្មិតននមនទីរ
ទេទយបង្ងែក។ 
ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន 

អាគរ/បនទបៈ់ មនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរទី្១ ទី្២ និងទី្៣ លរូវមានបនធប់េលមាប់ពាបាលសោយ

ចលនមួយេមរមរ មានេមាម រៈឧបករណ៍លគប់លោន់សដើមផដំីសណើ ការបានលែ។ (សូមអានបង្នថម  
Building Brief  for CPA1,2,3) 
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បុគគលិកៈ សវជជបណឍិ រ ឬ លគូសពទ្រ១នក់ និងគិលានុបោឌ ក-យិកា២នក់ លពមទំងបុគគលិកជំនួយ
ង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ ល។  

សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard 
List for CPA និង Essential Medicines List) 

ខ.  ង្បបបទ្ 
 អបកពាបាលសោយចលនលរូវមានជំនញចាេ់លាេ់ ោ៉ងសហាចណ្តេ់មានេញ្ញដ ប័លរ

ពាបាលសោយចលន សចញពីសាលាបសចចកសទ្េង្ែទំសវជជសាស្រេឋ ននលកេួងេុខាភិបាល 
ឬេញ្ញដ ប័លរកលមិរសេយើង្ដលទ្ទួ្លសាគ ល់សោយលកេួងេុខាភិបាល។  

 េមាម រៈចំាបាច់េលមាប់ដំសណើ រការសេវាសនុះលរវូមានលគប់លោន់ស្េបសៅាមេថង់ោននសេវា 
សេើយលរូវង្ែរកាឲ្រមានេុវរទិភាពោល់សពលសវលា ទំងមុន និងសលកាយការសលបើលបាេ់។ 

 ង្ផបកពាបាលសោយចលនលរូវមានទំ្នក់ទំ្នងជាមួយ ង្ផបកពាបាលសវជជសាស្រេឋ េលរ
សាស្រេឋ និងង្ផបកោក់ព័ននដនទ្សទ្ៀរ សដើមផីធានភាពលរឹមលរូវននការសធឝើសោគវនិិចឆ័យ និងការ
លបេិទ្នភាពខភេ់ននការពាបាល។ 

 លរូវសរៀបចំឯកសារង្បបបទ្ជាេថង់ោេលមាប់វាយរនមវសោគេញ្ញដ  សោគវនិិចឆ័យ សធឝើង្ផនការ
ពាបាល អនុវរឋការពាបាល និងាមោនការពាបាលឲ្របានលរឹមលរូវ សោយោប់បញ្ចូ ល
ទំងការាមោនពីលទ្នផលននការពាបាល និងការពាបាលបនឋ សៅាមមណឍ លេុខ
ភាព និងាមផធុះ។ 

• សរៀបចំកាលវភិាគ ននពិនិររពាបាល និងង្ែទំសោយចលន សៅាមរលមវូការចំាបាច់របេ់
ង្ផបកននកបុងមនធីរសពទ្រ សោងសៅាមចំនួនអបកពាបាលសោយចលន ចំនួនអបកជំងឺ និង  
រយៈសពលននការពាបាល សោយេេការជាមួយ សវជជបណឍិ រ លគូសពទ្រ គិលានុបោឌ ក-យិកា 
កបុងង្ផបកទំងអេ់សនុះ។  

• សរៀបចំង្ផនការេថីអំពី រលមូវការេមាម រៈបរកិាខ រ េលមាប់អនុវរថកាលវភិាគននការពិនិររ 
ពាបាល និងង្ែទំសោយចលន។ 

• ករ់លា/រកាបញ្ជ ីអបកជំងឺ េភាពជំងឺង្ដលបានពាបាល  
• ង្ណនំអបកជំងឺនិងលគួសារអបកជំងឺឲ្រយល់ដឹងពីឥរោិបែលរឹមលរូវ ង្ដលអបកជំងឺលរូវលបរិបរិថ 

និងសធឝើចលន សដើមផសីធឝើឲ្រលបសេើរដល់េភាពននជំងឺ។ 
• ផឋល់ព័រ៌មានលរឡប់េឋីពីការពាបាលសោយចលនសៅលគូសពទ្រពាបាលវញិ 
• ផថល់ការណ្តរ់ជួបជាមួយអបកជំងឺសដើមផពិីនិររលទ្នផលការពាបាល និងការវវិរថន៍ននជំងឺ 
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• លរូវមានកាលវភិាគចាេ់លាេ់សដើមផណី្តរ់ជួបអបកជំងឺសៅាមលបសភទ្ននជំងឺ។ 
 ការចុុះសៅដល់ផធុះអបកជំងឺ ដប់នែង នមមនែង សាមេិបនែងមថង សដើមផីពិនិររសមើលការវវិរថន៍នន

េភាពរបេ់អបកជំងឺ លពមទំងពាករណ៍ពីលទ្នផលេងឃឹមទុ្កននការពាបាល និងសធឝើការ
ពនរល់ង្ណនំអបកជំងឺអំពីការពាបាលបនឋង្ដលលរវូការ និងវធីិបងាក រ។ 

• លរូវបញ្ជូ នអបកជំងឺង្ដលខឝុះលទ្នភាពពាបាល សៅកង្នវងង្ដលមានេមាម រៈលគប់លោន់ សោយ
មានលិខិរបញ្ជូ នជំងឺង្ផបកពាបាលសោយចលន។ (ឧបសមពន័ធទី៤ សាលាកបរ័តននការ
ពាបាលពដ្ឋយចលនា) 

២.៦. ង្ផបក/បនធប់េសគងាគ ុះបនធ ន់  
មនធីរសពទ្របង្ងែកលគប់កលមិរលរូវមានង្ផបក ឬបនធប់េសគងាគ ុះបនធ ន់ សដើមផផីថល់សេវាេសគងាគ ុះបនធ ន់

មួយមានលបេិទ្នភាព ង្ដលជារលមវូការចំាបាច់កបុងការេសគងាគ ុះអាយុជិវរិអបកជំងឺ ឬជនរងសលោុះឲ្របាន
ទន់សពលសវលា និងចារ់ង្ចងសរៀបចំបញ្ជូ នអបកជំងឺ (កបុងករណីចំាបាច់) សៅកាន់មនធីរសពទ្រង្ដលមាន
កលមិរបសចចកសទ្េ/ឯកសទ្េខភេ់ជាង។  

ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន 
អាគរ/បនទបៈ់  មនធីរសពទ្រនីមួយៗលរូវមានង្ផបក ឬបនធប់េសគងាគ ុះបនធ ន់ង្រមួយកង្នវងបុ៉សណ្តត ុះ ។ 
ង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់មានង្បងង្ចកជា២ គឺង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់េលមាប់ករណីសលោុះថាប ក់ភាវ មៗ
ដល់ជីវរិ និងង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ធមយា។ (សូមអានបង្នថម  Building Brief  for CPA1,2,3) 
ទី្ាំងននអាោរ/បនធប់លរូវៈ  
- ទី្ាំងលរូវមានសាវ កេញ្ញដ ធំៗ បញ្ញជ ក់ពីសេវាេសគងាគ ុះបនធ ន់ សោយសលបើលបាេ់េញ្ញដ  ឬ

ភាសាង្ដលអាចសមើលសឃើញចាេ់។ ជាទូ្សៅសាវ កេញ្ញដ  គបផីោក់សៅ ទំងសៅសដើមផវូវ 
និងចុងផវូវង្កផរមនធីរសពទ្រ និងកបុងបរសិវណមនធីរសពទ្រ។ 

- ទី្ាំងគបផីទូ្លាយ ងាយស្េួលសចញ ចូល និងងាយស្េួលកបុងការសផធរអបកជំងឺពីរសទ្ុះ រុ ឺ
ម៉ក ឬរែយនថគិលានេសគងាគ ុះ។ 

- ពីកង្នវងពាបាលេសគងាគ ុះបនធ ន់ លរូវមានផវូវរញុង្លគសចញសៅកាន់ង្ផបកង្ដលោក់ព័នន ដូច
ជាបនធប់វុះការ់ ង្ផបកលបសោធនកមយ េលរសាស្រេថ ជំងឺទូ្សៅ និងង្ផបកេមមពជាសដើម។ 

- សៅចសនវ ុះផវូវចូល និងកង្នវងោក់ង្លគពាបាល លរវូទុ្កបរសិវណទំ្សនរមួយ ង្ដលអាចសលបើ
លបាេ់ជាកង្នវងង្បងង្ចកអបកជំងឺ កបុងករណីមានជនរងសលោុះសលចើនចូលមកជាគំេុក 
សោយបណ្តថ លមកពីឧបផរថិសេរុធំៗ។ កបុងករណីធមយា កង្នវងសនុះអាចសលបើលបាេ់ជា
កង្នវងផថល់ព័រ៌មាន ឬកង្នវងអបកជំងឺរង់ចំា។ 
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បុគគលិកៈ លរូវមានសវជជបណឍិ រ ឬលគូសពទ្រង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ លជំនញេសគងាគ ុះ
បនធ ន់ និងគិលានុបផោឌ ក-យិការឯកសទ្េេណថំ លបសោធនកមយ ឬគិលានុបផោឌ កង្ដលបាន
ទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ លបង្នទមអំពីការេសគងាគ ុះបនធ ន់ ពី១នក់ សៅ២នក់ ោ៉ងរិច។ 
សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ លរូវមានឧបករណ៍ បរកិាខ រសពទ្រ និងឱេែលគប់លោន់មានេថកុឱេែ
លគប់លោន់េលមាប់េសគងាគ ុះអបកជំងឺ២៤សម៉ាងសលើ២៤សម៉ាង សោយពំុចំាបាច់សៅសបើកពីឱេែសាទ ន
សឡើយ។  

ង្ផនកសពង្រង្ហគ ុះបនាទ នង់្ដលម្ភនពរគុះថ្នន កដ់ល់ជវីតិភាល មៗ៖  
- អុកេីុង្េន  
- លបោប់វាេ់អុកេីុង្េនកបុងឈាម (pulse oxymetry)  
- លបោប់ឆក់សបុះដូង (defibrilator)  
- េឺុោុងំេឝ័យលបវរថិ (electric pump)  
- លបោប់លគប់លគងផវូវដសងហើម (intubation set)  
- បាឡុង (valve-bag mask)  
- ទូ្រទ្េសន៍ាមោន (patient monitor)  
- ម៉ាេីុនអគគិេនីសបុះដូង (ECG)  
- ម៉ាេីុនជំនួយដកដសងហើម (ventilator) លបេិនសបើមានធនធានមនុេស  
- បរកិាខ រចំាបាច់មួយចំនួនលរវូមានជាលបចំាដូចជា េុងទឹ្កសនម ទុ្សោអុកេីុង្េន 
- មានឱេែចំាបាច់មួយចំនួន មានេថកុឱេែលគប់លោន់េលមាប់េសគងាគ ុះអបកជំងឺ២៤

សម៉ាង/២៤សម៉ាង សោយពំុចំាបាច់សៅសបើកពីឱេែសាទ នសទ្។  
(សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard List for CPA 
និង Essential Medicines List) 

ង្ផនកជងំសឺពង្រង្ហគ ុះបនាទ នក់នុងករណី្ធមមតា (ឧ.លគុនសៅថ  ចុកសោុះ េធុះសនម ោកកែួរ ជាសដើម) គបផីមាន
របំាង ឬឡប់ង្ឡ ជាពិសេេសៅសពលកំពុងសធឝើការពិនិររពាបាល។ ង្ផបកសនុះមិនរលមូវឲ្រមានេមាម រៈ
បរកិាខ រសលចើនសពកសទ្ សលៅពីអុកេីុង្េន លបោប់ាមោនជំងឺ (សោយនដ ឬសអឡិចលរនិូក)។ (សូមអាន
ពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរពីី Medical Equipment Standard List for CPA និង Essential Medicines List) 
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ខ.  ង្បបបទ្  
 ដំសណើ រការសេវា ២៤សម៉ាងសលើ២៤សម៉ាង លពមទំងមានចំនួនបុគគលិកលគប់លោន់េលមាប់

ដំសណើ រការេសគងាគ ុះ។ 
 អបកជំងឺង្ដលលរវូបានបញ្ជូ នសៅង្ផបកឬបនធប់េសគងាគ ុះបនធ ន់ លរវូង្រទ្ទួ្លបានការពាបាល

ភាវ មៗ។  
 សបើអបកជំងឺលរវូបញ្ជូ នសៅមូលោឌ នេុខាភិបាលសផសងសទ្ៀរ លរូវបញ្ជូ នអបកជំងឺាមរែយនថ

គិលានេសគងាគ ុះង្ដលបំោក់សោយឧបករណ៍េសគងាគ ុះបនធ ន់ មានបុគគលិកសពទ្រ និងលិខិរ
បញ្ជូ នសៅជាមួយ។ 

 លរូវមានបុគគលិកសពទ្រ(គិលានុោឌ ក និងសវជជបណឍិ រ) និងលគូសពទ្រោមលបចំាការជាអចិនគនថយ៍
សេើយលរូវមានលគូសពទ្របង្នទមង្ដលអាចសៅរកបានលគប់សពលសវលា និងអាចមកដល់ភាវ មៗ 
េលមាប់ជាជំនួយកបុងអនថោគមន៍េសគងាគ ុះបនធ ន់។ 

 សលកាយសពលអបកជំងឺមានេភាពនឹងនរសេើយ លរូវបញ្ជូ នអបកជំងឺសៅបនថការពាបាល និងង្ែ
ទំសៅាមង្ផបកោក់ព័នន ឬបញ្ជូ នសៅង្ផបកលបសោធនកមយ ឬបញ្ជូ នសៅមូលោឌ នេុខាភិបាល
សផសងសទ្ៀរង្ដលមានកលមិរខភេ់ជាង ឬអនុញ្ញដ រិឲ្រសចញសៅផធុះ។  

 ង្ផនកសពង្រង្ហគ ុះបនាទ នង់្ដលម្ភនពរគុះថ្នន កដ់ល់ជវីតិភាល មៗ (resuscitation room) គបផជីាបនធប់
សោយង្ឡកមួយទូ្លាយ មានង្លគង្រមួយ និងបំោក់សោយេមាម រៈបរកិាខ រចំាបាច់េលមាប់
ជួយេសគងាគ ុះ សលៅពីេមាម រៈជាមូលោឌ ន។  បនធប់សនុះលរូវមានទឝ រធំ  ង្ដលអាចរញុម៉ាេីុន
សអកូ ឬម៉ាេីុនកំារេយីអិុចសចញចូលបាន។ 

 ង្ផែកសលើលទ្នភាព ភាពចំាបាច់ និងធនធានមនុេស មនធីរសពទ្រនីមួយៗ អាចសរៀបចំចារ់ង្ចង
ង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ឲ្រមានលកខណៈជាៈ 
- បនធប់េសគងាគ ុះបនធ ន់ង្ដលមានង្រគិលានុបផោឌ ក និងនយអាោរ។ ចំង្ណកលគូសពទ្រគឺ

ជាលគូសពទ្រង្ដលោមលបចំាការរបេ់មនធីរសពទ្រមកផ្ទវ េ់បថូរសវនោប ។ 
- ង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់អាចមានបុគគលិក នយអាោរ នយង្ផបកជាសវជជបណឍិ រឯកសទ្េ  

េណថំ -លបសោធនកមយ េសគងាគ ុះបនធ ន់ ឬលគសូពទ្រជំនញង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ សេើយ
បំសពញការងារសៅសលកាមការទ្ទួ្លខុេលរូវននថាប ក់ដឹកនំមនធីរសពទ្រ សោយេេការជា 
មួយង្ផបកសផសងៗ។ ង្ផបកសនុះទ្ទួ្លខុេលរូវបសចចកសទ្េសលើរែយនថគិលានេសគងាគ ុះរបេ់ 
មនធីរសពទ្រ។ 

- សរៀបចំង្ផនការ និងបណថុ ុះបណ្តថ ល បុគគលិកកបុងង្ផបកជាលបចំា ឲ្រមានេមរទភាពជំនញ
កបុងការសលបើលបាេ់ឧបករណ៍ង្ដលមាន និងលបរិបរថិខាជ ប់ខជួនាមពិធីសារ និងទ្លមង់ការ
សផសងៗរបេ់ង្ផបក។ 
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- សរៀបចំេំណំុឯកសារសវជជសាស្រេថរបេ់អបកជំងឺង្ដលចូល លរូវទរយកកំណរ់សេរុននការ
ង្ែទំអបកជំងឺមុនមកដល់មនធីរសពទ្រ ពីលកុមអបកបញ្ជូ នជំងឺរចួបញ្ចូ លជាមួយឯកសារអបក 
ជំងឺ។ សធឝើលិខិរបញ្ជូ នសចញ កបុងករណីអបកជំងឺលរូវបញ្ជូ នសចញសៅមនធីរសពទ្រមួយសផសង
សទ្ៀរ។ 

- បរកិាខ រេលមាប់លាងនដលរូវមានសៅកបុងបនធប់ពាបាល។ 
- សេៀវសៅមគគុសទ្េក៍េសគងាគ ុះពាបាលបនធ ន់លរូវមានសៅនឹងកង្នវងេលមាប់សលបើលបាេ់។  

២.៧. ង្ផបកលបសោធនកមយ ឬេសគងាគ ុះជំងឺកលមិរធងន់  
មនធីរសពទ្របង្ងែកនីមួយៗ ជាពិសេេមនធីរសពទ្រកលមិរ២ និងកលមិរ៣ លរវូមានង្ផបកលបសោធកមយ

ទូ្សៅមួយ (General/polyvalent Intensive Care Unit) ង្ដលសៅទី្សនុះអបកជំងឺធំសពញវយ័ និងកុមារជំងឺ
ទូ្សៅ និងជំងឺវុះការ់ង្ដលឈឺធងន់ និងមានេភាពមិននឹងនរ លរូវបានបញ្ជូ នមកទ្ទួ្លការង្ែទំកលមិរ
ខភេ់ (ាមោន និងពាបាល)។ មនធីរសពទ្រធំៗ ឬមានជំនញខភេ់ លរវូមានង្ផបកលបសោធនកមយេលមាប់
ទរកសទ្ើបសកើរផងង្ដរ។ ង្ផបកលបសោធនកមយមានសលចើនលបសភទ្សៅាមរលមវូការរបេ់មនធីរសពទ្រ ដូចជា៖ 

- េសគងាគ ុះជំងឺទូ្សៅកលមិរធងន់ (General/polyvalent ICU) 
- េសគងាគ ុះជំងឺលបព័ននលបសាទ្កលមិរធងន់ (Neuro ICU) 
- េសគងាគ ុះជំងឺេរនេសបុះដូងកលមិរធងន់ (Coronary care ICU) 
- េសគងាគ ុះជំងឺទរកកលមិរធងន់  (Newborn ICU) ។ល។ 

កបុងកររណីង្ដលមនធីរសពទ្រមិនមានលទ្នភាពសរៀបចំផថល់សេវាលបសោធនកមយសទ្ លរូវសរៀបចំលបព័នន
បញ្ជូ នអបកជំងឺមួយលបកបសោយលបេិទ្នភាព និងទន់សពលសវលា។ 

ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន 

អាគរ/បនទបៈ់ អាោរង្ផបកលបសោធនកមយ លរវូេង់សៅាមបវង់ពិសេេ សដើមផីធានបាននូវេុវរទិ
ភាព និងេនថិេុខកលមិរខភេ់។ លរវូមានបនធប់សោយង្ឡកេលមាប់ោក់អបកជំងឺចមវងខាវ ំង និង
បនធប់េលមាប់ទុ្កោក់ និងសចាលវរទុលកខឝក់។ (សូមអានបង្នថម  Building Brief  for CPA1,2,3) 
 ង្ផបកសនុះលរវូមានទី្ាំងសៅង្កផរ ង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ ង្ផបករបូភាពសវជជសាស្រេថ និងបនធប់វុះ

ការ់ សបើេិនអាចសរៀបចំបាន។ សបើោយ នលទ្នភាពសទ្ លរូវមានផវូវទំ្នក់ទំ្នងងាយស្េួល 
ជាមួយង្ផបកទំងអេ់សនុះ។ 

 ង្ផបកលបសោធនកមយលរូវមានចំនួនង្លគ ពី ៥% សៅ ១០% ននចំនួនង្លគេរបុរបេ់មនធីរសពទ្រ។ 
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បុគគលិកៈ លរូវមានសវជជបណឍិ រ និងគិលានុបោឌ កលគប់លោន់ ង្ដលធាវ ប់បានទ្ទួ្លការបណថុ ុះប
ណ្តថ លង្ផបកេណថំ -លបសោធនកមយ េសគងាគ ុះបនធ ន់ ឬការបណថុ ុះបណ្តថ លេមមូល។ 
សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ  
 លរូវមានេមាម រៈ  ឧបករណ៍ចំាបាច់ននលគប់លោន់ ជាពិសេេ ម៉ាេីុនដកដសងហើម ម៉ាេីុន

វាេ់េធង់មួយចំនួន ង្ដលលរូវសលបើលបាេ់សោយលគូសពទ្រ និងបុគគលិកមានជំនញចាេ់
លាេ់ ពំុសនុះសសារសទ្មនធីរសពទ្រលរូវមានង្ផបកជំនញសោយង្ឡក សដើមផីលគប់លគង និង
ដំសណើ រការេមាម រៈ ឧបករណ៍ទំងអេ់សនុះ។ 

 លរូវមានអុកេីុង្េនេលមាប់េសគងាគ ុះអបកជំងឺ និងលបភពអុកេីុង្េន ង្ដលអាចសលបើបំពង់ ឬ
ោក់ោយជាបណ្តថ ញផគរ់ផគង់សៅាមជញ្ញជ ងំបនធប់ ។ 

 លរូវមានកាលវភិាគលររួពិនិររ និងង្ែទំេមាម រៈ/ឧបករណ៍ ឲ្របានសទ្ៀងទរ់ សដើមផីធាន
ថាេមាម រៈ/ឧបករណ៍ ទំងអេ់សនុះ សៅដំសណើ រការលែ សៅសពលលរូវការសលបើលបាេ់។ 

 លរូវមានឱេែ/បរកិាខ រ លគប់លោន់ជាលបចំា ការផគរ់ផគង់េថង់ោ និងេថុកសលរៀមបលមងុជាសស្េច
២៤សម៉ាង/២៤សម៉ាង សេើយលរូវបំសពញេថុកសនុះវញិឲ្របានសទ្ៀងទរ់។  
(សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard List for CPA និង 
Essential Medicines List) 

ខ.  ង្បបបទ្ 
 លរូវផឋល់សេវា ២៤ សម៉ាង/២៤ សម៉ាង  ជាសរៀងោល់នែង សោយលគូសពទ្រ/បុគគលិកមានេមរទភាព

ជំនញចាេ់លាេ់។ 
 ង្ផបកលបសោធនកមយលរូវមានេមទរភាពជំនញ កបុងការពិនិររ និងពាបាលអបកជំងឺង្ដល 

សខាយលបព័ននេរោីងគសារវន័ថណ្តមួយ ដូចជាសខាយរលមងសនម េនវប់ (សខាយខួរកាល) 
េហុក (សខាយរបរ់ឈាម) សខាយដសងហើមជាសដើម ង្ដលចំាបាច់លរូវាមោនការវវិរថន៍របេ់
អបកជំងឺសោយម៉រ់ចរ់បំផុរ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ជំនួយ។ 

 ង្លគពាបាលនីមួយៗ លរូវមានទី្ាំងទូ្លាយអាចឲ្រលកមុលគសូពទ្រ និងបុគគលិកអាចឈរពី
េងខាងង្លគបានៈ  

- សៅសលើកាលង្លគលរូវមានសធបើរេលមាប់ោក់មូ៉នីទ័្រ 
- សៅេងខាងង្លគលរវូមានទី្អាចោក់ម៉ាេីុនដកដសងហើម និងេឺុោុងំអូរូម៉ាទិ្ក សេើយ

អាចយកម៉ាេីុនែរកំារេយីអិុចសចញចូលបាន 
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- ង្លគនីមួយៗលរូវមានកង្នវងសោរអគគិេនីពី ៦ សៅ ៨រនន េលមាប់សលបើលបាេ់លពមោប
កបុងសពលង្រមួយ  

- មានបាឡុងមួយេលមាប់េប់ដសងហើម បងាក រសៅសពលោច់ចរនថអគគិេនី។ 
 កង្នវងគិលានុបផោឌ ក-យិកាសធឝើការគបផីមានទី្ាំងង្ដលងាយស្េួលសមើលសឃើញ អបកជំងឺពី  

ចមាង យ។ 
 លរូវមានបុគគលិកលបចំាការជាអចិនគនថយ៍ សេើយក៏លរូវមានសវជជបណឍិ រសផសងសទ្ៀរង្ដលមាន

ជំនញោក់ព័ននចូលរមួកបុងការង្ែទំផងង្ដរ ឧទេរណ៍ អបកជំងឺវុះការ់ង្ដលេលមាកសៅ
ង្ផបកលបសោធនកមយ លរវូលគប់លគងសោយសវជជបណឍិ ររបេ់ង្ផបកលបសោធនកមយផង និងសវជជ
បណឍិ ររបេ់ង្ផបកវុះការ់ផង។ 

 សវជជបណឍិ រោមលបចំាការ លរវូមានវរថមានកបុងមនធីរសពទ្រលគប់សពលសវលា និងលរូវមានការ
លបជំុបថូរសវនរបេ់គិលានុបផោឌ ក/យិកា និងសវជជបណឍិ រ។ 

 លរូវមានកមយវធីិរលមង់ទិ្េដល់បុគគលិកែយី សដើមផឲី្របុគគលិកទំងអេ់សនុះ យល់ចាេ់អំពី
សោលបំណង សោលការណ៍ង្ណនំ និងទ្លមង់ការននរបេ់ង្ផបកលបសោធនកមយ។ 

 លរូវសធឝើកិចចេនាជានិចចកាល សៅសពលង្ដលអបកជំងឺលរូវទ្ទួ្លទ្លមង់ការេសគងាគ ុះណ្តមួយ។ 
 ឯកសារសវជជសាស្រេឋរបេ់អបកជំងឺលរូវករ់លា សៅោល់ការពិនិររ និងពាបាល លរូវរកាទុ្កឲ្រ

បានលរឹមលរូវ  ងាយស្េួលរកសៅសពលលរូវការសលបើលបាេ់។   
 សលកាយសពលអបកជំងឺមានេភាពនឹងនសេើយ លរូវបញ្ជូ នអបកជំងឺសៅអាោរ ឬង្ផបកេលមាក

សពទ្រ ឬអនុញ្ញដ រិឲ្រសចញសៅផធុះ។ ករណីចំាបាច់ខវុះ អបកជំងឺលរវូបញ្ជូ នសៅមនធីរសពទ្រ ង្ដល
មានកលមិរពាបាលង្ែទំខភេ់ជាង។ 

 អបកជំងឺង្ដលលរវូបានអនុញ្ញដ រិឲ្រសចញសៅផធុះ លរូវទ្ទួ្លបានព័រ៌មានទំងផ្ទធ ល់មារ់ផង 
និងជាលាយលកខណ៍អកសរផង ពីលគូសពទ្រ/បុគគលិក េថីពីសាទ នភាពជំងឺ ការពាបាល និងការ
ាមោនបនថ។ ព័រ៌មានទំងសនុះ លរូវករ់លាបញ្ចូ លកបុងឯកសារសវជជសាស្រេថរបេ់អបកជំងឺ។ 

 លរូវមានសេចកថីង្ណនំ និងពិធីសារែយីៗចុងសលកាយេលមាប់ការសធឝើសោគវនិិចឆ័យ និងពាបាល 
ការង្ែទំ និងពាបាលសោយចលន។ 

 លរូវមានសេចកឋីលបកាេជាលាយល័កខណ៍អកសរអំពីសោលនសោបាយង្ផបកចាប់ និងេងគម 
សេើយង្ដលបុគគលិកទំងអេ់សលបើលបាេ់បាន សពលលរវូការ។ 

 របាយការណ៍ពីសលោុះថាប ក់ននលរូវចងលកង ករ់លា អសងករ និងពិភាកា ឱរបានម៉រ់ចរ់សៅ
កបុងមនធីរសពទ្រ សេើយលរូវចារ់វធិានការសឆវើយរបឲ្របានេមស្េប ។ 
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២.៨. ង្ផបកជំងឺកុមារ 
ង្ផបកជំងឺកុមារផឋល់ការពិនិររ ពាបាលង្ែទំដល់ទរក និងកុមារ លពមទំងផថល់លបឹកា និងការ

អប់រេុំខភាពដល់ឪពុកមាឋ យរបេ់កុមារ និងទរក។ 
ាោងខាងសលកាមសនុះ បងាហ ញអំពីលបសភទ្ជំងឺកុមារ ង្ដលលរូវផថល់ឲ្រសៅាមកលមិរននមនធីរសពទ្រ

បង្ងែកនីមួយៗ។  
 
ាោងទី្១: េលមាប់ង្ផបកជំងឺកុមារ  

លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

1 ាោងេសគងាគ ុះបនធ ន់របេ់ង្ផបកកុមារ (Tableau d'affichage de la 
prise en charge des urgences)  

   

2 ការជួយេសគងាគ ុះកុមារង្ដលសទ្ើបនឹងសកើរ (Réanimation du 
nouveau-né) 

   

3 ការងារង្ែទំទរកជាលបចំា (Soin routine du nouveau-né)     

4 
ការឆបងសោគង្ដលបណ្តឋ លមកពី បាក់សររធីងន់ធងរចំសោុះកុមារអាយុ
រិចជាង ២ង្ខ (Infections bactériennes graves chez les 
nourissions < 2 mois)  

   

5 ជំងឺសរាណុល ចំសោុះទរកសទ្ើបនឹងសកើរ (Tétanos néonatale)    

6 
ជំងឺរលាកេួរ ចំសោុះកុមារអាយុ ពី ២ង្ខ ដល់ ៥ឆ្ប ំ  

(Broncho-pneumopathies chez les enfants de 2mois à 5ans) 

   

7 ការទ្ទួ្លបនធុកពិនិររពាបាលចំសោុះកុមារង្ដលមានការពិបាកកបុង
ការដកដសងហើម (Prise en charge de dyspnée) 

   

8 ការទ្ទួ្លបនធុកពិនិររពាបាលចំសោុះកុមារង្ដលមានជំងឺផវូវដសងហើម 
(Prise en charge des infections respiratoires)  

   

9 
ជំងឺរលាកេួរ សោយសមសោគសាឋ េឝីឡូកូក  

(Staphylococcie pleuro pulmonaire)  
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

10 ជំងឺរលាកសាច់ដំុ (Myosites)    

11 ជំងឺកងឝុះអាហាររបូរទមមធងន់ធងរ (Sévère malnutritions)    

12 ជំងឺរលាករលមងសនមធងន់ធងរ (Pyélonéphrite)    

13 លបជំុសោគេញ្ញដ ននរលមងសនម (Syndrome néphrétique)    

14 ជំងឺកគញ្ជ ិល (Rougeole)    

15 ជំងឺកែកមាន់ (Coqueluche)    

16 ជំងឺេឝិរនដេឝិរសជើង (Poliomyélite antérieure aigue)     

17 ជំងឺលគនុឈាម (Dengue hémorragique)    

18 ជំងឺលគនុចាញ់ (Paludism)    

19 ជំងឺរសបង (Tuberculose)    

20 ជំងឺោក (Diarrhée aigue)    

21 ជំងឺរលាកសស្សាមខួរ (Méningite)    

22 ជំងឺរលាកខួរកាល (Encéphalite)    

23 ជំងឺរលាកង្េផក (Dermite)    

24 ជំងឺលកឡាង្ទ្ន (Oreillon)    

25 ជំងឺអុរសាឝ យ (Varicelle)     

26 Pleurésie ជំងឺទឹ្កកបុងសស្សាមេួរ    

27 ជំងឺសមសោគកបុងឈាម (Septicémie)     

28 ជំងឺរលាកសែវើមសោយសារអាមីប (Hépatite amibienne)    
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

29 ជំងឺសលបើេសបុះដូង (Valvulopathies rhumatismales)    

30 Insuffisance cardiaque ជំងឺសខាយសបុះដូង    

31 Cardiopathies Congénitale ជំងឺសបុះដូងាំងពីកំសណើ រ    

32 ជំងឺសបរសីបរ ីសបុះដូង (Béribéri cardiaque)    

33 ជំងឺរលាករលមងសនមស្េចួស្សាវ (Glomérulonéphrite aigue)     

34 ការពុល (Intoxications)     

35 Purpuras thrombopéniques idiopathique    

36 ជំងឺខឝុះឈាមលកេម (Anémies)     

37 ជំងឺឱកាេនិយម និងការពាបាលសោយសលបើលបាេ់ឱេែលបឆំ្ង
សមសោគសអដេ៍ចំសោុះកុមារ (OI/ART)  

   

38 េមាេរណកមយននការទ្ទួ្លបនធុកពិនិររពាបាលជំងឺកុមារ (IMCI)    

39 ការពាបាលសោយចលន (Kinesthesie therapies)     

40 ជំងឺលគនុសោុះសវៀន (Fievre Typhoïde)     

ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន 
អាគរ/បនទបៈ់ លគប់មនធីរសពទ្របង្ងែកទំងអេ់លរូវមានអាោរពាបាលកុមារ សោយង្ឡកមនធីរ
សពទ្របង្ងែកកលមិរ៣ លរវូមានអាោរ ឬបនធប់លបសោធនកមយទរកសទ្ើបសកើរ។ ង្ផបកជំងឺកុមារ គួរ
មានទី្ាំងសៅង្កផរង្ផបកេមមព។ (សូមអានបង្នថម  Building Brief  for CPA1,2,3) 
បុគគលិកៈ លរវូមានបុគគលិកេលមាប់ង្រអាោរ ឬបនធប់លបសោធនកមយទរកសទ្ើបសកើរសនុះបុ៉សណ្តត ុះ 
សេើយលរូវមាន វរឋមានលគប់សពលសវលាសបើមានកុមារ/ទរកេលមាកពាបាល។ 
សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ  បង្នទមសលើបរកិាខ រេថង់ោង្ផបកជំងឺកុមារលរវូមានៈ 

- បរកិាខ រលបសោធនកមយទរកសទ្ើបនឹងសកើរ (Neonatal resuscitation Equipment) 
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- ឧបករណ៍េលមាប់ែវឹង និងវាេ់កមភេ់។ 
- ទី្កង្នវងសោយង្ឡក េលមាប់ករណីង្ដលជាជំងឺឆវង ។ 
- មានឡាវ៉ាបូ េលមាប់លាងនដ 
- ទី្ធាវ េលមាប់កុមារសលង សោយគិរគូរម៉រ់ចរ់អំពីេុវរទិភាពផវូវកាយ។  

(សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard List for CPA  
និង Essential Medicines List) 

ខ.  ង្បបបទ្   
• ផថល់សារអប់រេុំខភាពដល់ឪពុកមាឋ យរបេ់កុមារ និងទរកមានសារៈេំខាន់ណ្តេ់ ង្ដល

នឹងរមួចំង្ណកដល់ដំសណើ រការននការ់បនទយការឈឺ និងមរណៈភាពកុមារ ។  
• សេវាពាបាលជំងឺកុមារ លរូវមានសេវាង្ែទំពាបាលដល់កុមារង្ដលមានផធុកសមសោគសអេ៍

ជំងឺសអដេ៍)OI/ART) និងការអប់រកំបុងការការោរ និងការពាបាលជាមូលោឌ នសៅាមផធុះ 
ចំសោុះសាទ នភាពជំងឺកុមារសាមញ្ដ ដូចជា៖ 
- សរើលរូវសធឝើោ៉ងណ្តចំសោុះកុមារឈ?ឺ (រសបៀបសោុះស្សាយចំសោុះកុមារមានជំងឺ)។ 
- សរើលរូវចារ់ង្ចងកិចចការង្ែទំសាមញ្ដោ៉ងដូចសមឋច? (រសបៀបងាយៗកបុងការង្ែទំកុមារ

មានជំងឺ)។ 
- សរើលរូវសធឝើោ៉ងដូចសមឋចសដើមផីការោរលកមុលគួសារកំុឱរមានជំងឺសៅសពលរសៅមុខសទ្ៀរ? 

(រសបៀបការោរលកមុលគួសារទ្ប់ទ្ល់នឹងជំងឺកបុងសពលអនគរ)។ 
- សលើកទឹ្កចិរឋមាា ឱរអនុវរឋនូវចំសណុះជំនញែយីង្ដលទ្ទួ្លបានពីកមយវធីិអប់រសំៅសពល

លរឡប់សៅេេគមន៍វញិ។ 

២.៩. ង្ផបកជំងឺទូ្សៅ មនុេសចាេ់ 
ាោងខាងសលកាម បងាហ ញពីលបសភទ្ជំងឺ ង្ដលលរវូផថល់ឲ្រសៅាមកលមិរននមនធីរសពទ្រនីមួយៗ។ 

ាោងទី្២: េលមាប់ង្ផបកជំងឺទូ្សៅ 

លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3  កណំ្តស់ម្ភគ ល់  

1 េនវប់ និង លបកាច់    ាមការវវិរឋន៍លរូវបញ្ជូ ន 

2 េហុក(Shock)     

3 ការឈឺចាប់     
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3  កណំ្តស់ម្ភគ ល់  

4 ជំងឺលគុនទូ្សៅ     

5 ជំងឺឆវងសោគកបុងឈាម    សបើមានបណឋុ ុះសមសោគកបុង
ឈាមទុ្កពាបាល 

6 ជំងឺខឝុះឈាមលកេម     

7 ការបញ្ចូ លឈាម     

8 ជំងឺសរាណុេ    លរូវបញ្ជូ ន-លរូវការ ICU 

9 ជំងឺរលាកកបុងមារ់     

10 ជំងឺរលាកលបសហាងឆែឹងធងន់ធងរ     

11 ជំងឺរលាកទ្ងេួរធងន់ធងរ     

12 ជំងឺរលាកផវូវដសងហើមសលើ     

13 ជំងឺរលាកេួរ     

14 ជំងឺសេើមខរល់  (Emphyzene)     

15 ជំងឺេឺរ     

16 ជំងឺោក     

17 ជំងឺលគុនសោុះសវៀន     

18 ជំងឺរលាកសស្សាមខួរ     

19 ជំងឺកងឝុះ វាីមីន B1     

20  ជំងឺខាន់សលឿង     

21 ជំងឺរលាកសែវើមង្ដលបងកសឡើងសោយសម     
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3  កណំ្តស់ម្ភគ ល់  
សោគ 

22 បូេសែវើម    អាចទុ្កសៅ CPA2 សបើអងគរ់
ផចិររូច 

23 ជំងឺរលាកផវូវបងហួរសនមសលើ      

24 ជំងឺរលាកផវូវបងហួរសនមសលកាម      

25 ជំងឺសខាយសបុះដូង     

26 ជំងឺង្ឆកឆកួរ    ករណី Déclaré 

27 ជំងឺោររារ     

28 ជំងឺ Rickettsia     

29 ជំងឺ Brucellosis     

30 ជំងឺ Leptospirosis     

31 ជំងឺកែកធាវ ក់ឈាម    បញ្ជូ នសៅ CPA2 សបើេិន 
មានផលវបិាក 

32 ជំងឺពកក     

33 ជំងឺរលាកលកសពញទី្រអីុូដ     

34 ជំងឺពុលអាហារ    បញ្ជូ នលបេិនសបើមានផល
វបិាក 

35 ជំងឺលគុនចាញ់     

36 ជំងឺលគុនឈាម     

37 ជំងឺឃវង់     
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3  កណំ្តស់ម្ភគ ល់  

38 ជំងឺសអដេ៍     

39 ជំងឺង្ភបក     

40 ជំងឺសេើរង្េផក     

41 បញ្ញហ ជំងឺសធយញ     

42 ជំងឺ Helminthes     

43 ជំងឺ Filariasis     

44 ជំងឺ Schistosomiasis     

45 ជំងឺ សលើេឈាម     

46 ជំងឺ Stroke     

47 ជំងឺរលាក និងដំសៅលកពុះ    បញ្ជូ នសៅ CPA3  សបើេិនជា
លរូវការអនឋោគមន៍វុះការ់ 

48 ជំងឺ លកិនសែវើម និងទចទឹ្ក     

49 ជំងឺ រលាកង្ផបកសលកាមសោុះ    បញ្ជូ នបនថសបើេិនមានផល
វបិាក 

50 ជំងឺ រលាកលបូសាឋ រ     

51 ជំងឺ លគួេលបព័ននទឹ្កសនម     

52 ជំងឺ កាមសោគ     

53 ជំងឺសបុះដូងៈ (RM, IM, IA ,RA)     មាន ECG 

54 ជំងឺចុកកបុងលទ្ូង (Angine de portrine)      
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3  កណំ្តស់ម្ភគ ល់  

55 ជំងឺរលួយសាច់ដំុសបុះដូង  

(Infactus du myocarde)   

   បញ្ជូ នសោយលបុងលបយ័រប 

56 ជំងឺរលាកសស្សាមសបុះដូង (Péricadite)      

57 ជំងឺទឹ្កសនមង្ផែម (Diabèt sucré)      

58 ផលវបិាកននជំងឺទឹ្កសនមង្ផែម 
(Complication diabètiques) 

    

59 ការេូរឈាមាមបំពង់អាហារ    បញ្ជូ នសោយលបុងលបយ័រប 

60 ជំងឺរលាកលំង្ពង (Pancréatite)      សបើមាន Labo 

61 ជំងឺរលាកែង់លបមារ់ (Cholécystite)      

62 ជំងឺមហារកីឈាម (Leucemies)      អាចសធឝើ  Myélograme 

63 ជំងឺសខាយខួរឆែឹង  

(Insuffisance médullaire)  

    

64 ជំងឺរលាករលមងសនមស្េួចស្សាវ (GNA)       

65 លបជំុសោគេញ្ញដ ននរលមងសនម (SN)     

66 ជំងឺរលាកេនវ ក់ស្េួចស្សាវ (RAA)      

67 ជំងឺរលាកេនវ ក់សលចើនកង្នវង  

(Polyarthrite Rhumatoide)  

    

68 ជំងឺទឹ្កកបុងសស្សាមេួរ (Pleurésie)      

69 ជំងឺខរល់កបុងសស្សាមេួរ 
(Pneumothorax)  
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3  កណំ្តស់ម្ភគ ល់  

70 ជំងឺបូេេួរ (Abcès du Poumon)       

71 ការសធឝើសោគវនិិចឆ័យេនវប់  

(Diagnostic des comas)                     

    

72 ជំងឺោកមួលសោយសារអាមីប  

(Dysentérie Amibienne)  

    

ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន 
អាគរ/បនទបៈ់  លរវូមានអាោរពាបាលជំងឺទូ្សៅ េលមាប់បុរេ និងស្រេថីោច់សោយង្ឡកពីោប  
ង្ដលកបុងង្ផបកនីមួយៗលរវូសរៀបចំឲ្រមានបនធប់េលមាប់ោក់ឲ្រោច់សោយង្ឡកនូវលបសភទ្លបកាច់ 
ឬជំងឺឆវងស្េចួស្សាល់។ (សូមអានបង្នថម  Building Brief  for CPA1,2,3) 
បុគគលិកៈ លរូវមានសវជជបណឍិ រ/លគសូពទ្រ និងគិលានុបោឌ កង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ ល 
ង្ផបកជំងឺទូ្សៅ និងជាពិសេេង្ផបកជំងឺមិនឆវង លគប់លោន់។  
សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្-បរកិាា រពពទយៈ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរពីី Medical Equipment 

Standard List for CPA និង Essential Medicines List) 

ខ.  ង្បបបទ្   
• ង្ផបកជំងឺទូ្សៅផឋល់នូវការង្ែទំាមល័កខការណ៍សវជជសាស្រេឋេលមាប់មនុេសសពញវយ័។ 
• សេវាង្ផបកជំងឺទូ្សៅង្ផែកសៅាមសាទ នភាពង្ផបក។ 
• លរូវមានលគូសពទ្រពាបាលមាប ក់ង្ដលធាវ ប់បានឆវងការ់វគគបណឋុ ុះបណ្តឋ ល និងមានបទ្

ពិសសាធន៍ ង្ផបកជំងឺទូ្សៅ ទ្ទួ្លខុេលរូវ េលមាប់សេវាង្ផបកសនុះ។  
• លរូវមានបុគគលិកគិលានុបផោឌ កង្ដលមានេមរទភាព និងបទ្ពិសសាធន៍េមស្េប ទ្ទួ្ល

បនធុកការងារង្ផបកង្ែទំអបកជំងឺ ។  
• សេវាលបរិបរឋិការមានសោលសៅ ២៤សម៉ាង/២៤សម៉ាង ។ បុ៉ង្នឋសបើមិនអាចសធឝើសៅបាន លរវូមាន

ការសរៀបចំការង្ែទំ សផសងសទ្ៀរកបុង កលមិរមួយង្ដលអាចទ្ទួ្លយកបាន។ 
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២.១០. ង្ផបកេលរសាស្រេឋ 
ការវុះការ់រូចអាចសធឝើបានសៅលគប់មនធីរសពទ្របង្ងែកទំងអេ់ សោយង្ឡកមនធីរសពទ្រកលមិរ២ 

និងកលមិរ៣ លរវូមានេមរទភាពអាចសធឝើការវុះការ់ធំ។ ាោងខាងសលកាម បងាហ ញអំពីលបសភទ្ជំងឺវុះការ់ 
ង្ដលលរូវផថល់ឲ្រសៅាមកលមិរននមនធីរសពទ្របង្ងែកនីមួយៗ។  
 
ាោងទី្៣:   ង្ផបកេលរសាស្រេឋ 

លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

1 ការសចាុះ និងបងហូរបូេសលើនផធង្េផក (Incision et drainage d’abcès 
superficiel) 

   

2 ការសដររបួេធមយា ការវុះេលរសាស្រេឋរូច    

3 ការវុះយកសចញដំុខាវ ញ់ ដំុសេបាសេ  

ដំុសលកាមង្េផក  
 

  

4 ចាប់ចផូរង្េផកចុងលិងគឲ្រសៅេភាពសដើមវញិ (Paraphymosis)    

5 ការការ់ង្េផកចុងលឹងគសលើមនុេសសពញវយ័ (Circoncision chez un 
adulte) 

   

6 ការសចៀរេមាែ ររបួេសោយលោប់រសំេវ (Parage de plaie de guerre)    

7 ការបណថុ ុះង្េផក (Greffe en filet): 3 types (en Filet, L. total, 
Reverdain)    

 

8 ការទញ និង ការោក់កំុឱរមានចលនននការបាក់អវៈយវៈសលើ    

9 ការទញ និងការោក់កំុឱរមានចលនននការបាក់អវៈយវៈសលកាម    

10 ការទញ និងការោក់កំុឱរមានចលនននការបាក់ចំេរ    

11 ការសកាេឆែឹង និងការបាក់ចំេរ    

12 ការទញ Trans tibiale    
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

13 ការទញ Trans calcaneenne    

14 ការការ់អវៈយវៈធំសចាល (អវៈយវៈសលើ និង អវៈយវៈសលកាម)    

15 ការការ់អវៈយវៈរូច(លមាមនដ លមាម សជើង)    

16 ការចាក់េនវ ក់ង្ដលរលាកោយ នសមសោគ    

17 ការការ់ង្ខបងសោុះសវៀនសចញ    

18 កវនលូនធមយា (Hernie inguinale simple)    

19 ការោក់បំពង់បងហូរពីសស្សាមេួរ    

20 ការសចាុះសបាវ កសនម    

21 ការោវរកកបុងសស្សាមពង និងការការ់ដំុទឹ្កសចញសៅសលើមនុេសសពញវយ័ 
Hydrocele 

 
  

22 ការរញុបញ្ចូ លននកនាលគូែ    

23 ការសដរេរនេរ tendon    

24 ពាបាលការឆវងសោគធងន់ធងរសៅសលើនដ(បូេ ពងខធុុះ)    

25 រលាកសស្សាមសោុះ (Péritonite)    

26 ខាធ ំកបុងសោុះ (Contusion abdominale)    

27 េធុះសោុះសវៀនរូច (Occlusion Intestinale)    

28 ការវុះការ់ាមកមយវធីិ (Churirugie Programmée)    

ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន 
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អាគរៈ  រមួមាន បនធប់េលមាប់ពិនិររពិសលោុះ និងការង្ែទំលាងរបួេ។ បង្នទមសលើសនុះលរវូមាន
ការង្បងង្ចកបនធប់េលមាកដូចជា៖ ង្ផបកលទ្ងូ និងសោុះ ង្ផបករបួេលោំលោ ង្ផបកមូ៉លរសាស្រេឋ ង្ផបក
វុះការ់កុមារ និងង្ផបករលាកជាសដើម។ ចំនួនង្លគអាចង្លបលបួលសៅាមទំ្េំការងាររបេ់មនធីរ
សពទ្រនីមួយៗ។ (សូមអានបង្នថម  Building Brief  for CPA1,2,3) 
បុគគលិកៈ លរូវមានសវជជបណឍិ រ/លគសូពទ្រ គិលានុបោឌ កង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ លលរឹម
លរូវង្ផបកវុះការ់ និងង្ផបកង្ែទំរបួេជាសដើម។ ចំនួនបុគគលិកអាចមានការង្លបលបួលសៅាមទំ្េំ
េកមយភាពមនធីរសពទ្រនីមួយៗ សេើយលគូសពទ្រវុះការ់លរូវទ្ទួ្លការបណឋុ ុះបណ្តឋ លបសចចកសទ្េ
ជាលបចំា។ 

សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រពពទយៈ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរពីី Medical Equipment 
Standard List for CPA និង Essential Medicines List) 

ខ.  ង្បបបទ្ 
• លរូវមានបទ្បញ្ដរឋិទក់ទ្ងសៅនឹងដំសណើ រការអនថោគមន៍េលរសាស្រេថង្ដលបានអនុញ្ញដ រិ។ 
• លរូវមានការលររួពិនិររសឡើងវញិជាសទ្ៀងទរ់រឹងរងឹនូវកំេុេនិងភាពបោជ័យទំងឡាយ។ 
• ការេសគងាគ ុះបនធ ន់ និងករណីវុះការ់លបចំានែង អាចលរវូបញ្ជូ នសៅសេវាវុះការ់សៅកលមិរ     

ខភេ់ជាង។  
• លរូវមានាោងង្បងង្ចកសពលសវលាេលមាប់លគសូពទ្រវុះការ់ ង្ដលទ្ទួ្លខុេលរូវកបុងង្ផបក 

ជួបជាមួយបុគគលិកវុះការ់ សៅមូលោឌ នេុខាភិបាលដនទ្សទ្ៀរកបុងការផឋល់ឬទ្ទួ្លការ
លបឹកា ការពិនិររាមោនលទ្នផលននការវុះការ់ននសលកាយវុះការ់ ឬពិនិររសមើលអបកជំងឺ
ែយី និងាមោនករណីជំងឺ ។ 

• ាមោនទិ្នបន័យននការវុះការ់ រមួទំងសលោុះថាប ក់ចោចរ និងរបួេសផសងសទ្ៀរ។ 

២.១១. ង្ផបកេមមព និងសោគស្រេឋ ី
សេវាង្ែទំសោគស្រេថី និងេមមពលរូវផថល់ការង្ែទំ ពាបាលមានគុណភាព និងការេលមាលកូន

មានេុវរទិភាពដល់ស្រេថីទំងអេ់។ សលៅពីសនុះគបផផីថល់សេវាបងាក រការចមវងសមសោគសអដេ៍ពីមាថ យសៅ  
កូន។ (សូមអានបង្នថមពសៀវពៅពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំតីពីការបង្ហា រការចមលងពមពរាគពអដស៍ពីម្ភត យពៅ
កូន)។  
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សេវាអប់រេុំខភាពេថីពីការលគប់លគងការផថល់ទឹ្កសោុះ (ការបពំៅកូនពដ្ឋយទឹកពដ្ឋុះម្ភត យ) 
ង្ផនការលគួសារ អាហាររបូរទមម (ការចញិ្េឹ មកូន) និងការង្ែរកាទរកង្ដលសទ្ើបនឹងសកើរ។ (សូមពមើល
យុទធសាង្រសតជាតសុិខភាពបនតពូជ និងផលូវពភទ)។ 

ាោងទី្៤:   ង្ផបកេមមពសារវន័ថ-េមមពសារវន័ថបនធ ន់ និងសោគស្រេថ ី

លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 កណំ្តស់ម្ភគ ល់ 

 ក) ការពិនិររមុនសពលេលមាលៈ ការលគប់លគងជាលបចំា 

1 ជំងឺខឝុះលោប់ឈាមលកេម     

2 ជំងឺសលើេឈាមសៅសពលមាននផធសោុះ     

ក)បលមុងលកឡាសភវើង     

ខ)លកឡាសភវើង    CPA1អាចពាបាល
ជំងឺសលើេឈាមសដើមផី
បញ្ជូ ន 

3 ជំងឺលគុនចាញ់ សពលមានគ៌ភ     

4 ការេូឈាមាមទឝ រសៅសពលនផធសោុះអាយុ <២៤
អាទិ្ររ 

    

ក)ការគលមាមរលូរ     

ខ)រលូរង្ដលមិនអាចសចៀេវាងបាន     

គ)ការពនវូរកូនសោយមានឆវងសមសោគ     

ឃ)ការរលូរសោយឯកឯង     

ង)ការមានគ៌ភសលៅេផូន     

ច)គ៌ភកូនពង     

5 ការេូរឈាមសលកាយសពលនផធសោុះអាយុ>២៤     
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 កណំ្តស់ម្ភគ ល់ 
អាទិ្ររ 

ក) េុកោំងមារ់េផូន     

ខ)េុករសបើកមុនសពលេលមាល DPPNI     

  គ)ការរង្េកេផូន     

6 កែួរសលចើនសៅសពលមានគ៌ភ(ចាញ់កូន)     

7 ជំងឺឆវងសៅលបព័ននទឹ្កសនម     

8 លបជំុសោគេញ្ញដ ធាវ ក់េ ឬេូរខធុុះាមទឝ រមាេ     

9 េញ្ញដ ដំសៅលបោប់សភទ្     

10 េីុវ និងជំងឺសអដេ៍     

11 មាថ យមានសោគរសបង     

12 ង្បកទឹ្កសភាវ ុះមុនសពលេលមាល     

13 ការមានគ៌ភ សភាវ ុះ ឬសលចើន     

14 ទរកសាវ ប់កបុងសោុះ     

ខ) សពលឈសឺោុះេលមាល និងការេលមាលៈ  

ការលគប់លគងជាលបចំា ដំណ្តក់កាលទី្១ 

1 ដំណ្តក់កាលរយៈយឺរយូរ     

2 ដំណ្តក់កាលរយៈេកមយយូរ     

3 ការង្បកទឹ្កសភាវ ុះឆ្ប់     

4 ការេលមាលកូនមិនលគប់ង្ខ    លរូវសលរៀមបញ្ជូ ន 
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5 ទ្ងេុកធាវ ក់មកមុនភាពបងាហ ញ     

ការលគប់លគងជាលបចំា ដំណ្តក់កាលទី្២ ទី្៣ និងទី្៤ 

1 ដំណ្តក់កាលទី្២យូរ     

2 ការបងាហ ញទ្លមង់សកើរមិនធមយា    លបង្េលជាលរូវការវុះ
ការ់ យកកូនសចញ 

 ក)ទ្ទឹ្ងខវួន     

 ខ)សជើង ឬ គូែ     

 គ)មុខ     

 ឃ)ថាង េ     

3 ការរង្េកេផូន     

4 ការេូរឈាមសលកាយសពលេលមាល    ករណីេូរឈាមសលចើន
បញ្ជូ ន 

គ) ការពិនិររសលកាយសពលេលមាលៈ ការលគប់លគងជាលបចំា 

1 ជំងឺសលើេឈាម     

2 ការកាវ យសោគសលកាយសពលេលមាល     

3 បញ្ញហ សលើលបព័ននទឹ្កសនម     

4 សាទ នភាពននសោុះ     

 ក)កាលសោុះសលបុះ ឬឈឺ     

 ខ)កាលសោុះលិប     

 គ)កាលសោុះសេើម     
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 ឃ)រលាកសោុះ     

 ង)បូេសោុះ     

ឃ) ការង្ែរកាទរកៈ ការលគប់លគងជាលបចំា 

1 ការេធុះដសងហើមសៅសពលសកើររួច     

2 សកើរមិនលគប់ង្ខ ឬទ្មងន់មិនលគប់     

3 អាចឆវងសោគធងន់ធងរសោយបាក់សររ ី     

4 កំសៅខវួនទបជាងធមយា     

5 ជំងឺរលាកផវូវដសងហើមស្េួច     

6 ជំងឺង្ភបកលកេម     

7 ការឆវងសោគសលើទ្ងផសិរ     

8 ការឆវងសោគសលើទរកង្ដលសទ្ើបនឹងសកើរ     

9 ខាន់សលឿង(សលកាយ១០នែងមិនបាច់បញ្ជូ ន)    េលមាប់ង្រការសកើរ
សលឿង ធមយា 

10 ជំងឺោក     

11 ផសិរសៅកបុងមារ់     

12 ជំងឺខឝុះលោប់ឈាមលកេម     

អនថោគមន៍ េមមព និងសោគស្រេថី និងពនារកំសណើ រ 

1 េលមាលកូនធមយា     

2 េលមាលកូនសោយគូទ្មកមុន     

3 ការការ់ និងសដរទឝ រមាេសឡើងវញិ     
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4 ការបំង្បកទឹ្កសភាវ ុះ     

5 ការបូមទរក     

6 ការបារទ្មាវ ក់េុក     

7 ការវុះយកកូនសចញ     

8 ការសដេផូនង្ដលរង្េកសដើមផីឃ្រ់ឈាម     

9 ការសដរទឝ រង្ដលរង្េក កលមិរ១ និងទី្២     

10 ការសដរទឝ រលាមកង្ដលរង្េក កលមិរទី្៣     

11 ការសដរមារ់េផូនង្ដលរង្េក     

12 ការសចាុះឆែឹងលលាដ៍កាល     

13 ការរលូំរ សោយបូម និងការសកាេេមាែ រេផូន     

14 ការការ់េផូនសចាលទំងអេ់     

15 ការការ់នដេផូនសចាល វុះការ់ដំុនដេផូន     

16 ចងនដេផូន ការវុះចងបំពង់សមជីវរិបុរេ     

17 ការរកុរកមហារកីមារ់េផូន     

18 ការសធឝើ Marsupialistion d’une Barthokinite     

19 ការសធឝើ cautérisation et conisation du col utérin     

20 សសាវាពនារកំសណើ ររមួទំង ការោក់កងកបុង
េផូន និងការោក់កងសដើមនដ សលកាមង្េផក 

    

21 ការវុះការ់អាប់ង្េសោុះ ឬ ដំុមិនង្មនមហារកី
សោុះ 
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22 សសាវាពនារកំសណើ ររមួទំង ការោក់កងកបុង
េផូន និង ការោក់កងសដើមនដ សលកាមង្េផក 

    

23 ពនារកំសណើ រ (ថាប ំលោប់  ចាក់ សស្សាម)     

24 ពនារកំសណើ រ (កងោក់េផូន កងោក់សលកាម
ង្េផក) 

    

 

ការេសគងាគ ុះបនធ ន់ង្ផបកេមមព និងង្ែទំទរកសទ្ើបនឹងសកើរកលមិរមូលោឌ ន និងកលមិរសពញសលញ គឺ
ជាេំណំុអនថោគមន៍មួយង្ដលសោុះស្សាយ មូលសេរុសោយផ្ទធ ល់ននមរណភាពមាា។ មណឍ លេុខ
ភាព និងមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ១ អាចផថល់សេវាេសគងាគ ុះបនធ ន់ង្ផបកេមមព និងការង្ែទំទរកសទ្ើបនឹង
សកើរកលមិរមូលោឌ ន សេើយមនធីរសពទ្របង្ងែក កលមិរ២ និងកលមិរ៣អាចផថល់សេវាេសគងាគ ុះបនធ ន់ង្ផបក
េមមព និងការង្ែទំទរកសទ្ើបនឹងសកើរកលមិរសពញសលញ ដូចបងាហ ញកបុងាោងខាងសលកាមសនុះ ៖ 

តារាងទី៥: ការសពង្រង្ហគ ុះបនាទ នង់្ផនកសមាព និងង្ែទទំរកពទើបនឹងពកើត 

ការសពង្រង្ហគ ុះបនាទ នង់្ផនកសមាព និងង្ែទទំរកពទើប
នឹងពកើតករមតិមូលដ្ឋា ន (BEmONC) 

ការសពង្រង្ហគ ុះបនាទ នស់មាព និងង្ែទទំរកពទើបនឹង
ពកើតករមតិពពញពលញ (CEmONC) 

អង់ទី្បី៊យូ៉ទិ្ក ចាក់សាច់ដំុ និងេរនេង្វន៉ ការេសគងាគ ុះបនធ ន់ង្ផបកេមមព និងង្ែទំទរក សទ្ើប
នឹងសកើរ កលមិរមូលោឌ នបូកង្ែមៈ 

អុកេីុរូេីុន (សាច់ដំុ និង េរនេង្វន៉) ការវុះការ់ (វុះការ់យកកូន) 

ឱេែលបឆំ្ងនឹងការលបកាច់ ដូចជា ម៉ាសញេរូម
េុ៊លហាឝ រ 

ការបញ្ចូ លឈាម 

ការទ្មាវ ក់េុកសោយនដ  

ការង្ែទំសលកាយសពលរលូំរ   

ការេលមាលកូនាមទឝ រមាេសោយមានឧបករណ៍  
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(ការបូម ដសងកៀប) 

អនុវរថការជួយទរកសទ្ើបនឹងសកើរឲ្រដកដសងហើម  

(សូមពិនិតយពមើលពសៀវពៅ ង្ផនការង្កលអំពសវាសពង្រង្ហគ ុះបនាទ ន ់ ង្ផនកសមាព និងការង្ែទទំរក នឹង
ពកើតពៅកមពុជាពីឆ្ន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៥) 

ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន 

អាគរ/បនទបៈ់  
• អាោរេមមព អាោរសោគស្រេថី និងង្ផបកង្ែទំទរកសទ្ើបនឹងសកើរ។ 
• អាោរេមមពនិងសោគស្រេថីលរូវមានបនធប់េលមាប់ពិនិររ-ពិសលោុះមួយឬកង្នវងពិនិររសោគស្រេថី 
• អាោរេមមពលរវូមានបនធប់េលមាប់េលមាលកូនមួយង្ដលមានទំ្េំ និងលកខណៈឯកេិទិ្ន

ចំសោុះការេលមាលញឹកញាប់កបុងមនធីរសពទ្រ។ 
• អាោរនីមួយៗ អាចមានង្លគ ពី ២០ សៅ ៥០ង្លគ បុ៉ង្នថអាចង្លបលបួលសៅាម បនធុកការងារ

របេ់ង្ផបក ឬមនធីរសពទ្រ ។ 

បុគគលិកៈ ឆយបជំនញ លគូសពទ្រពាបាលោ៉ងសហាចណ្តេ់១នក់ ង្ដលបានឆវងការ់វគគបណថុ ុះ
បណ្តថ ល និងមានបទ្ពិសសាធន៍ គិលានុបផោឌ កយិកាង្ដលមានេមរទភាព និងលគូសពទ្រមាប ក់
ង្ដលបានបណថុ ុះបណ្តថ លង្ផបកសអកូសាស្រេថ។ ឆយបជំនញ (លគូសពទ្រ) ឆយបជំនញលរូវលគប់លគង 
និងបញ្ជូ នករណីផលវបិាកង្ដលអាចពាបាលបានរេូរដល់១៥% ននស្រេថីទំងអេ់ង្ដល
េលមាលកូន ដូសចបុះវរថមានឆយបជំនញកបុងកំឡុងសពលេលមាលកូន និងរយៈសពលសលកាយ
េលមាលភាវ មៗ មានសារៈេំខាន់បំផុរ កបុងការេសគងាគ ុះជីវរិរបេ់ស្រេថីជាមាា និងទរក។ ការ
លគប់លគងមានលបេិទ្នភាពសោយឆយបជំនញសៅសពលឈឺសោុះ សពលេលមាល និងរយៈសពល
សលកាយេលមាលភាវ មៗ អាចសចៀេវាងផលវបិាកសផសងៗ ដូចជា េំណល់េុក សទុះបីពំុមានប
សចចកសទ្េេមមពទំ្សនើប ង្ដលលរវូការការវុះការ់ និងការបញ្ចូ លឈាមក៏សោយ។ ឆយបជំនញ
ង្ដលបានសលរៀមសរៀបចំខវួនរចួជាសស្េច លរូវការបរសិាទ នអំសណ្តយផលមួយ រមួមានលទ្នភាព
ទ្ទួ្លបានលបព័ននបញ្ជូ ន ទំ្នក់ទំ្នង ការសធឝើដំសណើ រ បរកិាខ រ ឱេែ និងេមាម រៈ។ ការង្ែទំសោយ
ជំនញ េំសៅសៅសលើទំង     ឆយបជំនញនិងបរសិាទ នអំសណ្តយផល ង្ដលមិនអាចការ់ផ្ទថ ច់
សចញពីសេវាេសគងាគ ុះបនធ ន់ង្ផបកេមមព និងការង្ែទំទរកសទ្ើបនឹងសកើរ។  
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របូភាពទី្២: បរសិាទ នអំសណ្តយផល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ  
(សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard List for CPA 

និង Essential Medicines List) 

ខ.  ង្បបបទ្ 
•  ធានផថល់សេវា ២៤សម៉ាង សលើ ២៤សម៉ាង។ 
• មានបទ្បញ្ញជ នផធកបុងង្ផបកេមមព និងសោគស្រេថី សេើយលរូវបនថង្កលំអឲ្រទន់េភាពការណ៍។ 

បុគគលិកោក់ព័នឌទំងអេ់លរូវយល់ដឹង និងលបរិបរថិាមបទ្បញ្ញជ សនុះ  ។ 

២.១២. ង្ផបកេលរោរ និងោក់ថាប េំណថំ  
សេវាេលរោរសៅមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ២ និងកលមិរ៣  ទ្ទួ្លខុេលរូវសលើការសរៀបចំកមយវធីិ

វុះការ់ និងាមោនេភាពអបកជំងឺសលកាយវុះការ់ ដូចជាភាពដឹងខវួនសឡើងវញិ និងការឈឺចាប់របេ់អបក
ជំងឺសលកាយវុះការ់ ។ លគប់លគងេមាម រៈវុះការ់ាមមុខជំនញ រមាង ប់សមសោគសលើឧបករណ៍វុះការ់ ធាន 
េមាម រៈបរកិាខ រវុះការ់ និងថាប ំេណឋំ មានបរមិាណលគប់លោន់េលមាប់ការដំសណើ រការវុះការ់ ។ បនធប់វុះ
ការ់លរវូមានអនម័យលែជានិចចសដើមផីសចៀេវាងការឆវងសោគ។    

ការង្ែទពំដ្ឋយអនកផតល់
ពសវាម្ភនជនំាញ 

របព័នធបញ្ជូ ន 

របព័នធធានារា៉ា ប់រង
គុណ្ភាព 

លទធភាពននអនក   
ផតល់ពសវាជួរមុខ 

ទនំាក់ទនំងនិង
មពធាបាយបញ្ជូ ន  

ឧបករណ៍្ពពទយ 

បរកិាា រ ឱសែ 

ជនួំយការង្ហរ 

សតង់ដ្ឋរនិងការ
អនុវតត 

ឆមបជនំាញ  
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ក.  សេោឌ រចនេមភ័នន  

អាគរ/បនទបៈ់ បនធប់សលរៀមសរៀបចំអបកជំងឺ បនធប់វុះការ់ ២ ឬ ៣ និងបនធប់េលមាកសលកាយវុះការ់ 
(recovery room) ង្ដលទ្ទួ្លខុេលរូវាមោនអបកជំងឺសោយលគសូពទ្រ ឬគិលានុបោឌ កឯកសទ្េ
ង្ដលបានបណឋុ ុះបណ្តឋ លង្ផបកេណឋំ ។ បនធប់ង្ែទំ មានង្លគមួយចំនួនេលមាប់ោក់អបកជំងឺ
សលកាយវុះការ់ សោយមានបំោក់ឧបករណ៍េសគងាគ ុះដូចជាបំពង់ខរល់អុកេីុង្េននិងឧបករណ៍
េំខាន់ៗេលមាប់សគងាគ ុះ។ 

បុគាលិកៈ សវជជបណឍិ រង្ដលមានេមរទភាពជំនញ អបកបសចចកសទ្េថាប ំេណឋំ  ឬអបកមានេមរទ
ភាពឯកសទ្េខាងថាប ំេំណឋំ  លពមទំងគិលានុបោឌ ក-យិកាង្ែទំជំងឺង្ដលបានទ្ទួ្លការបណឋុ ុះ
បណ្តឋ លង្ផបកេលាោរ។ 

សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ បនធប់វុះការ់លរវូបំោក់សោយរុវុះការ់ បរកិាខ រសពទ្រោក់ថាប ំេំណឋំ  
ឧបករណ៍រមាង ប់សមសោគ និងេមាម រៈនិងរបេ់របរផគរ់ផគង់ដនទ្សទ្ៀរង្ដលចំាបាច់។ 

ខ.  ង្បបបទ្ 
• សរៀបចំកមយវធីិវុះការ់លបចំាេបាថ េ៍ សលើកង្លងករណីវុះការ់បនធ ន់។ 
• សលរៀមសរៀបចំអបកជំងឺមុនសពលវុះការ់ 
• សលរៀមបលមុងឧបករណ៍ េមាម រៈបរកិាខ រ ឱេែ ថាប ំេណថំ  រចួជាសស្េច មុនដំសណើ រការវុះការ់ 
• សៅសពលវុះការ់លរូវមានៈ លរូវមានសេៀវសៅករ់លាពិធីសារវុះការ់ )protocol operatoire) 
• លរូវមានការលបជំុលររួពិនិររសឡើងវញិជាសទ្ៀងទរ់ោល់នែង និងង្កលំអនូវកំេុេ និងភាព

បោជ័យទំងឡាយ។ 
• ទ្ទួ្លការលបឹកា ពិនិររាមោនដំសណើ រការលទ្នផលននការោក់ថាប ំេណឋំ  និងវុះការ់នន 

ាមោនជាលបចំាករណីជំងឺសលកាយវុះការ់។ 

២.១៣. ង្ផបកជំងឺឆវងៈ ( រសបង សអដេ៍ លគុនចាញ់ និងលគុនឈាម)  

២.១៣.១. ង្ផបកជំងឺរសបង 

ង្ផបកពាបាលរសបង លរូវផថល់ការង្ែទំ និងពាបាលអបកជំងឺរសបង រមួទំងការអប់រសំលើកកមភេ់
េុខភាព ។  សៅកបុងមនធីរសពទ្រកលមិរ៣ ង្ផបករសបងលរវូសធឝើសោគវនិិចឆ័យជំងឺរសបង BK- រសបងសលៅេួរ និង
ជំងឺរសបងកុមារ។ កបុងសពលឆ្ប់ៗសនុះមនធីរសពទ្រមួយចំនួនធំនឹងអាចសធឝើសរេឋរេ័េអំពីការសំុាថាប ំរសបង។ 
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ក .សេោឌ រចនេមភ័នន 
អាគរ/បនទបៈ់  

- ង្ផបកជំងឺរសបងរមួមាន មនធីរពិសសាធន៍មួយ និងអាោរង្ផបកជំងឺរសបង េទិរសៅោច់
សោយង្ឡក ង្ដលខរល់អាចសចញចូលបានលែ។ 

- ចំនួនង្លគេលមាប់អាោរ/ង្ផបករសបង អាចង្លបលបួលសៅាមចំនួនអបកេងស័យមានជំងឺ
រសបង និងអបកជំងឺង្ដលលរវូោក់ឱរេលមាកសពទ្រ និងទំ្េំននមនធីរសពទ្របង្ងែក (១០ 
សៅ ៣០ង្លគ)។ 

បុគគលិកៈ ចំនួនបុគគលិកជាមធរម ៥នក់ េលមាប់ផឋល់សេវាពាបាលង្ផបករសបង ចំសោុះមនធីរ
សពទ្របង្ងែកកលមិរ១ និងកលមិរ២ សោយរមួបញ្ចូ លសវជជបណឍិ រ១នក់ និងអបកបសចចកសទ្េមនធីរ
ពិសសាធន៍១នក់ ។  ចំសោុះមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ៣ បុគគលិករបេ់ង្ផបកសនុះលរូវមានសលចើនជាង
សនុះ។ 

សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard 
List for CPA និង Essential Medicines List) 

ខ.ង្បបបទ្ 
• សធឝើសោគវនិិចឆ័យ ពាបាល និងង្ែទំអបកជំងឺរសបង សោយោក់ឱរេលមាកសៅអាោរោច់សោយ

ង្ឡក(សបើឈឺធងន់) ឬឱរអបកជំងឺេលមាកសៅផធុះ ង្រលរវូមកសលបឱេែសៅចំសោុះមុខគិលានុប
ោឌ កោល់នែងសៅមនធីរសពទ្រ(ដូរេ៍ចល័រ)។ 

• ផថល់ការអប់រេុំខភាពដល់លគប់អបកេងស័យមានជំងឺរសបង អបកជំងឺរសបង និងអបកកំដររបេ់
អបកជំងឺផងង្ដរ។ 

• អបកេងស័យមានជំងឺរសបង ង្ដលមានេភាពធងន់ធងរ ឬោក់ឱរេលមាកសដើមផសីធឝើសោគវនិិចឆ័យ 
ចំសោុះអបកង្ដលមិនអាចលរឡប់មកមនធីរសពទ្របានសោយសារផធុះសៅឆ្ង យពីមនធីរសពទ្រ ឬ
សោយមានមូលសេរុសផសងៗ។ 

• អបកជំងឺរសបងង្ដលមានេភាពធងន់ធងរ ង្ដលលរូវការការង្ែទំរេូរបានធូរ ស្សាល។ អបកជំងឺ
រសបងង្ដលមិនអាចមកទ្ទួ្លដូរេ៍ចល័របានសរៀងោល់នែងសៅមនធីរសពទ្រ និងមិនអាច
ទ្ទួ្លដូរេ៍ ពីអបកផឋល់ដូរេ៍េេគមន៍បាន។ 

• អបកជំងឺរសបងសំុាថាប ំសលចើនមុខ  ង្ដលមិនអាចផឋល់ការពាបាលសៅផធុះសោយមានការទ្ប់
សាក រ់ការឆវងសោគបានលរឹមលរូវ ។ 
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• មនធីរពិសសាធន៍ទ្ទួ្លខុេលរូវពិនិររកំហាកអបកជំងឺង្ដលមកពិសលោុះជំងឺសលៅ កំហាកអបកជំងឺ
េលមាកសពទ្រ និងកំហាកង្ដលសផញើមកពីមណឍ លេុខភាពទំងអេ់សៅកបុងរំបន់ទ្ទួ្លខុេ
លរូវរបេ់ស្េកុលបរិបរឋិ ង្ដលមនធីរសពទ្រាំងសៅ។ 

• ការសធឝើសោគវនិិចឆ័យករណីេងស័យជំងឺរសបងសំុាថាប ំសលចើនមុខ មានជសលមើេ ៣ លរូវពិចារណ្ត ៖ 
- ជពរមើសទី១: ទ្ទួ្លអបកជំងឺេងស័យសំុាថាប ំរសបងសលចើនមុខ ស្េង់កំហាក និងបញ្ជូ ន

កំហាកសៅមណឍ ល GeneXpert ឬសៅមណឍ លបណឋុ ុះសមសោគ។ 
- ជពរមើសទី២: ចុុះសៅជួបអបកជំងឺេងស័យសំុាថាប ំរសបងសលចើនមុខដល់ផធុះ ស្េង់កំហាក 

និងបញ្ជូ នកំហាកសៅមណឍ ល GeneXpert ឬសៅមណឍ លបណឋុ ុះសមសោគ។ 
- ជពរមើសទី៣:  ទ្ទួ្លកំហាកពីមូលោឌ នេុខាភិបាលកបុងរំបន់ និងបញ្ជូ នកំហាកសៅ

មណឍ ល GeneXpert ឬសៅ មណឍ លបណឋុ ុះសមសោគ។ 

តារាងទី៦: តបំនរ់គបដណ្រ ប ់(ពខតរ) របស់មណ្ឌ លបណ្រុ ុះពមពរាគរពបងទងំ៣ ពៅរបពទសកមពុជា 

មណ្ឌ លបណ្រុ ុះពមពរាគ ពខតរង្ដលរតវូបញ្ជូ នកហំាកពៅបណ្រុ ុះពមពរាគរពបង 

១.មជឈមណឍ លជារិកំចារ់ 

សោគរសបង និងេង់េិន 

សខរឋកណ្តឋ ល កំពង់េភឹ កំពង់ឆ្ប ំង នលពង្វង លពុះេីេនុ សកាុះកុង ាង្កវ 
កំពរ ង្កប និងោជធានីភបំសពញ 

២.សខរឋកំពង់ចាម សខរឋកំពង់ចាម កំពង់ធំ លកសចុះ េធឺងង្លរង ររនគីរ ីមណឍ លគីរ ីនិងសខរថ
លពុះវហិារ 

៣.សខរឋបារ់ដំបង សខរឋបារ់ដំបង នប៉លិន សោធិ៍សារ់ សេៀមោប បនធ យមានជ័យ និង
សខរថឧរឋរមានជ័យ 

២.១៣.២. សអដេ៍  

សេវាពាបាលជំងឺសអដេ៍ និងកាមសោគសៅមនធីរសពទ្របង្ងែក CPA1 CPA2 និង CPA3 លរូវមាន
សេវាផថល់លបឹកា និងសធឝើសរេថរកសមសោគសអដេ៍ សេវាសធឝើសោគវនិិចឆ័យ និងពាបាលជំងឺឱកាេនិយម សេ
វាពាបាលសោយឱេែលបឆំ្ងសមសោគសអដេ៍ និងសេវាង្ែទំ និងពាបាលជំងឺកាមសោគ។ មនធីរ
ពិសសាធន៍របេ់មនធីរសពទ្រ លរូវផថល់សេវាសធឝើសរេថរកសោគវនិិចឆ័យ ជំងឺសអដេ៍ និងជំងឺកាមសោគ សេវាសធឝើ
សរេថោប់សមសោគសអដេ៍ (viral load test) សេវាសធឝើសរេថរកកលមិរននសកាេិកាCD4 និងសេវាសធឝើសរេថ
មួយចំនួនសទ្ៀរង្ដលចំាបាច់េលមាប់ ោំលទ្ដល់ការពាបាលជំងឺឱកាេនិយម និងពាបាលសោយឱេ
ែលបឆំ្ងសមសោគសអដេ៍ ដូចជា សរេថរកមុខងារសែវើម សរេថរកមុខងាររលមងសនម និងសរេថសអមូ៉កវូបី៊ន។  
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ចំសោុះសេោឌ រចនេមភ័ននង្ដលរមួមានអោរ បុគគលិក េមាម រៈបរកិាខ រ េូមអានសេចកថីង្ណនំ៖ 
1. National Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV 

Infected Adult and Adolescents in Cambodia 2012 
2. National Guidelines for the use of Antiretroviral Therapy in Adults and Adolescents in 

Cambodia 2012 
3.  National Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections among HIV 

Exposed and HIV Infected Children in Cambodia 2011 
4. National Guidelines for the use of Antiretroviral Therapy in HIV infected children in Cambodia 

2011 
5. Standard Operating Procedure (SOP) for STI/RTI prevention and care service dekivery at 

Family Health Clinic  
6. National Guidelines on Sexuality Transmitted Infections (STI) and Reproductive Truct (RTI) 

Case Management  

២.១៣.៣. លគនុចាញ់ 

ោជរោឌ ភិបាលបានោក់ឲ្រអនុវរឋង្ផនការយុទ្នសាស្រេឋជារិលុបបំបារ់ជំងឺលគនុចាញ់ សៅកបុងលពុះ
ោជាណ្តចលកកមភុជាសៅឆ្ប ំ២០២៥។ សដើមផអីនុវរថង្ផនការសនុះលបកបសោយសជាគជ័យ និងមានលបេិទ្ន
ភាពមនធីរសពទ្រលរូវ៖  

- សធឝើសោគវនិិចឆ័យទន់សពល និងអនុវរឋលបេិទ្នភាពននការសធឝើសោគវនិិចឆ័យ និងពាបាលជំងឺ
លគនុចាញ់ឱរសៅាមសេចកឋីង្ណនំរបេ់ថាប ក់ជារិ។  

- ោំលទ្ការបណឋុ ុះបណ្តឋ លដល់អបកផឋល់សេវាសាធារណៈទំងអេ់ ជាពិសេេថាប ក់
មណឍ លេុខភាព និងអបកផឋល់សេវាឯកជនង្ដលបានកំណរ់ និង សធឝើការាមោនការ
អនុវរឋជាលបចំា។  

- ោំលទ្អនុវរឋការលររួពិនិររាមោនេសងករ ឃ្វ ំសមើលនឹងការស្សាវលជាវកបុងរំបន់លគនុ
ចាញ់ចមវងខភេ់។ 

- ផឋល់សារអប់រដំល់អបកជំងឺលគុនចាញ់ និងញារិេនឋ នឱរបានយល់ដឹងទូ្លំទូ្លាយអំពី
ជំងឺលគនុចាញ់ និងការលបកាន់យកឥរោិបទ្លរឹមលរវូកបុងការពាបាលនិងបងាក រការចមវង
ជំងឺលគនុចាញ់។ 

២.១៣.៤. លគនុឈាម  

ការពាបាលជំងឺលគនុឈាម ចំាបាច់លរូវៈ 

• ទ្ទួ្លខុេលរូវកបុងការងារសធឝើសោគវនិិចឆ័យ ពាបាល ង្ែទំជំងឺ ាមមគគុសទ្េក៍ពាបាលជំងឺ
លគនុឈាមរបេ់កមយវធីិជារិ។ 

• ចូលរមួសលើកកមភេ់ការផឋល់សេវាអប់រេុំខភាពេឋីពីវធិានការការោរជំងឺលគុនឈាម។ 
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• បំោក់នូវម៉ាេីុនាមោន កលមិរកំហាប់ឈាម (Hematocrite Centrifuge machine) ាម 
អាោរពាបាលលគនុឈាម សដើមផីាមោនបង្លមបលមួលកលមិរកំហាប់ឈាមជាការចំាបាច់ 
និងការសរៀបចំាមអាោរ ទំងសនុះឱរមានេំណ្តញ់ាមទឝ រ បងែួច ឬសលបើមុង សដើមផីការ់
ផ្ទឋ ច់ការសាយភាយនូវសមសោគវរីេុ លគុនឈាម សោយការខំាចមវងរបេ់ភាប ក់ងារចមវង។ 

• ចំសោុះ CPA1 និងCPA2 ង្ដលពំុមានធនោរឈាម )Blood Bank(ឬពំុមានលទ្នភាពកបុងការ
ពាបាល ចំាបាច់លរវូមានលបព័ននបញ្ជូ នអបកជំងឺេមស្េបមកកាន់ CPA3 ឬមនធីរសពទ្រថាប ក់
ជារិង្ដលសៅជិរបំផុរសដើមផីសធឝើការេសគងាគ ុះ បនធ ន់។ 

• ចំសោុះសេោឌ រចនេមភ័នន ង្ដលរមួមានអោរ បុគគលិក េមាម រៈបរកិាខ រ េលមាប់សេវាលគនុ
ចាញ់ និងលគនុឈាម លរូវសធឝើេមាេរណកមយជាមួយនឹងសេវាសផសងៗសទ្ៀររបេ់មនធីរ
សពទ្រ។ 

២.១៤.ង្ផបកឯកសទ្េសផសងៗ (CPA3) 

២.១៤.១. ង្ផបកចកខុសោគ 

មនធីរសពទ្របង្ងែកជាកង្នវងផឋល់សេវាពិនិររ សធឝើសោគវនិិចឆ័យ ង្ែទំ ពាបាល និងវុះការ់ជំងឺង្ភបក 
សោយជំនញ ឯកសទ្េចកខុសោគ។  

ាោងទី្៧: ង្ផបកចកខុសោគ 

លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

1.  ជំងឺង្ភបកលកេម (Red eye)    

2.  ជំងឺលាក់កូមេកមយ (Active Trachoma )    

3.   ជំងឺភាប េ េ ននង្ភបក (Disorders of Conjunctiva)    

4.  រលាកលរបកង្ភបក  (Inflammation of Eye Lid)    

5.  រលាកលបស្េីង្ភបក  (Uveitis )    

6.  ជំងឺង្ភបកេងួរ (Dry Eye)    
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

7.  កំេុេកំណំុរបូភាព (Refractive Errors)    

8.  ជំងឺកញ្ច ក់ង្ភបក (Corneal diseases)    

9.  ជំងឺង្ភបកសឡើងបាយ (Cataract)    

10.  របួេង្ភបក  (Eye injuries)    

11.  ជំងឺទឹ្កដក់កបុងង្ភបក (Glaucoma)    

12.  ង្ភបកស្េសលៀង  (Strabismus)    

13.  ការវុះការ់ង្កលរបកង្ភបក (Lid Surgeries)    

14.  រលាកលោប់ង្ភបកសលកាយការវុះការ់  (Endophthalmitis)    

15.  ជំងឺកនធុយង្ែវនង្ភបក (Pterygium)    

16.  វុះការ់ស្េទប់សរទី៉្ន  (Retinal surgery)     

17. វុះការ់យកលោប់ង្ភបកសចញ (Eviceration/ Enucleation)    

18. រលាកែង់ទឹ្កង្ភបក (Dacryocystitis)    

19. វុះការ់ដូរកញ្ច ក់ង្ភបក (Keratoplasty)    

20. ជំងឺេនេសរទី៉្នបណ្តឋ លមកពីជំងឺទឹ្កសនមង្ផែម (Diabetic Retinopathy)    

21. េុខភាពង្ភបកេេគមន៍ (Community Ophthalmology)    

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 

អាគរ/បនទបៈ់ អាោរង្ផបកជំងឺង្ភបកលរូវមានបនធប់ង្ផបកជំងឺសលៅទំ្េំ១៦ង្លម៉ាកាសរ ៉ បនធប់េលមាក
ពាបាល ោ៉ងរិច១០ង្លគ បនធប់វុះការ់ ាមកលមិរេថង់ោ េមាវ ប់សមសោគ និងង្ផបកផឋល់សេវា   
កំេុេកំណំុរបូភាព ។ 
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បុគគលិកៈ  
• ការផឋល់សេវាោ៉ងរិចលរូវមាន លគូសពទ្រជំនញចកខុសោគ១របូ និងចកខុគិលានុបោឌ កោ៉ង

សហាច ២នក់ និង ចកខុមាលរសាស្រេឋ១នក់។ 
• ការង្ែទំពាបាលជំងឺង្ភបកលរូវផឋល់សោយ លគូសពទ្រជំនញង្ផបកចកខុសោគង្ដលបានបណឋុ ុះ

បណ្តឋ លលរឹមលរូវង្ផបកចកខុសោគចាប់ពីរយៈសពល២ឆ្ប ំសឡើងសៅ។ 

សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ  ការផឋល់សេវាលរួវបានបំោក់សោយឧបករណ៍ង្ដលអាចឱរពិនិររ 

សធឝើសោគវនិិចឆ័យ ពាបាល និងវុះការ់លរឹមលរូវាមេថង់ោ។ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរពីី 
Medical Equipment Standard List for CPA និង Essential Medicines List)។ 

ខ. ង្បបបទ្ៈ  
ការផឋល់សេវាង្ផបកជំងឺង្ភបកាមកលមិរេឋង់ោេមស្េបរបេ់កមយវធីិជារិេុខភាពង្ភបក។ 

២.១៤.២. ង្ផបកទ្នថសោគ 

ាោងទី្៨: ង្ផបកេុខភាពមារ់ សធយញ 

លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

1 ការសកាេេមាែ រផ្ទធ ំងកំសបារ (Scaling)    

2 ការបិរប៉ុះសធយញបសណ្តឋ ុះអាេនប (Temporary restoration)    

3 ការបិរប៉ុះសធយញេសលមច (Permanent restorative)    

4 ការពាបាលរននឬេ (Root canal treatment)    

5 េសគងាគ ុះបនធ ន់ករណីបាក់ឆែឹងថាគ ម (Jaw Fracture)    

6 េសគងាគ ុះបនធ ន់ករណីភាវ រ់ឆែឹងថាគ ម (Dislocation)    

7 ការដកសធយញធមយា (Simple extraction)    

8 ការដកសធយញសោយវុះការ់ (Extraction: Impacted tooth)    
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

9 ការវុះបូេសធយញ (Drainage Abscess)    

10 វុះការ់បបូរមារ់ង្ឆប និងលកអូមង្ឆប  

(Hare lips and Cleft Palate) 
  

 

11 វុះការ់ង្កលំអរទ្លមង់មុខ (Facial esthetics)    

12 ការោក់សធយញជាប់ (Fixed Prostodontics)     

13 ការោក់សធយញសោុះបានសោយង្ផបក (Partial Denture, Squellete)    

14 ការោក់សធយញសោុះបានទំងស្េុង (Complete Denture)    

15 ការពាបាលសធយញកុមារ (Pediatric Dentistry)    

16 ការពរ់សធយញ (Orthodontics)    

17 ការពាបាលជាលិកាលទ្លទ្ង់សធយញ (Periodontics)    

18 ែរសោយកំារេយីង្ផបកមារ់សធយញ (Oral X-ray)    

19 ការោំបសងាគ លសធយញកបុងឆែឹង (Implant)    

20 ង្ផបកជំងឺជាលិការទ្ន់កបុងមារ់ (Oral Pathology)    

21 ការបិទ្ការោរចងែូរថាគ មសធយញស្េុកកុមារ (pits and fissure 
protection) 

   

22 ការលាបសារធារុភវុយអ័នរការោរជំងឺសធយញពុកកុមារ (Fluoride 
varnish/gel) 

   

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 
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អាគរ/បនទបៈ់ មនធីរសពទ្រCPA3 លរូវសរៀបចំឱរមានង្ផបកមារ់សធយញង្ដលអាចមានង្លគ២-៣េលមាប់
អបកជំងឺង្ដលលរវូការេលមាកពាបាល។ Prothodontic និង orthodontic លរូវមានសៅលគប់មនធីរ
សពទ្រទំង៣កលមិរ។ 

បុគគលិកៈ ការង្ែទំពាបាលមារ់សធយញ លរូវផឋល់សោយបុគគលិកង្ដលទ្ទួ្លបានការបណឋុ ុះ
បណ្តឋ លខាងង្ផបកទ្នឋសាស្រេឋ។ រលមូវការបុគគលិករិចបំផុរក៏ទ្នឋបណឍិ រ ឬទ្នឋសពទ្រមធរម      
១នក់ និងទ្នឋគិលានុបោឌ ក១នក់ង្ដរ។ 

សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ មនធីរសពទ្របង្ងែកលរូវបំោក់ឧបករណ៍េលមាប់ផឋល់សេវាង្ែទំមារ់-
សធយញជាមូលោឌ ន ង្ដលរមួមានការដកសធយញបនធ ន់ ការដកសធយញធមយា  ការប៉ុះសធយញ និងសេវា
បងាក រនន ។ ឧបករណ៍ េមាម រៈរមួមានៈ សៅអីពាបាលសធយញង្ដលមានកសនទ សសាឋ ុះទឹ្កមារ់  
សភវើងបំភវឺ ឧបករណ៍សធឝើសធយញង្ដលអាចកាន់បាន (លបោប់សាឝ ន និងបឺរទឹ្ក) លបោប់េលមាប់ពិនិ
ររ លបោប់លបោដកសធយញបនធ ន់ លបោប់លបោដកសធយញធមយា លបអប់េលមាប់ប៉ុះសធយញ អាម៉ាល់
ហាគ ម លបអប់េលមាប់េមាែ រ ឧបករណ៍ និងឧបករណ៍េមាវ ប់សមសោគ សេើយនិងឆ្ប ំងសសាង រ។
(សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard List for CPA និង Essential 
Medicines List)។ 

ខ. ង្បបបទ្ 
 ជាសោលការណ៍សេវាង្ែទំមារ់សធយញជាង្ផបកមួយននសេវាពិសលោុះពាបាល និងបញ្ជូ ន។ 

• ទំងបុគគលិក និងអបកជំងឺឋិរកបុងលកខណៈងាយចមវងជំងឺចំសោុះេកមយភាពពាបាលមារ់
សធយញ សេរុសនុះការអនុវរឋន៍ាមវធិានការណ៍ោយ នសមសោគលរវូសធឝើសឡើងោ៉ងម៉រ់ចរ់បំផុរ។ 

• សោយង្ឡកសលៅពីសេវាង្ែទំ និងពាបាលសៅាមមណឍ លេុខភាព និងមនធីរសពទ្រ ទ្នឋ
គិលានុបផោឌ ក-យិកា ទ្នឋសពទ្រ ទ្នឋបណឍិ រ ង្ដលទ្ទួ្លបនធុកសៅទី្សនុះលរវូសរៀបចំឱរមាន
កមយវធីិសលើកកមភេ់េុខភាពមារ់សធយញសៅាមសាលាសរៀន និងេេគមន៍កបុងរំបន់លគប    
ដណឋ ប់។ េកមយភាពមារ់សធយញេេគមន៍លរវូផារភាជ ប់និងេកមយភាពេុខភាពសាធារណ
សផសងសទ្ៀរ។ 

• មគនឋីទ្នឋសាស្រេឋទំងអេ់ាមមូលោឌ នលរូវេេការជាមួយមគនឋីង្ផបកោំោរមាា និងទរក
សដើមផីពលងីកការងារសលើកកមភេ់េុខភាពមារ់សធយញដល់ស្រេឋីមាននផធសោុះ និងមាឋ យមានកូន
រូចកបុងការលបកាន់យកឥរោិបទ្ជាទ្មាវ ប់វជិជមានសលើការង្ែទំេុខភាពមារ់សធយញ។ 
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• កបុងករណីេសគងាគ ុះបនធ ន់សលើរបួេង្ផបកមារ់សធយញកលមិរ CPA1 និង CPA2 លរវូផឋល់ការ      
េសគងាគ ុះបនធ ន់បឋមរចួបញ្ជូ នសៅមនធីរសពទ្រ CPA3 ង្ដលមានេមរទភាពនិងលទ្នភាពកបុង
ការេសគងាគ ុះបនធ ន់ និងផឋល់ការពាបាលលរឹមលរូវ។ លរូវេេការជាមួយនឹងង្ផបកេសគងាគ ុះ
បនធ ន់កលមិរធងន់កបុងការជួយេសគងាគ ុះបនធ ន់សៅសពលង្ដលមានរបួេធងន់ធងរ។ 

• លរូវមានការេិកាស្សាវលជាវ និងអសងករាមោនពីេុខភាពមារ់សធយញ។ 

២.១៤.៣. ង្ផបកជំងឺលរសចៀក-លចមុុះ-បំពង់ក និងេលរសាស្រេថ កាល និងក 

មនធីរសពទ្របង្ងែកជាកង្នវងផឋល់សេវា ពិនិររ សធឝើសោគវនិិចឆ័យ ង្ែទំពាបាលជំងឺ លរសចៀក លចមុុះ 
បំពង់ក េលរសាស្រេថកាល និងក សោយលគូសពទ្រង្ផបកលរសចៀក លចមុុះ បំពង់ក េលរសាស្រេថកាល និង
ក។ 

ាោងទី្៩: ង្ផបកជំងឺ លរសចៀក លចមុុះ បំពង់ក េលរសាស្រេឋ កាល និង ក 

លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

1 ជំងឺរលាកលចមុុះ បំពង់ក ស្េួចស្សាវ (Rhino pharyngite aiguë)    

2 ជំងឺរកីសាច់អាមីោល់  (Amygdalite hypertrophique)    

3 ជំងឺរលាកបំពង់កោុនំរ ៉(pharyngite chronique)    

4 ជំងឺរលាកសវអ៉ា (hypertrophie des végétations adénóides)    

5 វុះការ់់សាច់អាមីោល់ (Amygdalectomie)    

6 ជំងឺរលាកបំពង់េសមវងស្េួចស្សាវ (laryngite aiguë)    

7 ជំងឺរលាកបំពង់េសមវងោុនំរ ៉(laryngite chronique)    

8 ជំងឺរលាកលចមុុះសោយ allergie (Rhinite allergique)    

9 ជំងឺរលាកលចមុុះោុនំរ ៉(Rhinite hypertrophique)    

10 ដុរសាច់លចមុុះ (cauterization des cornets )    

11 យកវរទុ ឬេរឝចូល បំពង់ក (Extraction des corps étrangers de    
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 
l’hypopharynx)  

12 យកវរទុ ឬេរឝចូលលចមុុះ(Extraction des corps étrangers du nez)    

13 យកវរទុ ឬេរឝចូលលរសចៀក (Extraction des corps étrangers de l’ 
oreille) 

   

14 ជំងឺរលាកលរសចៀកសលៅ (Otite externe)    

15 បូេបំពង់លរសចៀក  (Furoncle du Conduit Auditif Extern)    

16 ជំងឺផសិរលរសចៀក  (Otomycose)    

17 រលាក ឆែឹងខចីេវឹកលរសចៀក (Périchondrite)    

18 រលាកឆែឹង Mastoide(Mastoïdite)    

19 រលាកលរសចៀកកណ្តឋ ល ស្េួចស្សាវ (Otite moyenne aiguë)    

20 រលាកលរសចៀកកណ្តឋ ល ោុនំរ ៉(Otite moyenne chronique)    

21 រលាកលរសចៀក កណ្តឋ ល séreuse (Otite moyenne séreuse)    

22 រលាកលរសចៀកកណ្តឋ ល កូសឡសេឋអារូម(Otite moyenne chronique 
cholestéatomateuse) 

   

23 ជំងឺសវៀចមុខ (Paralysie faciale)    

24 ឈាមលចមុុះ (Epistaxis)    

25 បាក់ឆែឹងលរមុុះ (Fracture de l’os propre du nez)    

26 បូមលាងេមាែ រេីុនុេម៉ាក់េីុង្ល (Ponction du sinus maxillaire)    

27 រលាកលបសហាងឆែឹងមុខស្េួចស្សាវ (Rhino-sinusite aiguë)    

28 រលាកលបសហាងឆែឹងមុខ ោុនំរ ៉(Rhino-sinusite chronique)    
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

29 រលាកលគប់លបសហាងឆែឹងមុខ (Pansinusite)    

30 ជំងឺឬេដូង លចមុុះ (Polypose naso-sinusienne)    

31 រលាកឆែឹងចិសញ្ជ ើមស្េួចស្សាវសលើកុមារ (Ethmoidite aiguë chez l’enfant)    

32 ជំងឺឬដូងេីុលចមុុះ (Rhinite atrophique ou Ozêne)    

33 វុះការ់លបសហាងឆែឹងមុខោុនំរស៉ោយម៉ាេីុនអង់ដូេកូប (Méatotomie)    

34 សវៀចឆែឹងលចមុុះ (Déviation septale ou deviation de la cloison nasale)    

35 វុះការ់សកាេេមាែ រេីុនុេម៉ាក់េីុង្ល (Opération du sinus maxillaire)    

36 វុះការ់ង្ករលមង់ឆែឹងលចមុុះ (Opération de Killian)    

37 ឆវុុះបំពង់អាហារ (Oesophagoscopie)    

38 ជំងឺេែកសោយប៉ុះោល់បំពង់េសមវង (Dysphonie)    

39 សចាុះបំពង់ខរល់ (Trachéotomie)    

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 

អគរ/បនទបៈ់  អាោរង្ផបកជំងឺ លរសចៀក លចមុុះ បំពង់ក េលរសាស្រេថកាល និងក លរវូមានបនធប់
ពិនិររ ង្ផបកជំងឺសលៅ (OPD) និងង្ផបកជំងឺេលមាកសពទ្រ (IPD) ង្ដលមានចំនួន១០ង្លគ ោ៉ងរិច 
លពមទំងបនធប់វុះការ់េឋង់ោេមាវ ប់សមសោគ។ 
បុគគលិកៈ ការង្ែទំពាបាលំជំងឺ លរសចៀក លចមុុះ បំពង់ក េលរសាស្រេឋកាល និងក លរវូផឋល់
សោយលគូសពទ្រង្ផបកជំងឺលរសចៀក លចមុុះ បំពង់ក េលរសាស្រេថកាល និងក ង្ដលបានទ្ទួ្លការ
បណឋុ ុះបណ្តឋ លលរឹមលរវូ សេើយសវជជបណឍិ រនិងគិលានុបផោឌ ក-យិកាទំងអេ់ចំាបាច់លរវូមកសធឝើ
វលិកិររការបនឋជាសរៀងោល់ឆ្ប ំ។ ការផឋល់សេវាោ៉ងរិចលរូវមានសវជចបណឍិ រង្ផបកជំងឺលរសចៀក 
លចមុុះ បំពង់ក េលរសាស្រេថ កាល និងក ១របូ និងគិលានុបផោឌ ក-យិកា ២របូ សឡើងសៅ។ 
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សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard 
List for CPA និង Essential Medicines List)។ 

ខ. ង្បបបទៈ  
ការផឋល់សេវាង្ែទំជំងឺ លរសចៀក លចមុុះ បំពង់ក ាមកលមិរេឋង់ោេមស្េប។ 

២.១៤.៤. ង្ផបកជំងឺសេើង្េផក  

មនធីរសពទ្របង្ងែកជាកង្នវងផឋល់សេវាពិនិររ សធឝើសោគវនិិចឆ័យ ង្ែទំ ពាបាល និងវៈការ់ជំងឺសេើ
ង្េផក សោយជំនញឯកសទ្េ ង្ផបកសេើង្េផក ។ 

ាោងទី្១០:  ង្ផបកជំងឺ សេើរង្េផក 

លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

1 ជំងឺាអក (Eczema) √ √ √ 

2 ជំងឺផសិរសេើង្េផក (Superficial Fungal Skin infection) √ √ √ 

3 ជំងឺបាក់សររសីេើង្េផក (Bacterial Skin Infection) √ √ √ 

4 ជំងឺវុរី ៉ុេសេើង្េផក (Viral Skin Infection)  √ √ 

5 ជំង៍ឺប៉ាោ៉េីុរសេើង្េផក (Parasitic Skin Infection) √ √ √ 

6  ជំងឺមុន (Acne Vulgaris)   √ 

7 ជំងឺកនធ លលរអាក (Urticaria) √ √ √ 

8 ជំងឺផសូោ៉យេីុេ  (Psoriasis)  √ √ 

9 ជំងឺលបរិកមយថាប ំសលើង្េផក (Drug Eruption)  √ √ 

10 ជំងឺវបិរឋិព័ណ៌ង្េផក (Pigmented skin disorder)   √ 

11 ជំងឺលជុុះេក់ (Alopecia)   √ 
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

12 ជំងឺលបរិកមយេរឝលែិរខំា (Insect bite reaction) √ √ √ 

13 ជំងឺផសិរកបុងមារ់ (Oral Candidiasis) √ √ √ 

14 ជំងឺកនធួលរមាេ់សលើអបកផធុកសមសោគសអដេ៏ (Pruritic Papular 
Eruption in HIV) 

 √ √ 

15 ជំងឺឃវង់សពភ  (Vitiligo)   √ 

16 ជំងឺផ្ទក េផូន (Syringoma)   √ 

17 ជំងឺេង់សរឡាសាយ  (Xanthelasma)   √ 

18 ជំងឺកាមសោគ (STDs) √ √ √ 

19 ជំងឺសេើរង្េផកបណ្តឋ លពី អាសេនិក   √ 

20 ជំងឺសេើង្េផកដនទ្សទ្ៀរ (Others skin diseases)   √ 

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 

អគរ/បនទបៈ់  អាោរង្ផបកជំងឺសេើង្េផកលរូវមានបនធប់ពិនិររសលៅទំ្េំ ១៦ង្ម៉លរកាសរ (៤ង្ម៉លរ 
គុណ ៤ង្ម៉លរ) រមួនឹងកង្នវងលាងនដមួយេលមាប់។ បនធប់ពិនិររ ១បនធប់ រមួនឹងឧបករណ៍ខវុះ
ង្ដលអាចសលបើ ជំនួយេលមាប់សធឝើសោគវនិិចឆ័យ និងពាបាលបានសៅថាប ក់មនធីរសពទ្របង្ងែក។  

បុគគលិកៈ ការង្ែទំ ពាបាលជំងឺង្េផកលរូវផឋល់សោយលគូសពទ្រមានជំនញឯកសទ្េង្ផបកសេើ
ង្េផកង្ដលបានទ្ទួ្លការបណឋុ ុះបណ្តឋ លលរឹមលរវូ។ ការផឋល់សេវាង្ផបកជំងឺសេើង្េផក លរូវការ
ចំាបាច់សវជជបណឍិ រ ១របូ និងគិលានុបផោឌ ក ១របូ ង្ដលបានទ្ទួ្ល ការបណឋុ ុះបណ្តឋ ល នូវ
ចំសណុះដឹងពីជំងឺសេើង្េផក ។ 

សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard 
List for CPA និង Essential Medicines List)។ 
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ខ. ង្បបបទៈ  
ការផឋល់សេវាង្ផបកជំងឺសេើង្េផកឲ្របានលរឹមលរូវ ាមបសចចកសទ្េពិរលបាកដ ាមកលមិរេថង់ោ

ថាប ក់ជារិេមស្េប។ 

២.១៤.៥. ង្ផបកជំងឺផវូវចិរឋ 

សេវាេុខភាពផវូវចិរថជាសេវាពាបាលអបកជំងឺផវូវចិរថ និងអបកសញៀនសលគឿងសញៀន សោយោប់
បញ្ចូ ល ការផថល់លបឹកា ការអប់រផំវូវចិរថ និងអនថោគមន៍ចិរថេងគម។ ាោងខាងសលកាមសនុះបងាហ ញអំពី
លបសភទ្ននជំងឺផវូវចិរថ ង្ដលលរូវផថល់ឲ្រសៅាមកលមិរននមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ ។ មនធីរសពទ្រកលមិរ១ 
និងកលមិរ២ អាចផថល់សេវាជំងឺផវូវចិរថ ដូចមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ៣ង្ដរ សបើមានធនធានមនុេសលគប់
លោន់ ។  

ាោងទី្១១: េលមាប់ង្ផបកពាបាលជំងឺផវូវចិរឋ (Diagnostic Criteria: Adapted to ICD-10 & DSM-IV TR) 

លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

1 ជំងឺែប់បារមម (Anxiety Disorders) √ √ √ 

2 ជំងឺធាវ ក់ទឹ្កចិរឋ  (Depression) √ √ √ 

3 ជំងឺបាយបូ៉ឡា/សមសនៀ (Bipolar Affective Disorders/ Mania) √ √ √ 

4 ជំងឺបាក់េារ  (Post-Traumatic Stress Disorders”PTSD”)  √ √ 

5 ជំងឺវបិរឋិផវូវចិរឋសធឝើទុ្កខកាយ  (Somatoform Disorders)  √ √ 

6 ជំងឺវកិលចររិស្េួចស្សាវ  (Acute Psychosis)  √ √ 

7 ជំងឺវកិលចររិោុនំរ ៉(Schizophrenia)  √ √ 

8 ជំងឺឆកួរលជូក (Epilepsy) √ √ √ 

9 ជំងឺខូចខួរកាល/ ជំងឺវសងឝងវងាឝ ន់   

(Organic Brain Disorders/ Dementia) 
√ √ √ 

10 ជំងឺផវូវចិរឋបងកសោយលកុមអំសេឝាមីន   (ATS induced Mental  √ √ 
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 
Disorders) 

11 ជំងឺធាវ ក់ទឹ្កចិរឋបងកសោយលកុមអំសេឝាមីន  (ATS induced 
Depression) 

 √ √ 

12 ជំងឺែប់បារមមបងកសោយលកុមអំសេឝាមីន  (ATS induced Anxiety)  √ √ 

13 ជំងឺចិរឋវកិលបងកសោយលកុមអំសេឝាមីន  (ATS induced psychotic 
Disorders) 

  √ 

14 ការសធឝើទុ្កឍសោយការផ្ទឋ ច់លកុមអំសេឝាមីន  (ATS induced 
withdrawal Disorders) 

  √ 

15 ជំងឺផវូវចិរឋសផសងសទ្ៀរបងកសោយលកុមអំសេឝា (Others ATS induced 
mental disorders 

  √ 

16 ជំងឺផវូវចិរឋបងកសោយេុោៈ  (Alcohol induced mental disorders*)  √ √ 

17 វបិរឋិអាកបផកិរោិបងកសោយេុោ  (Alcohol induced behavioral 
disorders*) 

 √ √ 

18 ជំងឺធាវ ក់ទឹ្កចិរឋបងកសោយេុោ  (Alcohol induced depressive 
disorders*) 

 √ √ 

19 ជំងឺែប់បារមមបងកសោយេុោ  (Alcohol induced anxiety disorders*)  √ √ 

20 ជំងឺវកិលចររិបងកសោយេុោ  (Alcohol induced psychotic 
disorders) 

  √ 

21 ការសធឝើទុ្កខសោយសារផ្ទឋ ច់េុោ  (Alcohol induced withdrawal 
disorders) 

  √ 

22 ជំងឺផវូវចិរឋសផសងសទ្ៀរបងកសោយេុោ (Other alcohol induced mental 
disorders) 

  √ 
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លរ លកាខណ្ឌ  និងង្បបបទ CPA1 CPA2 CPA3 

23 ករណីវកិលចររិបនធ ន់ ឬអាេនប  (Emergency psychiatric cases)  √ √ 

24 ករណីអរឋឃ្ដ  (Suicide*)  √ √ 

25 ករណីជំងឺកាច  (Aggressive patients*)  √ √ 

26 ករណីវបិរឋិ-ទំ្នេ់  (Crisis)   √ 

27 ករណីពុលសារធារុសញៀនស្េួចស្សាវ  (Acute intoxication)   √ 

ក.សេោឌ រចនេមភ័នន 

អាគរ/បនទបៈ់ ចំនួនង្លគគួរមានពី ៥ សៅ ១០ អាស្េ័យសលើធនធានង្ដលមានរបេ់មនធីរសពទ្រ
បង្ងែកនីមួយៗ។ករណីេសគងាគ ុះបនធ ន់លរវូសលបើលបាេ់ង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ របេ់មនធីរសពទ្រ សោយ
មានលររួពិនិររ ង្ែទំ និងពាបាល ពីបុគគលិកននង្ផបកពិសលោុះជំងឺផវូវចិរថ។ 

បុគគលិកៈ បុគគលិកេលមាប់ការផថល់សេវាេុខភាពផវូវចិរថជាបុគគលិករបេ់មនធីរសពទ្របង្ងែក ង្ដល
មានស្សាប់ ង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ លេថីអំពីការង្ែទំ និងពាបាលជាមូលោឌ ន នន
ជំងឺផវូវចិរថ(ោ៉ងរិចបានបណថុ ុះបណ្តថ ល រយៈសពល ១ង្ខ)។ ចំនួនបុគគលិក អាចង្លបលបួល
ជាមួយនិងេមាមាលរ លគសូពទ្រ១នក់ និងគិលានុបោឌ ក ២នក់។ 

សម្ភា រៈឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard 
List for CPA និង Essential Medicines List) 

ខ. ង្បបបទ្ 
• សធឝើសោគវនិិចឆ័យ ផថល់ការង្ែទំ និងពាបាល អបកជំងឺផវូវចិរថ និងអបកសញៀនសលគឿងសញៀន។ 
• ផថល់ការពិសលោុះសោបល់ជាមួយសេវាសវជជសាស្រេថសផសងសទ្ៀរ។ 
• ផថល់ការអប់រផំវូវចិរថេលមាប់អបកជំងឺផវូវចិរថ និងអបកសញៀនសលគឿងសញៀន រមួទំងលគួសារ

ផងរបេ់សគង្ដរ។ 
• សរៀបចំសេវាេលមាប់អបកជំងឺផវូវចិរថ និងអបកសញៀនសលគឿងសញៀនកបុងកលមិរេមរមរបំផុរ។ 
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• េេការជាមួយនដគូនន សដើមផីសរៀបចំឲ្រមានការង្ែទំ និងពាបាលទូ្លំទូ្លាយ 
េលមាប់អបកជំងឺផវូវចិរថ និងអបកសញៀនសលគឿងសញៀន។ 

• សេវាេុខភាពផវូវចិរថសោយរមួបញ្ចូ លសេវាបនាបសលគឿងសញៀនផង លរវូ ៣ ង្ផបកៈ 
- ង្ផនកពិពរគុះជងំផឺលូវចតិតៈ ផថល់ការពាបាលសោយឲ្រអបកជំងឺសាប ក់សៅផធុះ េលមាប់

ករណីស្សាល និងមធរម។ ការផថល់សេវាសៅង្ផបកពិសលោុះជំងឺផវូវចិរថគបផីសផ្ទថ រសលើ 
ការផថល់ឱេែ និងការផថល់លបឹកា។ 

- ង្ផនកជងំផឺលូវចតិតសរម្ភកពពទយៈ ផថល់ការេលមាកសពទ្ររយៈសពលខវី (រយៈសពលអរិ    
បរមិា ១ ង្ខ) ចំសោុះការពាបាលករណីេសគងាគ ុះបនធ ន់ ឬ ករណីធងន់ធងរ ឬករណី
បនាបភាពសញៀនសលគឿងសញៀន។ 

- ង្ផនកង្ែទពំពលនែងៈ ង្ផបកង្ែទំសពលនែងសនុះ លរូវសរៀបចំឲ្រមានសដើមផផីថល់អនថោគមន៍
ចិរថេងគម។ 

២.១៥. ង្ផបករមាង ប់សមសោគ និងផគរ់ផគង់កណ្តថ ល(រមួ) 

ការឆវងសោគសៅកបុងមនធីរសពទ្រគឺជាបញ្ញហ លបឈមមួយង្ដលមនធីរសពទ្រលរូវយកចិរថទុ្កោក់។ មាន
កាថ ជាសលចើនង្ដលបងកឲ្រមានការឆវងសោគសៅកបុងមនធីរសពទ្រ។ កាថ ចមផងរមួមានការលាងេមាែ រនិង
ការ េមាវ ប់សមសោគសលើេមាម រៈ/ឧបករណ៍មិនបានលរឹមលរវូ សេើយយកឧបករណ៍េមាម រៈសនុះសៅសលបើ
លបាេ់សឡើងវញិកបុងវុះការ់ ពាបាល និងង្ែទំអបកជំងឺ ។   

មនធីរសពទ្រនីមួយៗលរូវសរៀបចំឲ្រមានង្ផបករមាង ប់សមសោគនិងផគរ់ផគង់កណ្តថ លរមួមួយ ។ ង្ផបកសនុះ
លរូវលបមូលឧបករណ៍េមាម រៈង្ដលសលបើលបាេ់រចួសេើយ ពីលគប់ង្ផបកទំងអេ់កបុងមនធីរសពទ្រ មកលាំ លាង
េមាែ រ េមងួរ សវចខចប់ និងេមាវ ប់សមសោគកបុងឆ្ប ំងរមាង ប់សមសោគ បនធ ប់មកង្ចកចាយសៅាមង្ផបក        
នីមួយៗ វញិសដើមផីសលបើលបាេ់។ វធីិមួយសទ្ៀរគឺ អាោរនីមួយៗលរូវលាំ លាងេមាែ រ េមងួរ និងសវចខចប់
រចួជាសស្េច មុននឹងបញ្ជូ នមកង្ផបករមាង ប់និងផគរ់ផគង់កណ្តថ ល សដើមផីេមាវ ប់សមសោគ ។ មនធីរសពទ្រលរូវមាន
អូរូកាវ វ ឬឆ្ប ំងេមាភ ធ សដើមផីដំសណើ រការរមាង ប់សមសោគសលើឧបករណ៍េមាម រៈ។ បុគគលិកលរូវមានចំសណុះ
ដឹងនិងជំនញកបុងដំសណើ រការរមាង ប់សមសោគសលើឧបករណ៍េមាម រៈ។ (សូមពិនិតយពមើលពគលការណ៏្ង្ណ្
នាសំតីអពីំការបង្ហា រ និងការរតតួពិនិតយការចមលង ពរាគសរម្ភបមូ់លដ្ឋា នពាបាល និងង្ែទសុំខភាព)។ 

២.១៦ . ង្ផបកង្ែទំជំងឺ 

ក. សោលការណ៍ 
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ង្ផបកង្ែទំជំងឺលរូវបសងកើរឲ្រមានសៅលគប់មនធីរសពទ្រ សដើមផទី្ទួ្លខុេលរូវកបុងការសលើកកមភេ់គុណ
ភាពសេវាង្ែទំនិងធានេុវរទិភាពរបេ់អបកជំងឺ។ គិលានុបោឌ ក/យិកា និងឆយបលរូវអនុវរថការង្ែទំអបក
ជំងឺកបុងបរសិាទ នមានេុវរទិភាព និងលបេិទ្នភាព សោយេេការជាមួយបុគគលិកដនទ្សទ្ៀរ លពមទំង
លបកាន់ខាជ ប់ខជួនលកមេីលធម៌វជិាជ ជីវៈ អភិវឌណអាជីពជាលបចំា  េិកាស្សាវលជាវបសងកើនេមរទភាពជំនញ 
សដើមផីសលើកកមភេ់គុណភាពននការង្ែទំ និងចូលរមួកបុងការលគប់លគងលបព័ននង្ែទំេុខភាពកបុងមនធីរសពទ្រ 

ការង្ែទំគឺជាការអនុវរថវជិាជ ជីវៈលបកបសោយេឝ័យភាព សោយេេការជាមួយអបកមានវជិាជ ជីវៈ       
សវជជសាស្រេថដនទ្សទ្ៀរ កបុងការង្ែទំអបកជំងឺសោយមិនលបកាន់ពូជសាេន៍ ឋាន: សាេន និងនិនប ការ   
នសោបាយ និងសាទ នភាពសេដឌកិចចេងគម ។  ការង្ែទំលរូវរមួបញ្ចូ លការអប់រសំលើកកមភេ់េុខភាព ការ
បងាក រជំងឺ ការង្ែទំជនពិការ និងការង្ែទំអបកជិរសាវ ប់។  

ខ. រចនេមភ័ននននការង្ែទំ 

រចនាសមពន័ធ ង្ផបកង្ែទំជំងឺ េទិរសលកាមការោិល័យបសចចកសទ្េរបេ់មនធីរសពទ្រ។  ង្ផបកង្ែទំ
លរូវមានចកខុវេ័ិយ  សបេកកមយ និងសោលបំណងចាេ់លាេ់ សដើមផីេសលមចបាននូវគុណភាព និង
និោមននការង្ែទំ ស្េបាមសេចកថីង្ណនំរបេ់លកេួងេុខាភិបាល។  

សម្ភសភាព កបុងង្ផបកង្ែទំរមួមាន៖ 

 លបធានមួយរបួ (ជាគិលានុបោឌ ក/យិកា ឬ ឆយប) 
 អនុលបធានមួយរបូ ឬ សលចើនាមការចំាបាច់ (ជាគិលានុបោឌ ក/យិកា ឬ ឆយប) 
 នយសាលលគប់ង្ផបកេមាជិក 
 នយសាលរងលគប់ង្ផបកេមាជិក 
 គិលានុបោឌ ក និង ឆយបទំងអេ់ េមាជិក 

តូនាទី របេ់បុគគលិកង្ែទំគឺលរូវលបរិបរថិសៅសលកាមលកខខណឍ ខាងសលកាមសនុះ ៖ 

• ផថល់ការង្ែទំអបកជំងឺាមសវជជបញ្ញជ របេ់លគូសពទ្រពាបាល 
• ាមការេសលមចចិរថរបេ់ខវួន សៅាមពិធីសារ/ង្បបបទ្ននការង្ែទំជំងឺ  
• ការង្ែទំង្ដលជាជំនួយលគសូពទ្រ 
• ការង្ែទំជំនញឯកសទ្េង្ដលមានការកំណរ់ពីលកេួងេុខាភិបាល 
• ការង្ែទំេសគងាគ ុះបនធ ន់ 

គ. េមយភាពននការង្ែទំជំងឺៈ េកមយភាពននការង្ែទំគបផីយកចិរថទុ្កោក់សលើ៖  



សេចក្តីណែនាំេតីពីេាំែ ាំេក្ម្មភាពបង្គ្រប់េម្រាប់អភិវឌ្ឍម្ន្ទីរសពទ្យឆ្ន ាំ២០១៤ Page 65 

 

• ឯកសារង្ែទំ  
• ង្បបបទ្ននការង្ែទំ  
• ពិធីសារង្ែទំរបេ់គិលានុបោឌ ក និងឆយប 
• ការសផធរភារកិចច (ព័រ៌មាន) បនថ 
• បញ្ដរិថននការង្ែទំ  
• លកមេីលធម៌របេ់គិលានុបោឌ ក  
• ង្ដនននការអនុវរថវជិាជ ជីវៈ 
• រួនទី្និងភារកិចចរបេ់គិលានុបោឌ ក  
• រួនទី្និងភារកិចចរបេ់លបធានភូមិភាគ  លបធានង្ែទំ និងនយសាល  
• រួនទី្ និងភារកិចចរបេ់លគកូមយេិកា 
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ជំពកូ ៣. សេវាអមសវជជសាស្រេ/ីគី្លនី្ក 
 

៣.១. សេវាមនធីរពិសសាធន៍ 
សេវាមនធីរពិសសាធន៍មានរួនទី្ោំលទ្ោ៉ងេំខាន់ ដល់ដំសណើ រការសធឝើសោគវនិិចឆ័យជំងឺ ការពា 

បាលង្ែទំ ការវុះការ់ េសគងាគ ុះបនធ ន់ ។ល។  ាមរយៈផថល់លទ្នផលននការវភិាគសវជជសាស្រេថ លរឹមលរវូ 
ចាេ់លាេ់ ដូចជាវភិាគរកសមសោគ វភិាគឈាម េមាេធារុជីវៈគីមី ជាសដើម។ល។  

សេវាមនធីរពិសសាធន៍ លរូវធានគុណភាព និងេុវរទិភាព ននលបរិបរថិការ សោយលរូវយកចិរថ
ទុ្កោក់សលើសោលការណ៍មួយចំនួនដូចខាងសលកាមសនុះ 

• ការរតតួពិនិតយតាមដ្ឋនៈ ពិនិររសឡើងវញិនិងាមោនលបរិបរថិការជាសទ្ៀងទរ់ សដើមផសីលើក
កមភេ់គុណភាព និងេុវរទិភាពសេវាជាលបចំា សោយលរូវចូលរមួកបុងកមយវធីិលររួពិនិររគុណ
ភាពខាងកបុងនិងពីខាងសលៅ។ 

• ការបា៉ា នរ់បម្ភណ្ៈ វាយរនមវសទ្ៀងទរ់នូវោល់ព័រ៌មាន សដើមផីរកឲ្រសឃើញបញ្ញហ េំខាន់ៗកបុង
ការផថល់សេវា និងមានវធិានការង្កលំអ។ 

• ការវាយតនមល:  លបេិទ្នភាពននវធិានការង្ដលបានអនុវរថន៍ លរូវសធឝើការវាយរនមវ សដើមផីាម
ោនវឌណនភាព និងធានដល់ការអភិវឌណន៍សេវាមនធីរពិសសាធន៍មួយមានចិរភាព ។ 

• ព័តម៌្ភនរតឡប:់  លទ្នផលននេកមយភាពរបេ់មនធីរពិសសាធន៍ លរូវង្ចករងំ្លក ជាមួយ
បុគគលិកមនធីរពិសសាធន៍ និងបុគគលិកង្ផបកសផសងៗសទ្ៀរ ជាសទ្ៀងទរ់។ 

• ការចងរកងឯកសារ  ឯកសារទំងអេ់ លរូវសរៀបចំទុ្កោក់ឲ្របានលរឹមលរូវ សោយរកាជា
ការេមាង រ់នូវព័រ៌មានរបេ់អបកជំងឺនិងបុគគលិក។ 

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 
អគរ/បនទបៈ់   
 បនធប់មនធីរពិសសាធន៍លរូវមានទំ្េំេមរមរ ធានេុវរទិភាព និងបំោក់សោយឧបករណ៍ 

េលមាប់ វភិាគរកសមសោគ វភិាគឈាម វភិាគេមាេធារុេររីៈគីមី ង្ដលជារលមូវការចំាបាច់
ននង្ផបកសវជជសាស្រេថ ង្ផបកវុះការ់ឬង្ផបកសផសងៗសទ្ៀរ។ 

• មានបណ្តថ ញទឹ្កសាែ រ ទឹ្កបិរ ទឹ្កមិនមានអីុយុ៉ង និងទឹ្ករំបុ៉ង សៅកបុងលបព័ននទឹ្កមាន
ចលនាមលកខណៈបសចចកសទ្េលរឹមលរូវ។  
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• មានបណ្តថ ញអគគិេនីជាប់ជាលបចំាពីលបភពថាមពលសម និងលបភពថាមពលបលមុងសផសងៗ 
សទ្ៀរ។ 

បុគគលិកៈ លរវូមានបុគគលិកង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ លេមស្េបង្ផបកមនធីរពិសសាធន៍ 
និងមានចំនួនលគប់លោន់សៅាមទំ្េំននមនធីរពិសសាធន៍នីមួយៗ។ 
សម្ភា រៈ  ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ េមាម រៈ និងឧបករណ៍មនធីរពិសសាធន៍ លរវូេទិរកបុងលកខណៈលែលគប់

សពល សដើមផសីធឝើវភិាគទន់សពលសវលា សៅាមេំសណើ របេ់ង្ផបកននកបុងមនធីរសពទ្រ។ (សូមអាន
បង្នថមនូវពគលការណ៍្ង្ណ្នា ំមនទីរពិពសាធនព៍វជជសាង្រសត)។ 

ខ. ង្បបបទ្  
• ផថល់សេវា ២៤សម៉ាងសលើ២៤សម៉ាង ជាទូ្សៅ និងកបុងរយៈសពលមួយជាក់លាក់សៅាមការសេបើ

េំុរបេ់ង្ផបកននកបុងមនធីរសពទ្រ ដូចជាករណីបនធ ន់ ឬការផធុុះោររារននជំងឺ ។ 
• អនុវរថាមសោលការណ៍េុវរទិភាពននមនធីរពិសសាធន៍ រមួមាន៖ េុវរទិភាពកបុងសពលអនុវរថ 

ការវភិាគសដើមផីសចៀេវាងការឆវងសោគ បងាក រសលោុះថាប ក់ង្ដលបណ្តថ លការសលបើលបាេ់ ឬការ
ទុ្កោក់សារធារុគីមីមិនបានលរឹមលរូវ ការោរខវួននឹងសលោុះថាប ក់ង្ដលសកើរសឡើងសោយសារ
ការរសមវើង ឬការសលបើលបាេ់េមាម រៈបរកិាខ រ  មានកាលវភិាគេលមាប់ការង្ែទំេមាម រៈសទ្ៀង
ទរ់ មានលបព័ននកំចារ់សមសោគេមាម រៈបរកិាខ រលបកបសោយលបេិទ្នភាព និង លបព័ននេុវរទិភាព
កបុងការសបាុះសចាលកាកេំណល់មនធីរពិសសាធន៍ ។ 

• ប័ណតសេបើេំុវភិាគ លរូវមានព័រ៌មាន អរថេញ្ញដ ណរបេ់អបកជំងឺដូចជា៖ 
- សឈាយ ុះអបកជំងឺ អាយុ (នែង ង្ខ ឆ្ប ំកំសណើ រ) សភទ្ អាេយោឌ ន សលខេមាគ ល់ង្លគ បនធប់ 

េលមាក និង ង្ផបក។ 
- សឈាយ ុះលគូសពទ្រសេបើេំុ សោគវនិិចឆ័យបឋម លបសភទ្វរទុវភិាគ លបសភទ្សរេថសេបើេំុវភិាគ 

សពលសវលានិងសឈាយ ុះអបកស្េង់ សេើយលរូវបញ្ញជ ក់ជា ការសេបើេំុធមយាឬបនធ ន់ ។ 
- ការសរៀបចំអបកជំងឺ  ការស្េង់វរទុវភិាគ ការសវចខចប់/ង្ែរកា ការទុ្កោក់ ការនំយកវរទុ

វភិាគ ការដឹកជញ្ចូ ន ការវភិាគនិងចងលកងទិ្នបន័យ ។ល។ សោយលបងុលបយ័របនិង
ម៉រ់ចរ់ សដើមផភីាពលរឹមលរវូ ននលទ្នផលវភិាគ។  

- លរូវរកាទុ្កនូវោល់ឯកសារករ់លាននវរទុវភិាគទំងអេ់ ង្ដលមនធីរពិសសាធន៍បាន
ទ្ទួ្ល ។  

- ឯកសារទំងអេ់សនុះ លរវូបានសធឝើអរថេញ្ញដ ណកមយលរឹមលរូវ និងអាចរកបានសៅកបុង
មនធីរ  ពិសសាធន៍។ 
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- គំររូបាយការណ៍លទ្ឌផលវភិាគលរវូសរៀបចំសអាយបានចាេ់លាេ់ ជាមួយនឹងឯក
សារករ់លាអបកជំងឺ សដើមផីងាយសលបៀបសធៀបជាមួយនឹងលទ្នផលការវភិាគជាបនថ
បនធ ប់សទ្ៀរ។ គំររូបាយការណ៍សនុះលរូវមានព័រ៌មានដូចោប សៅនឹងប័ណតសេបើេំុវភិាគ 
ង្រលរូវបង្នទមព័រ៌មានមួយចំនួនសទ្ៀរដូចជា៖ 

- េរទសលខា និងសឈាយ ុះអបកវភិាគ   
- េរទសលខា និងសឈាយ ុះអបកលរួរពិនិររ  
- លទ្នផល  
- នែង ង្ខ និងសពលសវលាសចញលទ្នផល 
- េរទសលខា និងសឈាយ ុះលគូសពទ្រង្ដលបានទ្ទួ្ល និងវភិាគលទ្នផល 

- មានសេៀវសៅង្ណនំ និងនិោមង្បបបទ្េលមាប់លបរិបរថិ ង្ដលអធិបាយលគប់លជងុ
សលជាយ ឬេរសេរលមែិរអំពីវធីិសាស្រេថននការវភិាគទំងអេ់ លពមទំងឯកសារសោង
នន េលមាប់សលបើលបាេ់កបុងមនធីរពិសសាធន៍។ 

- អបកទ្ទួ្លខុេលរូវមនធីរពិសសាធន៍ លរូវទ្ទួ្លបានការបណថុ ុះបណ្តថ លេថីពីការ
លគប់លគងមនធីរ ពិសសាធន៍ កបុងសនុះមានការលគប់លគង ការធានគុណភាព ការបញ្ញជ
ទិ្ញ េមាម រៈលបរិករនិងការង្ែទំឧបករណ៍ េមាម រៈបរកិាខ រ។ 

៣.២. សេវាផថល់ឈាម 
សោលសៅចមផងននសេវាផថល់ឈាម គឺឈាមលរូវមានេុវរឋិភាពបំផុរ េលមាប់ផថល់ឲ្រអបកជំងឺ 

សដើមផីេសគងាគ ុះជីវរិ សោងាមរលមូវការចំាបាច់ននលកខខណឍ សវជជសាស្រេថ និងធានដល់េុវរទិភាព និង
េុខភាពរបេ់អបកផឋល់ឈាម ។ 

េសងខបការធានគុណភាព- ង្ផបកផឋល់ឈាម 
• ការផឋល់ឈាមលរូវឈរសលើសោលការណ៍េយ័លគចិរឋ សទ្ៀងទរ់និងោយ នបង់លបាក់ឲ្រអបកផឋល់ឈាម 
• លកមុលគសួារឬសាច់ញារិអបកជំងឺលរូវបានេំណូមពរឱរផឋល់ឈាម សោយសារបរមិាណឈាម

ទ្ទួ្លបានពីអបកផឋល់ឈាមសោយេយ័លគចិរឋមិនលគប់លោន់ាមរលមូវការននការសលបើលបាេ់។ 
សទុះជាដូសចបុះកថី ការសលជើេសរ ើេេមាជិកលគសួារអបកជំងឺឱរផឋល់ឈាមលរវូអនុវរថាមលកខខណឍ
បសចចកសទ្េ ។ 

• លរូវសចៀេវាងអបកផឋល់ឈាមអាជីព សោយសារឈាមរបេ់ពួកសគលបឈមមុខខភេ់ សៅនឹងជំងឺ
ឆវងាមឈាម។ 

• េូចនករដ៍លែបំផុរមួយេលមាប់ការលររូពិនិររគុណភាពឈាមង្ដលផឋល់ ផលសធៀបននចំនួន
អបកផឋល់ឈាមសោយេយ័លគចិរឋកបុងចំសណ្តមអបកផឋល់ឈាម កបុងចំសណ្តមអបកង្ដលមានការ
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លបឈមមុខទបសៅនឹងជំងឺឆវងាមឈាម លកមុយុវជន គឺជាលបភពដ៏េំខាន់បំផុរេលមាប់េុវរទិ
ភាព និងនិរនឋរភាព ននការផឋល់ឈាម។ 

• លបជាពលរដឌាមមូលោឌ នលរូវង្រចូលរមួជាមួយកមយវធីិអប់រ ំនិងផឋល់ឈាម។ 
• សេវាជារិផឋល់ឈាមលរូវអនុវរឋកមយវធីិលរួរពិនិររគុណភាពឈាម និងនិោមង្បបបទ្ននការ 

អនុវរឋ សដើមផីេសលមចបានសោលសៅេថង់ោបសចចកសទ្េង្ដលអាចទ្ទួ្លយកបាន។ 
• ឯកសារករ់លាលរឹមលរូវ និងលគប់លោន់ លរូវង្ររកាទុ្កឲ្រលែ និងលាក់ការេមាង រ់។ 
• ការបូមឈាម លរូវសធឝើាមទ្លមង់ការេថង់ោននការអនុវរឋ សោយបុគគលិកជំនញង្ផបកផឋល់ឈាម 

សេើយសបើអាច ផលិរផលឈាម លរូវសធឝើាមេថង់ោរអនឋរជារិ។ ឈាម និងផលិរផលឈាម 
លរូវរកាទុ្កសៅកបុងលបព័ននលរជាក់ង្ដលមានេុវរទិភាពនិងគុណភាពេថង់ោ។ 

• ការសលបើលបាេ់ឈាម និងផលិរផលឈាមេមស្េប លរូវសធឝើសឡើងសោយលរឹមលរវូសៅាម         
មគគុសទ្េក៍ជារិននការសលបើលបាេ់ឈាម។ 
 
សេវាផឋល់ឈាមលរវូមាន សៅាមកលមិររបេ់មនធីរសពទ្របង្ងែក ដូចជាកបុងមនធីរសពទ្រកលមិរ២ 

ង្ដលមានេកមយភាពវុះការ់រិចរួច គបផីមានលរឹមសដបូ៉ផឋល់ឈាម សោយសាររលមូវការបញ្ចូ លឈាម
មានោ៉ងសលចើន១០ករណី កបុងមួយង្ខ សេើយសបើសាទ នភាពភូមិសាស្រេឋអំសណ្តយផល សោយសលបើសពលរិច
ជាងមួយសម៉ាងេលមាប់សៅយកសបាវ កឈាមមណឍ លផឋល់ឈាមសខរឋ ជាទូ្សៅាំងសៅកបុងមនធីរសពទ្រសខ
រថ។ បុគគលិកង្ផបកផឋល់ឈាមមានរួនទី្ចុុះលបមូលយកឈាមពីអបកផថល់ឈាមសោយេយ័លគចិរថ ាម
លគឹុះសាទ ន/ទី្ាំងសាធារណៈ ឬឯកជន  ។ ឈាមង្ដលលបមូលបានលរវូសរៀបចំាមលបសភទ្ឈាម រកា
ទុ្កឲ្របានលែ និងសធឝើការង្ចកចាយឈាម និងផលិរផលឈាម សៅមូលោឌ នេុខាភិបាលសលបើលបាេ់ 
ស្េបសៅាមបទ្បញ្ដរឋិននសោលនសោបាយជារិេឋីពីការផឋល់ឈាមរបេ់លកេួងេុខាភិបាល ។ 

ពសវាផរល់ឈាម ពឹងង្ផែកសលើការផឋល់ឈាមេយ័លគចិរឋ និងមិនគិរកនលម សដើមផីឲ្របានឈាម និង
ផលិរផលឈាម លគប់លោន់ និងមានេុវរទិភាព សៅាមរលមូវការននការសលបើលបាេ់។ មានអបកផឋល់
ឈាម ៣ លបសភទ្សៅលបសទ្េកមភុជា៖ 

- អនកផរល់ឈាមសម័រគចិតរមនិយកកនរមៈ អបកផឋល់ឈាមចូលសៅផថល់ឈាមសៅមណឍ លផឋល់
ឈាមសោយឆនធៈខវួនឯង។ លកុមចល័រននមជឈមណឍ លជារិផឋល់ឈាម មានកាលវភិាគសៅ
លបមូលយកឈាមពីអបកផឋល់ឈាមសោយេយ័លគចិរឋមិនយកកនលម កបុងចំសណ្តមលបជាជន
ង្ដលមិនេូវលបឈមមុខជាមួយនឹងសលោុះថាប ក់ននការឆវងសមសោគ ដូចជា េិេស-និេិសរ លពុះ
េងឃ និងលបជាជនទូ្សៅសៅាមលគឹុះសាទ នសាធារណៈនន។ ការលបមូលយកឈាមាម
លកមុចល័រជាមសធាបាយលបសេើរបំផុរង្ដលអាចទ្ទួ្លយកឈាមមានគុណភាព និងមាន
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ឱកាេអប់រលំបជាោស្រេឋអំពីការផឋល់ឈាម ។ យុទ្ននការសលើកកមភេ់ការយល់ដឹង និងការ
អប់របំានបសងកើរចំនួនអបកផឋល់ឈាមលបសភទ្សនុះជាលំោប់។ 

- សម្ភជកិរគួសារផរល់ឈាមជនួំសៈ អបកទំងសនុះជាលគួសារបេ់អបកជំងឺង្ដលលរវូបានសេបើេំុ
ឲ្រផឋល់ឈាម (ជាសរឿយៗ សោយការេយ័លគចិរឋ) សៅឱរមជឈមណឍ លផឋល់ឈាមសដើមផីដូរយក
ឈាមង្ដលមានេុវរទិភាពសៅកបុងេឋកុ។ 

- អនកផរល់ឈាមជាអាជីព(អនកលក់ឈាម)៖ លរវូង្រសចៀេវាងអបកផឋល់ឈាមលបសភទ្សនុះ
សោយសារឈាមរបេ់ពួកសគលបឈមហានិភ័យខភេ់នឹងជំងឺង្ដលឆវងាមឈាម ដូចជាសម
សោគសអដេ៍ សមសោគរលាកសែវើមលបសភទ្សប សមសោគរលាកសែវើមលបសភទ្សេ សមសោគសាឝ យ 
ង្ដលអាចឆវងសៅអបកជំងឺាមរយៈការបញ្ចូ លឈាម។ ការផឋល់ឈាមពីលកមុសនុះ គឺជាការ
លពួយបារមមដ៏ចមផង សលោុះឈាមសនុះអាចនំសលោុះថាប ក់ធងន់ធងរដល់អបកជំងឺ សទុះជាសរេឋរក
មិនសឃើញមានសមសោគននជំងឺឆវងាមឈាមក៏សោយ សោយសារសពលសធឝើសរេថសនុះេទិរកបុង
អំឡុងសពលេមងំង្ដលសមសោគមិនទន់បងាហ ញខវួនឱរសឃើញសៅកបុងឈាម (window period)។ 

ក.សេោឌ រចនេមភ័នន 
អគរ/បនទបៈ់  
 អាោរលរូវង្រមានភាពសាែ រ អនម័យ និងពនវឺលគប់លោន់។ ចំណុចទំងអេ់សនុះមានង្ចង

សៅកបុងបទ្ោន ន អនម័យ និងេុវរទិភាព។ 
 អាោរលរូវមានបនធប់ពិសលោុះ និងពិនិររេុខភាពង្ដលអាចរកាឯកជនភាពបាន បនធប់សធឝើ  

សរេឋឈាមរកលកុមឈាម និងកលមិរសអមូ៉កវូបី៊ន បនធប់េលមាប់បូមឈាម និងបនធប់េលមាប់
ឲ្រអបកផឋល់ឈាមេលមាក។ 

 បនធប់ពិនិររេុខភាព បនធប់សរេឋឈាម និងបនធប់េលមាប់បូមឈាម លរូវបំោក់សោយសលគឿង
េងាហ រមឹ និងមានទូ្រេលមាប់ោក់លបរិករ និងេមាម រៈបរកិាខ រចំាបាច់សផសងៗសទ្ៀរ។ 

បុគគលិកៈ លរូវមានបុគគលិកង្ដលបានទ្ទួ្លការបណថុ ុះបណ្តថ លេមស្េបង្ផបកផថល់ឈាម និង
មានចំនួនលគប់លោន់សៅាមទំ្េំននមនធីរសពទ្រនីមួយៗ។ 

 សម្ភា រៈ  ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ  
 ទូ្ទឹ្កកកេលមាប់រកាទុ្កឈាម និងផលិរផលឈាម លរូវធានសេទរភាពននេីរុណហ ភាព 

ដូសចបុះលរវូមានង្ទ្មូ៉ង្ម៉លរវណឍ មាឌ ង្ដលអាចសមើលសឃើញ និងមានកណឋឹ ងសោទ៍្ៈ 
- កណឋឹ ងទូ្ទឹ្កកកលរវូមួលឲ្រសោទ៍្ សៅេីរុណហ ភាព មុនេីរុណហ ភាពង្ដលអាចឱរឈាម 

និងផលិរផលឈាមខូច។  
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- កណឋឹ ងសនុះលរូវោក់សៅកង្នវងង្ដលបុគគលិកអាចឮេសមវងវាបានោ៉ងឆ្ប់រេ័េ។   
 សបើមានទូ្ទឹ្កកកង្រមួយ លរូវង្រមានែរសផសងៗោប ង្ដលបិទ្ផ្ទវ កេមាគ ល់េលមាប់ោក់ឈាម

ង្ដលវភិាគសេើយ និងឈាមមិនទន់វភិាគ  ឈាមង្ដលលរូវោប  និងឈាមមិនលរវូោប ។ 
 ឈាមអាចរកាទុ្កជាមួយលបរិករ និងវរទុវភិាគ។ ដូចសនុះទូ្ទឹ្កកកលរូវង្រមានែរសផសងៗោប

សោយមានបិទ្សាវ កេមាគ ល់េលមាប់ ផលិរផលនីមួយៗ។ លរូវពិនិររ និងករ់លាេីរុណហ
ភាពកបុងទូ្ររកាទុ្កឈាម ោ៉ងសហាចណ្តេ់ ២ដង/នែង។  

ខ. ង្បបបទ្ 
 ជាសោលការណ៍សេវាផឋល់ឈាមលបរិបរថិការ ២៤សម៉ាង សលើ ២៤សម៉ាង កបុងមួយនែង។  
 ការបូមយកឈាម លរូវអនុវរថាមការង្ណនំខាងសលកាមសនុះ៖ 

- អបកផឋល់ឈាមលរូវសឆវើយនឹងេំណួរ ង្ដលមានសៅកបុងទ្លមង់ឯកសារផថល់ឈាម សដើមផី
ពិនិររលកខណៈវនិិចឆ័យកបុងការផឋល់ឈាមបាន ឬមិនបាន។ 

- សវជជបណឍិ រ និងគិលានុបោឌ ក លរូវសធឝើការពិសលោុះ សាកេួរលបវរឋិជំងឺអបកផថល់ឈាម និង
ឥរោិបែង្ដលអាចលបឈមនឹងការឆវងសមសោគសអដេ៍ និងជំងឺឆវងាមការបញ្ចូ ល
ឈាម បនធ ប់មកពិនិររសវជជសាស្រេឋ ដូចជា ែវឹងទ្មងន់ យកេមាភ ធឈាម និងពិនិររលោប់
ឈាម (សអមូ៉កវូបី៊ន) សៅាមលកខណៈវនិិចឆ័យេលមាប់អបកផឋល់ឈាម ។  

- ការបូមយកឈាមនឹងសធឝើសោយគិលានុបោឌ ក/យិកា សលកាយពីអបកផឋល់ឈាមបានឆវង
ការ់ការពិនិររវនិិចឆ័យសលជើេសរ ើេខាងសលើ។ 

- វភិាគឈាម ង្ដលបានបូមពីអបកផថល់ឈាម សៅាមេថង់ោរននការវភិាគឈាមង្ដល
បានកំណរ់ 

 ពធវើពតសររករកមុឈាម  កបុងលបព័នន ABO និងលបសភទ្សរេីុ៉េ លរវូរកឱរសឃើញាមកផួនខាប រលរឹម
លរូវ។ោល់សបាវ កឈាមង្ដលមិនទន់បានបញ្ញជ ក់ចាេ់លាេ់ នូវលបព័ននលកុមឈាម មិនលរូវបាន
អនុញ្ញដ រឱរយកសៅសលបើលបាេ់សឡើយ។ ការសាគ ល់លកុមឈាម ABO និងលបសភទ្សរេីុ៉េ ាមរយៈ
ការផឋល់ឈាមសលើកមុនមិនអាចយកមកបិទ្សលើសបាវ កឈាម េលមាប់េមាគ ល់លកុមឈាមសលើក
សនុះបានសទ្ សទុះបីជាអបកផថល់ឈាមសនុះធាវ ប់បានផឋល់ឈាមសលើកមុនៗរចួសេើយក៏សោយ។  

 ពធវើពតសររកភាពចុុះសរមងុ ោល់គំរឈូាមរបេ់អបកជំងឺង្ដលបានភាជ ប់មកជាមួយការសេបើេំុ
បញ្ចូ លឈាមលរូវង្រសធឝើសរេឋលកូេសាយ ច់ សៅាមសេចកឋីង្ណនំរបេ់មជឈមណឍ លជារិផឋល់
ឈាម សដើមផីរកឱរសឃើញអងគបដិបកខ ង្ដលអាចបងកឱរមានេញ្ញដ គវីនីកសផសងៗ ជាយថាសេរុ
សោយសារការចាក់បញ្ចួ លឈាម (Clinically significant unexpected antibodies)។ 
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 ពធវើពតសររកពមពរាគឆលង សៅកបុងមនធីរពិសសាធន៍  ជាការចំាបាច់។ ការសធឝើសរេឋដូចមានសរៀបោប់
ខាងសលកាមសនុះលរូវង្រអនុវរឋសៅសលើឈាមគំរូ ង្ដលបានោក់កបុងបំពង់សាកបនធ ប់ពីបាន ទ្ទួ្ល
យកឈាមពីអបកសធឝើអំសណ្តយឈាម។ ការអនុវរឋន៍លរវូសោរពសៅាមសោលការណ៍ង្ណនំង្ដល
មានេុពលភាពរបេ់មជឈមណឍ លជារិផឋល់ឈាម សដើមផីស្សាវលជាវរកភាប ក់ងារចមវងសោគ៖ 

- សមសោគេីុវ (HIV½. Minimum- antibodies to HIV) 

- សមសោគសែវើមលបសភទ្សប (HBV. Minimum-HBsAg) 

- សមសោគសែវើមលបសភទ្សេ (HCV. Minimum- antibodies to HCV) 

- សមសោគសាឝ យ (Minimum-Nonspecific tests (RPR, VDRL) or Specific 
tests: (TPHA, TPPA) 

 ការពធវើពតសររកជងំឆឺលងពផេងពទៀត    អាចជាការចំាបាច់សោយអនុសលាមសៅសអពីសដមីសាស្រេឋ 
ដូចជា ការពិនិរររកសមសោគននជំងឺលគុនចាញ់ជាសដើម។ ១០០%ននសបាវ កឈាមង្ដលផឋល់លរូវសធឝើ
សរេឋរកជំងឺង្ដលអាចឆវងាមការបញ្ចូ លឈាម ។ សបាវ កឈាមង្ដលសរេឋអវជិជមាន លរូវរកា
ទុ្កកបុងលបព័ននលរជាក់សៅេីរុណហ ភាព ៤អងាសេ និងសលរៀមេលមាប់ការង្ចកចាយ។ សបាវ ក
ឈាមង្ដលសរេឋវជិជមានជំងឺឆវងាមឈាមណ្តមួយ កបុងចំសណ្តមជំងឺខាងសលើលរូវដកសចញ 
សេើយលរូវបំផ្ទវ ញសចាលសោយេុវរទិភាព និងេមស្េបសៅសពលសលកាយ។  ព័រ៌មានេឋីអំពីអបក
ផឋល់ឈាម និងលបសភទ្ននការវភិាគឈាមរបេ់សគលរវូង្រទុ្កជាការេមាង រ់។ មិនលរូវ េរសេរ
សឈាយ ុះអបកផឋល់ឈាម សលើសផ្ទវ កឈាម ឬសលើវរទុវភិាគ ឬសលើឯកសារលទ្នផលននការវភិាគរបេ់
មនធីរពិសសាធន៍សឡើយ។ ផធុយសៅ វញិលរវូសលបើសលខកូដ ឬអកសរេមាគ ល់។ 

• លកាខណ្ឌ ននការរកាទុកឈាមៈ ឈាមលរូវរកាទុ្កកបុងលបព័ននលរជាក់(២០-២៤0
C) ជានិចច កាល 

ចាប់ពីសពលឈាមលរូវលបមូលរេូរដល់សលបើ។ ឈាម និងផលិរផលឈាម (សបាវ កលោប់ឈាម
លកេម) អាចរកាទុ្កកបុងលបព័ននលរជាក់ ៤ 0

C ពី ៣៥នែង សៅ ៤២នែង សៅាមសារជារិង្ដលោក់
កបុងសបាវ កឈាម។ បុគគលិកទ្ទួ្លខុេលរូវកបុងការរកាទុ្កឈាម លរូវធានថាលបព័ននលរជាក់មាន
ដំសណើ រការលែ ។ 

• ការង្ចកចាយ  ដកឹជញ្ជូ នឈាម និងផលិតផលឈាមទមទររតវូពគរពតាមលកាខណ្ឌ ដូច
ខាងពរកាមៈ 

- ឈាមលរូវដឹកជញ្ជូ នសោយោក់កបុងធុងទឹ្កកកង្ដលមានេីរុណហ ភាពពី២០0
Cសៅ២៤0

C 
(េូមសលបើលបអប់ទឹ្កកករបេ់ធុងទឹ្កកក បុ៉ង្នឋកំុឱរសលចើនសពក) 
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- េមាម រៈង្ដលសលបើោក់សបាវ កឈាម កបុងសពលដឹកជញ្ជូ នលរវូង្រឲ្រលរជាក់ជាមុនេិន មុន 
សពលោក់សផ្ទវ កឈាមចូល ។ 

- ជានិចចកាលលរូវពិនិររសមើល សរើមានេញ្ញដ អឝីង្ដលបងាហ ញពីការខូច ដូចជាការង្បកលោប់
ឈាម ឬេញ្ញដ ននការឆវងសោគឬសទ្ មុនសពលង្ដលឈាម ឬ បាវ សាយ  លរូវបានដឹកជញ្ជូ នពី
មជឈមណឍ លផឋល់ឈាម សៅង្ផបកសផសងៗ ននមនធីរសពទ្រ  ឬមនធីរសពទ្រសផសងសទ្ៀរ។ 

- មុនោក់បញ្ចូ ល សផ្ទវ កឈាមនីមួយៗលរូវសមើលសាវ ក ង្ដលបិទ្ជាប់នឹងសបាវ កឈាមនូវ
លកមុឈាម លទ្នផលននការសរេឋជំងឺង្ដលឆវងាមការបញ្ចូ លឈាម និងសលខកូដ ឱរ
បានចាេ់។ លរវូសផធៀងផ្ទធ រ់លិខិរសេបើេំុឈាម ដូចជាសឈាយ ុះអបកជំងឺ និងលកសូាយ ច់ សដើមផី
សចៀេវាងកំេុេ និងសលោុះថាប ក់កបុងសពលបញ្ចូ លឈាម។  

- សផ្ទវ កឈាមង្ដលសៅសលៅទូ្ទឹ្កកកសលើេពី ៣០នទី្ លរូវង្រសបាុះសចាល។ 
• សុវតថភិាពននការពបាុះពចាលឈាម  និងផលិតផលឈាម 

- សោលការណ៍េុវរទិភាពរបេ់មនធីរពិសសាធន៍ និងមជឈមណឍ លផឋល់ឈាម  េថីអំពីការ
សចាលកាកេំណល់លរូវយកមកអនុវរឋសដើមផីធានេុវរទិភាពដល់បុគគលិកមនធីរសពទ្រ និង
សាធារណៈជន។ កាកេំណល់សនុះអាចបងកសលោុះថាប ក់សោយសារកាកេំណល់ង្ដល
មានសមសោគ។ 

- ការេមាវ ប់សមសោគសោយអូរូកាវ វ ឬក៏ដុរសចាល គឺជាវធីិដ៍លែេលមាប់ ការសបាុះសចាល
កាកេំណល់។ 

 ការសលបើលបាេ់ឈាម  មជឈមណឍ លផឋល់ឈាម ននមនធីរសពទ្រមួយលរូវមានទំ្នក់ទំ្នងជាមួយអបក
សលបើលបាេ់ឈាមសៅមនធីរសពទ្រសនុះ និងអបកផគរ់ផគង់់ សដើមផីឱរលបាកដថាបានការផគរ់ផគង់ឈាម
លគប់លោន់ ការសលបើលបាេ់ឈាមបានេមស្េប និងរបាយការណ៍អំពីលបរិកមយង្ដលអាចសកើរមាន 
កបុងសពលចាក់បញ្ចូ លឈាម។ ការបសងកើរឱរមានគណៈកមយការលរួរពិនិររេុវរទិភាពឈាមសៅ
ាមមនធីរសពទ្រ មានសារៈលបសោជន៍ណ្តេ់ េលមាប់ាមោនេកមយភាពននសេវាផឋល់ឈាម
ចាប់ពីការលបមូលឈាម ការសលបើលបាេ់ឈាម និងរសបៀបសផសងៗននការបញ្ចូ លឈាម សដើមផីសលើក
កមភេ់ការអប់របំនឋ កបុងការអនុវរឋការចាក់បញ្ចូ លឈាម សៅាមមគគុសទ្េក៍ ននការសលបើលបាេ់
ឈាម ។ 

  មជឈមណ្ឌ លជាតផិរល់ឈាម មនិង្មនជាមជឈមណ្ឌ លពិនិតយពាបាលជងំពឺអដស៍ពទ ។ សោល
បំណងននការសធឝើសរេឋឈាមង្ដលផឋល់គឺសដើមផី ស្សាវលជាវរកជំងឺឆវង រកសមសោគង្ដលឆវងាមការបញ្ចូ ល
ឈាមបុ៉សណ្តត ុះ និងសដើមផលីបាកដថាឈាមមានេុវរទិភាពេលមាប់ការចាក់បញ្ចូ លឱរអបកជំងឺ បុ៉ង្នឋមិន
ង្មនសដើមផសីធឝើសោគវនិិចឆ័យសទ្។ អបកផឋល់ឈាមង្ដលេងស័យថាមានសមសោគង្ដលឆវងាមការបញ្ចូ ល
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ឈាមនឹងទ្ទួ្លបានការផឋល់លបឹកា និងបញ្ជូ នសៅមូលោឌ នេុខាភិបាលជំនញសដើមផីសធឝើសោគវនិិចឆ័យ 
និងទ្ទួ្លការពាបាល។ ជានិចចកាលលរូវករ់លា និងរការទុ្កោល់ឯកសារឱរបានលរឹមលរូវ។ 
៣.៣. ង្ផបករបូភាពវជជសាស្រេថ 

សេវារបូភាពសវជជសាស្រេឋលរវូមានគុណភាពខភេ់ េលមាប់ការសធឝើសោគវនិិចឆ័យ សោយវទិ្រុសាស្រេឋ 
និងសអកូសាស្រេឋ ង្ដលជួយោំលទ្ដល់ការង្ែទំពាបាលលបចំានែង និងេសគងាគ ុះបនធ ន់ ទំងសៅង្ផបកជំងឺ
ទូ្សៅ និងេលរសាស្រេឋ ។ 

មនធីរសពទ្របង្ងែកលគប់កលមិរ លរូវមានសេវារបូភាពសវជជសាស្រេឋ ង្ដលជាង្ផបកវទិ្រុសាស្រេឋ (ែរឆវុុះ
សោយកំារេយីអិុច) និងលរវូមានង្ផបកសអកូសាស្រេឋបង្នទមសទ្ៀរ។ ការសលជើេសរ ើេវធីិសាស្រេឋរបូភាពសវជជសា
ស្រេឋ និងការបកស្សាយលរូវង្រលរឹមលរវូ សោយលរវូសធឝើការពិសលោុះ ពិភាកាជាមួយទី្លបឹកាបសចចកសទ្េសវជជ   
សាស្រេឋង្ដលោក់ព័ននជាជសលមើេកបុងង្ផបកសនុះ។ សេវាសនុះលរវូសរៀបចំាមសោលការណ៍េុវរទិភាពននកំា
រេយីអិុច សដើមផឱីរមានេុវរទិភាពដល់អបកជំងឺ  បុគគលិកោក់ព័នន  និងសាធារណៈជន។  

ការធានាគណុភាព - ខផែកពសវារបូភាពពេជ្ជសាង្រសរ 

ង្ផបករបូភាពសវជជសាស្រេឋលរូវធានថាសេវាមានគុណភាពខភេ់ សោយលរូវចូលរមួអនុវរឋកមយវធីិធាន
គុណភាពសៅកបុងមនធីរសពទ្រ។េវនកមយសលើការអនុវរឋសេវា សដើមផីធានថារបូភាពេលមាប់សធឝើសោគវនិិចឆ័យ
លរូវបានសធឝើសឡើងាមបទ្ោឌ នបសចចកសទ្េនិងមានេុវរឋិភាព។ 

• វភិាគដំសណើ រមកពិនិរររបេ់អរិែិជន សដើមផកំីណរ់ពីផ្ទេុកភាពននអបកមកពិនិររ ដូចជាមិន
លរូវឲ្ររង់ចំាយូរសៅសលៅបនធប់។ 

• ពិនិររសឡើងវញិការសលបើលបាេ់ម៉ាេីុនកំារេយីអិុច   សអកូសាស្រេឋ និងធនធាន សផសងសទ្ៀរង្ដល
ទក់ទ្ងនឹងសេវារបូភាពសវជជសាស្រេឋ ។ 

• ការលររួពិនិររាមោនៈ លបមូលព័រ៌មានជាលបចំាអំពីសាទ នភាពននការផឋល់សេវា ។ 
• ការប៉ាន់លបមាណៈ  សធឝើការប៉ាន់លបមាណាមសពលសវលានូវោល់ព័រ៌មាន សដើមផីរកឲ្រសឃើញបញ្ញហ

េំខាន់ៗ កបុងការផឋល់សេវា និងមានវធិានការង្កលំអ។ 
• ការវាយរនមវៈ វាយរនមវលបេិទ្នភាពននវធិានការេកមយភាពង្ដលបានអនុវរឋ សដើមផីធានដល់ការ

រកីចសលមើនយូរអង្ងឝង។ 
• ព័រ៌មានលរឡប់ៈ  លទ្នផលននេកមយភាព លរូវង្ចករងំ្លកជាមួយបុគគលិកជាសទ្ៀងទរ់។ ឯក

សារទំងឡាយេឋីពីេកមយភាពលរួរពិនិររគុណភាព លរូវរកាទុ្កឱរបានេមរមរ សេើយលរូវ
ទុ្កជាេមាង រ់នូវព័រ៌មានរបេ់បុគគលិក និងអបកជំងឺ។ 
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ង្បបបទ្ៈ  លរវួសផ្ទថ រជាចមផងសលើបណ្តថ ចំណុចខាងសលកាមសនុះ៖ 

 ការអសងកររបូភាពសវជជសាស្រេឋ សធឝើង្រកបុងករណីមានលិខិរសេបើេំុពីសវជជបណឍិ រ-លគសូពទ្រ។ 
លិខិរសេបើេំុលរវូមានព័រ៌មានសវជជសាស្រេឋលគប់លោន់ ង្ដលបញ្ញជ ក់ពីសេរុផលកបុងការេំុពិនិ
ររ។ 

 របូភាពជាអចិនគនឋយ៍ សធឝើសឡើងេលមាប់ោល់ការអសងកររកសោគវនិិចឆ័យ សេើយកំណរ់លា
លមែិរននការពិនិររសោយសអកូសាស្រេឋ លរូវករ់លាសៅសលើលកោេឯកសារ។ 

 របាយការណ៍លទ្នផលពិនិររមួយចាប់លរវូោក់ភាជ ប់ជាមួយឯកសារសវជជសាស្រេឋ របេ់អបក
ជំងឺ  សេើយមួយចាប់សទ្ៀរលរូវរកាទុ្កកបុងេំណំុឯកសារង្ដលងាយរកសឃើញ ។  សលកាយ     
ពិនិររបកស្សាយសលើរបូភាពសេើយ លទ្នផលពិនិររលរូវផឋល់កបុងរវាង២៤សម៉ាង។ សៅសពល
អបកឯកសទ្េរបូភាពសវជជសាស្រេឋពិនិររសឃើញមានអឝីង្ដលពិសេេង្បវក ចំសោុះអបកជំងឺណ្ត
មាប ក់ លរូវង្រពិសលោុះពិភាកាជាបនធ ន់ ជាមួយលគសូពទ្រសវជជបណឍិ រង្ដលទ្ទួ្លខុេលរូវ។ 

 បុគគលិកមានេមរទភាពលរវូសៅោមលបចំាការ ឬលរវូមានវរឋមាន សៅសពលណ្តង្ដលលរវូ
ការ ។ 

 លរូវបសងកើរសោលការណ៍េុវរឋិភាពននកំារេយីវទិ្រុសាស្រេឋ។ លបធានង្ផបកសេវារបូភាពសវជជសា
ស្រេឋ លរវូលរួរពិនិររការអនុវរឋសោលការណ៍សនុះ។ 

 ង្ណនំអំពីង្បបបទ្ននការលបុងលបយ័រប សដើមផីេុវរឋិភាពដល់បុគគលិកង្ដលសធឝើការសៅង្ផបក   
សេវារបូភាពសវជជសាស្រេឋសនុះ។ 

 បុគគលិកង្ដលសធឝើការប៉ុះោល់នឹងសារធារុ ឬេមាម រៈង្ដលជាវទិ្រុេកមយ លរូវពិនិររាមោន 
និងករ់លានូវភាពប៉ុះោល់កំារេយី   សេើយោយការណ៍ពីលទ្នផលជូនលបធានង្ផបក លពមទំង
រកាទុ្ករបាយការណ៍ការប៉ុះោល់ជាបនឋបនធ ប់។ 

 លរូវពិនិររសមើលបនធប់ និងឧបករណ៍េមាម រៈបរកិាខ រកំារេយីអិុចឲ្របានសទ្ៀងទរ់ ាមសពល
កំណរ់ សោយអបកមានេមរទភាព និងអនុសលាមាមសោលនសោបាយរបេ់លកេួងេុខា
ភិបាល សដើមផីបសងកើនគុណភាពននសេវារបូភាពសវជជសាស្រេឋឱរបានខភេ់បំផុរ និងបនទយឱរ
ដល់កលមិរអបផរមា នូវសលោុះថាប ក់សោយការប៉ុះោល់នឹងកំារេយីអិុច។ របាយការណ៍ននការ
ពិនិររទំងសនុះលរូវរកាទុ្ក៖ 

- ដំសណើ រការឧបករណ៍េមាម រៈបរកិាខ រ និងេុវរទិភាពននបនធប់កំារេយីអិុច   លរូវបានពិនិ
ររសមើលសៅ សពលង្ដលមានការរសមវើងឧបករណ៍បរកិាខ រែយី។ 

- វាយរនមវម៉ាេីុនឧបករណ៍បរកិាខ រជាសរឿយៗ សដើមផីធានដំសណើ រការលរឹមលរូវជានិចច។ 
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- ពិនិររឧបករណ៍ េមាម រៈបរកិាខ ររបូភាពនីមួយៗ លរវូករ់លាឲ្របានលរឹមលរូវ សេើយ
ចុុះកាលបរសិចឆទ្ ង្ដលបានពិនិររ ឬវាយរនមវ សោយរមួបញ្ចូ លនូវវធិានការេំខាន់ៗ 
សដើមផីង្កលមែការខឝុះចសនវ ុះ ង្ដលសកើរមាន ។ 

 លរូវមានសេៀវសៅង្ណនំអំពីនីរិវធីិអនុវរឋន៍សេវារបូភាពសវជជសាស្រេឋ សេៀវសៅង្ណនំអំពីវធីិ
សលបើលបាេ់ឧបករណ៍ េមាម រៈ និងបរកិាខ រាមលកខណៈបសចចកសទ្េ និងសេៀវសៅង្ណនំអំពី
វធីិលគប់លគង និងង្ែទំឧបករណ៍េមាម រៈបរកិាខ ររបេ់លកេួងេុខាភិបាល។ 

 សបើេិនមានែវកិារលគប់លោន់ លរូវមានម៉ាេីុនកំារេយីេអិុចចល័រមួយង្ែមសទ្ៀរេលមាប់ការ
ែរាមង្ផបកនន ជាការលបសេើរ។ 

៣.៣.១ ង្ផបកវទិ្រុសាស្រេឋ  

វទិ្រុសាស្រេថជាជសលមើេទី្មួយននង្ផបករបូភាពសវជជសាស្រេឋ។ របូភាពង្ដលផឋិរសលើេឝីលរេយីអិុច ឬ
បងាហ ញសលើឧបករណ៍េលមាប់ពិនិររ)Monitor ) អាចផឋល់របូភាព  េួរ  ឆែឹង  រលមងសនម ែង់លបម៉ារ់  
លកពុះ និង សោុះសវៀន...។ កំារេយីអិុចជាលបសភទ្ថាមពលសអឡិចលរូម៉ាសញទិ្ច សធឝើឲ្រមានអីុយុ៉ងកមយសលើអា
រូមរបេ់សកាេិកា ង្ដលអាចបណ្តឋ លសលោុះថាប ក់ដល់អបកជំងឺ បុគគលិក និងសាធារណៈជន សបើេិនការ
សលបើលបាេ់មិនបានលរឹមលរូវាមបទ្ោឌ នបសចចកសទ្េ ។ 

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 
អគរ/បន្ទប ់ លរូវេទិរសៅជាន់ផ្ទធ ល់ដីននមនធីរសពទ្រ ជាការលបសេើរលរូវេទិរសៅជិរបនធប់េសគងាគ ុះ
បនធ ន់ សោយមានផវូវសចញចូលងាយស្េួល េលមាប់អបកជំងឺង្ដលសលបើសៅអី ឬ រសទ្ុះរញុ ឬង្លគ។ 
អោរង្ផបកវទិ្រុសាស្រេឋ  លរវូមានបនធប់៤:  
 បនទបែ់តការំសមីអិុច:  លរូវមានទី្ាំង ទំ្េំ និងការសរៀបចំឧបករណ៍ េមាម រៈបរកិាខ រ ស្េប

ាមលកខណៈបសចចកសទ្េលរឹមលរូវ សដើមផីធានគុណភាពសេវាវទិ្រុសាស្រេឋ និងេុវរទិភាព
បុគគលិក អបកជំងឺ និងសាធារណៈជន ។ បនធប់ែរកំារេយីអិុចលរវូមានលកខណៈដូចរសៅ៖ 
- ទំ្េំបនធប់ោ៉ងរិច 18 m2 សោយពំុមានលជងុណ្តមួយ រិចជាង 4m  
- កមភេ់ពិោន   2.5m 
- បំោក់សោយម៉ាេីុនលរជាក់ 
- ជញ្ញជ ំង ពិោន ទឝ រ លរូវមានភាប េេុវរទិភាពដូចជា េំណ ឬ សបរុងលរឹមលរូវាមបទ្

ោឌ នបសចចកសទ្េ សោលគឺ៖  
o ជញ្ញជ ំងជំុវញិលរវូមានកលមាេ់សបរុង 20cm  ឬេំណ កលមាេ់ 2mm  
o ពិោនលរូវមានកលមាេ់សបរុង 12cm  
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o ទឝ រលរូវមានភាប េេំណកលមាេ់ 2mm 
o កង្នវងបញ្ញជ ម៉ាេីុនកំារេយីអិុច លរវូេទិរសៅទី្ាំងមានេុវរទិភាពពីកំារេយីអិុច គឺ 

ចមាង យ ោ៉ងរិច 3m ពីសជើងបញ្ណរេលមាប់ែរេួរ និងមិនលបឈមនឹងកំារេយី
ផ្ទធ ល់។ 

o កំារេយីផ្ទធ ល់មិនលរូវមានទិ្េសៅបាញ់សៅរកកង្នវងឆវងការ់ញឹកញាប់ ឬកង្នវង 
សាធារណៈជនរង់ចំាសឡើយ។ 

 បនទបង់ងតឹ: លរវូសរៀបចំឲ្របានលរឹមលរូវ សដើមផីធាននូវេុវរទិភាពការងាររបេ់បុគគលិក និង
គុណភាពរបូភាពរបេ់េឝីល ក៏ដូចជាេមាម រៈបរកិាខ រកបុងបនធប់ទំងមូល។ មិនអនុញ្ញដ រឲ្រសធឝើ
ការងារសផសងកបុងបនធប់ងងឹរ សលើកង្លងង្រការលាងេឝីល។ បនធប់ងងឹរេលមាប់លាងេឝីល
លរូវមានលកខណៈដូចខាងសលកាមៈ 

- មានទំ្េំេមស្េប 
- មានកងាហ របឺរខរល់មួយ និងកងាហ ពិោន ឬម៉ាេីុនលរជាក់ 
- ទី្ាំងលរូវមានេុវរទិភាពពីសលោុះថាប ក់ង្ដលបងកសោយកំារេយីអិុច 
- ទី្ាំងអំពូល និងកលមិរពនវឺកបុងបនធប់ងងឹរ លរូវមិនឲ្រមានពនវឺង្ដលជុះឥទ្និពលមិន

លែសៅសលើរបូភាពេឝីល។ 
 បនទបផ់្លល ស់បរូរសពមលៀកបពំាកៈ់  លរូវសរៀបចំឲ្របានលរឹមលរូវសដើមផីធាននូវេុវរទិភាព និងឯក

ជនភាពរបេ់អបកជំងឺ។ បនធប់ផ្ទវ េ់បឋូរេសមវៀកបំោក់លរូវមានលកខណៈដូចរសៅៈ 
- ទី្ាំងលរូវមានេុវរទិភាពពីសលោុះថាប ក់ង្ដលបងកសោយកំារេយីអិុច 
- មានភាពបិទ្បំាងសដើមផីរកាឯកជនភាពេលមាប់អរិែិជន 
- មានេសមវៀកបំោក់េមរមរ និងធាននូវភាពមិនឆវងសោគ 

 បនទបក់ារោិល័យៈ  ជាកង្នវងេលមាប់លគសូពទ្រពិនិររ របូភាពវទិ្រុសាស្រេឋ  និងរកាទុ្កឯក
សារ េមាម រៈបរកិាខ រ។ បនធប់ការោិលយ័លរូវមានលកខណៈដូចខាងសលកាម៖ 

- ទី្ាំងមានេុវរទិភាពពីសលោុះថាប ក់ង្ដលបងកសោយកំារេយីអិុច 
- មានេមាម រៈការោិលយ័ រុ  សៅអី ទូ្ឯកសារ ឬលបព័ននកំុពរូទ័្រ 
- លបអប់មានពនវឺេលមាប់ពិនិររេឝីល និងង្កវពលងីក 

ឧបករណ៍ ន្ិង សម្ភា រៈបរកិ្ខា រ: ម៉ាេីុនកំារេយីអិុចមានេមរទភាពោ៉ងរិច 125 KV/ 250mAសាទ ន
ភាពទូ្សៅរបេ់ម៉ាេីុន េទិរសៅដំសណើ រការោ៉ងលរឹមលរូវលគប់មុខងារទំងអេ់ កបុងការផឋល់សេ
វាែរឆវុុះ។ 

- រុេលមាប់ែរអបកជំងឺង្ដលមានគេកីរ  
- សជើងទ្លមកាង្េរបញ្ឈរមានគេកីរ  



សេចក្តីណែនាំេតីពីេាំែ ាំេក្ម្មភាពបង្គ្រប់េម្រាប់អភិវឌ្ឍម្ន្ទីរសពទ្យឆ្ន ាំ២០១៤ Page 78 

 

- គេកីរ(Grid): ចំាបាច់លរូវមានទំ្េំ 24 x 30 cm,  30 x 40 cm   និង 35 x 43 cm  
- កាង្េរនិងេឝីល: លរវូមានលគប់ទំ្េំេលមាប់ដំសណើ រការសេវារបូភាពវទិ្រុសាស្រេឋ 
- ដសងកៀបពរួរេឝីលាមទំ្េំេឝីល 
- លាងេឝីៈ ធុងេលមាប់លាងេឝីលទំ្េំោ៉ងរិច 60 x 50 x 70 cm ង្ដលង្ចកសចញ

ជា៤ ង្ផបក ឬ លាងសោយម៉ាេីុនេឝ័យលបវរឋិ។  

ខ. ង្បបបទ្ 
 សុវតថភិាពឧបករណ៍្ សម្ភា រៈបរកិាា រ: កំណរ់លា ការសធឝើសរេឋ និងង្ែទំ ឧបករណ៍ េមាម រៈ

បរកិាខ រលបចំាង្ខ(េមាែ រឧបករណ៍លាងេឝីល) លបចំាឆមាេ (េមាែ រនផធចំណំ្តង) និងមិន
សលើេពី ២៤ ង្ខ លរូវ:  

- លកិរខាប រ ឯកាម៉ាេីុនែរកំារេយីអិុច (Calibration of  x- ray unit) 
- លកិរខាប រដង់េីុសរមាលរ និងសវទ្យិរមាលរ (Calibrate of densitometer and 

sensitometer)  
- ពិនិររភាពផែិបជាប់ននេឝីល និង សអលកង់ (Film-screen contact) 
- សាកលផងលបេិទ្នភាពេំណ (Test  for lead integrity) 

 សុវតថភិាពសរម្ភបបុ់គគលិកសុខាភបិាលៈ កលមិរបរមិាណកំារេយីអិុចង្ដលបុគគលិកបសលមើការ
កបុងបនធប់កំារេយីអិុច ទ្ទួ្ល ជាអរិបរមាមិនលរូវសលើេពី 20mSv កបុងមួយឆ្ប ំ និងមិនលរូវសលើេ
ពី 7.2mSv  កបុងមួយលរីមាេ(ICRP 1991)។  ដូសចបុះមនធីរសពទ្រលរូវសរៀបចំឲ្រមានបុគគលិក
បលមុង េលមាប់បឋូរសវនោប  ករណីបុគគលិកកបុងបនធប់កំារេយីអិុចទ្ទួ្លបរមិាណកំារេយីសលើេ
កំណរ់ខាងសលើ ។ កបុងបនធប់លរូវមានៈ 

- ឧបករណ៍វាេ់កលមិរកំារេយីអិុចកបុងបនធប់កំារេយីអិុច (Personnal Dosimeter) 
- អាវេំណការោរកំារេយីអិុច (Lead apron) 
- ង្វន៉ាេំណការោរកំារេយីអិុច (Lead glasses) 
- សស្សាមនដេំណការោរកំារេយីអិុច (Lead glove) 
- លបោប់ការោរលកសពញលោប់សោនពីកំារេយីអិុច (Thyroid shield) 

 សុវតថភិាពអតែិជិន និង សាធារណ្ៈជនៈ លរូវមាន 
- សភវើងេញ្ញដ សៅមុខបនធប់កំារេយីអិុច បងាហ ញថាកំារេយីកំពុងង្រដំសណើ រការ 
- បិទ្ផ្ទវ កេញ្ញដ សៅមុខបនធប់កំារេយីអិុច សោយមានេរសេរជាសខមរភាសា។ 
- ផ្ទវ កេញ្ញដ លពមាន ោក់សៅកង្នវងង្ដលងាយសមើលសឃើញ សោយបញ្ញជ ក់ថាសបើស្រេឋី

េងស័យថាខវួនមានគ៌ភស្រេឋីទំងសនុះលរូវបញ្ញជ ក់លបាប់ដល់បុគគលិកង្ផបកវទិ្រុសាស្រេឋ។ 
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- ភាប េការោរលាែ ងលរោកសៅសពលែរកំារេយីអិុច (Pelvis shield) 
- ភាប េការោរលបោប់បនឋពូជសៅសពលែរកំារេយីអិុច (Gonad  shield) 
- លបោប់ការោរលកសពញលោប់សោន (Thyroid shield) 
- ង្វន៉ាេំណការោរកំារេយីអិុច (lead glasses) 

 សុវតថភិាពកាកសណំ្ល់ៈ សេវាែរឆវុុះសោយកំារេយីអិុច លរវូរកាទុ្កោក់ លគប់លគង និងសចាល
កាកេំណល់ឲ្របានលរឹមលរូវ សៅាមលបកាេរបេ់លកេួងេុខាភិបាលេឋីពីការលគប់លគង
េំណល់ពីសេវា ង្ែទំេុខភាពកបុងលពុះោជាណ្តចលកកមភុជា  សដើមផីបសញ្ច ៀេនូវសលោុះថាប ក់ 
និងមេនឋោយដល់មនុេស និងបរសិាទ ន។ 

៣.៣.២. ង្ផបកសអកូសាស្រេឋ 
សអកូសាស្រេឋជារបូភាពសវជជសាស្រេឋបង្នទមមួយង្បបសទ្ៀរ ង្រមិនអាចផឋល់លបេិទ្នភាពខភេ់សលើការ

ពិនិររេួរ ឬឆែឹងសឡើយ បុ៉ង្នឋមានសារៈលបសោជន៍បំផុរកបុងង្ផបកេមមពសោគស្រេឋី  សែវើម  រលមងសនម  
លំង្ពង ែង់លបម៉ារ់ និង េរោីងគនន កបុងអាងលរោក។ ម៉ាេីុនសអកូសាស្រេឋ សលបើលបាេ់សគេឝកង់េសមវង
មិនបងកសលោុះថាប ក់ដល់អបកជំងឺ  បុគគលិក និងសាធារណៈជនសឡើយ។ 

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 
អគរ/បនទបៈ់ ង្ផបករបូភាពសអកូសាស្រេឋមិនចំាបាច់មានអាោរពិសេេសទ្ អាចសៅកបុងអោរ
ជាមួយង្ផបករបូភាពវទិ្រុសាស្រេឋ។  

- បនធប់លរូវមានទំ្េំោ៉ងរិច៩ង្ម៉លរកាសរ  បំោក់សោយង្លគអបកជំងឺ រុ សៅអី ទូ្ឯកសារ 
និងលបព័ននកំុពរូទ័្រ។  

- បនធប់លរូវមានពនវឺស្េអាប់ង្រមិនលរូវងងឹរសទ្ពនវឺភវឺចាេ់សធឝើឲ្រពិបាកពិនិររអបកជំងឺឲ្រ
បានលរឹមលរូវ។ 

- កង្នវង និង េមាម រៈលាងនដ លរូវេទិរសៅកបុងបនធប់ ឬ សៅជិរសនុះ។ 
- បនធប់ទឹ្កលរូវសៅជិរបនធប់ង្ផបកសអកូសាស្រេឋ។ 

បុគគលិកៈ  សេវារបូភាពសអកូសាស្រេឋ លរវូដំសណើ រការសោយបុគគលិក មានេមរទភាព ដូចជាសវជជ
បណឍិ រឯកសទ្េង្ដលមានេញ្ញដ ប័លរឯកសទ្េវទិ្រុសាស្រេឋ និងរបូភាពសវជជសាស្រេឋ ង្ដលទ្ទួ្ល
សាគ ល់សោយលកេួងេុខាភិបាល ឬ សវជជបណឍិ រមានបទ្ពិសសាធន៍ ោ៉ងរិច៥ឆ្ប ំ កបុងសេវារបូ
ភាពសអកូសាស្រេឋ សោយបានទ្ទួ្លការបណឋុ ុះបណ្តឋ លពិសេេោ៉ងរិចបំផុរ៦ង្ខ ង្ដល
ទ្ទួ្លសាគ ល់សោយលកេួងេុខាភិបាល។ 
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សម្ភា រៈបរកិាា រឧបករណ៍្: ម៉ាេីុនសអកូសាស្រេឋមានេមរទភាពសផសងៗោប ។ មនធីរសពទ្រលរូវមាន
សោលសៅចំសោុះម៉ាេីុនង្ដលមានេមរទភាពបំង្ឡងរបូភាពខភេ់សលោុះថាគុណភាពរបូភាព
មិនលែនំឲ្រការសធឝើសោគវនិិចឆ័យមិនបានចាេ់លាេ់សេើយក៍នំឱរខារែវកិារចំសោុះការវ ិ
និសោគសលើេមាម រៈង្ដលមិនលែ ។ 

៣.៤.  ង្ផបកឱេែសាទ ន 
ឱេែសាទ នមនធីរសពទ្រសាធារណៈទំងអេ់លរវូលគប់លគងសោយឱេែការ ី ។ ឱេែសាទ នលរវូ

សរៀបចំរកាទុ្កោក់លគប់លគង និងង្ចកចាយឱេែបរកិាខ រសៅកបុងមនធីរសពទ្រ និងសធឝើការប៉ាន់លបមាណអំពី
រលមូវការ សរៀបចំេំសណើ េំុឱេែ និងលគប់លគងការសលបើលបាេ់ សដើមផីធានការលគប់លគងផគង់ផគង់ឱេែ 
បរកិាខ រសពទ្រឲ្របានលគប់លោន់េលមាប់បសលមើសេវាសៅកបុងមនធីរសពទ្រ កបុងសោលបំណងសលើកកមភេ់ការង្ែ
ទំពាបាលអបកជំងឺមានគុណភាពនិងលបេិទ្នភាព និងបសងកើនជំសនឿទុ្កចិរឋពីលបជាពលរដឌ សលើសេវាមនធីរ
សពទ្រ ។ ការលគប់លគងឱេែសាទ នលរវូធានថាៈ 

 ការសរៀបចំទុ្កោក់ឱេែ បរកិាខ រសពទ្ររកាបានគុណភាព េុវរទិភាព និងលបេិទ្នភាព។ 
 ការង្ចកចាយឱេែ បរកិាខ រសពទ្រដល់ង្ផបកអបកជំងឺេលមាកសពទ្រ និងអបកជំងឺពិសលោុះសលៅលគប់

លោន់ និងទន់សពលសវលា។ 
 ការករ់លាោល់ចំណូលចំណ្តយឱេែបរកិាខ រសពទ្រ កបុងឯកសារលគប់លគងគំរ ូឲ្របានលរឹមលរវូ ។ 
 ការលគប់លគងទិ្នបន័យសារសពើភណឍ  និងការប៉ាន់លបមាណពីរលមវូការឲ្របានលរឹមលរូវ។ 
 ចូលរមួពលងឹងការសលបើលបាេ់ឱេែឱរបានលរឹមលរូវ ាមសោលការណ៍ង្ណនំរបេ់លកេួង។ 
 ការផឋល់នូវព័រ៌មានែយីៗ និងសធឝើការង្ណនំេឋីពីការសលបើលបាេ់ឱេែ ។ 
 ការអប់រងំ្ណនំអបកជំងឺអំពីការសលបើលបាេ់ឱេែឱរបានេមស្េប ។ 

ការធានាគណុភាព ខផែកឱសថសាា ន 

ឱេែសាទ នលរវូធានការផឋល់ឱេែ បរកិាខ រ និងសេវាលបកបសោយគុណភាពខភេ់ សោយលរវូចូល
រមួអនុវរឋកមយវធីិធានគុណភាពកបុងមនធីរសពទ្រៈ 
 ពិនិររេឋកុង្ដលទ្ទួ្លបានៈ ពិនិររសមើលគុណភាពជាចមផង មិនង្មនលោន់ង្រោប់ចំនួនង្ដល

ផឋល់សនុះសទ្ សលោុះសនុះជាង្ផបកមួយននលបព័ននធានគុណភាព ។ 
 សធឝើេវនកមយសលើមុខឱេែបរកិាខ រសពទ្រ សដើមផីធានថាឱេែលរូវបានង្ចកចាយលរឹមលរវូកបុងសពល

លរូវការ ។ 
 ផថល់ការបណឋុ ុះបណ្តឋ លដល់បុគគលិកេថីអំពី៖  

- ការសរៀបចំទុ្កោក់ឱេែបានលរឹមលរូវ 
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- ការសលបើលបាេ់ឯកសារគំរ ូ េលមាប់ករ់លាោល់ចលនសចញចូលឱេែ និងលរួរពិនិររ 
េឋុក កបុងសនុះមានេលមង់សលបើលបាេ់លបចំានែង/ង្ខ របាយការណ៍ចំណូលចំណ្តយ ឱេែ
បរកិាខ រសពទ្រ លបចំាង្ខ/លរីមាេ សាលាកប័លរឃ្វ ំង។ 

- វធីិសលបើលបព័ននលរជាក់ រមួទំងការ សលបើនិងង្ែទំទូ្ទឹ្កកក   
- ការអប់រ ំនិងង្ចកចាយឱេែដល់អបកជំងឺ  

 ពិនិររសឡើងវញិការសលបើលបាេ់ឱេែៈ សដើមផីវាយរនមវសលើការសលបើលបាេ់ឱេែ និងវភិាគរក
កំេុេឆគង កបុងការង្ចកចាយ ការសលបើលបាេ់ឱេែេមស្េប និងលបរិកមយឱេែេំខាន់ៗ។ 

 ការលររួពិនិររាមោនៈ លបមូលព័រ៌មានជាលបចំា អំពីសាទ នភាពេឋកុឱេែបរកិាខ រសពទ្រ និង
ព័រ៌មានេឋីពីការសលបើលបាេ់ឱេែ ។ 

 ការប៉ាន់លបមាណៈ សធឝើការប៉ាន់លបមាណាមសពលសវលាកំណរ់ សដើមផរីកាសាទ នភាពេឋកុឱេែ 
ឲ្រមានលំនឹង េលមាប់សលបើលបាេ់សចៀេវាងការោច់េឋុក និងកកេធុះ។ 

 វធិានការ/េកមយភាពៈ សពលរកសឃើញបញ្ញហ េំខាន់ៗ និងមសធាបាយសដើមផងី្កលំអ លរូវចារ់វធិាន
ការេកមយភាព ចងលកងជាឯកសារ និងសលើកង្ផនការេកមយភាពអនុវរឋន៍បនឋ។ 

 ការវាយរនមវៈ សធឝើការវាយរនមវលបកបសោយលបេិទ្នភាព សដើមផីធានដល់ការរកីចសលមើនយូរអង្ងឝង 
សោយសធឝើការសលបៀបសធៀបង្ផនការេកមយភាព និងលទ្ឌផលង្ដលទ្ទួ្លបាន។ 

 ព័រ៌មានលរឡប់ៈ លទ្នផលននការវាយរនមវេកមយភាពការងារ លរូវលបជំុផសពឝផាយដល់មគនឋីឲ្រ
បានសទ្ៀងទរ់។ 

 ឯកសារេឋីពីេកមយភាពលររួពិនិររគុណភាពលរូវរកាទុ្កឱរបានលរឹមលរូវ សេើយរកាការេមាង រ់
អំពីព័រ៌មានរបេ់បុគគលិក និងអបកជំងឺ។ 

ក. សេោឌ រចនេមភ័នឌ 
អគរ/បនទប ់  
• មនធីរសពទ្របង្ងែកមានង្លគចំនួន៥០ សេើយទ្ទួ្លឱេែមួយង្ខមឋង ឱេែសាទ នលរូវមាន

ទំ្េំ ៥០ង្ម៉លរកាសរ ។ មនធីរសពទ្របង្ងែកមានង្លគចំនួន១០០ សេើយទ្ទួ្លឱេែមួយង្ខ
មឋង  ឱេែសាទ នលរូវមានទំ្េំ ១០០ ង្ម៉លរកាសរ ៉ សេើយទ្ទួ្លឱេែ ៣ង្ខមឋង ឱេែ
សាទ នលរូវមានទំ្េំ ២០០ង្ម៉លរ កាសរ។ 

• លកខខណឍ ទុ្កោក់ឱេែលរូវធានគុណភាព េុវរទិភាព លបេិទ្នភាព ។ ឃ្វ ំងឱេែោយ ន
ពនវឺនែងចំាងចូល េីរុណហ ភាពមិនសលើេពី៣០អងាសេ ទ្ប់ទ្ល់េំសណើ ម បនធប់េងួរមិន
លជាបទឹ្ក លកខខណឍ ទំងសនុះលរូវពិនិររាមោន ។  
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• ឃ្វ ំងឱេែលរូវសឆវើយរបនឹងលកខខណឍ ចំាបាច់មួយចំនួន ឧទេរណ៍ដូចជាេឝីលែរកំា
រេយីអិចលរវូទុ្កកបុងេីរុណហ ភាពខភេ់បំផុរលរឹម ២១អងាសេ  សេើយការការោរេំសណើ ម
ចំសោុះកញ្ច ប់ង្ដលចំេ។  

• ឱេែលរូវសរៀបចំឲ្រងាយយក សេើយលរូវមានសធបើលគប់លោន់េលមាប់ទុ្កោក់។ 
• លរូវមានការសរៀបចំ និងលបព័ននេមស្េបលរឹមលរូវ សដើមផីធានេនឋិេុខដល់សេវាឱេែ 

និងទី្កង្នវងទុ្កោក់ឱេែឱរបានលគប់សពលសវលា (ដូចជា បងែួចមានចលមឹងង្ដក និងចាក់
សសារទឝ រ បុ៉ង្នឋលរូវសធឝើោ៉ងណ្តឲ្រងាយសបើកសពលង្ដលមានអគគិភ័យ)។ 

• សរៀបចំកង្នវងបលមុងទុ្កសោយង្ឡក េលមាប់ការទ្ទួ្ល និង ការលរួរពិនិររកញ្ច ប់ទំ្និញ 
សៅសពលទំ្និញមកដល់។ 

• េមាម រៈង្ដលមានផលសលោុះថាប ក់ និងងាយសឆុះ លរូវទុ្កកបុងបរសិវណសោយង្ឡកពីសគ 
សេើយអាចធានអគគីភ័យបាន។ 

• េមាម រៈពនវរ់អគគីភ័យលរូវលរួរពិនិររឲ្របានសទ្ៀងទរ់ និងង្ែទំឲ្របានលែ  សេើយលរូវ    
េឝឹកេឝឹនបុគគលិកអំពីរសបៀបពនវរ់អគគីភ័យជាលបចំា។ 

• ឱេែលបសភទ្ថាប ំសញៀនលរូវទុ្កកបុងទូ្រេុវរទិភាព។ 
• លរូវមានទី្កង្នវង និងេមាម រៈបរកិាខ រចំាបាច់ េលមាប់ការងាររដឌបាល ការងារជំនញ

បសចចកសទ្េ និងការងារសលខាសៅកបុងសេវាឱេែសាទ ន។ 

បុគគលិក ជាឱេែការ ីមានភារកិចចសធឝើរបាយការណ៍ចំណូលចំណ្តយ  ឱេែបរកិាខ រ  និងការសេបើេំុ
សៅកាន់ឃ្វ ំង ឱេែកណ្តឋ ល ។ 
សម្ភា រៈ បរកិាា រ ឃ្ល ងំឱសែ 

• ទូ្រទឹ្កកកេលមាប់ទុ្កោក់វ៉ាក់សំាង  េមាម រៈលបរិករ និងឱេែមួយចំនួន សោយង្ឡកៗ
ពីោប ។ លរូវមានង្ទ្មូ៉ង្ម៉រេលមាប់លរួរពិនិររកំសៅ និងសេៀវសៅករ់លាកលមិរេីរុណហ
ភាពននទូ្ទឹ្កកក។ កំណក និងេីរុណហ ភាពសឡើងខភេ់សធឝើឱរខូចខាររបេ់ខវុះ។ 

• អនុវរឋាមេថង់ោរេុវរទិភាពសោយមានសេវាង្ែទំ ឬការបញ្ញជ ក់ពីលកមុជំនញេមាម រៈ។ 
• ាមង្ផបកពាបាលជំងឺេលមាកសពទ្រ លរូវមានទី្កង្នវងេលមាប់ទុ្កោក់ និងសរៀបចំឱេែ 

ទុ្កង្ចកអបកជំងឺេលមាកសពទ្រ។ 

ខ. ង្បបបទ្បសចចកសទ្េ 
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សោលការណ៍ង្ណនំេឋីពីការលគប់លគងឱេែ បរកិាខ រសពទ្រេលមាប់មនធីរសពទ្របង្ងែកជាលាយ 
លកខណ៍អកសរលរូវង្រមានភាពងាយស្េួល ង្ដលអាចអនុវរឋបានចំសោុះលគប់មគនឋី និងអបកង្ដលជាប់ោក់
ព័ននទំងអេ់។ 

 របព័នធននការផគតផ់គងឱ់សែបរកិាា រពពទយ 
- ការផគរ់ផគង់ឱេែបរកិាខ រសពទ្រពីឃ្វ ំងឱេែកណ្តឋ លៈ មនធីរសពទ្រជារិ និងមនធីរសពទ្រ

បង្ងែកោជធានី-សខរឋទ្ទួ្លបានការផគរ់ផគង់ឱេែ បរកិាខ រសពទ្រ និងេមាម រៈពីឃ្វ ងំឱេែ
កណ្តឋ លលបចំាលរីមាេ ដូចមានង្ចងសៅកបុងសេៀវសៅេឋីពីសោលការណ៍លគប់លគងឱេែ 
បរកិាខ រសពទ្រ េលមាប់ថាប ក់មនធីរសពទ្របង្ងែក ។ 

- ការផគរ់ផគង់ឱេែបរកិាខ រសពទ្រពីឃ្វ ំងឱេែស្េុកលបរិបរឋិៈ មនធីរសពទ្របង្ងែកស្េុក
លបរិបរឋិទ្ទួ្លការផគរ់ផគង់ឱេែបរកិាខ រសពទ្រលបចំាង្ខពីឃ្វ ំងឱេែស្េុកលបរិបរឋិ ដូច
មានង្ចងសៅ កបុងសេៀវសៅេឋីពីសោលការណ៍លគប់លគងឱេែ បរកិាខ រសពទ្រ េលមាប់មនធីរ
សពទ្របង្ងែក ។ 

- កបុងបរបិទ្ននលបព័ននេិរញ្ដបផទនមនធីរសពទ្រ អាចសលបើលបាេ់ាមបញ្ដរឋិេិរញ្ដបផទន។ 
 ពគលការណ៍្ននការទទួលឱសែបរកិាា រពពទយ  

- ឱេែការ ី ឬមគនឋីង្ដលបានចារ់ាំងឲ្ររង់ចំាទ្ទួ្លឱេែបរកិាខ រសពទ្រ ាមកាល
កំណរ់របេ់ឃ្វ ំងេែកណ្តឋ ល (េលមាប់មនធីសពទ្របង្ងែកសខរឋ) និងសៅទ្ទួ្លឱេែ
បរកិាខ រសពទ្រសៅស្េុកលបរិបរឋិាមកាលកំណរ់ (េលមាប់មនធីរសពទ្របង្ងែកស្េុក លបរិបរឋិ) 

- មគនឋីទ្ទួ្លនិងមគនឋីលបគល់ ធានថាប័ណតបសញ្ច ញ/វក័ិយប័លរ ពិរជារបេ់មូលោឌ ន     
េុខាភិបាលរបេ់ខវួន។ លរូវោប់ចំនួនការុង និងពិនិររសមើលឱេែបរកិាខ រសពទ្រសៅកបុង
ការុងទំងសនុះ សោយង្ញកឲ្រោច់ពីោប រវាងឱេែបរកិាខ រសពទ្រលែ និងឱេែបរកិាខ រ
សពទ្រខូច ឬង្បកបាក់។ 

- មគនឋីទ្ទួ្ល និងមគនឋីលបគល់ធានថា បរមិាណករ់លាសលើប័ណតបសញ្ច ញ/វក័ិយប័លរផគរ់
ផគង់ និងបរមិាណទ្ទួ្លជាក់ង្េឋងពិរជាលរឹមលរូវ។ 

- មគនឋីទ្ទួ្ល និងមគនឋីលបគល់ លរវូករ់លាោល់ភាពមិនលបលករីរវាងប័ណតបសញ្ច ញ/វក័ិយ    
ប័លរ និងបរមិាណទ្ទួ្លជាក់ង្េឋង ឧទេរណ៍ៈ លបអប់រសបើក មុខរបេ់បារ់ បរមិាណ
ជាក់ង្េថងខុេកបុងប័ណតបសញ្ច ញ/វក័ិយប័លរ ។ មុខរបេ់ង្ដលមិនបានសេបើេំុ មុខរបេ់
ខូចខារ និងមុខរបេ់ជិរផុរកំណរ់សលបើ មិនគួរទ្ទួ្លយកសឡើយ សលើកង្លងង្រអាច
សលបើលបាេ់អេ់ឆ្ប់។ មគនឋីង្ដលទ្ទួ្លភារកិចចសលើកិចចការសនុះ លរវូសធឝើរបាយការណ៍ជាផវូវ
ការជូនលបធានអងគភាព ទុ្កជាព័រ៌មានសដើមផីចារ់វធិានការសោុះស្សាយ។ 
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- សៅចុងបញ្ច ប់ននការលបគល់និងទ្ទួ្ល លរូវចុុះេរទសលខាសលើប័ណតបសញ្ច ញ/វក័ិយប័លរ 
សេើយរកាទុ្កោ៉ងរិច ៥ ឆ្ប ំ ។ ឱេែសាទ នមនធីរសពទ្រលរូវបសងកើរគណៈកមយការលររូ      
ពិនិររ និងសធឝើកំណរ់សេរុឱេែបិរកាខ រសពទ្រង្ដលលរូវបញ្ចូ លឃ្វ ំង។ (សូមអានពគល
ការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពីការរគបរ់គងឱសែ បរកិាា រពពទយសរម្ភបថ់្នន កម់នទីរពពទយបង្ងែក)។ 

 ពគលការណ៍្សរពីីការពរៀបចទុំកដ្ឋកឱ់សែបរកិាា រពពទយៈ ឱេែសាទ នមនធីរសពទ្រ លរូវសរៀបចំ
ទុ្កោក់ឱេែបរកិាខ រសពទ្រឲ្របានលរឹមលរូវាមសោលការណ៍ សដើមផរីកាគុណភាព េុវរទិភាព 
និងលបេិទ្នភាពឱេែ បរកិាខ រ ។ បទ្ោឌ នបសចចកសទ្េននការសរៀបចំទុ្កោក់រមួមាន៖ 

- សរៀបចំទុ្កោក់ាមលំោប់រួអកសរ (A B C...) ាមលបសភទ្ កលមិរ និងាមកមយវធីិជារិ 
- អនុវរឋសោលការណ៍សកៀកនែងផុរកំណរ់សលបើលបាេ់បសញ្ច ញសលបើមុន និងចូលមុនសចញមុន 

(FEFO និង FIFO)។ FEFO េលមាប់ឱេែ/បរកិាខ រសពទ្រ ង្ដលមានកាលបរសិចឆទ្ផុរ
កំណរ់សលបើលបាេ់ង្វង លរវូោក់សៅជួរសលកាយ ផធុយសៅវញិឱេែមានកាលបរសិចឆទ្ផុរ
កំណរ់សលបើលបាេ់ជិរផុរ លរូវោក់ជួរមុខ សដើមផបីសញ្ច ញសលបើលបាេ់មុន ។ FIFO េលមាប់
ឱេែ/បរកិាខ រសពទ្រពំុមានកាលបរសិចឆទ្ផុរកំណរ់សលបើលបាេ់ សេើយមុខឱេែបរកិាខ រ
សពទ្រណ្តង្ដលចូលមុនលរវូោក់ជួរមុខ សដើមផបីសញ្ច ញសលបើលបាេ់មុន។ 

- ឱេែ/បរកិាខ រសពទ្រខូចគុណភាពលរូវសរៀបចំទុ្កោក់ កបុងការុងោច់សោយង្ឡកពីឱេែ 
បរកិាខ រសពទ្រ ង្ដលអាចសលបើលបាេ់បាន សោយមានេរសេរសាវ កសៅសលើការុងថា ឱសែ 
បរកិាា រពពទយខូចគុណ្ភាព។ 

 ការកតរ់តានិងពធវើរបាយការណ៍្  លកេួងេុខាភិបាលបានបសងកើរឯកសារលគប់លគងឱេែ/បរកិាខ រ
សពទ្រគំរេូលមាប់ឲ្រឱេែសាទ ន សេវាសាធារណៈ សធឝើការករ់លាោល់ចលនសចញចូលឱេែ 
បរកិាខ រសពទ្រ ផលរខំានរបេ់ឱេែ-បរកិាខ រសពទ្រ និងសេរុការណ៍សផសងៗ។ 

- បរមិាណបសញ្ច ញសលបើលបាេ់េលមាប់អបកជំងឺពិសលោុះសលៅ និងេលមាកសពទ្រលរូវករ់លា
សៅកបុងេលមង់សលបើលបាេ់លបចំានែង/ង្ខ។ 

- បរមិាណឱេែបរកិាខ រសពទ្រង្ដលទ្ទួ្លបានពីលគប់លបភព ការចំណ្តយ និងព័រ៌មាន  
សផសងៗេឋីពីឱេែបរកិាខ រសពទ្រលរវូករ់លា សៅកបុងសាលាកប័លរឃ្វ ំង ។ 

- បរមិាណចំណូល-ចំណ្តយឱេែបរកិាខ រសពទ្រ និងបញ្ញហ សផសងៗរបេ់ឱេែបរកិាខ រសពទ្រ
លរូវោយការណ៍កបុងរបាយការណ៍ចំណូល-ចំណ្តយ ឱេែបរកិាខ រសពទ្រលបចំាង្ខ និងលរី
មាេ។ (សូមអានពគលការណ៍្ង្ននាសំរីពីការរគបរ់គងឱសែបរកិាា រពពទយសរម្ភបថ់្នន ក់
មនទីរពពទយបង្ងែក)។ 
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 ពគលការណ៍្សរពីីការង្ចកចាយឱសែបរកិាា រពពទយជូនអនកជងំពឺៅកនុងមនទីរពពទយៈ ឱេែសាទ ន
មនធីរសពទ្រជាកង្នវងេលមាប់ង្ចកចាយឱេែ/បរកិាខ រសពទ្រដល់អបកជំងឺ និងង្ផបកពាបាល។ ឱេែ
សាទ នមនធីរសពទ្រលរូវសរៀបចំលបព័ននលគប់លគង និងង្ចកចាយមួយលបកបសោយលបេិទ្នភាព សោង
សៅសលើទំ្េំេកមយភាពរបេ់មនធីរសពទ្រ។ មនធីរសពទ្របង្ងែកអាចសរៀបចំរចន   េមភ័ននឱេែសាទ ន
ជាពីរលបសភទ្ ាមលទ្នភាពង្ដលមាន គឺ ឱេែសាទ នកណ្តឋ លនិងឱេែសាទ នោយ និងឱេែ
សាទ នង្រមួយ (ឱេែសាទ នមនធីរសពទ្រ)។ 

- ឱសែសាថ នកណ្ដរ លនិងឱសែសាថ នរាយៈ ឱេែសាទ នកណ្តឋ លជាកង្នវងផគរ់ផគង់ឱេែ 
បរកិាខ រសពទ្រដល់ឱេែសាទ នោយមួយេបាឋ េ៍មឋង ង្ផែកសលើការង្ចកចាយលបចំានែង(DOS) 
សោយង្ឡកឱេែសាទ នោយជាកង្នវង សធឝើការង្បងង្ចកឱេែ/បរកិាខ រសពទ្រ ដល់ង្ផបក
េលមាកសពទ្រ និងអបកជំងឺពិសលោុះសលៅ ។ ឱេែការមីនធីរសពទ្រមានភារកិចចសធឝើការង្ចក
ចាយឱេែបរកិាខ រសពទ្រ ឲ្រអបកជំងឺពិសលោុះសលៅ អបកជំងឺង្ផបកឯកសទ្េ សោយលចកកបុង
ែង់ផ្ទវ េេធីក លពមទំងមានសាវ កេញ្ញដ លរឹមលរូវ ដូចមានង្ចងកបុងសោលការណ៍ង្ណនំ
េឋីពីការលគប់លគងឱេែ បរកិាខ រសពទ្រេលមាប់ថាប ក់មនធីរសពទ្រ។ 

- ឱសែសាថ នង្តមួយ (ឱេែសាទ នមនធីរសពទ្រ): ឱេែសាទ នមនធីរសពទ្រជាកង្នវងង្ចកចាយ
ឱេែបរកិាខ រសពទ្រដល់អបកជំងឺពិសលោុះសលៅ និងង្ផបកេលមាកសពទ្រសៅកបុងមនធីរសពទ្រ។ 

 ង្ផនកជងំសឺរម្ភកពពទយៈ លរវូសរៀបចំង្បងង្ចកសវចខចប់ឱេែបរកិាខ រសពទ្រ េលមាប់អបកជំងឺមាប ក់ៗសៅ
ាមឯកសារពាបាលអបកជំងឺ សេើយសធឝើការាមោន និងង្ចកជូនអបកជំងឺេលមាប់រយៈសពល ២៤
សម៉ាង។  

 ឱសែសាថ នោម  ធានការបសលមើសេវាផគរ់ផគង់ឱេែបរកិាខ រសពទ្រ សៅកបុងមនធីរសពទ្រ ២៤សម៉ាង/
២៤សម៉ាង។ មនធីរសពទ្រលរវូសរៀបចំលបព័ននផគរ់ផគង់ឱេែបរកិាខ រសពទ្រសៅសលៅសម៉ាងរដឌបាល។ កបុង
ករណីមនធីរសពទ្រមានឱេែការលីគប់លោន់ លរូវមានឱេែការសីៅឱេែសាទ នមនធីរសពទ្រសៅោល់
សម៉ាងោម។ ផធុយមកវញិសបើោយ នឱេែការលីគប់លោន់ លរូវសរៀបចំឲ្រមានឱេែសាទ នោម ង្ដល
មានលបព័ននទ្ទួ្លខុេលរូវ និងង្ចកចាយមួយចាេ់លាេ់ៈ 

- លរូវចារ់ាំងឲ្រមានមគនឋីទ្ទួ្លខុេលរូវឱេែសាទ នោម 
- កំណរ់បរមិាណឱេែេលមាប់ឱេែសាទ នោម 
- ឱេែសាទ នោមជាកង្នវងង្ចកចាយឱេែបរកិាខ រសពទ្រដល់អបកជំងឺ សៅសពលង្ដល

ឱេែសាទ នមនធីរសពទ្របិទ្ទឝ រ។ 
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- មគនឋីង្ដលទ្ទួ្លការចារ់ាំងមានភារកិចចង្ចកចាយ អប់រអំំពីការសលបើលបាេ់ឱេែ
ដល់អបកជំងឺ ករ់លាោល់ការចំណ្តយ ឱេែ បរកិាខ រសពទ្រ និងផឋល់របាយការណ៍
ជូនឱេែការមីនធីរសពទ្រសៅសពលបញ្ច ប់សវនោម។  

- បំសពញេឋុកសឡើងវញិលរូវសធឝើសឡើងសោយឱេែការមីនធីរសពទ្រ សោយសោងសៅសលើ
របាយការណ៍សលបើលបាេ់របេ់ឱេែសាទ នោម។ 

• សុវតថភិាពឃ្ល ងំ ធានបានេុវរទិភាព េនឋិេុខ និងអនម័យលែ ឃ្វ ងំឱេែលរូវមានលកខណៈ
ចំាបាច់ដូចជាៈ ទំ្េំលគប់លោន់េលមាប់សរៀបចំទុ្កោក់ឱេែ េមាម រៈបរកិាខ រសទ្ពរ មានសធបើរ និង
កំណល់េលមាប់សរៀបចំទុ្កោក់ ពនវឺនិងខរល់សចញចូលលគប់លោន់ បងែួចលរូវមានចលមឹងរងឹមំា ទឝ
លរូវមានសសាេលមាប់ចាក់ ដំបូលមានភាពគរ់មរ់លែោយ នលជាបទឹ្ក។ ឃ្វ ងំលរូវមានឧបករណ៍
ពនវរ់អគគីភ័យ សេើយមគនឋីលរូវសចុះពីរសបៀប សលបើលបាេ់ឧបករណ៍ពនវរ់អគគីភ័យ និងមានវន័ិយរឹង
រងឹកបុងការហាមការជក់បារ។ី 

- សរៀបចំទុ្កោក់ឱេែេមាម រៈបរកិាខ រសពទ្រទំងអេ់ សៅកបុងឱេែសាទ ន និងសធឝើការករ់
លាសាទ នភាពេឋុកសៅកបុងសាលាកប័លរឃ្វ ំង។ 

- បូកេរបុបរមិាណបសញ្ធ ញសលបើលបាេ់ទំងសៅង្ផបកេលមាកសពទ្រ និងអបកជំងឺពិសលោុះសលៅ 
សេើយករ់លាបរមិាណសនុះសៅកបុងេលមង់បញ្ជ ីសលបើលបាេ់លបចំានែង/ង្ខ។ 

- ការកំសទ្ចសចាលឱេែេួេកំណរ់សលបើ ឬឱេែមានផ្ទវ កមិនលរឹមលរូវ លរវូអនុវរថាម
សោលការណ៍ង្ណនំរបេ់លកេួងេុខាភិបាល។ 

- បុគគលិកង្ចកចាយឱេែ លរូវទ្ទួ្លការបណឋុ ុះបណ្តឋ ល អំពីរសបៀបទុ្កោក់ឱេែឱរ
បានលែ ការសលបើលបាេ់ាោងលរួរពិនិររេឋកុ  ការលបីលបាេ់លបព័ននលរជាក់ និងរសបៀបង្បង
ង្ចកឱេែ។ 

- មានសោលការណ៍ និងរបាយការណ៍ជាក់លាក់កបុងការសេបើេំុ ការទ្ទួ្ល ការង្ចកចាយ 
ការលគប់លគង និងការលរួរពិនិររឱេែលបសភទ្ថាប ំសញៀន (Morphine, ...)។ 
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ជំពកូ ៤. ផ្្នកគំគ្ទ្បសចេកសទ្េ និ្ងភេីភុារ 
៤.១. ង្ផបកសបាកគក់ 

សេវាសបាកគក់ ទ្ទួ្លខុេលរូវកបុងការផគរ់ផគង់ ឯកេណ្តឌ ន សខាអាវសពទ្រ សខាអាវអបកជំងឺ និង  
េមាម រៈដនទ្សទ្ៀរដូចជា ផ្ទធ ំងលកណ្តរ់សលបើលបាេ់កបុងសពលវុះការ់ កលមាលរុវុះការ់ កលមាលពូក សស្សាម
សខបើយជាសដើម ឲ្របានលគប់លោន់ និងសាែ រមានអនម័យ ដល់លគូសពទ្រ/បុគគលិក និងអបកជំងឺ។ ការផគរ់ផគង់
របេ់របរទំងអេ់សនុះមានសារៈេំខាន់ណ្តេ់េលមាប់ការផថល់សេវាមានេុវរទិភាព និងផថល់ភាពកក់
សៅថ ដល់លគូសពទ្រ/បុគគលិកកបុងការពាបាល ង្ែទំអបកជំងឺ និងដល់អបកជំងឺកបុងសពលេលមាកពាបាល។ 
សលៅពីការទ្ទួ្លខុេលរូវខាងសលើសនុះ សេវាសបាកគក់លរូវកំណរ់ផងង្ដរអំពីលបសភទ្របេ់របរ ដូចបាន
សរៀបោប់ខាងសលើង្ដលលរវូទិ្ញ និងបរមិាណង្ដលលរូវការេលមាប់េថុកទុ្ក លពមទំងប៉ាន់លបមាណអំពី
រលមូវការសលបើលបាេ់សៅាមង្ផបកនីមួយៗ កបុងមនធីរសពទ្រ។  

កបុងករណីមនធីរសពទ្រលបគល់កិចចេនាសបាកគក់សៅឲ្រលកុមេុ៊នសបាកគក់ ឬសេវាសបាកគក់ឯក
ជន ចំាបាច់បញ្ញជ ក់ឲ្របានចាេ់លាេ់សៅកបុងកិចចេនាអំពីការទ្ទួ្លខុេលរវូរបេ់លកមុេុ៊នសបាកគក់ 
ឬសេវាសបាកគក់សនុះ លរវូផថល់សេវាសបាកគក់របេ់ខវួន ាមបទ្ោឌ នបសចចកសទ្េ ដូចអធិបាយខាង
សលកាមសនុះ។  

ក.សេោឌ រចនេមភ័នន 

អាគរ/បនទបៈ់   ទី្កង្នវងសបាកគក់ គបផីាំងជាន់ផ្ទធ ល់ដី កបុងអាោរ/បនធប់មួយោច់សោយង្ឡក 
ង្ដលមានពនវឺនែងនិងខរល់សចញចូលបរបូិរណ៌ សេើយសៅជិរលបភពផគរ់ផគង់ទឹ្កនិងចរនថអគគិេនី ។ 
ទំ្េំអាោរ/បនធប់គបផីទូ្លាយអាចោក់ម៉ាេីុនសបាកគក់បាន សបើេិនជាមាន។ ម៉ាេីុនសបាកគក់គឺ
ជា ជសលមើេដ៏លែបំផុរ  បុ៉ង្នថអាចលរូវចំណ្តយែវកិាសលចើនសលើលបរិបរថិការសេវា។ ការសបាកគក់
សោយនដ ង្ដលលរូវការកមាវ ំងពលករសលចើន សៅង្រជាមសធាបាយលែមួយ ពិសេេេលមាប់មនធីរ
សពទ្របង្ងែកកលមិរ១ និងកលមិរ២។ កបុងអាោរ/បនធប់សបាកគក់លរូវមាន៖   

• កង្នវងេលមាប់ង្ញករបេ់របរង្ដលកខឝក់ ឬលបឡាក់លបឡូេខាវ ំងពីរបេ់របរមិនេូវ
កខឝក់ ឬលបឡាក់។ 

• ទី្ធាវ ហាលសខាអាវ ង្ដលពនវឺនែងអាចចូលដល់ 
• កង្នវងសដរប៉ុះ អាចោក់ម៉ាេីុនសដរបាន 
• កង្នវងអុ៊រ 
• កង្នវងទុ្កោក់សមៅសាបូ៊ ឬសារជារិេមាែ រសផសងៗ 
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បុគគលិកៈ ង្ផបកសបាកគក់លរូវការបុគគលិកមួយចំនួន អាស្េ័យនឹងចំនួនង្លគមនធីរសពទ្រ និង
េកមយភាពសេវាង្ដលមនធីរសពទ្រមាន លពមទំងអាស្េ័យសលើការសបាកគក់សោយសលបើលបាេ់ម៉ាេីុន 
រមួនឹងសបាកគក់សោយនដ។  

• មគនថីទ្ទួ្លបនធុកៈ លរួរពិនិររនិងលគប់លគងេកមយភាពទំងអេ់កបុងង្ផបកសបាកគក់ ដូច
ជាករ់លានិងរកាទុ្កបញ្ជ ីសាប មសចញចូល ពិនិរររកសមើលរបេ់របររង្េកសដើមផីសដរប៉ុះ 
ឬបថូរែយី។ល។ 

• បុគគលិកៈ ង្បងង្ចករបេ់របរលបឡាក់ាមលបសភទ្ សបាកគក់ ហាល អុ៊រ ។ 
• បុគគលិកៈ ទ្ទួ្ល និងង្ចកចាយ 
• ជាងសដរករណីមានម៉ាេីុនសដរ។  

 សម្ភា រៈ  បរកិាា រ ឧបករណ៍្ 
• សាបូ៊ ឬសារជារិេមាែ រសផសងៗ 
• ម៉ាេីុនសបាកសខាអាវ 
• ម៉ាេីុនសដរ  
• េមាម រៈ េលមាប់សបាកគក់សោយនដឯកេណ្តឌ នលគូសពទ្រ និងរបេ់របរកខឝក់សផសងៗ 
• ធុងេលមាប់ោក់សខាអាវលបឡាក់ និងសាែ រង្ដលបានសបាកគក់សេើយ សោយមានបិទ្

សាវ កេញ្ញដ េមាគ ល់សលើធុងទំងសនុះ។ 
• េបួហាលសខាអាវ 
• រសទ្ុះេលមាប់ទ្ទួ្ល និងដឹកង្ចកចាយ 
• អូរូកាវ វមួយសលគឿងេលមាប់រមាង ប់សមសោគសលើសខាអាវវុះការ់ សបើេិនមានលទ្នភាព។ 
• រុេលមាប់អុ៊រ 
• រុេលមាប់ករ់លាបញ្ជ ីសាប ម 

ខ. ង្បបបទ្ 
• ការរបមូលរបស់របរកខវក/់របឡាកៈ់ ពីង្ផបកទំងអេ់កបុងមនធីរសពទ្រ  លរូវង្ញករបេ់របរ

ទំងសនុះសៅាមលបសភទ្របេ់វា (ឧ. ពីង្ផបកជំងឺឆវង) សេើយសវចខចប់ោក់កបុងែង់ ឬធុងឲ្រ
បានលរឹមលរូវ សដើមផសីចៀេវាងការឆវងោលោលននសមសោគ។  

• ការពបាកគកស់ម្ភែ តៈ លរូវមានការលបុងលបយ័រប មានេុវរទិភាព និងអនម័យលែ សដើមផី
េមាែ រសមសោគឲ្រអេ់ពីរបេ់របរ ង្ដលនឹងលរូវបានយកសៅសលបើលបាេ់មថងសេើយមថងសទ្ៀ
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រ។ កលមាលឥដឌ និងរបេ់របរសលបើលបាេ់សផសងសទ្ៀរ កបុងកង្នវងសបាកគក់ លរវូេមាែ រជា
សរៀងោល់នែងឲ្រសាែ រ។ បុគគលិកមិនលរូវជក់បារសីៅកង្នវងសបាកគក់សទ្។  

• ផគតផ់គង/់ង្បងង្ចកៈ លរូវសរៀបចំសវចខចប់ និងជញ្ជូ នរបេ់របរសបាកគក់សាែ រឲ្របានលរឹមលរវូ 
(មិនលរូវសលបើលបាេ់ធុងជញ្ជូ នរបេ់របរលបឡាក់សៅជញ្ជូ នកលមាលពូក-សស្សាមសខបើយសាែ រ) 
សេើយង្ចកចាយសៅាមង្ផបកនីមួយៗ កបុងមនធីរសពទ្រ សៅាមកាលវភិាគង្បងង្ចក។  

៤.២. ផធុះបាយ និងអាហារបំប៉ន 
មនធីរសពទ្របង្ងែកលរវូផឋល់អាហារជូនអបកជំងឺេលមាកពាបាលឲ្របានេមរមរ សៅាមរបបលបាក់

ឧបរទមមង្ដលោជរោឌ ភិបាលបានផថល់ជូនអបកជំងឺមាប ក់ៗ។ ផធុះបាយលរូវចមែិនមហូបអាហារមានជីវជារិ និង
អនម័យលែេលមាប់អបកជំងឺ និងបុគគលិក។ មនធីរសពទ្រលរវូមានផធុះបាយរមួមួយេលមាប់លគួសារអបកជំងឺោំ
េវ និងបរសិភាគ។  

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 
អាគរ/បនទបៈ់  ផធុះបាយលរូវេទិរសៅោច់សោយង្ឡក ឆ្ង យពីអាោរអបកជំងឺង្ដលអគគីភ័យមិនអាច
ឆ្បសឆុះដល់ ។ ទី្ាំងលរវូមានេុវរទិភាព និងអនម័យលែ ដូចជាមានពនវឺនែង និងខរល់សចញចូល
បានលែ ឆ្ង យពីធុងេលមាមនិងបងគន់ជាសដើម លពមទំងមានបណ្តថ ញទឹ្កសាែ រសលបើលបាេ់ ឬសៅជិរ
លបភពទឹ្កសាែ រ លរូវសរៀបចំទី្កង្នវងង្ដលបិទ្បំាងលរឹមលរូវេលមាប់បងបែូនអបកជំងឺចមែិន ឬបរសិភាគអា
ហារ។ 

បុគគលិកៈ បុគគលិករដឌបាលមនធីរសពទ្រលរវូលររួពិនិររបរសិាទ នផធុះបាយជាសរៀងោល់នែង សដើមផីធាន
េុវរទិភាព និងអនម័យលែជាលបចំាសៅកបុងផធុះបាយ ឬផគរ់ផគរ់ និងជួេជុលេមាម រៈចំាបាច់ន
ន។  

សម្ភា រៈបរកិាា រ ឧបករណ៍្ៈ  ផធុះបាយលរូវមានេមាម រៈ សលបើលបាេ់ចំាបាច់មួយចំនួនដូចជាៈ  

• មានកង្នវងេលមាប់លាងនដសោយមានសាបូ៊ និងលកណ្តរ់ជូរនដសាែ រ 
• ចគងាក នោំេវ ង្ដលស្េួលសលបើលបាេ់ និងសសាេុ៊យរិច។ ចគងាក នសលបើអុេដុរជាទី្សពញ

និយម បុ៉ង្នឋលរវូសរៀបចំបំពង់ង្ផសងឲ្របានលរឹមលរវូ ពីសលោុះការដុរអុេកបុង ចគងាក ន ង្ដល
ចំេបសងកើរឲ្រមានង្ផសងសលចើន។ ចគងាក នសលបើសលបងការ ជាជសលមើេមួយសទ្ៀរ បុ៉ង្នឋវាឆ្ប់
ខូច។ 

• ទូ្េលមាប់ោក់ចាន ង្កវ ឬរបេ់របរសផសងៗសលបើលបាេ់កបុងផធុះបាយ។ 
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• អំសបាេ លបោប់សកើបេលមាម និងធុងេលមាមមានគលមបបិទ្ជិរ 
• បំពង់ពនវរ់អគគីភ័យ។ 

៤.២.២ . ង្បបបទ្ 
• មហូបអាហារង្ដលផថល់ឲ្រអបកជំងឺ និងបុគគលិក លរូវមានឱជារេ និងបរមិាណលគប់លោន់ ។ 
• បុគគលិកផធុះបាយលរូវអនម័យខវួនលបាណ អនម័យេមាម រៈ ផធុះបាយ និងសរៀបចំទុ្កោក់

មហូបអាហារឲ្របានលរឹមលរូវាមកផួនអនម័យ។ 
• េលមាមលរួវសបាុះសចាលកបុងធុងេលមាមង្ដលមានគលមបបិទ្ជិរ សដើមផីការ់បនទយេរឝ

លែិរជាភាប ក់ងារចមវងសោគ សេើយេលមាមលរូវចាក់សចាលោ៉ងសហាចណ្តេ់មួយនែងឲ្រ
បានមួយដង។ 

• លរូវមានកមយវធីិកមាច រ់េរឝចនលងនន ដូចជាកនវ រ  កណឋុ រជាសដើម ឲ្របានជាប់លាប់។ 
• ចងលកងឯកសារ និងលបរិបរឋិវធិានេុវរទិភាព ពិសេេេការលបងុលបយ័របសលើអគគីភ័យ។  
• លរូវមានកមយវធីិអប់រលំគសួារអបកជំងឺ អំពីអនម័យននការោំេវសេើយជលមុញឲ្រចូលរមួរកា

អនម័យលែសៅផធុះបាយ និងការង្ែទំេមាម រៈសលបើលបាេ់កបុងផធុះបាយ។ 

៤.៣ . ឃ្វ ងំកណ្តឋ ល (ឃ្វ ងំធំ) 
មនធីរសពទ្របង្ងែកទំងអេ់ លរូវមានឃ្វ ងំេលមាប់េឋកុេមាម រៈឧបករណ៍សលបើលបាេ់សផសងៗ  ង្ដល

បសលមើឱរលបរិបរថិការការងារបសចចកសទ្េ និងការងាររដឌបាលកបុងមនធីរសពទ្រ។  

ក. សេោឌ រចនេមភ័នឌ 
អាគរ/បនទបៈ់ លរូវមានសភវើងអគគិេនីបំភវឺលគប់លោន់  
បុគគលិកៈ បុគគលិកទ្ទួ្លខុេលរវូ លគប់លគងនិងលររួពិនិររោល់េកមយភាពកបុងឃ្វ ំង និងអបក
ោមឃ្វ ងំជាលបចំា ។ 

សម្ភា រៈបរកិាា រ ឧបករណ៍្ៈ 
• លរូវមានសឈើកំណល់ េលមាប់កល់វរទុេមាម រៈនន សចៀេវាងោក់ផ្ទធ ល់ដីរងនូវេំសណើ ម 

សធឝើឱរខូចខារដល់េមាម រៈេឋុកកបុងឃ្វ ងំ។ 
• លរូវមានបំពង់ពនវរ់អគគីភ័យរូច ធំ និង រិច សលចើន ាមទំ្េំការងាររបេ់ឃ្វ ងំ។ 

ខ. ង្បបបទ្ 
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• អបកលគប់លគងឃ្វ ំងលរូវករ់លា និងរកាបញ្ជ ីេមាម រៈសចញ-ចូលឱរបានលរឹមលរូវ សោយោប់
បញ្ចូ លទំងបញ្ជ ីសារសពើភ័ណឍ ង្ដលលរូវសធឝើបចចុបផនបភាពជាសទ្ៀងទរ់ ។ 

• រកាអនម័យ និងលកខខណឍ កបុងការរកាទុ្កេមាម រៈ  បរកិាខ រ ឧបករណ៍សៅាមបទ្ោឌ នប
សចចកសទ្េ។ 

• លគប់លគងេមាម រៈ ឧបករណ៍កបុងឃ្វ ំងឱរបានលែ កំុឱរខូចខារ ឬបារ់បង់។ 

៤.៤. ការលគប់លគងង្ែទំឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រ និងសោងជាង 
ការផថល់សេវាកបុងេំណំុេកមយភាពបគងគប់រលមវូឲ្រមានឧបករណ៍ េមាម រៈ បរកិាខ រសវជជសាស្រេថនិង

មិនង្មនសវជជសាស្រេថ លគប់លោន់ កបុងលកខខណឍ លែ សដើមផីឲ្រមនធីរសពទ្របង្ងែកលបរិបរថិការផថល់សេវាបាន 
សពញសលញ។ ដូសចបុះការង្ែទំ ជួេជុលេមាម រៈ ឬឧបករណ៍ង្ដលមិនដំសណើ រការ ឬខូចខារ គឺជាការ
ចំាបាច់ង្ដលមនធីរសពទ្រលរូវមានសោងជាងមួយ ។  

ការធានាគុណ្ភាពននការរគប ់
រគង ការង្ែទនិំងការជួសជុលឧបករណ៍្បរកិាា រពពទយ គបផីយកចិរថទុ្កោក់សលើចំណុចេំខាន់ៗមួយ
ចំនួនដូចខាងសលកាមសនុះ៖  

 លបព័ននធានការអនុវរថន៍ និងការរសមវើងឧបករណ៍ លបកបសោយេុវរទិភាព។ 
 សោយង្ផបកលគប់លគង ង្ែទំឧបករណ៍សពទ្រ និងសោងជាង មានសោលសៅផថល់សេវា និងការ

ង្ែទំចំសោុះសលគឿងឧបករណ៍សពទ្រ បុ៉ង្នថក៏ 
 ផថល់ការអប់រដំល់បុគគលិក អំពីការរកាេុវរទិភាព ការសលបើលបាេ់សលគឿងឧបករណ៍សពទ្រ និង

រសបៀបង្ែទំង្បបសាមញ្ដង្ដលបុគគលិកអាចសធឝើបាន។ 
 សរៀបចំង្ផនការកបុងការបញ្ញជ ទិ្ញ និងទ្ទួ្លសលគឿងឧបករណ៍សពទ្រនិងសលគឿងបនវ េ់។ 
 សរៀបចំង្ផនការនិងអនុវរថកមយវធីិលគប់លគងង្ែទំឧបករណ៍សពទ្រជាសទ្ៀងទរ់។ 

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 

អាគរ/បនទបៈ់ ង្ផបកលគប់លគងង្ែទំឧបករណ៍សពទ្រ និង សោងជាង សៅមនធីរសពទ្របង្ងែកស្េកុ និង
សខរថមានលបសោជន៍ចំសោុះការង្ែទំសលគឿងឧបករណ៍សវជជសាស្រេថ និងវេិឝកមយទូ្សៅ សេើយលរូវ
បញ្ចូ ល៖ 

 ការផគរ់ផគង់ថាមពលអគគីេនីង្ដលមានសេទរភាព សោយម៉ាេីុនសភវើងលបចំាការមួយ (សលបើ
រមួជាមួយមនធីរសពទ្រ) 
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 ការផគរ់ផគង់ទឹ្កសាែ រសោយមានទឹ្កសៅថ  និង ទឹ្កលរជាក់។ 
 ការបងហូរសចាលទឹ្ក និងទឹ្កេមែុយ។ 
 ម៉ាេីុនកំហាប់ឧេយ័ន េលមាប់ដំសណើ រការេមាែ រសលគឿងឧបករណ៍។ 
 បនធប់សាែ របំផុរ និងម៉ាេីុនលរជាក់សដើមផបីងាក រធូលី ឬបរោិកាេេំសណើ ម សៅថ ប៉ុះោល់

ដល់ឧបករណ៍ ។ 

បុគគលិកៈ បុគគលិកលរូវមានេមរទភាពកបុងការលបីលបាេ់និងង្ែទំសលគឿងឧបករណ៍ ាមបទ្ោឌ ន
លរឹមលរវូ។ ឧបករណ៍ង្ដលមនធីរសពទ្របានទ្ទួ្ល ភាគសលចើនអបកផគរ់ផគង់មិនផថល់ព័រ៌មានលគប់
លោន់អំពីការង្ែទំសទ្ដូសចបុះ បុគគលិកអបកសលបើលបាេ់ និងអបកបសចចកសទ្េង្ែទំ (ឬអបកឯកសទ្េ
ជំនញ លបេិនសបើមាន) លរូវង្េឝងយល់ពីសោលការណ៍មូលោឌ នននការដំសឡើងឧបករណ៍ និង
ដំសណើ រការឧបករណ៍ សេើយគបផីមានទ្មាវ ប់ង្ែទំលបចំានែង និងសចុះេមាគ ល់េញ្ញដ ដំបូងននភាព
មិនលបលករី ឬដំសណើ រឈានសៅរកភាពខូចខារននឧបករណ៍។ 
សម្ភា រៈ ឧបករណ៍្ បរកិាា រៈ ង្ផបកលគប់លគងង្ែទំឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រ និងសោងជាង លរវូមាន
ឧបករណ៍េលមាប់សធឝើសរេថសលចើនោ៉ង (ដូចជាសលគឿងឧបករណ៍សាកលផងពិសេេ)  សដើមផលីររួ
ពិនិររដំសណើ រការលរឹមលរវូននសលគឿងឧបករណ៍សពទ្រ ឲ្រស្េបោប សៅនឹងេថង់ោេុវរទិភាពអគគីេនី
ជាមូលោឌ ន ដូចជា ឧបករណ៍វភិាគ នឡិកាលកិរ និងលបោប់សធឝើសរេថមួយចំនួន សដើមផវីាេ់េធង់
សមើលថាសរើឧបករណ៍សពទ្រដំសណើ រការសពញសលញឬសទ្? មនធីរសពទ្រទំងអេ់មិនអាចបំោក់
ឧបករណ៍សោងជាងេលមាប់សធឝើសរេថ លគប់លោន់សទ្ ឧបករណ៍ទំងអេ់អាចមានកបុងសោងជាងសៅ
ថាប ក់ជារិ ឬថាប ក់សខរថ។ 

ខ. ង្បបបទ្ 

• សុវតថភិាពៈ ង្ផបកលគប់លគងង្ែទំឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រ និងសោងជាងលរូវយកចិរថទុ្កោក់
ដល់េុវរទិភាពបុគគលិក និងអបកជំងឺ ដូចជាសចៀេវាងសលោុះថាប ក់ពីការសាយភាយវទិ្រុ
េកមយ ចរនថអគគីេនីឆក់ ឬសលោុះថាប ក់     បណ្តថ លមកពីេមាម រៈជីវសាស្រេថ ។ល។ ការកប់
ឧបករណ៍អគគីេនីសលកាមដី និងបណ្តថ ញរភាជ ប់សៅលគប់ង្ផបកទំងអេ់កបុងមនធីរសពទ្រលរូវ  
អនុវរថាមលកខខណឍ បសចចកសទ្េ (ឧ. េណ្តឌ នដីលែ សលបើឌុយមានកាលបីេលមាប់រភាជ ប់
ឧបករណ៍សលបើលបាេ់ង្ដលលរូវោប នឹងកង្នវងេ៊កឌុយ សេើយង្ដលលបោប់លបោរអាចរភាជ ប់
នឹងម៉ាេ់ដី) ។ មិនលរូវសលបើលបោប់បថូរចរនថ (អាោប់ទ័្រ) ដំុង្ចកចាយសភវើង និងង្ខសបនថសទ្ 
ពីសលោុះអាចសធឝើឲ្រង្ខសសភវើងកបុងដីោច់ នំឲ្រប៉ុះោល់ធងន់ធងរដល់េុវរទិភាពអគគីេនី ។ ការប
ណថុ ុះបណ្តថ លបុគគលិកឲ្រយល់ដឹងអំពីរលមូវការេុវរទិភាពអគគីេនី និងបញ្ញហ សផសងសទ្ៀរ
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ង្ដលោក់ព័នន គឺមានសារៈេំខាន់ ង្ដលអាចជួយការ់បនទយជាអរិបរមិានូវសលោុះថាប ក់
ននង្ដលអាចសកើរមានកបុងសពលសលបើលបាេ់ឧបករណ៍ សោយលរវូោយការណ៍ជាបនធ ន់ 
សបើេិនភាពមិនលបលករីណ្តមួយបានសកើរសឡើង។ 

• ការរគបរ់គងង្ែទ ំនិងការជួសជុលៈ ការលគប់លគង ង្ែទំ និងការជួេជុល មានឥទ្និពល
សលើអាយុកាលសលបើលបាេ់ននសលគឿងឧបករណ៍សវជជសាស្រេថនិងមិនង្មនសវជជសាស្រេថ។ សលគឿង
ឧបករណ៍ង្លងដំសណើ រការ(ខូច) អាចបណ្តឋ លមកពីការសលបើលបាេ់ ឬការង្ែទំមិនបាន
លរឹមលរវូ ។ មនធីរសពទ្រលរវូអនុវរថាមសេចកថីង្ណនំនន េថីពីការលគប់លគងង្ែទំ
ឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រ (ចូរសមើលសេចកថីង្ណនំននេថីពីការលគប់លគង ង្ែទំឧបករណ៍
បរកិាខ រសពទ្ររបេ់លកេួងេុខាភិបាល)។  ការលគប់លគងនិងង្ែទំ ទក់ទ្ងជាពិសេេនឹង 
សលគឿងបនធ េ់ េមរទភាពរបេ់បុគគលិកបសចចកសទ្េ ែវកិា និងលកខ័ខណខ លបរថិបរថិការ (ចូរ
សមើលសេចកថីង្ណនំេថីពីការអនុវរថន៍បណ្តថ ញលគប់លគង ង្ែទំឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្ររបេ់
លកេួងេុខាភិបាល។ លរូវបសងកើនការលគប់លគងង្ែទំ ឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រពីេំណ្តក់អបក
សលបើលបាេ់ សោយមានកិចចេេលបរិបរថិការជាមួយអបកបសចចកសទ្េង្ែទំ សដើមផកីារ់បនទយ
ភាពខូចខារ ។ ដូសចបុះអបកសលបើលបាេ់ឧបករណ៍សពទ្រលរវូទ្ទួ្លបានការបណថុ ុះបណ្តថ លពី
រសបៀបង្ែទំងាយៗលបចំានែង ចំសោុះឧបករណ៍សពទ្រង្ដលខវួនសលបើលបាេ់។ 

• ការពធវើង្ផនការ និងការទិញៈ មនធីរសពទ្រលរូវសរៀបចំង្ផនការទិ្ញេមាម រៈ  និងឧបករណ៍សវជជ
សាស្រេថ និងមិនង្មនសវជជសាស្រេថ សៅកបុងង្ផនការែវកិារបេ់មនធីរសពទ្រ សបើទុ្កណ្តជា
ការងារលទ្នកមយ េទិរសៅសលកាមការទ្ទួ្លខុេលរូវរបេ់លកេួងេុខាភិបាលក៏សោយ ។ 

លកេួងេុខាភិបាលបានង្បងង្ចក សលគឿងឧបករណ៍សពទ្រជាមូលោឌ ន សោយផ្ទធ ល់ដល់
មនធីរសពទ្រ លពមទំងសលគឿងេងាហ រមឹ និងេមាម រៈសលបើលបាេ់សផសងៗសទ្ៀរ ដូចជាម៉ាេីុន សភវើង 

កំុពរូទ័្រ  ... ។  
• មនធីរសពទ្រមួយចំនួន ទ្ទួ្លអំសណ្តយជាសលគឿងឧបករណ៍ង្ដលសលបើលបាេ់មួយរយៈ ពីអបក

ផថល់ជំនួយ ឬអងគការសលៅរោឌ ភិបាល កបុងករណីមនធីរសពទ្រលរូវវាយរនមវឲ្របានម៉រ់ចរ់ អំពី
អរទលបសោជន៍និងគុណវបិរថិននសលគឿងឧបករណ៍ទំងអេ់សនុះ មុននឹងទ្ទួ្លយក។  
(ចូរពមើលពសចកតងី្ណ្នាងំ្ផនកបពចេកពទស របស់រកសួងសុខាភបិាលសរម្ភបក់ារទទួល
ឧបករណ៍្បរកិាា រពពទយង្ដលពគពរបើពេើយ)។    

• លទ្នកមយសលគឿងបនវ េ់ អាចជាបញ្ញហ លបឈមមួយ ចំសោុះឧបករណ៍សពទ្រទំងែយី និងជំនំុ
សេើយបញ្ញហ សនុះលរូវោក់បញ្ចូ លសៅកបុងដំសណើ រការសរៀបចំលទ្នកមយ។ ការសធឝើលទ្នកមយលរូវរមួ
បញ្ចូ លពីរសបៀបសលបើលបាេ់ឧបករណ៍ពីសោងចលកផលិរ និងព័រ៌មានអំពីផលិរផលង្ដល
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បកង្លបជាភាសាង្ខយរ។ សលគឿងឧបករណ៍សពទ្រនឹងមិនមានលបសោជន៍សទ្ សបើេិនមិនមាន
ការង្ណនំអំពីរសបៀបដំសឡើង និងសលបើលបាេ់ដល់អបកសលបើលបាេ់ ឬការបណថុ ុះបណ្តថ ល
េមរទភាពសវជជសាស្រេថ សដើមផឲី្រការសលបើលបាេ់ទ្ទួ្លបានផលជាអរិបរមា។ (ចូរអានពសច
កតងី្ណ្នាសំតីពីការរគបរ់គងង្ែទឧំបករណ៍្បរកិាា រពពទយ សរម្ភបម់នទីរពពទយជាត/ិមនទីរ
ពពទយបង្ងែកសណំុំ្សកមមភាពបង្រងគបក់រមតិ៣  និងពសចកតងី្ណ្នាសំរម្ភបអ់នុវតតបណ្ដត ញ
រគបរ់គងឧបករណ៍្បរកិាា រពពទយ របស់រកសួងសុខាភបិាល)។ 

 របព័នធង្ែទៈំ មនធីរសពទ្រលរវូបសងកើរកមយវធីិង្ែទំឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រ មួយ មានលកខណៈជា
លបព័ននសោយមានការចូលរមួពីបុគគលិកសលបើលបាេ់លគប់ង្ផបកទំងអេ់កបុងមនធីរសពទ្រ និងអបក
បសចចកសទ្េជួេជុលង្ែទំ  កបុងការង្ែទំសលគឿងឧបករណ៍នីមួយៗសលើមូលោឌ នសទ្ៀងទរ់។ 

(សូមពមើលឯកសារសតីពីរពបៀបង្ែទជំាមូលដ្ឋា នរបស់រកសួងសុខាភបិាល)។ 
ការពិនិររសមើលឯកសារ និងព័រ៌មានអំពីផលិរផលរបេ់សោងចលកអំពីការង្ែទំលរូវសផ្ទថ រជា
េំខាន់សលើ ៖ 

- ជំហានទី្១: រសបៀបសលបើលបាេ់ និងរកាទុ្កសលគឿងឧបករណ៍សៅកបុងលកខខណឍ លរឹម
លរូវ ។ 

- ជំហានទី្២: ការលរួរពិនិររសោយផ្ទធ ល់ង្ភបកពីខាងសលៅជាសទ្ៀងទរ់ សៅសពល
ដំសណើ រការសលគឿងឧបករណ៍ សដើមផដឹីងអំពីកលមិរននដំសណើ រការរបេ់សលគឿង
ឧបករណ៍ ។ 

- ជំហានទី្៣: ការលររួពិនិររជាសទ្ៀងទរ់ សោយអបកបសចចកសទ្កង្ែទំឧបករណ៍
សពទ្រ រមួមានការលរួរពិនិររពីខាងកបុងសោយលបងុលបយ័របអំពីេុវរទិភាព។ 

- ជំហានទី្៤: ការសោុះដូរង្ផបកង្ដលេឹកសរចរលឹ និងការបំសពញបង្នទម ឬការដូរែយីនូវ
សលបងរអិំល និងេមាម រៈសលបើលបាេ់សផសងៗ ។ 

- ជំហានទី្៥: ការសាកលផង និងការរលមូវាមខាប រសលគឿងឧបករណ៍ជាសទ្ៀងទរ់។ 
- ជំហានបនធ ប់ គឺការជួេជុលសលគឿងឧបករណ៍សលកាយវាខូច ឬសលបើការង្លងសកើរ។ 

• កមមវធិងី្ែទឧំបករណ៍្បរកិាា រពពទយៈ លរូវយកចិរថទុ្កោក់អនុវរថេកមយភាពចមផងៗដូច
ខាងសលកាមសនុះ៖ 

- ជំហានចមផងៗសៅកបុងេកមយភាពង្ែទំមានជាអាទ្ិ៍: លរួរពិនិររជាសទ្ៀងទរ់ លររួ
ពិនិររកាលវភិាគលរួរពិនិររ លរួរពិនិររសេៀវសៅករ់លា លររួពិនិររសលគឿង
បនវ េ់ លរួរពិនិររេុវរទិភាព និងភាពអាចទុ្កចិរថបាន។  
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- ការចុុះបញ្ជ សីារសពើភ័ណឍ សលគឿងឧបករណ៍សពទ្រ:  ឧបករណ៍សពទ្រទំងអេ់ ង្ដល
េទិរសៅសលកាមការង្ែរការបេ់ង្ផបកលគប់លគងង្ែទំឧបករណ៍ បរកិាខ រសពទ្រ និង
សោងជាងលរូវ ករ់លាកបុងបញ្ជ ី/ប័ណត ឲ្របានលរឹមលរវូ សោយករ់លាព័រ៌មានអំពី៖ 
ទី្ាំងឧបករណ៍ លបវរថិននការជួេជុលនិងការង្ែទំ សឈាយ ុះសោងចលកផលិរ និង
អាេ័យោឌ ន សលខេមាគ ល់ (បិទ្ភាជ ប់សៅនឹងសលគឿងឧបករណ៍សដើមផីេមាគ ល់វាជា     
អចិនគនថយ៍) និងបរោិយសពញសលញអំពីលកខណៈពិសេេៗរបេ់សលគឿងឧបករ
ណ៍។  

- បសងកើរកមយវធីិង្ែទំជាវគគៗ :  កំណរ់កិចចការជាក់ង្េថង និងចំនួនវគគននការង្ែទំ
ង្ដលលរូវ  អនុវរថៈ  

 សលគឿងឧបករណ៍ង្ដលសលបើលបាេ់ញឹកញាប់ជាងសគ លរវូលររួពិនិររឲ្របាន
ញឹកញាប់ជាងសលគឿងឧបករណ៍ង្ដលមិនេូវសលបើលបាេ់។ 

 បសងកើរេថង់ោអបផបរមាៈ សលបើលបាេ់សេៀវសៅមគគុសទ្េក៍របេ់សោងចលក 
ជាជំនួយ កបុងការង្ែទំឧបករណ៍ បុ៉ង្នថមនធីរសពទ្រអាចកំណរ់សោយខវួន
ឯង អំពីភាពញឹកញាប់ននការង្ែទំ និងវធីិង្ែទំឧបករណ៍េមាម រៈង្ផែក
ាមរលមូវការសលបើលបាេ់ជាក់ង្េថង កបុងមនធីរសពទ្រ។ 

 សរៀបចំកាលវភិាគេលមាប់ង្ផនការង្ែទំបងាក រ និងជួេជុលឧបករណ៍
សពទ្រ។ (ចូរពមើលពសៀវពៅមគគុពទសកស៍រម្ភបក់ារង្ែទឧំបករណ៍្បរកិាា រ
ពពទយ) 

• របព័នធពរកើនរលឹំក:  លរូវជូនដំណឹងបុគគលិកទ្ទួ្លខុេលរូវ សៅសពលបំសពញកិចចការាមរយៈ៖ 

- លបព័ននសរៀបាមលំោប់លំសោយសលើប័ណត សលើលបរិទិ្ន ឬកមយវធីិកំុពរូទ័្រ។ 
- មានកាលបរសិចឆទ្ង្ដលសលគឿងឧបករណ៍នីមួយៗ លរូវបានសលោងេលមាប់ការង្ែទំ

បងាក រសៅសពលសលកាយសទ្ៀរ ។ 
- កំណរ់េកមយភាពននកមយវធីិង្ែទំលបចំាង្ខ ឬលបចំាេបាថ េ៍ ។ 

• បណ្ដា ល័យបពចេកពទស: ង្ផបកលគប់លគងង្ែទំឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រ និងសោងជាង គបផីមាន        
បណ្តត ល័យមួយផធុកនូវ៖ កផួនចាប់ង្ណនំពីការរសមវើង និងផ្ទវ េ់បថូរសលគឿងបនវ េ់ សោយមាន
ករ់លានូវសលខេមាគ ល់ឧបករណ៍ង្ដលទក់ទ្ងោប  សេៀវសៅទិ្នបន័យសអឡិចលរូនិក និងបងគុំ
ឧបករណ៍ សេៀវសៅង្ណនំបសចចកសទ្េ ។ល។ 
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• ការតាមដ្ឋន: សលកាយសពលអនុវរថេកមយភាពននកមយវធីិង្ែទំ ចំាបាច់លរូវសធឝើការាមោនកបុង
ចសនវ ុះសពលមួយសទ្ៀងទរ់ សដើមផីធានថាការេមាម រៈ ឧបករណ៍ទំងអេ់ លរវូបានចុុះលរឹមលរូវ
កបុងបញ្ជ ី និងបិទ្េមាគ ល់ ។ 

• ធនធានេិរញ្ញវតថុសរម្ភបក់ារង្ែទជួំសជុលៈ ង្ផបកលគប់លគងការង្ែទំេមាម រៈ ឧបករណ៍ និង
សោងជាង លរូវសរៀបចំង្ផនការែវកិាេលមាប់អនុវរថេកមយភាពននកមយវធីិង្ែទំ ង្ដលបានកំណរ់ 
សេើយោក់បញ្ចូ លង្ផនការចំណ្តយទំងអេ់សនុះ សៅកបុងង្ផនការែវកិាលបចំាឆ្ប ំរបេ់មនធីរ
សពទ្រ ។ សលៅពីែវកិាលបចំាឆ្ប ំង្ដលវភិាជន៍សោយលកេួងសេដឌកិចច និងេិរញ្ដវរទុាមរយៈលកេួង
េុខាភិបាល មនធីរសពទ្រគបផីសលបើលបាេ់លបាក់ចំណូលពីការបង់នែវសេវារបេ់អរិែិជន េលមាប់
ការង្ែទំជួេជុលមានលទ្ង់លទយរូចាមនិរិវធីិលរឹមលរូវ។ សោយង្ឡក សដើមផីធានការងារ
លគប់លគងង្ែ ទំឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រមានលបេិទ្នភាព ពិសេេកបុងករណីជួេជុលបនធ ន់ ការ
លបគល់កិចចេនាផថល់សេវាង្ែទំជួេជុលពីខាងសលៅ (ឧ. លកុមេុ៊នជំនញជួេជុលង្ែទំ) 
សោយលកេួងេុខាភិបាល ឬមនធីរេុខាភិបាលជាមសធាបាយលែមួយ។   

៤.៥. ការដឹកជញ្ជូ ន និងរែយនថគិលានេសគងាគ ុះ 
មនធីរសពទ្រលរវូមានរែយនថគិលានេសគងាគ ុះ េលមាប់ការេសគងាគ ុះបនធ ន់នន។ ពិសេេការ

បញ្ជូ នអបកជំងឺ ឬជនរងសលោុះ ពីមណឍ លេុខភាព ពីកង្នវងសលោុះថាប ក់ ឬពីលំសៅោឌ ន។ សលៅពីមានរែ
យនថគិលានេសគងាគ ុះ ង្ដលសលរៀមបលមុងរចួជាសស្េចេលមាប់លបរិបរថិការ  មនធីរសពទ្រលរវូមានលបព័នន
ទំ្នក់ទំ្នងព័រ៌មានទន់សេរុការណ៍ ង្ដលមណឍ លេុខភាព និងលបជាពលរដឌអាចទក់ទ្ងបានលគប់
សពលសវលាេលមាប់ការដឹកជញ្ជូ នអបកជំងឺ ឬជនរងសលោុះទន់សពលសវលា កបុងករណីលរូវការការេសគងាគ ុះប
នធ ន់។ រែយនថគិលានេសគងាគ ុះ និងអបកសបើកបរលរូវលបចំាការ ២៤សម៉ាង/២៤សម៉ាង  និងមានទំ្នក់ទំ្នង
សោយផ្ទធ ល់ជាមួយង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ ង្ដលទ្ទួ្លការសៅាមវទិ្រុពីស្េុកលបរិបរថិ ឬមណឍ លេុខ
ភាពឬលបជាពលរដឌ។ រែយនថគិលានេសគងាគ ុះមិនលរវូបានអនុញ្ញដ រិឲ្រយកសៅសលបើលបាេ់ខុេសោលសៅ
សឡើយ ដូចជាបសលមើកិចចការបុគគល ឬមិនទក់ទ្ងនឹងអនថោគមន៍កបុងកិចចការេុខាភិបាលទំងសៅកបុង និង
សលៅសខរថ/ស្េុក ឬដឹកជញ្ជូ នេមាម រៈសផសងៗ ដូចជាដឹកអុកេីុង្េនជាសដើម។ 

កបុងបរបិទ្ខាងសលើសនុះមនធីរសពទ្រលរូវមានរែយនថោ៉ងរិច២សលគឿង កបុងសាទ នភាពដំសណើ រការលែ។ 
មួយសលគឿងេលមាប់ដឹកជញ្ជូ នទូ្សៅ និងមួយសលគឿងសទ្ៀរជារែយនថគិលានេសគងាគ ុះ។  

រែយនថគិលានេសគងាគ ុះលរវូ៖   

• បំោក់ឧបករណ៍ដូចជា វទិ្រុទក់ទ្ង ង្លគង្េបងរបួេមួយ េមាម រៈ ឧបករណ៍េសគងាគ ុះបនធ ន់ 
(ចុុះកបុងបញ្ជ ី)។  



សេចក្តីណែនាំេតីពីេាំែ ាំេក្ម្មភាពបង្គ្រប់េម្រាប់អភិវឌ្ឍម្ន្ទីរសពទ្យឆ្ន ាំ២០១៤ Page 97 

 

 បំោក់ផ្ទវ កសលខោជការ េរសេរសឈាយ ុះមនធីរសពទ្រសលើជញ្ញច ំងរែយនថ ជាអកសរព័ណ៌លកេម 
និងជាភាសាង្ខយរ និងភាសាបាោងំឬអង់សគវេ AMBULANCE និងមានសលខទូ្រេពធទក់ទ្ង។ 

 ជាលបសភទ្រែយនថររ់សោយកមាវ ំងកង់ទំងបួន (4-WD )។  
 លបចំាការជាអចិនគនថយ៍សៅមនធីរសពទ្រទំងយប់ ទំងនែង សលើកង្លងង្រជាប់រវល់សបេកកមយដឹក

អបកជំងឺ។ 
 មានផធុកសលបងជានិចចកាលោ៉ងរិចសេយើ ២/៣ ននចំណំុធុងសលបងរែយនថ សេើយកុងទ័្រសលបងលរូវ

ដំសណើ រការលែ។ 
 ទ្ទួ្លការលររួពិនិររជាសទ្ៀងទរ់ នូវកលមិរសលបងម៉ាេីុន  េំបកកង់ សភវើង និងង្ផបកេំខាន់ៗ

ននម៉ាេីុន។ 
 មានសេៀវសៅកំណរ់លាលបវរថិននការង្ែទំ និងសេៀវសៅករ់លាព័រ៌មានននការសចញលបរិបរថិ

ការោល់សពល (ឧ.កាលបរសិចជទ្សចញចូល សពលសវលា សោលសៅ សោលបំណងននលបរិបរថិការ
...។ល។) 

 លរូវមានអបកសបើកបរអចិនគនថយ៍ោ៉ងរិចមួយរបូង្ដរ េលមាប់រែយនថគិលានេសគងាគ ុះនីមួយៗ
និងមានអបកសបើកបរបលមងុមាប ក់។ អបកសបើកបរលរូវមានជំនញ មានបណ័តសបើកបរ មានេុខភាព
លែ (មិនសេពេុោ) និងសចុះចាប់ចោចរណ៍ លពមទំងសចុះង្ែទំ និងលាងេមាែ ររែយនថជា
លបចំា។ 

៤.៦. លបព័ននទំ្នក់ទំ្នងព័រ៌មាន 
ង្ផបក/លបព័ននទំ្នក់ទំ្នងព័រ៌មានរបេ់មនធីរសពទ្រលរវូដំសណើ រការលគប់សពលសវលា សដើមផីទ្ទួ្លការ

ទក់ទ្ងបានលគប់សពលពីមណឍ លេុខភាព និងសាធារណៈជន ង្ដលលរូវការជំនួយពីរែយនថគិលានេ
សគងាគ ុះ។ 

ក. សេោឌ រចនេមភ័នន 

អាគរ និងពរគឿងឧបករណ៍្:  លរូវសរៀបចំបណ្តថ ញវទិ្រុទក់ទ្ងរវាងមនធីរសពទ្របង្ងែក និងមណឍ ល
េុខភាពននកបុងរំបន់លបរិបរថិការ។ ការទ្ទួ្លេសមវងបានចាេ់លែ ាមរយៈការបញ្ជូ នេ
សមវងរបេ់វទិ្រុទក់ទ្ងលបសភទ្ VHF លរូវសធឝើសឡើងពីទី្ង្ដលមានរយៈកមភេ់ខភេ់ អាចរេូរដល់ 
៥០ ង្ម៉លរ ឬពីជាន់សលើបងែេ់ននអាោរ ឬសោយផ្ទធ ល់ពីកង្នវងមួយសៅកង្នវងមួយសទ្ៀរ  សោយ
មិនឆវងការ់ស្េទប់ស្រសាថ រូង្េឝរ ង្ដលេទិរសៅចសនវ ុះពី ១០ សៅ ៥០ គីឡូង្ម៉លរ ពីសលើង្ផនដី។  
វទិ្រុទក់ទ្ងលបសភទ្សនុះអាចសលបើលបាេ់បានចមាង យលបមាណរិចជាង ១០០គ.ម។ ការសរៀបចំ     
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បណ្តថ ញវទិ្រុទក់ទ្ងលរូវសផ្ទថ រការយកចិរថទុ្កោក់សលើចំណុចេំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាង
សលកាមសនុះ៖  

 វទិ្រុទក់ទ្ងលរូវរសមវើងសៅកបុង ឬសៅជិរបនធប់េសគងាគ ុះបនធ ន់ 
 មានសលគឿងបនវ េ់បលមុង េលមាប់សពលង្ដលឧបករណ៍វទិ្រុទក់ទ្ងមានបញ្ញហ    
 ង្ខសទូ្រេពធលរូវរសមវើង េលមាប់ការសលបើលបាេ់កបុងសោលបំណងរដឌបាល េលមាប់ការ

លបាស្េ័យទក់ទ្ងជាមួយការោិល័យស្េុកលបរិបរថិ មនធីរេុខាភិបាល អងគការសលៅរោឌ ភិ
បាល ៘ 

ខ. ង្បបបទ្   

 វទិ្រុទក់ទ្ងលបសភទ្ VHF ោ៉ងសហាចណ្តេ់មួយសលគឿង លរូវសបើកជាអចិនគនថយ៍ កបុងរយៈ
រលកកមភេ់សេយើោប ជាមយយនឹងមូលោឌ នេុខាភិបាលដនទ្សទ្ៀរ (មណឍ លេុខភាព និង 
មនធីរសពទ្រ) និងទូ្រេពធ និងសេៀវសៅករ់លារែយនថគិលានេសគងាគ ុះសចញ-ចូល។ 

 វទិ្រុទក់ទ្ងលរូវភាជ ប់ឲ្របានលរឹមលរូវ និងបំោក់លបោប់ការោររនធៈបាញ់។ 
 ដំសណើ រការលបព័ននជួេជុលមួយកបុងករណីខូចសលគឿងឧបករណ៍ សេើយលរវូជួេជុលជាបនធ ន់

សៅសពលមានការខូចខារ។ 
 មានបុគគលិកជំនញផថល់លបឹកា ឬការង្ណនំដល់មណឍ លេុខភាព កបុងករណីមានការសៅ

េំុជំនួយពីបុគគលិកមណឍ លេុខភាព ។  
 លររួពិនិររការសលបើលបាេ់ទូ្េ័ពធឱរបានលរឹមលរវូ សដើមផីការ់បនទយការចំណ្តយសលើការសលបើ

លបាេ់មិនចំទិ្េសៅ ។ 
 មនធីរសពទ្រគបផីមានបណ្តថ ញទំ្នក់ទំ្នងាមសារសអឡិចលរនិូក(អីុង្ម៉ល) កបុងករណីសនុះលរវូ

មានបណ្តថ ញង្ខសទូ្រេពធមួយសោយង្ឡក ពីង្ខសទូ្រេពធទំ្នក់ទំ្នងេសគងាគ ុះបនធ ន់ សដើមផី
រកាទំ្នក់ទំ្នងាមសារសអឡិចលរនិូកអីុង្ម៉ល និងទំ្នក់ទំ្នងព័រ៌មានេសគងាគ ុះបនធ ន់
ដំសណើ រការសោយោយ នឧបេ័គគ។ 

 សលគឿងឧបករណ៍េលមាប់ទក់ទ្ងង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ មិនលរូវបានអនុញ្ញដ រិឲ្រសលបើលបាេ់ 
សដើមផីកិចចការផ្ទធ ល់ខវួន ឬខុេសោលសៅននសេវាសឡើយ។  
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ជំពកូ៥. សេដ្ឋា រចនាេមពន័្ធ 
៥.១. អាោរ 

ការសាងេង់អាោរ ការបំោក់ឧបករណ៍េមាម រៈ បសចចកវទិ្ាសវជជសាស្រេថ ការសលបើលបាេ់ និងការ
ជួេជុលង្ែទំឧបករណ៍េមាម រៈ មានសោលសៅរមួង្រមួយ គឺផថល់សេវាពិនិររ ង្ែទំនិងពាបាល ដល់
អបកជំងឺ ឬជនរងសលោុះ មានគុណភាព លបេិទ្នភាព និងេុវរទិភាព សោយោប់បញ្ចូ លទំងផ្ទេុកភាពផវូវ
កាយ និងផវូវចិរថដល់អបកជំងឺ អរិែិជន និងបុគគលិកមនធីរសពទ្រ។ ដូសចបុះមនធីរសពទ្របង្ងែកលគប់ជាន់ថាប ក់
លរូវកសាងង្ផនការអភិវឌណន៍សេោឌ រចនេមភ័ននមនធីរសពទ្រេលមាប់រយៈខវីសៅរយៈសពលមធរម សេើយអនុ
វរថង្ផនការសនុះជាជំហានៗ សៅកបុងលកបខ័ណឍ ធនធានង្ដលមាន ទំងធនធានមនុេស និងធនធាន     
ែវកិា។  

ការអភិវឌណន៍សេោឌ រចនេមភ័ននរបូវន័ថកបុងមនធីរសពទ្រ លរូវអនុវរថសៅាមសោលការណ៍ង្ណនំខាង
សលកាមសនុះ៖   

• ការសាងេង់លរូវសធឝើសឡើងកបុងបរសិវណដីមនធីរសពទ្រ ង្ដលមានប័ណតកមយេិទ្និស្េបចាប់ បញ្ញជ ក់ 
ថាជាលទ្ពរេមផរថិរដឌ (របេ់មនធីរសពទ្រ) មុនសពលអនុវរឋការសាងេង់ណ្តមួយ។ 

• ការង្កលំអ/ពលងីកអាោរ បណ្តថ ញទឹ្កសាែ រ លបព័ននលូ បងគន់អនម័យ...។ល។ លរវូង្ផែកសលើ 
បវង់សម សេើយលរូវគិរដល់អនម័យ េុវរទិភាព ភាពងាយស្េួលកបុងការសលបើលបាេ់ ឬសធឝើដំសណើ រ 
ទំងបុគគលិក និងអបកជំងឺ ពិសេេជនពិការ ។ 

• បវង់អាោរលរវូគិរដល់ការបងាក រសលោុះធមយជារិង្ដលអាចសកើរមានជាយថាសេរុ។  
• អាោរេលមាប់ោក់អបកជំងឺឆវង លរវូេង់សៅឆ្ង យពីអាោរដនទ្សទ្ៀរ ។ 
• បវង់ទី្ាំងអាោរលរវួសាងេង់ោ៉ងណ្ត ឲ្រងាយស្េួលដល់ការចល័រអបកជំងឺ និងការដឹក

ជញ្ជូ នសោយសលបើង្េបងង្េង សៅអីរសទ្ុះ ឬសោយសែយើរសជើង (ទី្ធាវ រ ទំ្េំរសបៀង ទំ្េំទឝ រ ជសណឋើ រ 
ឬជលមាល លរវូគិរដល់បញ្ញហ ទំងសនុះ ។ 

• រកាបញ្ជ ីបវង់អាោរ បណ្តថ ញអគគីេនី បណ្តថ ញទឹ្ក លបព័ននលូ ទី្ាំងបំោក់ម៉ាេីុន និង
ឧបករណ៍បរកិាខ រ  និងសេៀវសៅករ់លាលបវរថិននការសាងេង់ ង្ែទំជួេជុល អាោរ េមាម រៈ 
ឧបករណ៍ទំងសនុះឲ្របានលរឹមលរវូ  ។ 

• ពិនិររសឡើងវញិសទ្ៀងទរ់អាយុកាល រនមវ និងការសលបើលបាេ់ននអាោរ ម៉ាេីុន និងឧបករណ៍ 
បរកិាខ រ សេើយសបើចំាបាច់លរូវសរៀបចំង្ផនការជួេជុលង្កលំអ ពលងីក ឬផ្ទវ េ់បឋូរែយី សោយោប់
បញ្ចូ លទំងង្ផផនការែវកិា ។ 

• លរូវសរៀបចំឱរមានបនធប់សោយង្ឡកេលមាប់ោក់ពិរទុ្នជនង្ដលមកេលមាកពាបាល។ 



សេចក្តីណែនាំេតីពីេាំែ ាំេក្ម្មភាពបង្គ្រប់េម្រាប់អភិវឌ្ឍម្ន្ទីរសពទ្យឆ្ន ាំ២០១៤ Page 100 

 

• មានផ្ទវ កេញ្ញដ េមាគ ល់បងាហ ញទី្ាំងននង្ផបកេំខាន់ៗកបុងមនធីរសពទ្រ សោយសលបើលបាេ់និមិរថ 
េញ្ញដ អនឋរជារិ ដូចជាឱេែសាទ នជាសដើម ចំសោុះង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់លរូវោក់សៅលរង់ចំណុច
លបេពឝននមនធីរសពទ្រ  និងោក់ជិរផវូវង្ដលងាយស្េលួសមើលសឃើញ។ 

៥.២. បណ្តឋ ញផគរ់ផគង់អគគិេនី 
បណ្តថ ញអគគិេនីកបុងមនធីរសពទ្រលរវូសរៀបចំឲ្របានលរឹមលរូវាមបទ្ោឌ នបសចចកសទ្េ សេើយលរូវ

បញ្ចូ លសៅកបុងបវង់អាោរននមនធីរសពទ្រ ។ 

• កលមិរេថង់ោននការផគរ់ផគង់អគគិេនីសៅកមភុជាគឺ  220Volts, 50Hertz  េលមាប់ចរនឋង្ខសមួយ 
(មួយហាឝ ) ឬ 380Volts, 50Hertz  េលមាប់ចរនឋង្ខសបី (បីហាឝ ) ។ ឧបករណ៍ភាគសលចើនអាច
ដំសណើ រការបានកបុងកលមិររិចជាង ឬសលចើនជាង 10%  ននកលមិរេថង់ោសនុះ។ 

• ការផគរ់ផគង់ចរនឋអគគិេនី មិនមានលំនឹង (សភវើងសឡើងចុុះ) ជាកាឋ នំឲ្រងាយខូចឧបករណ៍សលបើ 
លបាេ់។ 

• មនធីរសពទ្រអាចសលបើលបាេ់ថាមពលអគគិេនីផគរ់ផគង់សោយលកុមេុ៊នរដឌ ឬឯកជន ឬ សលបើម៉ាេីុន
សភវើងផ្ទធ ល់ខវួន សេើយគបផីមានលបភពថាមពលអគគិេនីសផសងសទ្ៀរសលៅពីសេវាអគគិេនីធមយា 
េលមាប់បំភវឺសពលមានអាេនប និង េលមាប់ដំសណើ រការឧបករណ៍េំខាន់ៗ ។ 

• ម៉ាេីុនសភវើងជាលបភពថាមពលជំនួេ សពលោច់ចរនឋអគគិេនី លបេិនសបើមនធីរសពទ្រសលបើសេវា
អគគិេនីធមយាបនឋមកពីង្ខសចរនឋអគគិេនីកណ្តឋ ល(េង់លាល់)  ឬគួរមានលបព័ននម៉ាេីុនសភវើង
មួយកំសបវ ឬមានង្ខសបណ្តឋ ញ រមកពីេង់លាល់ លបេិនសបើមនធីរសពទ្រសលបើការផគរ់ផគង់ពីម៉ាេីុន
សភវើងកបុងរំបន់ជិរៗសនុះ ។ លបព័ននម៉ាេីុនសភវើងមួយកំសបវសនុះ លរូវមានេមរទភាពអាចផឋល់  
អគគិេនីបានពី ៥០ សៅ ៦០ ភាគរយននរលមូវការថាមពលអគគិេនី កបុងមនធីរសពទ្រទំងមូល
សទ្ើបអាចដំសណើ រការសេវាកបុងកលមិរអបផបរមិាបាន។  

- សបើេិនជាមនធីរសពទ្រពឹងង្ផែកសលើម៉ាេីុនសភវើងខវួនឯងទំងស្េុង ឬសលបើកបុងរយៈសពលង្វង 
សពលណ្តចរនឋអគគិេនីផគរ់ផគង់ចមផងធមយាលរវូបិទ្សនុះ  េមរទភាពរបេ់ម៉ាេីុនសភវើង
លរូវង្រលគប់លោន់ាមរលមូវការរបេ់មនធីរសពទ្រ ។ 

- ម៉ាេីុនសភវើងរូចសពកមិនអាចផឋល់អគគិេនីលគប់លោន់សទ្វានឹងរលរ់សពលង្ដលសលបើេមាម រៈ
ង្ដលលរូវការថាមពលអគគិេនីខាវ ំង។ 

- សបើម៉ាេីុនសភវើងធំសពក វាសលបើអេ់សលបងសលចើន  សេើយការចំណ្តយក៏សលចើនង្ដរ ។ ម៉ាេីុន
សភវើងលរវូលរួរពិនិររនិងង្ែទំជាលបចំា សេើយលរវូមានបុគគលិកមាប ក់ទ្ទួ្លបនធុក បិទ្សបើក 
ម៉ាេីុនសភវើង ។ 
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• ថាមពលលពុះអាទិ្ររ ជួនកាលអាចសលបើលបាេ់េលមាប់ទូ្ទឹ្កកក ម៉ាេីុនបូមទឹ្ក និងការបំភវឺ
សៅសពលមានអាេនប បុ៉ង្នឋរនមវនិងការចំណ្តយសលើឧបករណ៍និងការង្ែទំមានរនមវខភេ់។ 

• ឧបករណ៍អគគិេនីែយីៗ លរវូពិនិររឲ្រដឹងថាវាស្េបាមកលមិរេថង់ោមុននឹងសលបើលបាេ់។ 
• ការរសមវើងលបព័ននថាមពលអគគិេនីលរឹមលរវូ ជាកាថ មួយកបុងការរកាេុវរទិភាព និងការផថល់  

សេវាឲ្រដំសណើ រការរលូន (ឧ. អាោរជំងឺកុមារ កង្នវងសោរសភវើងលរូវមានគលមប េុវរទិភាព
សដើមផីការោរសលោុះថាប ក់សោយសារសភវើងឆក់) ។ 

• លរូវមានចសងកៀងបំភវឺ និង/ឬឧបករណ៍ផគរ់ផគង់ថាមពលសផសងសទ្ៀរង្ដលអាចជំនួេបាន សៅ
សពលោច់ចរនឋអគគិេនី។  

• លបព័ននេញ្ញដ លបកាេអាេនប លរូវសរៀបចំោក់សៅបនធប់ទឹ្ក និងាមអាោរអបកជំងឺ សេើយលរវូ
លររួពិនិររង្ែទំឲ្របានសទ្ៀងទរ់។  

៥.៣. បណ្តឋ ញផគរ់ផគង់ទឹ្កសាែ រ 
ការផគរ់ផគង់ទឹ្កសាែ រមានសារៈេំខាន់ណ្តេ់ េលមាប់កិចចដំសណើ រការទំងមូលកបុងមនធីរសពទ្រ 

សេើយរមួចំង្ណកដល់ការង្កលមែេុខភាពអបកជំងឺ ការ់បនទយការឆវងសោគ និងជំងឺោររារ ដូចជាោគ
រេូ ោគមួល ជំងឺបងកឲ្ររលាកផវូវរលំាយអារហារ និងជំងឺាមទឹ្កសផសងៗសទ្ៀរ។ ទឹ្កមិនសាែ រនឹងនំប៉ុះ
ោល់ដល់លទ្នផលននការវភិាគសៅមនធីរពិសសាធន៍ ។ ទឹ្កេលមាប់សលបើលបាេ់ កបុងមូលោឌ នពាបាលនិង
ង្ែទំ លរូវោយ នសមសោគបងកជំងឺ ោយ នសារធារុពុល និងសារធារុសផសងៗសទ្ៀរ ដូចជាជារិកាល់េរូម ម៉ា
សញេរូម ម៉ង់ហាក សណេ ង្ដក និងកាបូនសលចើនសពក ថាវ  ោយ នពណ៌ ោយ នកវិន និងោយ នជារិ និងោយ នសារ
ធារុការ់សលាេៈ និងមានេីរុណហ ភាពទបលយមេមរមរ។  

គោលក្ខរណ៍ណណនាំកនុងក្ខរផ្គតផ់្គងទ់កឹស្អា ត 

• ទឹ្កលរូវមាន២៤សម៉ាងកបុងមួយនែង ទំងកបុងនិងសលៅអាោរ រមួទំងបងគន់ បនធប់ទឹ្ក ផធុះបាយ 
កង្នវងសបាកគក់ េលមាប់អបកជំងឺ និងអបកកំដរសលបើលបាេ់។ 

• ទឹ្កលរូវមាន២៤សម៉ាងកបុងមួយនែង េលមាប់បុគគលិកសលបើលបាេ់ទំងង្ផបកសវជជសាស្រេថនិងមិនង្មន
សវជជសាស្រេថ ឧ. មនធីរពិសសាធន៍ បនធប់វុះការ់។ល។ 

• លរូវមានឡាវ៉ាបូ ាមបនធប់បុគគលិក បនធប់អបកជំងឺ បងគន់ បនធប់ទឹ្ក និងផធុះបាយ។  
• បរមិាណទឹ្កង្ដលលរូវការេលមាប់មនុេសមាប ក់គឺ លបង្េល៦០លីលរ/មាប ក់/នែង។ ដូសចបុះមនធីរ

សពទ្រមួយង្ដលមានអបកជំងឺ១០០នក់ អបកកំដរ២០០នក់ និងបុគគលិក៥០នក់លរវូការទឹ្ក
ោ៉ងសហាចណ្តេ់២១.១០០លីលរកបុងមួយនែង ។ សលើេពីសនុះ មនធីរសពទ្រលរូវការ៩.០០០លីលរ
បង្នទមសទ្ៀរេលមាប់េួនចារ និងបលមុងទុ្កេលមាប់សលោុះអគីគភ័យ។ 
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• លបព័ននផគរ់ផគង់ទឹ្ករមួមាន៖ 
- របព័នធផគតផ់គងទឹ់កៈ អាចរភាជ ប់បណ្តថ ញទឹ្កសាែ រសាធារណៈ ។ សបើេិនជាោយ នបណ្តថ ញ

ទឹ្កសាែ រសាធារណៈ មនធីរសពទ្រអាចសលបើលបាេ់ទឹ្កសចញពីលបភពសផសងៗដូចជា អណថូ ង 
និងទឹ្កសភវៀង ។ ទឹ្កលបភពពីអណថូ ងង្ដលមានជសលៅ២៥ង្ម៉លរ គឺមានេុវរទិភាពេលមាប់
ផឹក បុ៉ង្នថសៅាមរំបន់មួយចំនួនអណថូ ងអាចសលៅជាងសនុះសដើមផីធានថាទឹ្កសនុះមាន
េុវរទិភាព។  

- របព័នធរបរពឹតតកិមមៈ អាងេថុកមួយ ឬសលចើនសដើមផីង្ញកវរទុរងឹសចញពីទឹ្ក។ អាងេថុកទឹ្ក
ង្ដលមានកមភេ់ខភេ់គួរលរវូបានសលបើលបាេ់ សដើមផីរកាទឹ្កទុ្កេលមាប់សធឝើលបលពឹរិថកមយ
េមាែ រមុនសពលទឹ្កសនុះលរវូបានង្បងង្ចកឲ្រសលបើលបាេ់។ ការសលបើសារធារុគីមីោក់បញ្ចូ ល
សៅកបុងទឹ្កសដើមផីយកកករសៅកបុងទឹ្កសចញ។ សលចាុះយកកំណកកករសចញ ផ្ទវ េ់បថូរអីុយុ៉ង
និងភាប េចសលមាុះសដើមផីសលចាុះយកភាគលែិរសចញឲ្រអេ់។ េមាវ ប់សមសោគសោយសលបើកវរនី។ 

- របព័នធង្ចកចាយៈ លបព័ននសនុះរមួមានអាងេថុកមួយ ឬសលចើនផធុកទឹ្កង្ដលបានសធឝើលបលពឹរិកមយ
រចួនិងលបព័ននបងហូរេលមាប់នំទឹ្កពីអាងេថកុសៅចំនុចសលបើលបាេ់។ ជាទូ្សៅ អាងេថុកសនុះ
គួរង្រអាចេថកុទឹ្កបានេលមាប់សលបើលបាេ់បាន ៣៦សម៉ាងេលមាប់មូលោឌ នពាបាលនិង
ង្ែទំ។ អាងសធឝើពីសបរុងោក់កបុងអាោរជាញឹកញាប់គឺលជាបទឹ្ក ដូសចបុះអាងសធឝើពីបាវ េធឹកគួរ
សលបើសចៀេវាងការសលចធាវ យ។ 

៥.៤. លបព័ននលូបងហូរ 
េំណល់ទឹ្កសចញពីមនធីរសពទ្រ គឺមានលកខណៈស្េសដៀងោប សៅនឹងេំណល់ទឹ្កសៅកបុងរំបន់ទី្
លកងុង្ដរ។ បុ៉ង្នថ េំណល់ទឹ្កសចញពីមនធីរសពទ្រមានផធុកសារធារុង្ដលអាចបងកសលោុះថាប ក់ជា
សលចើនដូចជាសមសោគ សារធារុគីមី ឱេែ សារធារុវទិ្រុេកមយ និងសារធារុបងកសលោុះថាប ក់ជា
សលចើនសផសងសទ្ៀរ។ 

សោលការណ៍លគឹុះននការលគប់លគងេំណល់ទឹ្កសចញពីមនធីរសពទ្រដ៏មានលបេិទ្នភាព គឺ
ការោក់កលមិរសៅសលើការបសញ្ច ញេំណល់ ទឹ្កបងកសលោុះថាប ក់ទំងសនុះ សៅកបុងលបព័ននលូ       
សាធារណៈ។ មានវធីិសាស្រេថមួយចំនួនង្ដលគួរសលបើេលមាប់លគប់លគងេំណល់ទឹ្កសចញពីមនធីរ
សពទ្រដូចជារភាជ ប់សៅលបព័ននលូសាធារណៈង្ដលមានមសធាបាយសធឝើលបលពឹរថិកមយលរឹមលរូវ ការសធឝើ
លបលពឹរិថកមយសៅនឹងកង្នវង និងការរកាេំណល់ទំងសនុះសៅកបុងអាងចសលមាុះជាសដើម។  

(េូមពិនិររសមើល មគគុ សទ្េក៍ជារិេថពីីការលគប់លគងេំណល់ពីសេវាង្ែទំសវជជសាស្រេថ) 
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៥.៥. ឡដុរេំណល់ 
 ការដុរកំសទ្ចេំណល់សចាលគឺជាមសធាបាយលែមួយកបុងការលគប់លគងេំណល់ ជាពិសេេ
េំណល់ឆវងសោគនិងេំណល់មុរស្េួច។ មនធីរសពទ្រនីមួយៗផលិរេំណល់សវជជសាស្រេថជាសរៀងោល់
នែង។ សៅកបុងលបសទ្េកំពុងអភិវឌណន៍អបកជំងឺមាប ក់ផលិរេំណល់លបង្េល ០,៣គលក កបុងមួយនែង។ ដូសចបុះ 
មនធីរសពទ្រនីមួយៗលរូវមានឡេលមាប់ដុរេំណល់ង្ដលមានដំសណើ រការជាចំាបាច់។ (េូមពិនិររសមើល 
សោលការណ៍ង្ណនំេថអំីពីការបងាក រ និងការលររួពិនិររការចមវងសោគេលមាប់មូលោឌ នពាបាលនិង
ង្ែទំេុខភាព)។ 

៥.៦. រសតថ េុក 
េុកសៅេល់បនធ ប់ពីេលមាលកូន គឺជាេំណល់េរោីងគង្ដលលរវូលគប់លគងឲ្របានលរឹមលរូវ។ 

ការកប់សចាលសៅកបុងបរសិវណមនធីរសពទ្រ ឬអនុញ្ញដ រឲ្រលគសួារយកសៅផធុះមិនជាដំសណ្តុះស្សាយសនុះ
សទ្។ មនធីរសពទ្រនីមួយៗលរូវមានរសតថ េុក សេើយេុកលរវូយកសៅសចាលសៅកបុងរសតថ សនុះ។ ការ
សាងេង់រសតថ េុក លរូវសោរពាមលកខខណឍ បសចចកសទ្េមួយចំនួនសដើមផីធានកំុឲ្រឆវងសៅទឹ្កសលកាម
ដី។ (េូមពិនិររសមើល សោលការណ៏ង្ណនំេថអំីពីការបងាក រ និងការលររួពិនិររការចមវងសោគេលមាប់មូល
ោឌ នពាបាល និងង្ែទំេុខភាព)។ 

៥.៧.  លបព័ននអនម័យ/បងគន់អនម័យ 
លបព័ននអនម័យកបុងមនធីរសពទ្រលរូវមានលកខណៈលែលរឹមលរូវគួរឱរសពញចិរឋ និងលរូវសរៀបឱរបាន

លែលបសេើរបំផុរនូវការកំចារ់សចាលោល់កាកេំណល់ទំងអេ់របេ់មនធីរសពទ្រ សេើយលបព័ននអនម័យ
សនុះលរូវរមួបញ្ចូ លជាមួយបវង់ អាោររបេ់មនធីរសពទ្រ។ 

បងគន់ បនធប់ទឹ្ក និង ឧបករណ៍-បរកិាខ រៈ 

• បងគន់អានម័យសលបើលបាេ់ទឹ្ក គឺជាសរឿងង្ដលលរូវគិរគូរមុនសគ ពីសលោុះវាសចៀេវាងបាននូវេរឝ
លែិរចមវងសោគ និងកវិន សេើយវាមានភាពងាយស្េលួ  (សលបើទឹ្កលបង្េល ៤០លីលរកបុង១នែង) 
បងគន់លរូវមានបីលបសភទ្គឺ េលមាប់បុរេនរ ីនិង ជនពិកា។ 

• សបើបងគន់អនម័យមិនអាចសលបើបានសោយសារកងឝុះទឹ្ក អាចសលបើបងគន់ជីករសតឋ ។  
• គួរសលបើបងគន់អងគុយសចាងសហាង សលោុះវាមំា និងងាយស្េួលេមាែ រ។ 
• កាលម៉ាេីុនទឹ្ក និងសាបូ៊លរូវង្រមានសៅជិរបងគន់/បនធប់ទឹ្ក សោយមានេញ្ញដ ង្ណនំអបកជំងឺ 

និងបុគគលិកឱរលាងនដ។ 
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• លកោេអនម័យមានលបសោជន៍អាចបសញ្ច ៀេការសលបើវរទុសផសងៗ ង្ដលសធឝើឱរេធុះបងគន់/លបព័នន
បងហូរទឹ្ក សេើយង្ដលអាចបណ្តឋ លឱរចំណ្តយសលចើន ។ 

សោលការណ៍ង្ណនំ និង នីរិវធីិៈ 

• មនធីរសពទ្រលរវូមានបងគន់បនធប់ទឹ្កលគប់លោន់េលមាប់អបកជំងឺ អបកកំដរ បុគគលិក និងសភញៀវ។ 

• បងគន់និងបនធប់ទឹ្កលរូវេមាែ រឲ្រមានអនម័យជាលបចំា។ 

• មនធីរសពទ្រនីមួយៗលរូវលគប់លគងបងគន់និងបនធប់ទឹ្កឲ្រមានលបេិទ្នភាពសដើមផឲី្រមានដំសណើ រការ
២៤សម៉ាងសលើ២៤សម៉ាង។ 

• លរូវលបាប់បុគគលិកង្ដលេមាែ របងគន់ កំុឱរោក់សារធារុេមាវ ប់សមសោគកបុងចានបងគន់ សលោុះវា
អាចបញ្ឈប់ដំសណើ រការង្លបកាវ យ សារធារុកបុងអាងបងគន់ ដូសចបុះមិនយូរសឡើយអាងបងគន់នឹងលរូវ
សាឋ រ។ 

• បុគគលិកលរូវង្ណនំអបកជំងឺ និងអបករមួការងារែយី កបុងការសលបើលបាេ់បងគន់/បនធប់ទឹ្ក និងអនម័យ
ផ្ទធ ល់ខវួន។ 

៥.៨.  បនធប់/អាោររមកល់សាកេព 

ក. សេោឌ រចនេមភ័នឌ និងធនធាន េមាម រៈ បរកិាខ រៈ 

• អាោរ ឬបនធប់រមកល់េព លរូវមានទី្ាំងសៅជាយបរសិវណមនធីរសពទ្រ។ 
• លរូវមានលចកសចញចូលេលមាប់ោនយនថ និង កមយករ នឹងលរវូមានពនវឺលគប់លោន់ទំងសពលនែង 

ទំងសពលយប់។ 
• សបើបនធប់រមកល់េពសៅឆ្ង យពីអាោរជំងឺ លរូវមានផវូវសដើរលកាលសបរុង សដើមផីឲ្រការជញ្ជូ នមាន

េុវរទិភាពសៅរដូវសភវៀង ។ 
• សបើអាចសធឝើបាន កង្នវងរមកល់េព លរូវមានលបព័ននម៉ាេីុនលរជាក់ និងមានឧបករណ៍ េមាម រៈ

បរកិាខ រ េលមាប់សធឝើការវុះការ់ សាកេព និង ទុ្កោក់ជាលិកាសាកេពឲ្របានេមស្េប។ 
• លរូវមានកង្នវងលាងនដ និង មានសាបូ៊សៅនឹងកង្នវង ។ 
• លរូវមានឡដុរេំណល់មួយ េលមាប់ដុរង្ផបកននននេរោីងគង្ដលការ់សចញពីអបកជំងឺ និងេ

មាម រៈង្ដលសលបើសេើយ សបាុះសចាល សៅកង្នវងរមកល់សាកេព ។ 

ខ. សោលការណ៍ង្ណនំ និង នីរិវធីិៈ  
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• លគូសពទ្រលរូវជូនដំណឹងនូវមរណៈភាព ដល់លគូសពទ្រលបធានង្ផបកនិងលរូវមានការបញ្ញជ ក់ពីលគូ
សពទ្រសនុះ ថាករណីជំងឺ សនុះ ពិរជាសាវ ប់លបាកដង្មន ។ 

• សៅសពលង្ដលសាកេពលរូវបានវនិិចឆ័យ និង មានការបញ្ញជ ក់រចួសេើយ ភាវ មៗសនុះសាកេព
លរូវលគប និងយកសចញ ជាបនធ ន់ សៅកង្នវងរមកល់េព ាមរសបៀបនែវែបូរ សដើមផកំុីឲ្រអបកជំងឺដនទ្
សទ្ៀរមានការននរ់-ទុ្កខលពយួ ។ 

• លរូវមានកមយករង្េង-សលើកោក់ ជញ្ជូ នសាកេព។ 
• សបើមានការសេបើេំុសធឝើ់សកាេលរវច័ិយ (ការវុះពិនិររសាកេព) លរូវមានការអនុញ្ញដ រ ជាការ

លបសេើរលរវូេរសេរជាលាយល័កខណ៍អកសរ សោយញារិេណ្តថ នង្ដលជិរបំផុរ និងលរវូសធឝើ
សោយគណៈកមយការសកាេលរវច័ិយេេការជាមួយង្ផបកមនធីរពិសសាធន៍ ។ 

• កបុងករណីេងស័យសាកេពបងកសោយជំងឺឆវង លរូវមានវធិានការណ៍សដើមផីបងាក រការសាយភាយ   
សមសោគសោយលាងនដ ការោក់អបកប៉ុះោល់អបកសាកេពឲ្រសៅោច់ពីសគសបើេិនជាចំាបាច់ ការ
រមាង ប់សមសោគចំសោុះកលមាលពូក-សស្សាម សខបើយ និងេសមវៀកបំោក់ សេើយនិងរបេ់របរសផសងៗ
សទ្ៀរ ង្ដលប៉ុះោល់នឹងសាកេព (ាមសោលការណ៍ង្ណនំរបេ់លកេួង)។ 

• លរូវយកជាលិកា (សាច់) ង្ដលបានការ់ សចញពីបនធប់វុះការ់ភាវ ម សៅកាន់បនធប់រមកល់
សាកេព សដើមផីយកសៅដុរកំសទ្ចសចាល។ 

េសងខបការធានោ៉ប់រងគុណភាព - ង្ផបកលគប់លគងសាកេព 

បនធប់រមកល់សាកេពលរវូរកាឱរបានាមកលមិរេថង់ោមួយង្ដលអាចទ្ទួ្លយកបាន ទំងអនម័យ 
និងភាពនែវែបូ រននសាកេព សេើយង្ដលជាទូ្សៅ អបកជំងឺពំុបានករ់េមាគ ល់ ។ 

លរូវរកឱរសឃើញបញ្ញហ ននង្ដលទក់ទ្ងដល់ការរមកល់សាកេព សេើយសធឝើការង្ករលមូវសៅសពលចុង
បញ្ច ប់ននការលបគល់ ឬ ទ្ទួ្លសេវា។ 
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ជំពកូ ៦. ការគ្គបគ់្គងមន្ទរីសពទ្យ 
 

មនធីរសពទ្រលរវូសរៀបចំចារ់ង្ចងរចនេមភ័ននលគប់លគង សោយោប់បញ្ចូ លទំងការង្បងង្ចកមុខងារ
និងរួនទី្ លពមទំងការទ្ទួ្លខុេលរូវចាេ់លាេ់ េលមាប់មគនថីលគប់ជាន់ថាប ក់កបុងមនធីរសពទ្រ ចាប់ាំង
ពីថាប ក់ដឹកនំមនធីរសពទ្រ ដល់មគនថីលគប់លគងាមង្ផបកនន  សដើមផីធានឲ្រការលគប់លគងនិងការសលបើលបាេ់
ធនធាន ទំងធនធានមនុេសនិងធនធានេិរញ្ដវរទុមានលបេិទ្នភាពខភេ់ កបុងសោលបំណងសលើកកមភេ់
ការផថល់សេវាពាបាល និងង្ែទំមានគុណភាព លបេិទ្នភាព និងលបកបសោយេមធម៌ ដល់អបកជំងឺ និង
អរិែិជនទូ្សៅ ជាពិសេេលបជាពលរដឌលកីលក និងជនងាយរងសលោុះ។ ការសរៀបចំនឹងលបលពឹរថសៅរបេ់
មនធីរសពទ្រ លរូវង្ផែកសលើមូលោឌ នគរិយុរថិ សោលការណ៍ និងសេចកថីង្ណនំននរបេ់លកេួងេុខា       
ភិបាល ។  

៦.១. រចនេមភ័ននលគប់លគង  
មនធីរសពទ្រលរវូមានលបធាន១នក់ និងអនុលបធានរិច ឬសលចើន អាស្េ័យសៅសលើរលមូវការជាក់ង្េថ

ងរបេ់មនធីរសពទ្រនីមួយៗ។ អនុលបធានមាប ក់ៗ លរវូបានង្បងង្ចកឲ្រទ្ទួ្លខុេលរូវសលើមុខងារេំខាន់ៗ
របេ់មនធីរសពទ្រដូចជា ទ្ទួ្លបនធុកង្ផបករដឌបាល ង្ផនការ េិរញ្ដវរទុ ង្ផបកបសចចកសទ្េពាបាលនិងង្ែទំ  
ង្ផបកអប់របំណថុ ុះបណ្តថ ល និងស្សាវលជាវ ជាសដើម។ល។ 

មនធីរសពទ្រគបផបីសងកើរគណៈកមយការមួយចំនួនសផសងសទ្ៀរ សដើមផីផថល់ជំនួយដល់ថាប ក់ដឹកនំមនធីរ
សពទ្រ សលើការងារជាក់លាក់មួយចំនួនកបុងមនធីរសពទ្រ ដូចជា៖ គណៈកមយការបសចចកសទ្េ គណៈកមយការ
េិរញ្ដបផទន គណៈកមយការអនម័យ បងាក រការចមវងសោគ និងលគប់លគងកាកេំណល់ គណៈកមយការ
សឆវើយរបនឹងជំងឺោររារនិងសលោុះមេនថោយ គណៈកមយការលគប់លគងការសលបើលបាេ់់ឱេែនិងេមាម រៈ
បរកិាខ រឧបករណ៍ ។ល។  

សលៅពីសនុះមនធីរសពទ្រអាចបសងកើរលកមុការងារមួយចំនួនសទ្ៀរដូចជា លកុមការងារលគប់លគង និង
ង្ែទំេុវរទិភាពឈាម លកុមការងារង្ែទំជួេជុលេមាម រៈបរកិាខ រសពទ្រ  លកុមការងារអភិវឌណង្ផនការ
លបរិបរថិលបចំាឆ្ប ំ និងកសាងែវកិា លកមុការងារេុវរថិភាពកបុងការចាក់ថាប ំ។ល។  អាស្េ័យសៅនឹងរលមូវ
ការជាក់ង្េថងរបេ់មនធីរសពទ្រ។   

ការកំណរ់រួនទី្របេ់គណៈកមយការ និងលកមុការងារនីមួយៗ មិនលរូវឲ្រជាន់ោប សទ្ ជាពិសេេ
លររួជាន់ោប ជាមួយនឹងមុខងារ និងរួនទី្ង្ដលបានកំណរ់ សៅកបុងរចនេមភ័ននលគប់លគង ឬាមអងគការ
សលខរបេ់មនធីរសពទ្រ (ការោិល័យ ឬង្ផបក) សដើមផីសចៀេវាងភាពមិនេីុេងាឝ ក់ោប  (ដូចជាសមើលបំណំ្ត
ោប  ទំ្នេ់ផលលបសោជន៍) កបុងសៅសពលលបរិបរថិរួនទី្ និងមុខងារ របេ់គណៈកមយការ ឬលកមុការងារ      
នីមួយៗ។        
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 សលៅពីការកំណរ់រួនទី្ និងភារកិចចចាេ់លាេ់ គណៈកមយការលគប់លគងមនធីរសពទ្រ គណៈកមយ
ការ និងលកុមការងារទំងអេ់ លរូវមានកមយវធីិការងារសរៀងៗខវួន រមួទំងការលបជំុរមួសទ្ៀងទរ់ ដូចជាលបជំុ
លបចំាង្ខ ឬលបចំាលរីមាេ ាមកាលកំណរ់ចាេ់លាេ់ ។  

៦.២. ការសរៀបចំអងគការសលខ 
មនធីរសពទ្របង្ងែកនីមួយៗលរូវមានរចនេមភ័ននលគប់លគងមួយចាេ់លាេ់ ាមរយៈអងគការសលខ 

ង្ដលបញ្ញជ ក់ចាេ់អំពីឋាននុលកមននការលគប់លគងរបេ់មគនថី សៅកបុងរចនេមភ័ននលគប់លគងរបេ់មនធីរ
សពទ្រ។ អងគការសលខបងាហ ញអំពីង្ខសរយៈបញ្ញជ  ការទ្ទួ្លខុេលរូវ និងការោយការណ៍ រវាងថាប ក់ដឹកនំ
មនធីរសពទ្រ និងមគនថីលគប់លគងការោិល័យ សៅដល់មគនថីទ្ទួ្លខុេលរូវសៅាមង្ផបកទំងអេ់។ ង្ផបក
នីមួយៗសៅកបុងមនធីរសពទ្រ លរូវមានអងគការសលខកបុងង្ផបករបេ់ខវួន។ ាោងអងគការសលខ លរូវោក់ាំង
សៅទី្កង្នវងង្ដលបុគគលិកទំងអេ់អាចសមើលសឃើញ។ 

ាោងអងគការសលខខាងសលកាមសនុះបងាហ ញ ពីការសរៀបចំរចនេមភ័ននលគប់លគងននមនធីរសពទ្របង្ងែក
មួយ។ អងគការសលខអាចជាគំរ ូ សេើយអាចយកសៅង្កេលមួលសៅាមសាទ នភាពជាក់ង្េថងរបេ់មនធីរ
សពទ្រសោយង្ឡកណ្តមួយ។ អងគការសលខអាចង្លបលបួលាមកាលសវលា ដូសចបុះការសធឝើបចចុបផនបភាព
អាស្េ័យនឹងការផ្ទវ េ់បឋូរ/កំង្ណទ្លមង់ននរចនេមភ័ននមនធីរសពទ្រ។ 

អងគការសលខាមង្ផបក ង្ដលមានលកខណៈលមែិរជាងសនុះចំាបាច់លរូវមាន សដើមផផីឋល់ព័រ៌មាន     
បង្នទម។ ឧទេរណ៍ៈ លរូវមានអងគការ សលខជាក់លាក់មួយេលមាប់សេវាពិសលោុះអបកជំងឺសលៅ និងសេវា
អមគវីនីក អងគការសលខជាក់លាក់មួយសទ្ៀរេលមាប់អាោរអបកជំងឺេលមាកសពទ្រ។ល។ រំង្ណង និង
សឈាយ ុះអបកលគប់លគង អបកជំនួយការ ឬទី្លបឹកា លរវូបានរមួបញ្ចូ លកបុងទី្សនុះង្ដរ។ អងគការសលខាមង្ផបក
លមែិរ លរូវង្របញ្ញជ ក់ឱរចាេ់លាេ់ ឧទេរណ៍ថាលបធានង្ផបក និងនយសាល (លបធានលគប់លគង
អាោរ) ជាអបកលគប់លគងង្ផបក។  

លបធានង្ផបករបេ់មនធីរសពទ្របង្ងែកស្េុក លរូវង្រងាំងសឡើងសោយលបធានការោិល័យស្េកុ
លបរិបរឋិ សោយមានការសេបើេំុពីលបធានមនធីរសពទ្របង្ងែកជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 
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របូភាពទី្២: គំរអូងគការសលខមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ៣  

 

មណ្ឌ លសុខភាពនៅក្នុង ឬនៅក្ក្បរមន្ទីរនពទ្យ 

ការយិាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញ វត្ថុ 
 

កិ្ចចការទ្ទ្ទ្ទ្ងអ់មគ្លនិី្ក្ 
ក្ននក្រដ្ឋបាល-បុគ្គលិក្ 

ក្ននក្ដឹ្ក្ជញ្ជូ ន្-រថយន្តសនគ គ្ ោះ- 
សន្តិសុខ 

ក្ននក្ក្ថទាំឧបក្រណ៍្នពទ្យ  
និ្ងនោងជាង 

ក្ននក្ទ្គ្បទ់្គ្ងឃ្ល ាំង-សម្ភា រៈ 

ក្ននក្ទ្គ្បទ់្គ្ងអនាមយ័-
សាំណ្ល់- 

 
ក្ននក្រម្ភា បន់មនោគ្ នបាក្គ្ក្ ់ 

និ្ងនទោះបាយ 

ក្ននក្ថវកិា-គ្ណ្នន្យយ ក្ននក្ក្នន្ការទ្បពន័្ធពត័្ម៌្ភន្ 
(១) 

កិ្ចចការគ្លីនិ្ក្ពាបាល/ក្ថទាំ 

ក្ននក្ទ្ាំនាក្ទ់្ាំន្ងអតិ្ថិជន្ 

ក្ននក្ពិនទ្រោះជាំងឺបញ្ជូ ន្ 
ពាបាលចលនា 

ក្ននក្មន្ទីរពិនោធន្-៍ 
នតល់ឈាម 

ក្ននក្ជាំងឺម្ភត្-់នធេញ 

ក្ននក្ជាំងឺកុ្ម្ភរ  

ក្ននក្ជាំងឺទូ្នៅមនុ្សសចាស់ 

ក្ននក្សមាព-នោគ្គសតី  

ក្ននក្ជាំងឺឆលង 
រនបង-នអដ្ស៍-ទ្គុ្ន្ចាញ់... 

ក្ននក្សលយោគសត 

ក្ននក្សលយររ 
ទ្បនោធន្ក្មេ 

ក្ននក្ឯក្នទ្សននសងៗ 

ក្ននក្ឱសថោថ ន្ 

ក្ននក្របូភាពនវជជោគសត 
(imagery) 

សនគ គ្ ោះបនាទ ន្-់ជាំងឺធាន្ ់

ក្ននក្ក្ថទាំជាំងឺ ក្ននក្បណ្តុ ោះបណ្តត ល 

ទ្បធាន្មន្ទីរនពទ្យ 

អនុ្ទ្បធាន្មន្ទីរនពទ្យ 

គ្ណ្ៈក្មេការ/ទ្កុ្មការ្រ 

ការយិាល័យបនចចក្នទ្ស 
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៦.៣. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 

៦.៣.១. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរវូរបេ់លបធានមនធីរសពទ្រ 

ក. ការង្រងាំង និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 
 លបធានមនធីរសពទ្រថាប ក់ជារិ លរវូបានង្រងាំងសោយអនុលកឹររ និងទ្ទួ្លខុេលរូវផ្ទធ ល់

ចំសោុះមុខរដឌមគនថី និងទ្ទួ្លខុេលរវូសលើមគនថីទំងអេ់សលកាមឱវាទ្មនធីរសពទ្រ។   
 លបធានមនធីរសពទ្រថាប ក់ោជធានីសខរថ លរូវបានង្រងាំងសោយដីការបេ់អភិបាលោជធានី

សខរថ ទ្ទួ្លខុេលរវូផ្ទធ ល់ចំសោុះមុខលបធានមនធីរេុខាភិបាលោជធានីសខរថ និងទ្ទួ្ល
ខុេលរវូសលើមគនថីទំងអេ់សលកាមឱវាទ្មនធីរសពទ្រ។ 

 លបធានមនធីរសពទ្រថាប ក់ស្េកុលបរិបរថិ លរវូបានង្រងាំងសោយដីការបេ់អភិបាលោជ
ធានីសខរថ ទ្ទួ្លខុេលរូវផ្ទធ ល់ចំសោុះមុខលបធានការោិល័យេុខាភិបាលស្េកុ និង
ទ្ទួ្លខុេលរូវសលើមគនថីទំងអេ់សលកាមឱវាទ្មនធីរសពទ្រ។ 

ខ. េមរទភាព 
 មានេញ្ញដ ប័លរជាន់ខភេ់េថីអំពីរដឌបាលេុខាភិបាល ឬធុរកិចចរដឌបាល ឬសវជជសាស្រេថ 

និងមានបទ្ពិសសាធន៍កបុងការលគប់លគង និងការងាររដឌបាល ោ៉ងសហាចណ្តេ់ ៥ឆ្ប ំ។ 
 មានចំសណុះដឹងមូលោឌ នអំពីការលគប់លគងមនធីរសពទ្រ លបព័ននេុខាភិបាល ង្ផនការយុទ្ន

សាស្រេថ គណសនយរ និងការងារែវកិា បសចចកវទិ្ាព័រ៌មានវទិ្ាេុខាភិបាល ចាប់ លកម
េីលធម៌ និងសអពីសដមីញូសាស្រេថ។ 

 មានជំនញខាងទំ្នក់ទំ្នងអនថរបុគគល និងទំ្នក់ទំ្នងសាធារណៈ។ 

គ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ  
លបធានមនធីរសពទ្រសមើលការខុេលរវូសលើការលបរិបរថិមុខងាររបេ់មនធីរសពទ្រ សោយមានជំនួយពី

អនុលបធានមួយចំនួន ។ លបធានមនធីរសពទ្រគបផីយល់ដឹងអំពីរលមូវការរបេ់អបកជំងឺ/អរិែិជន បុគគលិក 
និងអបកជំនញ/ឯកសទ្េសលកាមឱវាទ្ ក៏ដូចជារលមវូការរបេ់េេគមន៍ង្ដលមនធីរសពទ្រលរវូបសលមើ សលើេ
ពីសនុះសទ្ៀរលបធានមនធីរសពទ្រ ចំាបាច់លរវូយល់ដឹងអំពីបសចចកវទិ្ាសវជជសាស្រេថ (សោយោប់បញ្ចូ លទំងការ
ង្ែទំ) ។  
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ការទ្ទួ្លខុេលរូវសលើការងារេិរញ្ដវរទុ បុគគលិក សេវាអបកជំងឺ (ការង្ែទំនិងពាបាល) េមាម រៈ 
បរកិាខ រ និងឧបករណ៍ លទ្នកមយ ការបណថុ ុះបណ្តថ លបុគគលិក កិចចការនិងទំ្នក់ទំ្នងសាធារណៈ សៅង្រ
ជាបនធុកទ្ទួ្លខុេលរវូចុងសលកាយរបេ់លបធានមនធីរសពទ្រ សទុះបីជាមុខងារណ្តមួយ ឬមុខងារទំងអេ់
សនុះ លរវូបានលបគល់ឲ្រអនុលបធានទ្ទួ្លបនធុកលគប់លគង និងចារ់ង្ចងសោយផ្ទធ ល់ក៏សោយ។  លបធាន
មនធីរសពទ្រលរវូមានាោងរួនទី្ភារកិចចង្ដលអធិបាយអំពីភារកិចចង្ដលខវួនលរូវអនុវរថ។ ភាពជាអបក
ដឹកនំលែរបេ់លបធានមនធីរសពទ្រ នឹងរមួចំង្ណកោ៉ងេំខាន់ដល់ភាពសជាគជ័យននការលបរិបរថិមុខងារ
របេ់មនធីរសពទ្រ ពិសេេមុខងារផថល់សេវាង្ែទំពាបាល ដល់អបកជំងឺ/អរិែិជន។  អបកលគប់លគងង្ដល
ទ្ទួ្លសជាគជ័យមាប ក់គបផមីានលកខណៈេមផរថិដូចខាងសលកាម៖ 

• សសាយ ុះលរង់នឹងវជិាជ ជីវៈ ឧេាេ៍ពាោម និងសធឝើជាគំរលូែដល់បុគគលិកសលកាមឱវាទ្ 
• លបមូលផថុំគំនិរសោយទ្ទួ្លយកសោបល់មគនថី/បុគគលិកថាប ក់សលកាម មកពិចារណ្តសេើយ 

សធឝើការេសលមចចិរថ  
• ឈាវ េនវកបុងការសោុះស្សាយបញ្ញហ /ទំ្នេ់  
• មានទំ្នក់ទំ្នងលែ និងអាកបផកិរោិលបកបសោយភាពេបិទ្សាប ល ង្រមឺុងម៉ារ់ 
• គិរពីផលលបសោជន៍រមួរបេ់មនធីរសពទ្រ និងមានរមាវ ភាព  
• គិរគូរផលលបសោជន៍របេ់មគនថី/បុគគលិកសៅាមសាប នដននការងារជាចមផង  
• មានទំ្នក់ទំ្នង និងកិចចេេលបរិបរថិការលែ ជាមួយអងគភាពេុខាភិបាលលគប់ជាន់

ថាប ក់ រដឌបាលមូលោឌ ន និងេេគមន៍។ 

៦.៣.២. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរវូរបេ់អនុលបធានមនធីរសពទ្រ 

អនុលបធានមនធីរសពទ្រគឺជាជំនួយការរបេ់លបធានមនធីរសពទ្រ ដូសចបុះលបធានមនធីរសពទ្រលរូវលបគល់ 
រួនទី្ និងមុខងារណ្តមួយរបេ់មនធីរសពទ្រ ឲ្រអនុលបធានជាអបកទ្ទួ្លបនធុក ឬទ្ទួ្លខុេលរូវសោយ
ផ្ទធ ល់ ។ អនុលបធានមនធីរសពទ្រលរវូទ្ទួ្លខុេលរវូផ្ទធ ល់ចំសោុះមុខលបធានមនធីរសពទ្រ និងទ្ទួ្លខុេលរូវ
សលើមគនថី/បុគគលិកង្ដលបសលមើការងារសៅកបុងការោិល័យ/ង្ផបកង្ដលខវួនទ្ទួ្លបនធុក។ អនុលបធានមនធីរ
សពទ្រមាប ក់ៗ លរូវមានាោងរួនទី្ និងភារកិចចរបេ់ខវួន ដូចលបធានមនធីរសពទ្រង្ដរ។ 

អនុលបធានមនធីរសពទ្រ អាចចារ់ាំងឲ្រទ្ទួ្លបនធុកសលើមុខងារេំខាន់មួយចំនួន សោយសោង
សៅាមអងគការសលខននរចនេមភ័ននលគប់លគងរបេ់មនធីរសពទ្រ។ 

• អនុរបធានទទួលបនទុកការង្ហររដាបាល បុគគលិក និងេិរញ្ញវតថុ  សមើលការខុេលរូវសលើ
លបរិបរថិការរបេ់ការោិល័យរដឌបាល េិរញ្ដវរទុ និងង្ផបកទំងអេ់ង្ដលចំណុុះសលកាម
ការោិល័យសនុះ។  
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• អនុរបធានទទួលបនទុកការង្ហរបពចេកពទស  សមើលការខុេលរូវសលើលបរិបរថិការរបេ់
ការោិល័យបសចចកសទ្េ និងង្ផបកទំងអេ់ង្ដលចំណុុះសលកាមការោិល័យសនុះ។  

មនធីរសពទ្រជារិ និងមនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ៣ មុខងារបសចចកសទ្េ មានបនធុកការងារសលចើន សបើ
សលបៀបសធៀបសៅនឹងបនធុកការងាររដឌបាល បុគគលិក និងេិរញ្ដវរទុ ដូសចបុះលបធានមនធីរសពទ្រអាចចារ់ាំង
អនុលបធានឲ្រទ្ទួ្លបនធុកាមង្ផបកននការងារបសចចកសទ្េ កបុងករណីសនុះ អនុលបធានមនធីរសពទ្រអាចមាន
សលើេពី ២របូៈ 

• អនុរបធានទទួលបនទុកការង្ហររដាបាល បុគគលិក និងេិរញ្ញវតថុ  សមើលការខុេលរូវសលើ
លបរិបរថិការរបេ់ការោិល័យរដឌបាល និងេិរញ្ដវរទុ និងង្ផបកទំងអេ់ង្ដលចំណុុះ
សលកាមការោិល័យសនុះ។  

• អនុរបធានទទួលបនទុកការង្ហរបពចេកពទសង្ផនកពសវាពវជជសាង្រសត  សមើលការខុេលរូវសលើ
លបរិបរថិការរបេ់ង្ផបកសេវាសវជជសាស្រេថ ចំណុុះសលកាមការោិល័យបសចចកសទ្េ។  

• អនុរបធានទទួលបនទុកការង្ហរបពចេកពទសង្ផនកពសវាអមពវជជសាង្រសត សមើលការខុេលរវូ
សលើលបរិបរថិការរបេ់ង្ផបកសេវាអមសវជជសាស្រេថ/សេវាោំលទ្ ចំណុុះសលកាមការោិល័យ   
បសចចកសទ្េ។  

៦.៣.៣. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរវូរបេ់លបធានង្ផបក 
លបធានង្ផបកទ្ទួ្លខុេលរូវចំសោុះមុខលបធានមនធីរសពទ្រ និងទ្ទួ្លខុេលរូវសោយផ្ទធ ល់សលើ

បុគគលិកទំងអេ់ង្ដលបសលមើការសៅកបុងង្ផបក។ ការទ្ទួ្លខុេលរូវចមផងកបុងរួនទី្ជាលបធានង្ផបករមួ
មាន៖ 

• ការពាបាល/ង្ែទៈំ ធានការលបលពឹរថសៅសោយរលូន និងជាលបចំាននង្បបបទ្ផថល់សេវា
ពាបាល និងង្ែទំអបកជំងឺេលមាកសពទ្រលបកបសោយគុណភាព និងេុវរទិភាពៈ 
- ង្បងង្ចកភារកិចចលរឹមលរូវ សោយង្ផែកសលើេមរទភាព និងជំនញរបេ់បុគគលិក 
- ោក់ឲ្រអនុវរថពិធីសារននការពាបាលនិងង្ែទំ 
- វាយរនមវគុណភាពននការង្ែទំ  
- លររួពិនិររាមោនោ៉ងសទ្ៀងទរ់ការវវិរថន៍ននសាទ នភាពអបកជំងឺ សៅកបុងអំឡុងសពល

េលមាកសពទ្រ 
- សរៀបចំ ចារ់ង្ចង និងេលមលួដល់ការបញ្ជូ នអបកជំងឺ  
- េលមួលដល់កិចចេេការរវាងលកមុលគូសពទ្រ លកុមង្ែទំ នយសាល អបកជំងឺនិងលគួសារ

អបកជំងឺ 
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- សរៀបចំចារ់ង្ចងបរោិឌ នលែកបុងង្ផបក ដូចជាមានអនម័យ េមាម រៈបរកិាខ រ ឧបករណ៍សលបើ
លបាេ់សាែ រ។ល។ 

- លររួពិនិររាមោន និងវាយរនមវការសរៀបចំចារ់ង្ចងការងារកបុងង្ផបក។ 
• ការរគបរ់គងបុគគលិក បណ្តុ ុះបណ្ដត លនិងផតល់ព័តម៌្ភន 

- បសងកើរវបផធម៌សធឝើការងារជាលកមុ  
- សោុះស្សាយទំ្នេ់ ឬភាពអេកមយរបេ់បុគគលិក 
- ផថួចសផថើមគំនិរង្ដលសលើកទឹ្កចិរថបុគគលិកឲ្រមានការរកីចសលមើន  
- វាយរនមវសាប នដការងារបុគគលិក 
- ផសពឝផាយព័រ៌មាន របាយការណ៍ ឬឯកសារននរបេ់មនធីរសពទ្រដល់បុគគលិក 
- សលើកេកមយភាពបណថុ ុះបណ្តថ លង្ផែកសលើជំនញឯកសទ្េរបេ់ង្ផបក និងពិនិររាមោន

សលកាយការបណថុ ុះបណ្តថ ល 
- សរៀបចំកិចចការង្ដលទក់ទ្ងនឹងការសធឝើកមយេិការបេ់េិេស និេសរិសៅកបុងង្ផបក សោយ

េេការជាមួយលគឹុះសាទ នបណថុ ុះបណ្តថ ល 
- ចូលរមួការលបជំុសផសងៗ កបុងមនធីរសពទ្រ ឬសលៅមនធីរសពទ្រ។ 

• ការរគបរ់គងធនធានេិរញ្ញវតថុ   
- េេការជាមួយង្ផបកសផសងៗ សរៀបចំង្ផនការេថីពីរលមូវការរបេ់ង្ផបក សោយង្ផែកសលើ

េកមយភាពរបេ់ង្ផបក ដូចជាង្ផនការលបចំាលរីមាេ និងលបចំាឆ្ប ំ 
- យកចិរថទុ្កោក់ពិនិររសមើលការសលបើលបាេ់ និងការង្ែទំេមាម រៈ និងឧបករណ៍សពទ្រ   

េំខាន់ៗ និងសធឝើេំសណើ េំុការជួេជុល  
- លគប់លគងេថកុ (ឱេែ បរកិាខ រសពទ្រ និងរបេ់សលបើលបាេ់សផសងៗសទ្ៀរ) សធឝើេំសណើ េំុការ

ផគរ់ផគង់ ង្បងង្ចក និងលររួពិនិររ 
- លគប់លគង និងង្ែរកាលទ្ពរេមផរថិ សៅកបុងង្ផបក។ 

៦.៣.៤. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរវូរបេ់លបធានង្ផបកង្ែទំ 
         លបធានង្ផបកង្ែទំទ្ទួ្លខុេលរូវចំសោុះមុខលបធានមនធីរសពទ្រ និងទ្ទួ្លខុេលរវូសោយផ្ទធ ល់សលើ
បុគគលិកង្ែទំសៅសលកាមឱវាទ្របេ់ខវួន ។ លបធានង្ផបកង្ែទំលរវូមានាោងរួនទី្ និងភារកិចចមួយចាេ់
លាេ់។ ការទ្ទួ្លខុេលរវូចមផងកបុងរួនទី្ជាលបធានង្ផបកង្ែទំរមួមានៈ 

• ការង្ែទជំងំ ឺ
- ោក់ឲ្រអនុវរថពិធីសារជារិននការង្ែទំ និងលរួរពិនិររាមោនការអនុវរថលរឹមលរូវាម 

ពិធីសារននការង្ែទំ 
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- លររួពិនិររគុណភាពននការង្ែទំ  
- អភិបាល េលមបេលមួល និងលររួពិនិររោល់េកមយភាពបុគគលិកង្ែទំ  
- លររួពិនិររការវវិរថន៍លែលបសេើរននសាទ នភាពលបចំានែងរបេ់អបកជំងឺ កបុងអំឡុងសពល

េលមាកពាបាល  
- ចូលរមួកបុងការេិកា និងពិភាកា សលើបញ្ញហ ននទក់ទ្ងអនម័យ និងការបងាក រចមវង

សមសោគសៅកបុងមនធីរសពទ្រ សេើយលបកាន់យកវធីិសាស្រេថេមស្េបកបុងការង្ែទំ 
- ទំ្នក់ទំ្នង និងេេការលែ ជាមួយលកុមការងារង្ែទំលគប់លំោប់ថាប ក់។ 

• ការរគបរ់គងបុគគលិក ការបណ្តុ ុះបណ្ដត ល និងផតល់ព័តម៌្ភនៈ 
- ចូលរមួជាមួយគណៈកមយការលគប់លគងមនធីរសពទ្រសដើមផីសរៀបចំរួនទី្ភារកិចចរបេ់

បុគគលិកង្ែទំ 
-  ចូលរមួកបុងការវាយរនមវ សដើមផីង្បងង្ចករងាឝ ន់សលើកទឹ្កចិរថដល់បុគគលិក 
-  ចូលរមួកបុងការវាយរនមវសាប នដការងាររបេ់បុគគលិក  
- លររួពិនិររការបំសពញការងារលបចំានែងរបេ់នយសាល និងង្ណនំនយសាលអំពីការ

ង្ែទំេមាម រៈបរកិាខ រសពទ្រកបុងង្ផបកនិងលគប់លគងបញ្ជ ីសារសពើភ័ណឍ  េថកុ និងការសេបើេំុ 
- សរៀបចំសោលការណ៍ង្ណនំនន េលមាប់ការបណថុ ុះបណ្តថ លបុគគលិក េិេស និេសរិ

កមយេិកា អំពីការង្ែទំ និងជលមុញនយសាលឲ្រលរួរពិនិររវាយរនមវសលកាយការ      
បណថុ ុះបណ្តថ ល    

- សរៀបចំពិធីសារននការង្ែទំ និងផសពឝផាយសៅាមង្ផបកសដើមផអីនុវរថ                            
- សរៀបចំព័រ៌មានចំាបាច់នន សដើមផផីសពឝផាយដល់បុគគលិក និងអបកជំងឺ 
- ចូលរមួកបុងលបជំុសផសងៗ ជាមួយគណៈកមយការ/លកមុការងារននកបុងមនធីរសពទ្រ។ 

៦.៣.៥. រួនទី្របេ់នយសាល/អាោរ 
នយសាលទ្ទួ្លខុេលរូវ សលើការលគប់លគងសាលលបចំានែង ទក់ទ្ងនឹងបសចចកសទ្េង្ែទំ ការ

ទំ្នក់ទំ្នង ការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងរដឌបាលរបេ់សាល ។ នយសាល លរវូមានាោងរួនទី្ និងភារ
កិចច ចាេ់លាេ់។ ការទ្ទួ្លខុេលរូវចមផងៗ រមួមាន៖ 

 ចូលរមួការលបជំុសពលលពឹកសៅកបុងង្ផបក សោយសរៀបចំមសធាបាយននការសផធរលបកបសោយ 
លបេិទ្នភាព 

 សធឝើការង្បងង្ចកភារកិចច ឲ្របុគគលិកសៅាមេមទភាពជំនញរបេ់សគ 
 អនុវរថាមពិធីការនន ង្ដលបានោក់ចុុះឲ្រដំសណើ រការសៅកបុងង្ផបក 
 ការចូលរមួកបុងការង្ែទំ  ពាបាលអបកជំងឺ សោយលបងុលបយ័របកបុងការសធឝើឲ្រលបសេើរសឡើង ដ៏

សទ្ៀងទរ់នូវសាទ នភាពលបចំានែងរបេ់អបកជំងឺ 
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 ការវាយរនមវសលើគុណភាពង្ែទំ ពាបាលង្ដលបានផថល់ឲ្រអបកជំងឺ   
 ការង្ណនំ អប់រអំបកជំងឺ អបកកំដរ អំពីអនម័យ ការសលបើលបាេ់បងគន់ របបអាហារ មូលនិធិ

េមធម៌ 
 ការបណថុ ុះបណ្តថ លដល់បុគគលិក កបុងការងារលបចំានែង  
 ចូលរមួកបុងសធឝើង្ផនការបណថុ ុះបណ្តថ លេិេសសោយេេការជាមួយ លបធានង្ែទំ និង

សាលា ភូមិភាគ 
 ការេលមបេលមួលការងាររបេ់បុគគលិក និងជួយេលមួលដល់កមយវធីិជារិ។  

ការទ្ទួ្លខុេលរវូចមផងៗ ង្ផបកលគប់លគងមាន៖ 
 សោរព និង អនុវរថ ាមសោលការណ៍ននង្ដលសរៀបចំសឡើងសោយលបធានង្ែទំ  
 ការជួយសរៀបចំ ាោងរួនទី្ ភារកិចច 
 ការង្បងង្ចកសវន បំសពញការងាររបេ់បុគគលិក 
 ការអភិវឌណន៍ង្ផនការការងារ កបុងង្ផបក  
 ជួយបំសពញការងារ ដល់បុគគលិកសៅសពល មានអបកអវរថមាន 
 ការលររួពិនិររេកមយភាពវជិាជ ជីវៈ ដូចជាការោក់ឯកេណ្តឌ ន  សាវ កសឈាយ ុះជាសដើម 
 េេការ ជាមួយង្ផបកដនទ្  គណៈកមយការ និងបុគគលិក សផសងៗសៅកបុងមនធីរសពទ្រ  
 សាគ ល់ចាេ់ សចុះសលបើលបាេ់ ង្ែរកា នូវឧបករណ៍កបុងង្ផបក សោយដឹងពីសាទ នភាពរបេ់វា 
 ចារ់ង្ចងេថកុ សេបើេំុ និងលរួរពិនិររការសលបើលបាេ់សោយលរឹមលរវូ 
 លររួពិនិររាមោនការង្បងង្ចកកាកេំណល់  សោយង្ណនំ ពនរល់ដល់បុគគលិក និង

អរិែិជន 
 អប់រជំាលបចំា ដល់បុគគលិក កបុងការសោរពលកមេីលធម៌ វជិាជ ជីវៈ របេ់ខវួន  
 ធាន នូវការលគប់លគង សារសពើភ័ណឍ  ឱេែ បរកិាខ រសពទ្រ េមាម រៈអនម័យបានលែ 
 ការលគប់លគងឯកសារអបកជំងឺ  ការសឆវើយឆវងលបព័ននព័រ៌មាន និងការបំសពញឯកសារសផសងៗ

បានលែ 
 ការសរៀបចំ និងការបញ្ជូ នរបាយការណ៍លបចំាង្ខ  លរីមាេ ឆមាេ លបចំាឆ្ប ំបានទន់សពល។ 

៦.៣.៦. គណៈកមយការលគប់លគងមនធីរសពទ្រ 

ក. សោលបំណងៈ   
គណៈកមយការលគប់លគងមនធីរសពទ្រលរូវបសងកើរសឡើង សដើមផីធានការលគប់លគងលបកបសោយលបេិទ្ន

ភាព និងសឆវើយរបាមរលមូវការកបុងការបសលមើសេវាបានទន់សពលសវលា។ 
ខ .រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវៈ  
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 ការទ្ទួ្លខុេលរូវរបេ់គណៈកមយការលគប់លគងមនធីរសពទ្រគឺៈ 
• ធានលបរិបរថិការមុខងាររបេ់មនធីរសពទ្រលបកបសោយសជាគជ័យ សដើមផីេសលមច

សបេកកលមបេ់មនធីរសពទ្រ ។ 
• ធានធនធាន និងលទ្ពរេមផរថិរបេ់មនធីរសពទ្រលរូវបានសលបើលបាេ់ោ៉ងមានលបេិទិ្នភាព  
• ធានគុណភាពសេវាពាបាលនិងង្ែទំអបកជំងឺខភេ់ សោយសរៀបចំឲ្រកមយវធីិសលើកកមភេ់

គុណភាពនិងយនថការវាយរនមវគុណភាពជាលបចំា 
• ធានថាមគនថី/បុគគលិកទំងអេ់អនុវរថោ៉ងម៉រ់ចរ់នូវលកមេីលធម៌វជិាជ ជីវៈ 
• ធានលបរិបរថិការរបេ់មនធីរសពទ្រស្េបសៅនឹងនិោមឬេថង់ោង្ដលបានកំណរ់ និង

អភិបាលកិចចលែ 
• អភិវឌណ និងបចចុបផនបកមយង្ផនការយុទ្នសាស្រេថអភិវឌណន៍ និងង្ផនការលបរិបរថិ សេើយធាន

ថាោល់ការេសលមចចិរថនិង អនុវរថេកមយភាពគឺស្េបាមង្ផនការសនុះ។ 
• ាមោនលររួពិនិររ និងវាយរំនលការអនុវរថង្ផនការ កមយវធីិ និងនិោម/េថង់ោ សឆវើយ

របសៅនឹងអាទិ្ភាព និងសោលសៅរបេ់មនធីរសពទ្រ ។  
• សកៀងគរធនធានេិរញ្ដវរទុនិងបសចចកសទ្េ សដើមផអីភិវឌណន៍មនធីរសពទ្រ ពិសេេការសលើក

កមភេ់គុណភាពសេវាង្ែទំ-ពាបាល ។ 

គ. េមាជិកភាព 
• លបធាន  
• អនុលបធានមនធីរសពទ្រ 
• លបធានការោិល័យរដឌបាល បុគគលិក េិរញ្ដវរទុ 
• លបធានការោិល័យបសចចកសទ្េ 
• លបធានមនធីរពិសសាធន៍ 
• លបធានឱេែសាទ ន 
• លបធានគណៈកមយការេិរញ្ដបផទន 
• លបធានលកមុការងារសផសងៗ ( គវីនីក សលើកកមភេ់គុណភាព េុវរទិភាពឈាម បងាក រជំងឺ

ឆវង ។ល។ ) 
• លបធានគិលានុបោឌ ក 
• លបធានឆយប ។ 



សេចក្តីណែនាំេតីពីេាំែ ាំេក្ម្មភាពបង្គ្រប់េម្រាប់អភិវឌ្ឍម្ន្ទីរសពទ្យឆ្ន ាំ២០១៤ Page 116 

 

៦.៣.៧. គណៈកមយការបសចចកសទ្េ 

ក. សោលបំណង 
គណៈកមយការបសចចសទ្េលរវូបសងកើរសឡើង សដើមផីធានការពាបាល និងង្ែទំអបកជំងឺ មានគុណ

ភាព េុវរទិភាព និងលបេិទ្នភាព ស្េបាមសោលការណ៍ង្ណនំ  មគគុសទ្េក៍ ពិធីសារជារិ និងលកម
េីលធម៌វជិាជ ជីវៈ។   

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 
• ផសពឝផាយ និងង្ណនំដល់លគូសពទ្របុគគលិក អំពីការសលបើលបាេ់សោលការណ៍ង្ណនំមគគុ

សទ្េក៍ និងពិធីសារជារិែយីៗង្ដលោក់ឲ្រអនុវរថ។ 
• វភិាគទិ្នបន័យលបព័ននព័រ៌មានេុខាភិបាលមនធីរសពទ្រ សោយពិនិររសមើលនិនប ការននេូច

នករេំខាន់ៗ ដូចជាអលាសលបើលបាេ់ង្លគ រយៈសពលមធរមននការេលមាក អលាសាវ ប់
កបុងមនធីរសពទ្រ ។ល។ រចួកំណរ់អាទិ្ភាព បញ្ញហ លបឈម និងដំសណ្តុះស្សាយ ។  

• វាយរនមវអំពីរលមូវការធនធាន (មនុេស េិរញ្ដវរទុ េមាម រៈបរកិាខ រ ឧបករណ៍ បសចចកវទិ្ា) 
និងការោំលទ្ពីង្ផបកសផសងៗសទ្ៀរ សដើមផីធានលបរិបរថិការង្ផបកបសចចកសទ្េគវីនីកមាន
លបេិទ្នភាព និងលបេិទ្នផល។  

• ការសធឝើការស្សាវលជាវគវីនីក សដើមផីពលងឹងង្បបបទ្បសចចកសទ្េននគុណភាពសេវាសោយ
ង្ផែកសៅសលើភេឋុាងសវជជសាស្រេឋ និងេិកាស្សាវលជាវករណីឈឺ-សាវ ប់កបុងមនធីរសពទ្រ។ 

• សរៀបចំកមយវធីិសលើកកមភេ់គុណភាពសេវា ការបងាក រជំងឺឆវង និងលរួរពិនិររាមោនការ
អនុវរថន៍។ 

• វាយរនមវអំពីរលមូវការននការបណថុ ុះបណ្តថ លសៅនឹងកង្នវង សរៀបចំ និងអនុវរថកមយវធីិ     
បណថុ ុះបណ្តថ ល សដើមផីសលើកកមភេ់េមរទភាពមគនថីបុគគលិក។  

• បសងកើរយនថការទ្ទួ្លព័រ៌មានពីអបកជំងឺេថីអំពីគុណភាពសេវា និងលរួរពិនិររាមោន
ការសពញចិរថសពញសែវើមរបេ់អបកជំងឺ/អរិែិជនចំសោុះសេវាមនធីរសពទ្រ។ 

• សរៀបចំ និងេលមបេលមលួការសធឝើកមយេិការបេ់និេសិរ-េិេស ឲ្រមានលបេិទ្នភាព
សដើមផីធានបាននូវគុណភាពននការបណឋុ ុះបណ្តឋ លធនធានមនុេស។ 

• សលើកកមភេ់កិចចេេការរវាងង្ផបកបសចចកសទ្េ និងង្ផបកសផសងៗសទ្ៀរកបុងមនធីរសពទ្រ ។ 

គ. េមាេភាព 
• អនុលបធានមនធីរសពទ្រទ្ទួ្លបនធុកបសចចសទ្េ  ជាលបធាន 
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• លបធានការោិល័យបសចចកសទ្េ  ជាអនុលបធាន 
• លបធានង្ផបកលគប់ង្ផបក    ជាេមាជិក 
• លបធានគិលានុបោឌ ក (ង្ែទំ)   ជាេមាជិក 
• លបធានឆយប      ជាេមាជិក។ 

៦.៣.៨. គណៈកមយការេិរញ្ដបផទន 

ក .សោលបំណងៈ  គណៈកមយការសនុះលរូវបានបសងកើរសឡើងសដើមផីធានបាននូវការលគប់លគងធនធាន
របេ់មនធីរសពទ្រលបកបសោយរមាវ ភាព និងមានលបេិទ្នភាពខភេ់។  

ខ .េមាេភាព រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ  
េមាជិកគណៈកមយការសេវាេិរញ្ដបផទន រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរវូរបេ់ខវួន  លរូវអនុវរថ

ាមសេចកថីង្ណនំេថពីីការលគប់លគងេិរញ្ដបផទនេុខាភិបាល ជំពូកទី្៤ អំពីការលគប់លគង និងអនុវរថ
េិរញ្ដបផទនសៅកបុងមូលោឌ នេុខាភិបាល។  

៦.៣.៩. ការងារលគប់លគងគវីនីក ឱេែ និងការពាបាល 

ក. សោលបំណង  
លកមុការងារលគប់លគងគវីនីក ឱេែ និងការពាបាល លរូវបសងកើរសឡើង សដើមផីធានថាឱេែមាន

គុណភាព និងេុវរទិភាពលរូវបានសលបើលបាេ់កបុងមនធីរសពទ្រ ង្ដលជាមូលោឌ នេំខាន់មួយននការផថល់សេ
វាមានគុណភាពនិងលបេិទ្នភាព។  

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 
• ធានការសលបើលបាេ់ឱេែលបកបសោយេនិទនកមយ(ឱេែសារវន័ឋ)ស្េបាមមគគុសទ្េក៍

និងពិធីសារជារិ សោយសលជើេសរ ើេពិនិររសមើលឯកសារពាបាលនិងង្ែទំនិងសវជជបញ្ញជ
ជាសទ្ៀងទរ់ សេើយផថល់ព័រ៌មានលរឡប់សៅលគូសពទ្រពាបាល ឬមណឍ លេុខភាពវញិ។  

• ពាករណ៍អំពីរលមូវការឱេែ បរកិាខ រ និងលបរិករ សលបើលបាេ់(លបសភទ្ បរមិាណ និងរនមវ
ប៉ាន់សាយ ន)លបចំាឆ្ប ំនិងលរីមាេ រចួផថល់ឲ្រការោិល័យ/ង្ផបកេិរញ្ដវរទុ/លទ្នកមយ សដើមផ ី
ោក់បញ្ចូ លកបុងង្ផនការែវកិាលបចំាឆ្ប ំនិងង្ផនការលទ្នកមយរបេ់មនធីរសពទ្រ េលមាប់ការ
បញ្ញជ ទិ្ញ និងការផគរ់ផគង់។ 
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• ចូលរមួកបុងការលបគល់-ទ្ទួ្លឱេែ បរកិាខ រ និងលបរិករ ពីឃ្វ ំងឱេែកណ្តថ ល ឬពីអបក
ផគរ់ផគង់ សដើមផីធានការផគរ់ផគង់លរឹមលរូវាមលកខខណឍ ននការង្ចកចាយ/បញ្ញជ ទិ្ញ ដូចជា
លបសភទ្ បរមិាណ គុណភាព(ពិសេេកាលបរសិចជទ្កំណរ់សលបើលបាេ់) លបភពផលិរលរឹម
លរូវ។ល។ 

• លបមូល និងវភិាគព័រ៌មានេថីអំពីការសលបើលបាេ់ឱេែ បរកិាខ រ និងលបរិករ សោយផាភាជ ប់
នឹងនិនប ការននការសលបើលបាេ់សេវា សដើមផីជាមូលោឌ នកបុងការប៉ាន់សាយ នរលមវូការ និងវាយ
រនមវអំពីលបេិទ្នផលននការសលបើលបាេ់ និងលបេិទ្នភាពននការពាបាលង្ែទំ។  

• ស្សាវលជាវ និងផសពឝផាយព័រ៌មានែយីៗ េថីអំពីហាឝ ម៉ាកូសប៉ឌី ឱេែហាមឃ្រ់សលបើលបាេ់ ឬ
លរូវសលបើលបាេ់សោយលបុងលបយ័របបំផុរ ។ល។ សដើមផធីានលបេិទ្នភាព និងេុវរទិភាពអបក
ជំងឺ។  

• ពិនិររវាយរនមវបញ្ជ ីឱេែសារវន័ថជាសទ្ៀងទរ់សេើយអាចសេបើមកគណៈកមយការជារិថាប ក់ 
លកេួងពិនិររនិងេសលមចបញ្ចូ លលបសភទ្ឱេែែយីៗ ង្ដលលរវូការចំាបាច់ េលមាប់បញ្ចូ ល
កបុងបញ្ជ ីឱេែសារវនថ។  

• លររួពិនិររការសរៀបចំទុ្កោក់ឱេែ បរកិាខ រ និងលបរិករ កបុងឃ្វ ងំឱេែ និងឱេែសាទ ន 
លពមទំងពិនិររសមើលការសវចខចប់ឱេែផថល់ឲ្រអបកជំងឺ។   

• សរៀបចំ និងអនុវរថកមយវធីិបណឋុ ុះបណ្តឋ លដល់បុគគលិក-លគូសពទ្រកបុងមនធីរសពទ្រ ឬមណឍ ល
េុខភាព សដើមផីសលើកកមភេ់េមរទភាពននពិនិររ ពាបាលនិងង្ែទំ។ 

• ផថល់ការោំលទ្ និងកិចចេេការ ជាមួយលកុមអភិបាលការសលបើលបាេ់ឱេែថាប ក់កណ្តថ ល 
ោជធានីសខរឋ និងស្េកុលបរិបរថិង្ដលមនធីរសពទ្រាំងសៅ។ 

• លបជំុោល់លពឹករយៈសពល ៣០-៦០នទី្ សដើមផពិីនិររោយការណ៍េកមយភាពលគប់លគងគវីនីក 
ឱេែ និងពាបាល។ 

• លបជំុពិភាកាេឋីពីបសចចកសទ្េគវីនីក និងពាបាលោល់េបាឋ េ៍ ១-២ ដង កបុងរយៈសពល 
៩០-១២០នទី្។ 

គ. េមាេភាព  
• លបធានការោិល័យបសចចកសទ្េ/ង្ផបកបសចចកសទ្េ(មនធីរសពទ្រស្េុកលបរិបរថិ) លបធាន 
• លបធានឃ្វ ំងឱេែ   អនុលបធាន 
• លបធានឱេែសាទ នោយ   សលខាធិការ  
• សវជជបណឍិ រ/លគូសពទ្រឯកសទ្េ    េមាជិក 
• លបធានង្ផបកសេវានីមួយៗ   េមាជិក 
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• លបធានមណឍ លេុខភាព (សៅជិរមនធីរសពទ្របង្ងែកថាប ក់ស្េុក)  េមាជិក។  

៦.៣.១០. លកមុការងារលររួពិនិររេុវរទិភាពឈាម 

ក. សោលបំណង 
លកមុការងារលររួពិនិររេុវរទិភាពឈាមលរវូបានបសងកើរសឡើងកបុងសោលបំណង ធានការផថល់សេ

វាកមយផថល់ឈាមកបុងមនធីរសពទ្រសឆវើយរបនឹងេថង់ោរគុណភាព និងេុវរទិភាព ង្ដលបានកំណរ់សៅកបុង
សោលនសោបាយជារិ និងសោលការណ៍ង្ណនំេឋីពីការសលបើលបាេ់ឈាម និងផលិរផលឈាម។  
ព័រ៌មានលមែិរេូមសមើលសោលនសោបាយជារិេថីពីការលររួពិនិររការចមវងសោគ។  

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 
• ធានឈាម និងផលិរឈាមង្ដលសលបើលបាេ់កបុងមនធីរសពទ្រ មានគុណភាព និងេុវរទិភាព 

សេើយសឆវើយរបសៅនឹងលកខខណឍ សវជជសាស្រេថឬរលមវូការគវីនីកេលមាប់ការពាបាលនិង
ង្ែទំ។  

• ធានេុវរទិភាពបុគគលិក និងេុវរទិភាពអបកជំងឺ សោយបងាក រសលោុះថាប ក់ង្ដលអាចបណ្តថ ល 
មកពីសេវាកមយផថល់ឈាមនិងផលិរផលឈាម។ 

• ធានការផគរ់ផគង់ឈាម និងផលិរផលឈាមលគប់លោន់ និងទន់សពលសវលាាមេំសណើ េំុ
ពីង្ផបកពាបាល ។ 

• ធានោយ នការលក់ដូរឈាមឬផលិរផលឈាមកបុងមនធីរសពទ្រ ទំងឈាម ឬផលិរផល
ឈាមង្ដលផគរ់ផគង់សោយមជឈមណឍ លជារិផថល់ឈាម និងឈាមង្ដលលគសួារអបកជំងឺផថ
ល់។ ការទ្ទួ្លឈាមពីអបកផថល់ឈាមអាជីព លរូវហាមឃ្រ់ោច់ខារ។  

• ផសពឝផាយ អប់រ ំនិងបណឋុ ុះបណ្តឋ ល លគូសពទ្របុគគលិកអំពីសោលការណ៍ និងង្បបបទ្បសចចក 
សទ្េននការសលបើលបាេ់ឈាម ការបញ្ចូ លឈាម ការលគប់លគងឈាមអបកជំងឺ ។  

• លររួពិនិររាមោនការសលបើលបាេ់ឈាមនិងផលិរផលឈាម លពមទំងការសរៀបចំទុ្កោក់ 
ង្ែរកាឈាមនិងផលិរផលឈាម ឲ្របានលរឹមលរូវាមនិោមបសចចកសទ្េ។  

• ពិនិររសមើលសឡើងវញិករណីសលោុះថាប ក់ ឬលបរិកមយសលើអបកជំងឺង្ដលបណ្តថ លមកពីការបញ្ចូ ល
ឈាម សេើយចារ់វធិានការសោុះស្សាយជាបនធ ន់។ កបុងករណីចំាបាច់ គបផីផថល់របាយ
ការណ៍សៅគណៈកមយការជារិេឋីពីការសលបើលបាេ់ឈាមកបុងសោលបំណងគវីនីក សដើមផពិីនិររ 
និង ផថល់អនុសាេន៍មកមនធីរសពទ្រ ឬអងគភាពោក់ព័នន។  
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• លបជំុលបចំាង្ខ រយៈសពល ៦០-១២០នទី្ សដើមផីពិនិរររបាយការណ៍េកមយភាពគវីនីកឈាម 
និងផលិរផលឈាម ។ 

គ. េមាេភាព 
• អនុលបធានមនធីរសពទ្រ    លបធាន 
• លបធានង្ផបកផឋល់ឈាម ឬមគនថីទ្ទួ្លបនធុកសេវាផឋល់ឈាម(ភាគសលចើនសៅមនធីរសពទ្របង្ងែក

ថាប ក់ស្េុក)។       អនុលបធាន 
• លគូសពទ្រឯកសទ្េ ឬលគូសពទ្រពាបាល  េមាជិក  
• លបធានមនធីរពិសសាធន៍    េមាជិក 
• លបធានឃ្វ ំងឱេែ     េមាជិក 
• បុគគលិកឱេែសាទ ន     េមាជិក 
• គិលានុបោឌ ក/យិកា    េមាជិក 
• ឆយប       េមាជិក 
• បុគគលិករដឌបាលទ្ទួ្លលគប់លគងឯកសារអបកជំងឺ  េមាជិក 
• បុគគលិកង្ផបកេិរញ្ដវរទុ    េមាជិក។ 

៦.៣.១១. លកមុការងារលររួពិនិររការចមវងសោគ  

ក. សោលបំណង 
សោលបំណងននការបសងកើរលកមុការងារលររួពិនិររការចមវងសោគ គឺសដើមផីធានការោរបុគគលិក 

អបកជំងឺ/អរិែិជន និងសាធារណៈជនកំុឲ្រទ្ទួ្លការចមវងសោគ សោយបងាក រនិងលគប់លគងសាទ នភាពោល
ោលននការចមវងសោគសៅកបុងមនធីរសពទ្រ ។ វធិានការចមផងង្ដលលរូវលបរិបរថិគឺអនម័យលែ។  

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 
• ផថល់ការង្ណនំដល់លគូសពទ្រ/បុគគលិក ទក់ទ្ងនឹងការអនុវរថការលគប់លគងការឆវងសោគ និង

យុទ្នសាស្រេថននេលមាប់ការពិនិររាមោន ការបងាក រ និងការលគប់លគងសេវាង្ែទំង្ដល
លបឈមនឹងការចមវងសោគ និងភាពសំុារបេ់សមសោគជាមួយឱេែ ង្ដលគំោមកំង្េងការ
បងាក រ និងការពាបាល បងករសឡើងបាក់សររ ីប៉ាោ៉េីុរ វរីេុ និងផសរិ។  

• សរៀបចំកមយវធីិបងាក រ និងការលគប់លគងការចមវងសោគ សោយោប់បញ្ចូ លទំងការបណថុ ុះបណ្តថ
ល សេើយោក់បញ្ចូ លកបុងង្ផនការលបរិបរថិលបចំាឆ្ប ំ កបុងសនុះមានទំងង្ផនការែវកិា។  
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• លររួពិនិររាមោនការអនុវរថកមយវធីិបងាក រ និងការលគប់លគងការចមវងសោគ របេ់ង្ផបកទំង
អេ់កបុងមនធីរសពទ្រ ដូចជាអភិបាលនិងពិនិររសមើលការអនុវរថការង្ែទំអបកជំងឺលបចំានែង និង
វាយរនមវអំពីសាទ នភាពននការចមវងសោគសៅកបុងមនធីរសពទ្រ។ 

• ាមោនព័រ៌មានែយីៗ និងផសពឝផាយដល់មគនថី/បុគគលិកអំពីការចមវងសោគ ឬការផធុុះោររារ
ននជំងឺ សដើមផីសលើកកមភេ់ការលបងុលបយ័រប និងសលរៀមលកខណៈសឆវើយរបទន់សពលសវលា និង
មានលបេិទ្នភាព ពិសេេកបុងករណីការផធុុះោររារមានលទ្ង់លទយធំ។  

• ផថល់ការបណថុ ុះបណ្តថ លដល់បុគគលិកេុខាភិបាលេថីពីការអនុវរថកមយវធីិលគប់លគង និងបងាក រ
ការចមវងសោគ ោ៉ងរិចណ្តេ់មួយឆ្ប ំមថង។ 

• ធានការផគរ់ផគង់េមាម រៈនិងបរកិាខ រសពទ្រ េមាម រៈអនម័យ ឲ្របានលគប់លោន់ ដូចជា េឺោុងំ 
មជុល លបអប់េុវរទិភាព សាបូ៊ េមាម រៈេលមាប់ជលមុះការចមវងសោគ ែង់បាវ េធីក ធុងេំោម 
។ល។ សោយោយការណ៍សៅការោិល័យ ឬង្ផបកង្ដលទ្ទួ្លខុេលរូវផគរ់ផគង់។  

• ធានសេោឌ រចនេមភ័ននេមរមរ េលមាប់ការបងាក រការចមវងសោគដ៏មានលបេិទ្នភាព សៅកបុង
មនធីរសពទ្រ ដូចជាបណ្តថ ញទឹ្កសាែ រសលបើលបាេ់បងគន់អនម័យ លបព័ននលូ និងអគគិេនីជាសដើ
ម។ 

គ. េមាេភាព 
• អនុលបធានមនធីរសពទ្រ     លបធាន 
• លបធានការោិល័យបសចចកសទ្េ    អនុលបធាន 
• លបធានគិលានុបោឌ ក     សលខាធិការ 
• លបធានការោិល័យរដឌបាល េិរញ្ដវរទុ    េមាជិក 
• លបធានង្ផបកសេវាគវីនីកនីមួយៗ     េមាជិក 
• លបធានង្ែទំាមង្ផបកនីមួយៗ     េមាជិក 
• ង្ផបកអរិេុខុមជីវសវជជសាស្រេថ (Clinical microbiology)  េមាជិក 
• លបធានង្ផបកឱេែសាទ ន      េមាជិក 
• លបធានង្ផបករមាង ប់សមសោគ     េមាជិក 
• លបធានង្ផបកសគេកិចច     េមាជិក។ 

៦.៣.១២. លកមុការងារសលើកកមភេ់គុណភាព 

ក. សោលបំណងៈ  
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 លកមុការងារសលើកកមភេ់គុណភាព លរវូបសងកើរសឡើងសដើមផីធានការផថល់សេវាសោយមនធីរសពទ្រ មាន
គុណភាព លបេិទ្នភាព និងេុវរទិភាពដល់អបកជំងឺ។ 

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 
• េលមបេលមួល និងោំលទ្ដល់ការសរៀបចំលកុមការងារសលើកកមភេ់គុណភាពសៅថាប ក់មនធីរ

សពទ្រ និងមណឍ លេុខភាព សដើមផីអភិវឌណង្ផនការសលើកកមភេ់គុណភាព។ 
• ោំលទ្ ជលមុញ និងផឋួចសផឋើមគំនិរដល់លកមុសលើកកមភេ់គុណភាពលគប់ថាប ក់កបុងការបសងកើរ និង

អនុវរឋ គសលមាងសលើកកមភេ់គុណភាពសៅាមអងគភាព ។ 
• សធឝើការវភិាគ និងរកឱរសឃើញនូវបញ្ញហ គនវឹុះជាមូលោឌ នង្ដលទក់ទ្ងនឹងការផឋល់សេវាេុខា 

ភិបាលសដើមផជីលមុញការងារសលើកកមភេ់គុណភាព។ 
• ជលមុញឱរមនធីរសពទ្រ និងមណឍ លេុខភាពទំងអេ់កបុងោជធានី-សខរឋ របេ់ខវួនអនុវរឋនូវ

ការងារ វាយរនមវសោយខវួនឯងជាសទ្ៀងទរ់។ 
• ជួយោំលទ្សលើង្ផបកបសចចកសទ្េ និងខិរខំង្េឝងរកលបភពធនធានសដើមផីោំលទ្ដល់ការអនុវរឋ 

ង្ផនការង្កលមែគុណភាព។ 
• លបមូលផឋុំ និងលគប់លគងនូវេំណំុឯកសារ សោលនសោបាយ យុទ្នសាស្រេឋ ពិធីសារជារិ 

សេចកឋីង្ណនំ លិខិរបទ្ោឌ ន និងគំរ ូេឋង់ោ ននង្ដលទក់ទ្ងសលើការង្កលំអគុណភាព  
• បសងកើរនូវយនឋការននការសលើកទឹ្កចិរឋដល់លកមុអនុវរឋការងារលបកបសោយសជាគជ័យ ។ 
• សធឝើការាមោនជាលបចំា វាយរនមវ សកៀងគរធនធាន និងេលមបេលមួលឱរមានការវាយរនមវ 

ពីខាងសលៅសលើការបំសពញការងារសលើកកមភេ់គុណភាព លពមទំងសរៀបចំចងលកងជាឯកសារ 
នូវបទ្ពិសសាធន៍ទំងឡាយង្ដលទ្ទួ្លបានជូនដល់លកុមការងារសលើកកមភេ់គុណភាពថាប ក់
ជារិ។ 

• សធឝើរបាយការណ៍ជាសទ្ៀងទរ់ សរៀងោល់៣ង្ខមឋងអំពីការងារង្កលមែគុណភាពសេវាសៅមនធីរ 
សពទ្រ និងមណឍ លេុខភាព។  

គ. េមាេភាព 
• លបធានលកមុការងារសលើកកមភេ់គុណភាពថាប ក់ោជធានី-សខរឋ៖ លបធានមនធីរេុខាភិបាល  

សខរឋ -ោជធានី ជាលបធាន។ 
• អនុលបធានលកុមការងារសលើកកមភេ់គុណភាពថាប ក់ោជធានី-សខរឋ៖ អនុលបធានមនធីរេុខាភិ

បាល ១របូ ជាអនុលបធាន។ 
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• េមាជិកលកមុការងារសលើកកមភេ់គុណភាពថាប ក់ោជធានី-សខរឋ៖ រមួមាន លបធានង្ផបក 
បសចចកសទ្េសខរឋ និងលបធានង្ផបកោក់ពនន័ននរបេ់មនធីរេុខាភិបាល លបធានស្េុក
លបរិបរឋិ ទំងអេ់ទូ្ទំងសខរឋ លបធានមនធីរសពទ្របង្ងែកសខរឋ-ស្េុក និង អងគការនដគូេុខាភិ
បាល ង្ដលកំពុងោំលទ្ការងារេុខាភិបាលកបុងោជធានី-សខរឋ ។ 

៦.៣.១៣. លកមុការងារលគប់លគងការង្ែទំជំងឺ 

ក. សោលបំណងៈ 
  លកមុការងារសនុះ លរូវបសងកើរសឡើងសដើមផីធានគុណភាពការង្ែទំជំងឺ។  លកមុការងារង្ែទំជំងឺមាន 
នយសាល  នយង្ផបក លបធានង្ផបកង្ែទំមនធីរសពទ្រ។ 

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវៈ 
 ការចូលរមួកបុងការង្ែទំពាបាលអបកជំងឺ 

 ការវាយរនមវគុណភាពង្ែទំពាបាលង្ដលបានផឋល់ដល់អបកជំងឺ 

 ការអប់រអំបកជំងឺ 

 ការបណឋុ ុះបណ្តឋ លដល់បុគគលិក និង និេសិរ គិលានុបោឌ ក.ឆយប 

 ការេលមបេលមួល និង ជួយេលមួល ោល់េកមយភាពកមយវធីិជារិ។ 

ការេេលបរិបរឋិការជាមួយង្ផបកលគប់លគង របេ់នយសាល រមួមាន៖ 

 ការជួយការងារសរៀបចំ ាោងរួនទី្ភារកិចច  

 ការអភិវឌណន៍ង្ផនការការងារ 

 ការជួយការងារបុគគលិក 

 ការលររួពិនិររ េកមយភាពវជិាជ ជីវៈ ដូចជាការោក់ឯកេណ្តឌ នជាសដើម 

 ការេេការ និងទក់ទ្ងជាមួយនឹងនយសាលដនទ្សទ្ៀរ  គណៈកមាយ ធិការង្ផបកដនទ្
សទ្ៀរននមនធីរសពទ្រ និង បុគគលិក សផសងៗសទ្ៀរ 

 ការធានលគប់លគងបរកិាខ រសពទ្រឱរមានអនម័យ អាចសលបើលបាេ់បានលរឹមលរវូ 

 ការលគប់លគងឯកសារអបកជំងឺ ការសឆវើយឆវងព័រ៌មាន និងការបំសពញឯកសារសផសងសទ្ៀរ 
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 ការសរៀបចំ និងបញ្ជូ ន របាយការណ៍លបចំាង្ខ លរីមាេ ឆមាេ និងរបាយការណ៍លបចំា
ឆ្ប ំ។ 

គ. េមាេភាពៈ 
 លបធានលកមុការងារលគប់លគងការង្ែទំជំងឺ គឺ គិលានុបោឌ ក-យិការ ឬឆយបង្ដលបាន

បណឋុ ុះបណ្តឋ ល 

 នយសាល  នយង្ផបក... ។ល។ 

ឃ. ការង្រងាំងេមាជិកភាពៈ 
 លបធានលកមុការងារលគប់លគងង្ែទំជំងឺ គឺ គិលានុបោឌ ក-យិការ ឬ ឆយបង្ដលបានបណឋុ ុះ

បណ្តឋ ល 

 លបធាន និងេមាជិកលរូវង្រងាំងសោយលបធានមនធីរសពទ្រ 

 េមាជិកភាពទំងអេ់មានេិទ្និសេបើេំុលបធានមនធីរសពទ្រសដើមផងី្រងាំងេមាជិកណ្ត
មាប ក់ង្ដលចំាបាច់។ 

ង. ចំនួនការលបជំុៈ 
 លបជំុពិភាកាោប លបចំាង្ខរយៈសពល ៦០-១២០នទី្ សដើមផីលររួពិនិររាមោន និងវាយ

រនមវសលើការអនុវរឋកមយវធីិ លបយុទ្នទ្ប់សាក រ់ការឆវងសោគ។ 

៦.៤.   ង្ផបកទំ្នក់ទំ្នងអរិែិជន 

ក.សោលបំណងៈ  
ង្ផបកទំ្នក់ទំ្នងអរិែិជនលរូវបសងកើរឲ្រមានសៅលគប់មនធីរសពទ្រ សដើមផីសលើកកមភេ់ការលបាស្េ័យ 

ទក់ទ្ង ទំំងសៅកបុងមនធីរសពទ្រ ទំងរវាងមនធីរសពទ្រនិងអរិែិជន/េេគមន៍។  

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវៈ 
• ផថល់ព័រ៌មានចំាបាច់នន ង្ដលអបកជំងឺ/អរិែិជនលរូវការ សៅសពលមកទ្ទួ្លសេវាសៅ

មនធីរសពទ្រ ពិសេេអបកជំងឺ/អរិែិជន ង្ដលមកមនធីរសពទ្រសលើកទី្មួយ ដូចជាជួយបងាហ ញទី្
ាំងផថល់សេវា កង្នវងបង់នែវសេវា ការោិល័យភាប ក់ងារមូលនិធិេមធម៌ ឬសេវាធាន
ោ៉ប់រងេុខភាពេេគមន៍ ។ល។ 
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• ពនរល់អំពីសេវាេិរញ្ដទនរបេ់មនធីរសពទ្រ សេវាបង់នែវ មូលនិធិេមធម៌និងសេវាោ៉ប់រង
េុខភាពសផសងៗសទ្ៀរ។ 

• ពនរល់អបកជំងឺ/អរិែិជនអំពីសេរុផលននង្ដលោរ់ឆងល់ កបុងករណីចំាបាច់រកជំនួយពី
លបធានការោិល័យរដឌបាលសដើមផីសធឝើការពនរល់បង្នទម។ 

• ទ្ទួ្លនិងករ់លាបណថឹ ងរវ៉ារបេ់អបកជំងឺ/អរិែិជន សេើយោយការណ៍សៅលបធានការោិ 
ល័យរដឌបាល ជាសរៀងោល់នែង។ 

• លបមូលនិងទ្ទួ្លនូវព័រ៌មានលរឡប់អំពីការសពញចិរថរបេ់អរិែិជន។ 

គ. េមាេភាព 
ង្ផបកសនុះលរវូមានបុគគលិក ១នក់ សៅ ៣នក់ សៅកលមិរមនធីរសពទ្របង្ងែក។ បុគកលិកទំងសនុះ

អាចជាបុគគលិករដឌ ឬបុគគលិកកិចចេនា ង្ដលលរូវមានលកខណៈេមផរថិដូចខាងសលកាមសនុះ៖ 

• មានការយល់ដឹងទក់ទ្ងនឹងដំសណើ រការមនធីរសពទ្រលគប់ង្ផបក 
• មានការយល់ដឹងអំពីសវនោមលបចំាការទំងអេ់សៅកបុងមនធីរសពទ្រ 
• មានការយល់ដឹងអំពីសេវាេិរញ្ដទនេុខាភិបាល មូលនិធិេមធម៌ និងគសលមាងធាន

ោ៉ប់រងេុខភាពនន។ 
• មានភាពបិុនលបេប់កបុងការទំ្នក់ទំ្នង និងរេួោយោក់ទក់។ 

៦.៥. អនុគណៈកមយការសផសងៗ 

៦.៥.១. អនុគណៈកមយការវន័ិយ និងនិយ័រកមយ 

ក. សោលបំណងៈ បសងកើរសឡើងសដើមផីពលងឹងការអនុវរថន៍លកមេីលធម៌ កបុងចំសណ្តមបុគគលិកមនធីរ
សពទ្រ។ 

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវៈ  
រួនទី្ និង មុខងារ របេ់ អនុគណៈកមយការង្ផបកវន័ិយ និង និយ័រកមយ គឺ៖ 

• ជូនដំណឹងដល់ បុគគលិកទំងអេ់ឱរបានលជាប អំពីបទ្បញ្ញព នផធកបុង។ 
• លររួពិនិររ និងាមោនវរឋមានរបេ់បុគគលិកទំងឡាយ។  
• លររួពិនិររ និងអសងករោល់េកមយភាពង្ដលមិនស្េបចាប់និងចារ់វធិានការណ៍ឱរ

បានទន់សពលសវលា។ 
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• ទ្ទួ្ល និងសោុះស្សាយ នូវោល់េំសណើ  និង ការរវ៉ាទំងអេ់ របេ់បុគគលិក។ 
• ទ្ទួ្លខុេលរូវ ចំសោុះេនឋិេុខ និង វន័ិយ សៅកបុងមនធីរសពទ្រ។ 
• ពិភាកា និង សធឝើការសបាុះសឆ្ប រសោយេមាង រ់ សលើបញ្ញហ ពិបាកៗរបេ់បុគគល។ 
• ពិនិររង្ករលមូវសឡើងវញិ និង ង្កលំអបទ្បញ្ញព នផធកបុង។ 
• វាយរនមវ និង សលើកទឹ្កចិរឋ ដល់បុគគលិកឱរមានេកមយភាពការងារលែ។ 

គ. េមាេភាពៈ   
• ការង្រងាំងេមាជិកភាពៈ  លបធានមនធីរសពទ្រ មានេិទ្និង្រងាំងេមាជិកសៅកបុង អនុគណៈ

កមយការង្ផបកវន័ិយ និង និយ័រកមយ។  
• ចំនួនការលបជំុៈ អនុគណៈកមយការង្ផបកវន័ិយ និងនិយ័រកមយ លរូវសកាុះលបជំុេមាជិក ជាសរៀងោល់

ង្ខមុននឹងមានការជួបលបជំុរបេ់ គណៈ កមយការេិរញ្ដបផទនេុខាភិបាល។ 

៦.៥.២.  អនុគណៈកមយការ លររួពិនិររ និងវាយរនមវសលើគសលមាងបង់នែវសេវា 

ក .សោលបំណងៈ  
បសងកើរ និងលគប់លគងលបព័ននបង់នែវសេវាលបកបសោយរមាវ ភាព និងរនមវេមរមរអាចទ្ទួ្លយក

សោយលបជាជនទូ្សៅកបុងរំបន់។ 

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 
េូមពិនិររសមើលសេចកឋីង្ណនំេឋីពីការងារលគប់លគងេិរញ្ដបផទនេុខាភិបាល េឋីពីគសលមាង

បង់នែវសេវាសលបើលបាេ់ ចំសោុះរួនទី្មុខងារេមាជិកភាព និងោល់េកមយភាពទំងឡាយង្ដលទក់ទិ្ន
នឹងអនុគណៈកមយការសនុះ។ 

៦.៥.៣. អនុគណៈកមយការផគរ់ផគង់ និងលទ្នកមយ 
អនុគណៈកមយការសនុះ លរវូអនុវរថាមសេចកថីង្ណនំេថពីីការលគប់លគងេិរញ្ដបផទនេុខាភិបាល 

ជំពូកទី្៤ អំពីការលគប់លគង និងអនុវរថេិរញ្ដបផទនសៅកបុងមូលោឌ នេុខាភិបាល។  

៦.៦. ការលបជំុសផសងៗ 
សលៅពីកិចចលបជំុទំងឡាយរបេ់គណៈកមយការនិងអនុគណៈកមយការ ការលបជំុបង្នទមសផសងៗសទ្ៀរលរវូ

សធឝើសឡើងសោយ ជូនដំណឹងដល់ បុគគលិកទំងអេ់ និងអសញ្ជ ើញឱរពួកសគចូលរមួសោុះស្សាយបញ្ញហ  
ទំងឡាយជាមួយោប ។ 
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• ការលបជំុលបចំានែង ជាមួយបុគគលិកេំខាន់ៗង្ដលរមួមាន លបធានមនធីរសពទ្រ អនុលបធានមនធីរសពទ្រ 
លបធានង្ផបក នយសាល សវជពបណឍិ រ និង លគូសពទ្រមធរមសផសងៗសទ្ៀរ លរូវសធឝើសឡើងជាសរៀងោល់លពឹក ឬ 
កបុងសពលរសេៀលក៏បានង្ដរ សដើមផពិីភាកាបញ្ញហ អបកជំងឺ សដើមផីផសពឝផាយព័រ៌មាន និង ឱរសោបល់សលើ
អនុសាេន៍របេ់គណៈកមាយ ការលគប់លគង។ 

• លបជំុគវីនីកកបុងមនធីរសពទ្រលបចំាេបាថ េ៍ និងលបចំាឆ្ប ំ និងអនថរមនធីរសពទ្រកបុងរំបន់លបចំាឆ្ប ំ 

• បង្នទមសៅសលើកិចចលបជំុធមយាជាសទ្ៀងទរ់ លរវូមានកាឋ រសខៀនព័រ៌មានបុគគលិក េលមាប់បិទ្ផាយ
អំពីសោលនសោបាយចាប់ និង បទ្ បញ្ញជ ែយីៗង្ដលទក់ទ្ងការងារលបចំានែងរបេ់បុគគលិកមនធីរសពទ្រ។ 
ចំង្ណកឯលទ្នផលង្ដលបានមកពីេវនកមយសៅកបុងមនធីរសពទ្រ ដូចជា ចំនួនអបកជំងឺ ចំនួនបុគគលិក លទ្ន
ផលសេវាេុខាភិបាល និង ព័រ៌មានេិរញ្ដបផទន។ល។ គួរបិទ្លបកាេលបាប់ជាសេចកឋី ជូនដំណឹង 
ផងង្ដរ។ 

• ជលមុញឱរមានកិចចលបជំុជាមួយនឹងេេគមន៍មូលោឌ ន ឲ្របានមួយឆ្ប ំមឋង ឬពីរដង។ 

េសងខបអំពីការធានគុណភាពសេវា - រចនេមភ័ននលគប់លគង 

• ោល់បុគគលិកជាន់ខភេ់ទំងអេ់ លរូវមានាោងរួនទី្ភារកិចច ង្ដលលរវូេរសេរបញ្ញព ក់ឱរបាន
ចាេ់លាេ់ អំពីការទ្ទួ្លខុេលរូវរបេ់ខវួន។ 

• គណៈកមយការ លរវូមានរួនទី្ភារកិចចចាេ់លាេ់ សេើយេិទ្និអំណ្តចរបេ់គណៈកមាយ ការ មិនលរវូ
លបទំងលបសទ្ើេនឹងការទ្ទួ្ល ខុេលរូវរបេ់លបធានង្ផបក ឬ នយសាលសឡើយ ។ 

៦.៧. ការសធឝើង្ផនការ និងែវកិា  

ក. សោលបំណង  
មនធីរសពទ្របង្ងែកទំងអេ់លរូវបសងកើរលកមុការងារង្ផនការនិងែវកិានីយកមយមួយ សៅសលកាមការ

ទ្ទួ្លខុេលរូវរបេ់អនុលបធានមនធីរសពទ្រមួយរបូ សដើមផទី្ទួ្លខុេលរូវកបុងការកសាងង្ផនការរយៈសពល
ខវី និងរយៈសពលមធរម សដើមផីអភិវឌណន៍មនធីរសពទ្រលបកបសោយចិរភាព កបុងសនុះរមួមានង្ផនការយុទ្ន
សាស្រេថអភិវឌណន៍មនធីរសពទ្រ ង្ផនការយុទ្នសាស្រេថែវកិា៣ឆ្ប ំ (ជាង្ផនការរកិំល) និងង្ផនការលបរិបរថិ
លបចំាឆ្ប ំនិងែវកិាលបចំាឆ្ប ំ។  

ខ. រួនទី្ និងការទ្ទួ្លខុេលរូវ 
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• កសាងង្ផនការយុទ្នសាស្រេថអភិវឌណន៍មនធីរសពទ្ររយៈសពល ៥ ឆ្ប ំ  និងោក់ឲ្រអនុវរថាមរយៈ
ង្ផនការយុទ្នសាស្រេថែវកិា ៣ ឆ្ប ំនិងង្ផនការលបរិបរថិលបចំាឆ្ប ំ។ 

• សរៀបចំកាលវភិាគននការអភិវឌណន៍ង្ផនការយុទ្នសាស្រេថែវកិា ៣ឆ្ប ំ និង ង្ផនការលបរិបរថិលបចំា 
ឆ្ប ំ រមួទំងង្ផនការែវកិា សោងាមង្បបបទ្ង្ផនការ និងែវកិានីយកមយរបេ់លកេួងេុខាភិ
បាល និងការង្ណនំរបេ់លកេួងសេដឌកិចចនិងេិញ្ដវរទុ ។ ផសពឝផាយកាលវភិាគសនុះដល់
លគប់ង្ផបកទំងអេ់ឲ្របានដឹង និងអនុវរថ។  

• អនុវរថង្បបបទ្ង្ផនការនិងែវកិានីយកមយលបចំាឆ្ប ំ សោយអនុវរថេកមយភាព ដូចរសៅៈ 
- លបជំុពិនិររវាយរនមវលទ្នផលននការអនុវរថង្ផនការឆ្ប ំមុន សោយមានការចូលរមួពីមគនថី 

និងបុគគលិកទូ្ទំងមនធីរសពទ្រ បុ៉ង្នថលរូវរកាទុ្កមគនថី បុគគលិកឲ្រមានាមសេវា/ង្ផបក 
សដើមផីធានកិចចដំសណើ រការផថល់សេវាជាធមយា។  

- កសាងង្ផនការយុទ្នសាស្រេថែវកិា និងង្ផនការលបរិបរថិលបចំាឆ្ប ំរបេ់មនធីរសពទ្រ សោយ
េំសោគង្ផនការេកមយភាព និងង្ផនការែវកិា ពីលគប់ង្ផបកទំងអេ់កបុងមនធីរសពទ្រ 
សេើយោក់ជូនគណៈកមយការលគប់លគងមនធីរសពទ្រពិនិររ និងេសលមចមុនសផញើសៅលកេួង
េុខាភិបាល/មនធីរេុខាភិបាល/ការោិល័យស្េកុលបរិបរថិ។ 

- សរៀបចំង្ផនការលបចំាលរីមាេ សដើមផអីនុវរថង្ផនការលបរិបរថិលបចំាឆ្ប ំ។ 
• ផថល់ជំនួយបសចចកសទ្េដល់ការកសាងង្ផនការ និងែវកិាសៅាមការោិល័យ/ង្ផបក។ 
• លររួពិនិររាមោនការអនុវរថង្ផនការ ាមរយៈការលបជំុពិនិររលទ្នផលលបចំាលរីមាេ 

សោយមានការចូលរមួពីលគប់ការោិល័យ/ង្ផបកទំងអេ់កបុងមនធីរសពទ្រ។ 
• លគប់លគងលបព័ននទិ្នបន័យព័រ៌មានវទិ្ាេលមាប់ការកសាងង្ផនការនិងែវកិាលបចំាឆ្ប ំ និងសលបើ

លបាេ់ទិ្នបន័យកបុងលបព័ននលគប់លគងព័រ៌មានវទិ្ាេុខាភិបាល កបុងការវភិាគសមើលលទ្នផលនន
ការផថល់សេវាពិនិររ និងពាបាល កបុងមនធីរសពទ្រ លបចំាង្ខ លបចំាលរីមាេ និងលបចំាឆ្ប ំ។  

• ធានមានព័រ៌មានលគប់លោន់ អំពីការផថល់សេវា សាទ នភាពបុគគលិក េិរញ្ដវរទុ លទ្នកមយ ការ
ផគរ់ផគង់ឱេែ បរកិាខ រ លបរិករ ឧបករណ៍សពទ្រ និងេមាម រៈសលបើលបាេ់សផសងៗសទ្ៀរ រមួទំងសេ
ោឌ រចនេមភ័ននរបូវនថ េលមាប់សលបើលបាេ់សៅសពលវភិាគអំពីលទ្នផលលបចំា កំណរ់ចំណុច
សខាយចំណុចខាវ ំង បញ្ញហ លបឈម អាទិ្ភាព ដំសណ្តុះស្សាយ។ល។ 

គ. េមាេភាព 
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• អនុលបធានមនធីរសពទ្រ     លបធាន 
• លបធានការោិល័យ/ង្ផបកបសចចកសទ្េ   េមាជិក 
• លបធានការោិល័យ/ង្ផបកបុគគលិក េិរញ្ដវរទុ   េមាជិក 
• មគនថីទ្ទួ្លបនធុកង្ផនការ និងព័រ៌មានេុខាភិបាល  េមាជិក 
• មគនថីទ្ទួ្លបនធុកឃ្វ ំងឱេែ/ឱេែសាទ ន   េមាជិក 
• លបធានង្ផបកទំងអេ់     េមាជិក។ 

៦.៨. លបព័ននព័រ៌មានេុខាភិបាល 
 ព័រ៌មានលរឹមលរវូ មានគុណភាព និងទន់សពលសវលា គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានេកាថ នុពល ជួយឲ្រ
ថាប ក់ដឹកនំមនធីរសពទ្រ និងមគនថីទ្ទួ្លខុេលរូវលគប់ង្ផបកទំងអេ់សធឝើការេសលមចចិរថបានលរឹមលរវូ កបុងការ
សលើកកមភេ់េកមយភាពននលគប់លគង និងផថល់សេវាសដើមផីសឆវើយរបសៅនឹងរលមូវការរបេ់អបកជំងឺ អរិែិជ
ន។ ការលគប់លគងលបព័ននព័រ៌មានេុខាភិបាល លរូវសផ្ទថ រជាចមផងសលើទិ្ដឌភាពមួយចំនួន ដូចបាន
អធិបាយខាងសលកាមសនុះ។ 

៦.៨.១. លបព័ននចុុះបញ្ជ កីរ់លា 

 មនធីរសពទ្រលរវូសលបើលបាេ់បញ្ជ ីករ់លា និងបញ្ជ ីេលមង់ទិ្នបន័យលបចំានែង ង្ដលកំណរ់ឲ្រសលបើលបាេ់ 
សោយលកេួងេុខាភិបាល (េូមសមើលសេចកថីង្ណនំេថពីីបញ្ជ ីករ់លាឆ្ប ២ំ០១២)។ ការបូកេរបុទិ្នប 
ន័យ ពីបញ្ជ ីករ់លានីមួយៗ លរវូសធឝើសឡើងសៅនែងចុងសលកាយននង្ខ (ពីនែងទី្១ដល់នែងចុងសលកាយននង្ខ) រចួ 
បញ្ចូ លកបុងទ្លមង់របាយការណ៍លបចំាង្ខេលមាប់មនធីរសពទ្រ (ទ្លមង់ HO2(។ មនធីរសពទ្រគបផីបញ្ចូ ល
ទិ្នបន័យលបចំាង្ខនិមយៗ ាមលបព័ននព័រ៌មានេុខាភិបាលាមសគេទំ្ព័រ (HMIS) ឲ្របានមុននែងទី្៥ នន
ង្ខបនធ ប់ កបុងករណីមនធីរសពទ្រមានបណ្តថ ញកំុពរូទ័្រ និងសេវាអីុនធឺសណរ។  

បញ្ជី កតរ់តា ង្ដលលរូវសលបើលបាេ់សៅមនធីរសពទ្ររមួមានៈ 

1. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកពិនិររនផធសោុះ (ANC Register) 

2. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកេមមព (Maternity Register) 

3. បញ្ជ ីករ់លាសៅកបុងបនធប់េលមាល (Delivery Register) 

4. បញ្ជ ីករ់លាការង្ែទំសលកាយេលមាល (PNC Register) 

5. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកសោគស្រេថី (Gynecology Register) 

6. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកលរសចៀកលចមុុះបំពង់ក )ENT Register) 

7. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកវុះការ់ធំ(Surgery Register) 
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8. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកវុះការ់រូច)Minor Surgery Register) 

9. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកពិសលោុះជំងឺសលៅ (OPD Register) 

10. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកេលាោរ)Operation Room Register) 

11. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកមនធីរពិសសាធន៍ (Laboratory Register) 

12. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកចកខុសោគ)Ophthalmology Register) 

13. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកពាបាលជំងឺទូ្សៅ)Medicine Register) 

14. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកកុមារ)Pediatric Register) 

15. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់)Emergency Room Register) 

16. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកេសគងាគ ុះជំងឺធងន់/លបសោធនកមយ)ICU Register) 

17. បញ្ជ ីករ់លាង្ផបកេុខភាពមារ់សធយញ (Odonto-Stomatology Register 

 

របូភាពទី្៣: ចរនថករ់លាទិ្នបន័យនិងសធឝើរបាយការណ៍សៅមនធីរសពទ្រ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

៦.៨.២. លបព័ននឯកសារអបកជំងឺ 

លបព័ននឯកសារអបកជំងឺគឺជា ឧបករណ៍លរួរពិនិររគុណភាព។ ោល់អបកជំងឺេលមាកសៅកបុងមនធីរ
សពទ្រទំងអេ់លរូវចុុះសឈាយ ុះ និងមានប័ណតអបកជំងឺ។ ប័ណតសនុះលរូវករ់លាអំពី លបវរឋិសវជជសាស្រេឋអបកជំងឺ 
សវជពបញ្ញព  (ឱេែង្ដលមានសៅកបុងសវជជបញ្ញជ  និងឱេែង្ដលអបកជំងឺបានទ្ទួ្ល) ការវវិរឋន៍ននសាទ នភាព 
អបកជំងឺ ការាមោនអសងករង្ដលបានករ់លា ដូចជាកំសៅ និងេមាភ ធឈាមអបកជំងឺ ។ល។ ាោងសលបើ

បញ្ជ ីករ់លាទិ្នបន័យ 

របចានំែង 

បញ្ជ ីស្េង់រួសលខលបចំានែង 

បូកេរបុលទ្នផល(បិទ្បញ្ជ ី) 

របចាងំ្ខ 

របាយការណ៍លបចំាង្ខ 

១ 

២ 

៣ 

៤ 
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លបាេ់ឱេែនិងាោងាមោនលរូវសៅជាប់ង្លគអបកជំងឺ សដើមផីងាយស្េួលដល់គិលានុបោឌ ក-យិកាអាច
ពិនិររសមើលនិងអនុវរថការពាបាល/ង្ែទំាមសវជជបញ្ញជ  និងាមោនភាពមិនលបលករីណ្តមួយ។ 

ការសេបើេំុឱេែបរកិាខ  និងការង្ែទំលរូវេរសេរឱរបានចាេ់។  ករ់លាការាមោនកបុងឯក
សារង្រមួយជាមួយសវជពបញ្ញព  លពមទំងមានការចុុះេរទសលខា។  នយសាលលរូវធានថាលបព័ននឯកសារ 
អបកជំងឺលរវូបានសលបើលបាេ់លរឹមលរូវ និងបំសពញបានចប់េពឝលគប់ ។ 

ឯកសារអបកជំងឺលរូវរកាទុ្កាមលំោប់អកសរ កបុងខណៈសពលអបកជំងឺេលមាកសពទ្រ និងទុ្កោក់
ជាឯកសារាមលំោប់អកសរសៅសពលអបកជំងឺសចញពីមនធីរសពទ្រ ។ ឯកសារចាេ់ៗរបេ់អបកជំងឺ អាចលរវូ
សេើរសរ ើសឡើងវញិ សៅសពលង្ដលអបកជំងឺដង្ដលណ្តមាប ក់លរវូបានអនុញ្ញដ រ ឱរចូលមកេលមាកសពទ្រមឋង
សទ្ៀរ ពីសលោុះឯកសារចាេ់សនុះអាចឲ្រសវជពបណឍិ រដឹងព័រ៌មានអំពីលបវរឋិជំងឺ និងការពាបាលសពល     
មុនៗ និងជាជំនួយដល់ការពាបាលនិងង្ែទំសៅសពលសនុះ។ 

ឯកសារអបកជំងឺលរូវរកាទុ្កឱរមានេុវរទិភាព សចៀេវាងការខូចខារ (េរឝលែិរេីុ) និងបងាក ពី
ហានិភ័យននសលោុះថាប ក់ធមយជារិ (ទឺ្កជំនន់ អគគិភ័យ)។ ឯកសារអបកជំងឺមិនលរវូបងាហ ញជាសារធារណៈ ឬ
ដល់បុគគលិកង្ដលមិនមានភារកិចចោក់ព័នន។   

ឯកសារអបកជំងឺង្ដលរលមូវឱរលរឡប់មកពិសលោុះសារជាែយី និងសធឝើការាមោនសឡើងវញិ លរវូចុុះ
កាលបរសិចឆទ្ង្ដលលរូវមកពិនិររមឋងសទ្ៀរឱរបានចាេ់លាេ់ និងសឈាយ ុះលគូសពទ្រង្ដលលរវូមកជួប ។ 
ឯកសារលរូវរកាទុ្កសោយង្ឡកកបុងទូ្រ ឯកសាររតវូពិនិតយពឡើងវញិ សដើមផីងាយស្េួលដល់ការសេើរសរ ើ
យកមកសលបើលបាេ់មឋងសទ្ៀរ សៅសពលង្ដលអបកជំងឺសនុះលរឡប់មកពិនិររជំងឺសារជាែយី។ 

៦.៨.៣. លបព័ននទុ្កោក់ឯកសារអបកជំងឺ 

មនធីរសពទ្រលរវូមានបនធប់រមួមួយេលមាប់ផធុកេំណំុឯកសារអបកជំងឺ ។ បនធប់សនុះលរូវមានទី្ាំង
សៅង្កផរកង្នវងចុុះបញ្ជ ីអបកជំងឺ។ េំណំុឯកសារអបកជំងឺលរូវសរៀបចំទុ្កោក់ ាមលំោប់សលខប័ណត 
េមាគ ល់ខវួនរបេ់អបកជំងឺ សធឝើដូសចបុះឯកសារងាយរកសឃើញ ោល់សពលអបកជំងឺមកពិសលោុះជំងឺមថងៗ។ 

៦.៨.៤. លបព័ននបញ្ពូ ននិងបសញ្ច ញអបកជំងឺ  

អបកជំងឺង្ដលលរវូការពាបាលនិងង្ែទំ សៅមនធីរសពទ្រកលមិរខភេ់ជាង មនធីរសពទ្រង្ដលអបកជំងឺ
កំពុងេលមាកពាបាល លរវូង្របញ្ពូ ន។ កបុងករណីសនុះ អបកជំងឺលរូវបានផឋល់េំណំុលិខិរបញ្ពូ នមួយ និង 
ឯកសារាមោនជំងឺែរចមវងមួយចាប់ ឬលិខិរសាប មសផសងៗ ង្ដលលរវូលបគល់ឱរមនធីរសពទ្រង្ដល
ទ្ទួ្លអបកជំងឺបនឋ។ ព័រ៌មានចាេ់លាេ់េឋីអំពីមូលសេរុបញ្ពូ ន ទី្កង្នវងបញ្ពូ ន និងកាលបរសិចឆទ្ លពម
ទំងលបសភទ្មសធាបាយដឹកជញ្ពូ នលរូវោក់បញ្ពូ លកបុងឯកសារអបកជំងឺង្ដលរកាទុ្កសោយមនធីរសពទ្រ។ 
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សទុះជាសៅកង្នវងណ្តក៏សោយសបើអាចសធឝើបាន លរវូជូនដំណឹងដល់មនធីរសពទ្រង្ដលនឹងទ្ទួ្លអបក
ជំងឺអំពីករណីង្ដលបញ្ជូ នសៅ ។ ការបសញ្ច ញអបកជំងឺលរូវករ់លាទុ្កកបុងឯកសារអបកជំងឺ លបេិនសបើអបក
ជំងឺេលមាកសពទ្រមិនលរូវបានបញ្ពូ ន។ សេចកឋីេសងខបអំពីការបសញ្ច ញអបកជំងឺលរូវករ់លាទុ្កកបុងឯកសារ
អបកជំងឺ លបេិនសបើអបកជំងឺេលមាកសពទ្រមិនលរូវបានបញ្ពូ ន (េូមសមើលបង្នទមសេៀវសៅង្ណនំេឋីពីលបព័នន
បញ្ជូ ន) ។ មនធីរសពទ្រលរូវសរៀបចំឱរមានលបព័ននទូ្រេពធទន់សេរុការណ៍េលមាប់ទំ្នក់ទំ្នង សៅកាន់មូល
ោឌ នេុខាភិបាលនន ស្េុកលបរិបរឋិ និងមណឍ លេុខភាព។ 

៦.៨.៥. លបព័ននព័រ៌មានលរឡប់ពីការសពញចិរឋរបេ់អរិែិជន 

លរូវបសងកើរឲ្រមានដំសណើ រការពិនិររសមើលសលើការផឋល់សោបល់ និងេំណូមពរពីអបកជំងឺ និងលកុម
លគួសារញារិមិរឋរបេ់សគ សដើមផីសធឝើការង្កលំអនន ។  ឧទេរណ៍ដូចជា អបកសលបើលបាេ់សេវាមនធីរសពទ្រ
អាចេរសេររុិះគន់អំពីសេវាង្ដលមនធីរសពទ្របានផឋល់ សេើយោក់កបុងលបអប់េំបុលរសៅសខាវ ងទឝ រចូល ឬ
កង្នវងណ្តង្ដលអរិែិជនងាយម់លសឃើញ។ សោបល់ទំងអេ់សនុះលរូវរកាទុ្កជាការេមាង រ់ ។ មា៉ង 
សទ្ៀរ មនធីរសពទ្រអាចសលបើកំរងេំណួរសាមញ្ដៗ សដើមផីសាកេួរអបកសលបើលបាេ់សេវាមនធីរសពទ្រ ឱរផឋល់
សោបល់សលើការង្ែទំង្ដលសគបានទ្ទួ្ល និងឱរផឋល់សោបល់ថា សរើលរូវសធឝើការសលើកកមភេ់ង្កលំអ
គុណភាពសេវាាមរសបៀបណ្ត។ ព័រ៌មានពីការសពញចិរឋរបេ់អបកជំងឺ លរូវសលបើលបាេ់សដើមផីសលើកកមភេ់
គុណភាពសេវាង្ដលលរូវផឋល់ឱរអបកជំងឺ និងសដើមផពិីនិររាមោនការបង់នែវសេវាសលបើលបាេ់របេ់អបក   
ជំងឺ។ បុគគលិកលរូវទ្ទួ្លព័រ៌មានលរឡប់ជាសទ្ៀងទរ់ពីលទ្នផលង្ដលបានមកការអសងករននការសពញ
ចិរឋរបេ់អបកជំងឺ។ 

៦.៨.៦. លបព័ននរបាយការណ៍ព័រ៌មានេុខាភិបាល (HO2) 
ព័រ៌មានេុខាភិបាលង្ដលមានគុណភាពលែ មានសារៈេំខាន់ចំាបាច់េលមាប់ការសធឝើង្ផនការ 

ការអនុវរឋន៍ និងការវាយរនមវសេវាេុខាភិបាលឱរបានលរឹមលរូវ។    

ការរបមូលព័តម៌្ភនៈ មនធីរសពទ្របង្ងែក លរវូសលបើទ្លមង់របាយការណ៍លបចំាង្ខ HO2 និងបញ្ជ ីេថង់
ោរបេ់លកេួងេុខាភិបាលេលមាប់ការលបមូលព័រ៌មានេុខាភិបាល។  ចរនឋននរបាយការណ៍ៈ ជាសរៀង
ោល់ចុងង្ខនីមួយៗ អបកទ្ទួ្លបនធុកខាងព័រ៌មានលរូវលបមូលព័រ៌មាន េឋីអំពីេកមយភាពសេវាេុខាភិបា
ល និង បញ្ញហ េុខភាពសផសងៗសៅកបុងមនធីរសពទ្របង្ងែក សេើយបំសពញឱរបានលរឹមលរូវេពឝលគប់នូវ របាយ
ការណ៍លបចំាង្ខ)HO2(។ របាយការណ៍លបចំាង្ខHO2 លរូវបញ្ចូ លាមលបព័ននព័រ៌មានសគេទំ្ព័រ និងបញ្ជូ ន
របាយការណ៍ង្ដលលរវូបានពិនិររ និង ចុុះេរទសលខាសោយលបធាន ឬ អនុលបធានមនធីរសពទ្រ សៅស្េុក
លបរិបរឋិសៅនែងទី្៥ ននង្ខបនធ ប់ សេើយរមកល់ទុ្ក១ចាប់ជាឯកសារសៅកបុងមនធីរសពទ្រ។ 
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ការពរបើរបាស់ព័តម៌្ភនៈ លបធានមនធីរសពទ្រ អនុលបធានមនធីរសពទ្រ និងលបធានការោិល័យ និង
មគនថីទ្ទួ្លបនធុកការងារេំខាន់ៗ ដូចជាលកុមការងារង្ផនការនិងែវកិានីយកមយ លរវូយល់ដឹងឱរបាន
ចាេ់អំពីលបព័ននព័រ៌មានេុខាភិបាល/លបព័ននរបាយការណ៍ និងរសបៀបសលបើលបាេ់ទញយកទិ្នបន័យមក
វភិាគ ។ ទិ្នបន័យលរវូមានលកខណៈលរឹមលរវូ និងអាចសជឿទុ្កចិរឋបាន ។  

ការពិនិររលទ្នផលលបចំាង្ខ លបចំាលរីមាេ និងលបចំាឆ្ប ំ លរវូសលបើលបាេ់ទិ្នបន័យកបុងលបព័ននព័រ៌ 
មានេុខាភិបាល សដើមផីាមោនវឌណនភាពេូចនករេុខភាពននការអនុវរថង្ផនការលបរិបរថិ កំណរ់រក
បញ្ញហ លបឈម និងសរៀបចំង្ផនការេកមយភាពបនថ សដើមផីការសលើកកមភេ់េកមយភាពការងារ។ មនធីរសពទ្រ
និងមណឍ លេុខភាព លរូវសលបើលបាេ់Tableau de Bord  សដើមផពិីនិររាមោនលទ្នផលននការផថល់សេវា ។ 

ការពិនិររលទ្នផលលបចំាង្ខ លបចំាលរីមាេ និងលបចំាឆ្ប ំ លរូវផសពឝផាយឲ្របានទូ្លំទូ្លាយ 
ដល់លគប់ង្ផបកទំងអេ់កបុងមនធីរសពទ្រ សដើមផសីលបើលបាេ់ជាមូលោឌ នកបុងការសលើកកមភេ់ការផថល់សេវាឲ្រ
កាន់ង្រលែលបសេើរឡីងនសពលខាងមុខ។   

ការធានាគុណ្ភាពទិនននយ័ៈ នយកោឌ នង្ផនការ និងព័រ៌មានេុខាភិបាលទ្ទួ្លខុេលរូវកបុង
ការពិនិររង្ឆកសឆររកសមើលភាពគុណភាពននទិ្នបន័យេុខាភិបាល ភាពសពញសលញ និងការោយការណ៍
ទន់សពលាមកាលកំណរ់ ង្ដលោយការណ៍សោយមូលោឌ នេុខាភិបាល (មនធីរសពទ្របង្ងែក និង
មណឍ លេុខភាពទូ្ទំងលបសទ្េ) សដើមផីធានថាទិ្នបន័យង្ដលបញ្ជូ នាមលបព័ននលគប់លគងព័រ៌មានេុខា
ភិបាលសលើសគេទំ្ព័រមានភាពលរឹមលរូវ និងសជឿទុ្កចិរថបាន។ ការពិនិររង្ឆកសឆរសនុះ សធឝើសឡើងាមរយៈ
ការពិនិរររកសមើលភាពមិនលបលករីកបុងលបព័ននលគប់លគងព័រ៌មានេុខាភិបាលសលើសគេទំ្ព័រ ការអភិបាល 
ការអសងករឆយក់ និងការអសងករវាយរនមវគុណភាពទិ្នបន័យសោយសលបើលបាេ់ឧបករណ៍វាយរនមវរបេ់អងគ
ការេុខភាពពិភពសលាក សៅាមមូលោឌ នេុខាភិបាល លពមទំងផថល់សោបល់លរឡប់សៅមូលោឌ ន  
េុខាភិបាលទំងអេ់សនុះវញិ។ 

មូលោឌ នេុខាភិបាលទំងអេ់ សោយោប់បញ្ចូ លទំងមនធីរេុខាភិបាលោជធានីសខរថ និង
ការោិល័យស្េុកលបរិបរថិ គបផីសធឝើការវាយរនមវគុណភាពទិ្នបន័យឲ្របានសទ្ៀងទរ់ឲ្របានសទ្ៀងទរ់។  

៦.៩. ធនធានមនុេសេុខាភិបាល 
ធនធានមនុេសគឺជាលទ្ពរេមផរឋិដ៏េំខាន់មួយ េលមាប់បសលមើសេវាេុខាភិបាល  ជាពិសេេសៅ

ាមមនធីរសពទ្របង្ងែកសៅទូ្ទំង លបសទ្េ។ ការគិរគូរឱរមានធនធានមនុេសលគប់លោន់ និងមានេមរទ
ភាពសៅាមលំោប់ថាប ក់សេវាេុខាភិបាល គឺលរូវសធឝើសឡើងឱរបានម៉រ់ចរ់ លរឹមលរូវ និងកមាវ ភាព។ សដើមផី
ធានឱរមានធនធានមនុេសលគប់លោន់លបកបសោយេមរទភាព មនធីរសពទ្រនីមួយៗ លរូវគិរគូរសលើ ២
ចំណុចេំខាន់ (១) ការអភិវឌណន៍ធនធានមនុេស និង (២)ការលគប់លគងធនធានមនុេស ។  
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៦.៩.១. ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស 
ការអភិវឌណន៍ធនធានមនុេស គឺជាការបណឋុ ុះបណ្តឋ លធនធានមនុេស ឱរមានជំនញវជិាជ ជីវៈ

លបកបសោយេមរទភាព សោយោប់បញ្ចូ លទំង ចំសណុះដឹង ជំនញ និងអាកបផកិរោិ សដើមផីសៅបសលមើ
សេវាេុខាភិបាលសៅលគប់លំោប់ថាប ក់សេវាេុខាភិបាលសៅទូ្ទំងលបសទ្េ។ ការបណឋុ ុះបណ្តឋ លង្ដល
មានសៅកបុងលបព័ននបណឋុ ុះបណ្តថ លេុខាភិបាលនសពលបចចុបផនប គឺមានការបណឋុ ុះបណ្តឋ លមុនសពល
បសលមើការងារ និងការបណឋុ ុះបណ្តឋ លសពលកំពុងបសលមើការងារ ។  

៦.៩.១.១. ការបណឋុ ុះបណ្តឋ លមុនសពលបសលមើការងារ 
មនធីរសពទ្របង្ងែកលរវូយកចិរឋទុ្កោក់កបុងការសរៀបចំង្ផនការបណឋុ ុះបណ្តឋ ល សោយោប់ទំងការ

បណឋុ ុះបណ្តឋ លមុនសពលបសលមើការងារ កបុងមនធីរសពទ្ររបេ់ខវួន សដើមផីធានឱរមានបុគគលិកលគប់លោន់ និង
មានេមរទភាព េលមាប់បសលមើការងារផឋល់សេវាេុខាភិបាលឱរមានលបេិទ្នភាពសៅកបុងមនធីរសពទ្រ។  
មនធីរសពទ្រលរវូសរៀបចំឱរមានង្ផបកបណឋុ ុះបណ្តឋ លមួយ ង្ដលេទិរសៅសលកាមការោិល័យបសចចកសទ្េ
របេ់មនធីរសពទ្រ សដើមផីលគប់លគង និងអនុវរឋការបណឋុ ុះបណ្តឋ ល ទំងការបណឋុ ុះបណ្តឋ ល មុនសពលបសលមើ
ការងារ និងការបណឋុ ុះបណ្តឋ លសពលកំពុងបសលមើការងារ ។ ង្ផបកបណឋុ ុះបណ្តឋ លសនុះ លរូវមានបុគគលិក 
និងលគដឹូកនំ កមយេិកាជំនញគវីនីកេលមាប់បសលមើការងារឱរបានលគប់លោន់ សដើមផីបងាហ រ់បសលងៀន និង
ដឹកនំនិេសរិង្ដលបានមកសធឝើកមយេិកាសៅកបុងមនធីរសពទ្រ។ លគូដឹកនំកមយេិកាជំនញគវីនីក លរវូឆវង
ការ់ការបណឋុ ុះបណ្តឋ លវគគលគកូមយេិកាគវីនីក ង្ដលសរៀបចំសោយលកេួងេុខាភិបាល សេើយលរុវមាន
ភារកិចចបង្នទមកបុងការបងាហ រ់បសលងៀន និងដឹកនំនិេិសរសធឝើកមយេិកា កបុងរយៈសពលអនុវរឋន៍ជាក់ង្េឋង
សោយសលបើលបាេ់ សេៀវសៅកមយេិការបេ់លកេួងេុខាភិបាល។ មនធីរសពទ្រ លរូវសរៀបចំឱរមានេមាម រៈ
បណឋុ ុះបណឋ លសៅាមការកំណរ់របេ់កមយវធីិេិកា ជារិ សដើមផីោំលទ្ដល់ការបងាហ រ់បសលងៀនជំនញគវី
នីកដល់និេិសរមុននឹងអនុញ្ញដ រឱរនិេិសរទំងសនុះ អនុវរឋផ្ទធ ល់ជាមួយអបកជំងឺ។ 

៦.៩.១.២. ការបណឋុ ុះបណ្តឋ លសពលកំពុងបសលមើការងារ 
មនធីរសពទ្រ លរូវសរៀបចំង្ផនការចាេ់លាេ់ កបុងការបណឋុ ុះបណ្តឋ លបុគគលិករបេ់ខវួនឱរបានសទ្ៀង

ទរ់ សដើមផីបំប៉នេមរទភាពបង្នទម កបុងកំឡុងសពលបសលមើការងារសៅកបុងមនធីរសពទ្រ សោយមានរយៈសពល
ខវី និងរយៈសពលង្វង ង្ដលអាចសលបើលបាេ់ែវកិាជារិ ឬការឧបរទមម ពីអងគការសលៅរោឌ ភិបាល។ ង្ផនការ
បណឋុ ុះបណ្តឋ លរបេ់មនធីរសពទ្រនឹងរមួចំង្ណកដល់ង្ផនការបណឋុ ុះបណ្តឋ លថាប ក់ជារិ សេើយលរវូសធឝើការ 
េេការជាមួយនយកោឌ នអភិវឌណន៍ធនធានមនុេស លកេួងេុខាភិបាលកបុងការអនុវរឋង្ផនការបណឋុ ុះ
បណ្តឋ ល។ 

វគគេិកាខវីេលមាប់ការង្ណនំដល់បុគគលិកែយី យ លរវូសរៀបចំឱរបានសរៀងោល់ឆ្ប ំសៅកបុងមនធីរសពទ្រ ពី
សលោុះសនុះជាឱកាេលែមួយដល់ បុគគលិកែយីទំងសនុះបានយល់ដឹងអំពី លកខខណឍ ការងារ ទ្េសនៈ និង
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សោលសៅរបេ់មនធីរសពទ្របង្ងែក សដើមផឱីរបុគគលិកអាចចូលរមួ េកមយកបុងដំសណើ រការផឋល់សេវាសៅកបុង
មនធីរសពទ្រ ។ ង្ផនការបណឋុ ុះបណ្តឋ លរបេ់មនធីរសពទ្រ លរូវសរៀបចំសឡើងឱរបានលគប់លជងុសលជាយ សោយ
ោប់បញ្ចូ លពីការបណឋុ ុះបណ្តឋ លកបុង និងសលៅលបសទ្េ និងអាចសលបើលបាេ់ែវកិាជារិ ឬកញ្ច ប់ែវកិា
េិរញ្ដបផទនរបេ់មនធីរសពទ្រ ឬការឧបរទមមពីអងគការនដគូអភិវឌណន៍េុខាភិបាល សដើមផីធានឱរមានការ
បណឋុ ុះបណ្តឋ លជាលបចំា េលមាប់បំប៉នេមរទភាពបុគគលិករបេ់ មនធីរសពទ្រ កបុងការសឆវើយរបាមការ
រលមូវរបេ់លកេួងេុខាភិបាល និងគណៈវជិាជ ជីវៈ។  

៦.៩.១.៣. ង្ផបកបណឋុ ុះបណ្តឋ លកបុងមនធីរសពទ្រ 

ក. សោលបំណងៈ  
សដើមផីធានបាននូវការផថល់សេវាលរឹមលរវូ លបកបសោយគុណភាព និងេុវរទិភាពជូនអរិែិជន 

និងសដើមផផីថល់ចំសណុះដឹង និងជំនញែយីៗ ដល់បុគគលិកេុខាភិបាល លពមទំងការបងាហ រ់បងាហ ញដល់    
េិេស និេសរិ។ 

ខ. រចនេមភ័ននៈ  
មនធីរសពទ្របង្ងែកង្ដលបាននិងកំពុងអនុវរថេំណំុេកមយភាពបគងគប់កលមិរ៣ លរូវសរៀបចំឲ្រមាន

ង្ផបកបណថុ ុះបណ្តថ លសដើមផពីលងឹងេមរទភាពមគនថីេុខាភិបាលជាលបចំា។ ការបណថុ ុះបណ្តថ លជាង្ផបក
មួយ េទិរសៅសលកាមការោិល័យបសចចកសទ្េ ននមនធីរសពទ្រង្ដលទ្ទួ្លបនធុកសោយលបធាន ឬអនុលបធាន
ការោិល័យផ្ទធ ល់។  
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របូភាពទី្៤: រចនេមភ័ននង្ផបកបណថុ ុះបណ្តថ លរបេ់មនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ៣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ. ភារកិចចៈ  
- ផថល់ជូនការបណថុ ុះបណ្តថ លមុនសពលបសលមើការងារ ដល់មគនថីោជការង្ដលសទ្ើបចូលបសលមើ

ការងារែយី ង្ដលមិនទន់ាំងេុ៊បឲ្រយល់ដឹងពីេកមយភាពសៅនឹងង្ផបកង្ដលពួកសគលរូវ
ចូលសៅសធឝើការនិងផថល់ជូនេិេស និេិសរសពទ្រទំងអេ់ង្ដលមកសធឝើ    កមយេិកាសៅមនធីរ
សពទ្រសនុះ សលកាមការដឹកនំ និងាមោនរបេ់លគូង្ណនំកមយេិកាគវីនីក(Preceptor)។ 

- ផថល់ជូននូវការបណថុ ុះបណ្តថ លកំពុងបសលមើការងារ ដល់បុគគលិកមគនថីោជការកបុងមនធីរសពទ្រ
នូវចំសណុះដឹងែយី ដល់បុគគលិកសោលសៅទំងសនុះាមរលមូវការរបេ់មនធីរសពទ្រ និងផថល់
ការបណថុ ុះបណ្តថ លដល់បុគគលិក មគនថីោជការ ង្ដលសលមើការាមសាទ ប័នេុខាភិបាលដនទ្
សទ្ៀរ(មណឍ លេុខភាព ឬមនធីរសពទ្របង្ងែក) នូវចំសណុះដឹង និងជំនញែយីៗដល់ពួកោរ់
ាមការេេការ និងេំសណើ របេ់មនធីរេុខាភិបាល មនធីរសពទ្របង្ងែក ស្េុកលបរិបរថិ ឬ
មណឍ លេុខភាពលគបដណថ ប់។   

លបធានមនធីរេុខាភិបាល 

លបធានមនធីរសពទ្រ 

លបធានង្ផបកបណថុ ុះបណ្តថ ល 

អបកេលមបេលមួល 

ការបណថុ ុះបណ្តថ ល 

 

បុគគលិក IT រដឌបាល 

អនុ
លបធាន 

អនុ
លបធាន 

បុគគលិកបសចចកសទ្េ             
មិនអចិនគនថយ៍ 

 លបធានង្ផបក 
 លគូកមយេិកា 
 លគូបសងាគ លសផសងៗ 

ការោិល័យបសចចកសទ្េ មនធីរេុខាភិបាល 
សាលាមធរមេិកាភូមិភាគ 

េុខាភិបាល  

លបព័ននរបាយការណ៍ េកលវទិ្ាល័យ           
សវជជសាស្រេថសផសងៗ 

បសងកើរយនថការ  
េលមប
េលមួល 
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- ចូលរមួការបណថុ ុះបណ្តថ លបនថាមរបូភាពសផសងៗមានទំងលទឹ្េថី និងការអនុវរថជាក់ង្េថង 
Continuing Professional Development (CPD) 

- សរៀបចំឲ្រមានបណ្តត ល័យកបុងមនធីរសពទ្រ 
- សរៀបចំ និងចូលរមួលបជំុគវីនីកកបុងមនធីរសពទ្រលបចំាេបាថ េ៍ 
- សរៀបចំ និងចូលរមួលបជំុគវីនីកកបុងមនធីរសពទ្រលបចំាឆ្ប ំ  
- ចូលរមួេិកាខ សាលាគវីនីក អនថរមនធីរសពទ្រកបុងរំបន់លបចំាឆ្ប ំ 
- ាមោន និងវាយរនមវ លពមទំងករ់លាទិ្នបន័យលគប់វគគសលកាយការបណថុ ុះបណ្តថ លរចួ  
- ដឹកនំ បណថុ ុះបណ្តថ ល និងវាយរនមវេិេស និេសិរ ង្ដលមកសធឝើកមយេិកាគវីនីក 
- សរៀបចំគសលមាងង្ផនការបណថុ ុះបណ្តថ លលបចំាឆ្ប ំេលមាប់មនធីរសពទ្រ និងាមេំសណើ ពី

មជឈោឌ នននង្ដលមានទំ្នក់ទំ្នង 
- ការអនុវរថការបណថុ ុះបណ្តថ លលរូវេេការជាមួយ នយកោឌ នោក់ព័ននននលកេួងេុខាភិ

បាល សាលាមធរមេិកាេុខាភិបាលភូមិភាគ គណៈវជិាជ ជីវៈេុខាភិបាល កមយវធីិជារិ 
និងលរូវ អនុវរថការបណថុ ុះបណ្តថ លសៅាមសោលង្ណនំ ពិធីសារ ឬមគគុសទ្េក៍ពាបាល
ថាប ក់ជារិស្េបាមសោលនសោបាយ និងយុទ្នសាស្រេថរបេ់លកេួងេុខាភិបាល។ សបើ
មានរលមូវការ ការបណថុ ុះបណ្តថ លចំាបាច់ង្ដលោយ នកបុងង្ផនការ មនធីរសពទ្រអាចសធឝើេំសណើ
សៅលកេួងេុខាភិបាល កមយវធីិជារិនន ឬនដគូអភិវឌណន៍ោក់ព័ននេលមាប់     ដំសណើ ការ 
បណថុ ុះបណ្តថ លសនុះ។ 

ឃ. េមាេភាពៈ  
 លបធានមនធីរសពទ្រលរូវសរៀបចំឲ្រមានលកមុការងារង្ផបកបណថុ ុះបណ្តថ ល ង្ដលលរវូមានេមាេភាព
ដូចខាងសលកាម៖ 

- លបធាន ឬអនុលបធានការោិល័យបសចចកសទ្េ ជាលបធាន 
- លបធានង្ផបកនីមួយៗ                ជាេមាជិក 
- សវជជបណឍិ រ លគូសពទ្រឯកសទ្េ               ជាេមាជិក 
- លបធានង្ែទំជំងឺ       ជាេមាជិក 
- លបធានឆយប       ជាេមាជិក 
- លបធានង្ែទំឧបករណ៍បរកិាខ រសពទ្រ    ជាេមាជិក 
- លគដឹូកនំកមយេិកាគវីនីក     ជាេមាជិក។ 

បញ្ញជ ក់ៈ 

- ភារកិចចសនុះជាភារកិចចបង្នទមសលើភារកិចចលបចំានែងរបេ់បុគគលិកទំងសនុះ។ 
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- ការបណថុ ុះបណ្តថ លអាចចូលរមួពីេំណ្តក់អបកជំនួយការបសចចកសទ្េរបេ់នដគូអភិវឌណន៍។ 

៦.៩.២. ការលគប់លគងធនធានមនុេស 
លបធានមនធីរសពទ្រ លរូវសធឝើការង្ណនំដល់បុគគលិកទំងអេ់នូវអឝីង្ដលលបធានមនធីរសពទ្ររពឹំងថាពួកសគ

លរូវផឋល់និង ឥរោិបែ ង្បបណ្ត ង្ដលមិនអាចទ្ទួ្លយកបាន។ មនធីរសពទ្រលរវូមានបទ្បញ្ញព នផធកបុង
េលមាប់បុគគលិកង្ដលលរវូលគបដណឋ ប់នូវលបធានបទ្មួយចំនួនង្ដលរមួមាន សម៉ាងសធឝើការ វន័ិយសេវៀក
ោក់  វន័ិយង្ដលទក់ទ្ង នឹងឯកេិទ្និ របេ់អបកជំងឺ ទ្េសនៈរបេ់មនធីរសពទ្រ ចំសោុះអបកជំងឺ  វន័ិយេឋីពី
ការទ្ទួ្លយកលបាក់សលៅផវូវការពីអបកជំងឺ និងសលបើលបាេ់បរកិាខ រមនធីរសពទ្រ  េលមាប់សោលបំណងសផសង
សទ្ៀរ សលៅពីការង្ែទំ ពាបាលអបកជំងឺកបុងមនធីរសពទ្រ។  

លបធានមនធីរសពទ្រ លរូវបញ្ញជ ក់ឱរបានចាេ់លាេ់ដល់បុគគលិកទំងអេ់អំពីផលវបិាកននការមិន
សោរពបទ្បញ្ញព នផធកបុងរបេ់ មនធីរសពទ្រនិងាមោនសមើលវធិានការចំសោុះអបកមិនសោរពាមបទ្បញ្ញជ នផធ
កបុង។ ជាការេំខាន់បុគគលិកលរវូឯកភាពសៅសលើបទ្បញ្ញជ នផធ  កបុងង្ដលលបធានមនធីរសពទ្រសលរៀមោក់ឲ្រ
អនុវរឋ ។ មនធីរសពទ្រលរវូមានមគគុសទ្េក៍សវជជសាស្រេឋេលមាប់បុគគលិកទំងអេ់ចំសោុះសាទ នភាពអបកជំងឺ 
ង្ដលជួបញឹកញាប់ជាងសគបំផុរ។ ចំនួនបុគគលិកនិងជំនញចលមុុះលរូវមានលគប់លោន់ សដើមផីសធឝើការផឋល់
សេវាលគបដណឋ ប់២៤សម៉ាង សៅលគប់ង្ផបកទំងអេ់ និងសដើមផីធានេុវរទិភាពដល់អបកជំងឺ។ បុគគលិកលរូវ
ង្បកង្ចក និងផគរ់ផគង់សៅាមរលមូវការ។ ឯកសារវរឋមានបុគគលិក លរូវរកាទុ្ក។ បុគគលិកលគប់របូលរូវ
ោក់ឯកេណ្តឌ ន និងមានសាវ កេមាគ ល់ខវួន ។ ការរវ៉ារបេ់បុគគលិកលរូវង្រសធឝើសឡើងាមឋាននុលកម។  

៦.៩.២.១. ការពិពណ៌នមុខរំង្ណង 
ការពិពណ៌នមុខរំង្ណង គឺជាឧបករណ៍លគប់លគងមួយសទ្ៀរ សដើមផសីរៀបចំចារ់ង្ចងមនធីរសពទ្រឱរ

កាន់ង្រលបសេើរសឡើង។ ចំសោុះមុខ រំង្ណងនីមួយៗសៅកបុងមនធីរសពទ្រលរវូមានការអធិបាយអំពីការងារ
ភារកិចច និងការទ្ទួ្លខុេលរូវចមផងៗ។  ាោងរួនទី្ភារកិចច លរូវេរសេរបរោិយអំពីរលមវូការាម
មុខរំង្ណងង្ដលទក់ទ្ងនឹងរលមូវការរបេ់មនធីរសពទ្រ សេើយ មិនង្មនជារលមវូការរបេ់បុគគលិក ង្ដល
កំពុងសធឝើការសៅកបុងមុខរំង្ណងសនុះសឡើយ។ ការេរសេរពីាោង រួនទី្ភារកិចច ង្ដលសធឝើសឡើងសោយ
ង្ផែកាមរលមូវការរបេ់ មនធីរសពទ្រ គឺជាការទមទរដំបូងននរមាវ ភាព។ សនុះអាចនិោយមា៉ងសទ្ៀរថា 
បុគគលិកអាចបសលមើការង្រសៅកង្នវងណ្តង្ដលសគបាន បសងកើរមុខដំង្ណងរចួសេើយបុ៉សណ្តត ុះ។ ការ
ពិពណ៌នមុខរំង្ណងមានមុខងារជាសលចើន៖ សដើមផជូីនដំណឹងដល់បុគគលិកែយីឱរបានដឹងអំពីបរបិទ្ នន
ការងាររបេ់ខវួន សដើមផសីធឝើការពិនិររាមោនការសធឝើការងាររបេ់បុគគលិកនិងសដើមផីជួយដល់ការងារសធឝើ
ង្ផនការ សោយសារវាជា េនធេសន៏សពញសលញ សេើយមនធីរសពទ្រទំងអេ់អាចសលបើលបាេ់ាោងរួនទី្
ភារកិចចរបេ់ោប សៅវញិសៅមកេលមាប់សធឝើគំរ។ូ វាជាការេំខាន់ ណ្តេ់ង្ដលលរូវពិភាកា សលើសេចកថី
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លោងននាោងរួនទី្ភារកិចច ជាមួយបុគគលិកង្ដលោក់ព័នឌ សដើមផីធានថាលគប់ោប បានយល់ចាេ់អំពីរួ
នទី្ភារកិចច និងការទ្ទួ្លខុេលរវូរបេ់ខវួន និងយល់លពមនូវអឝីង្ដលបានេរសេរ។  

៦.៩.២.២.  ការសធឝើង្ផនការធនធានមនុេស និងការសលជើេសរ ើេបុគគលិក 
មនធីរសពទ្របង្ងែក លរូវវភិាគនូវមុខងារបចចុបផនបរបេ់បុគគលិកខវួន សដើមផីសធឝើការង្េឝងយល់អំពី

េកមយភាពការងារ ង្ដលពួកសគកំពុងសធឝើ។ សៅសពលង្ដលពួកសគដឹងនូវកិចចការង្ដលកំពុងសធឝើ ពួកសគអាច
យល់ចាេ់ពីចំនួនពិរលបាកដននបុគគលិកចលមុុះ ង្ដលលរូវការចំាបាច់ េលមាប់សធឝើកិចចការសនុះ។ ពួកសគក៏
អាចគិរដល់កិចចការបង្នទមសទ្ៀរ ង្ដលលរូវសធឝើសៅសពលអនគរសដើមផីបំសពញនូវសេចកឋីលរវូការរបេ់មនធីរ
សពទ្របង្ងែកកបុងរងឝង់សោលនសោបាយ និងសោលការណ៍ង្ណនំង្ដលកំណរ់សោយលកេួងេុខាភិបា
ល។ សចញពីការវភិាគសនុះ មនធីរសពទ្របង្ងែកអាចកំណរ់បាននូវចំនួនមុខរំង្ណងបុគគលិក ង្ដលលរវូការ
សដើមផីដំសណើ រការមនធីរសពទ្រទំងកបុងសពលបចចុបផនប និងកបុងសពលអនគរ។ ចំនួនបុគគលិកង្ដលលរូវការ
ពិរលបាកដសដើមផីដំសណើ រការមុខងាររបេ់មនធីរសពទ្រសគសៅថា គសលមាងបុគគលិកមនធីរសពទ្រ។ សៅសពល 
ង្ដលកំណរ់ពីគសលមាងបុគគលិកសគលរវូគិរដល់ការេលមាកលបចំាឆ្ប ំ ការចូលនិវរឋន៍ ការេំុចាប់សពល
មានជំងឺ និងភាពចាេ់ជោរបេ់ពួកសគ។ សៅសពលមុខរំង្ណងណ្តមួយទំ្សនរ ង្ដលជាង្ផបកននគសលមាង 
បុគគលិកមនធីរសពទ្របង្ងែក លរូវសធឝើេំសណើ សៅស្េុកលបរឋិបរឋិ និងមនធីរេុខាភិបាលសខរឋ សដើមផីជួយសរៀបចំ
ជាមួយលកេួងេុខាភិបាល កបុងការសលជើេសរ ើេបុគគលិកែយី សោងាមចាប់េេលកខនឋិកៈរបេ់មគនឋីោជ
ការេីុវលិននលបសទ្េកមភុជា។  

៦.៩.២.៣. ការង្ណនំចំសោុះបុគគលិកចូលែយី 

លគប់បុគគលិកែយីទំងអេ់ លរូវចូលរមួកបុងកមយវធីិង្ណនំមួយ។ សៅកបុងឱកាេជាមួយោប សនុះង្ដរ 
បុគគលិកែយីលរវូបានជូនដំណឹងអំពី លកខខណឍ ការងារ ទ្េសនៈ និងសោលសៅរបេ់មនធីរសពទ្របង្ងែក  សរើ
សគអាចចូលរមួកបុងការេសលមចចិរឋោ៉ងដូចសមឋច? សរើសគលរវូទ្ទួ្លខុេលរវូចំសោុះមុខអបកណ្ត? និងសរើ
សគលរូវការរវ៉ាង្បបណ្ត?។ លរូវង្ណនំបុគគលិកទំងសនុះ ឱរសាគ ល់អបកលគប់លគងេំខាន់ៗ និងលរូវបាន
បងាហ ញអំពីង្ផបកសផសងៗសៅកបុងមនធីរសពទ្រ។ 

៦.៩.២.៤. ការវាយរនមវេកមយភាពការងារ  
លគប់បុគគលិកទំងអេ់ មានការវាយរនមវេកមយភាពការងារលបចំាឆ្ប ំ។ នយសាលលរូវសធឝើការវាយ

រនមវេកមយភាពការងាររបេ់អបកង្ែទំ។ លបធានង្ផបកលរូវសធឝើការវាយរនមវេកមយភាពការងាររបេ់
បុគគលិកសវជជសាស្រេឋ និងអមសវជជសាស្រេឋរបេ់ខវួន។ ការវាយរនមវេកមយភាពការងារ គឺជាឱកាេមួយ
េលមាប់ឱរអបកលគប់លគងផឋល់ព័រ៌មានលរឡប់សៅបុគគលិកវញិ អំពីេកមយភាពការងារទូ្សៅ លពមទំង
កំណរ់បាននូវរលមវូការខាងការបណឋុ ុះបណ្តឋ ល និងអភិវឌណន៍។ 
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គំរកូារពិពណ៌នអំពីមុខរំង្ណង ការវាយរនមវេកមយភាពការងាររបេ់បុគគលិកមនធីរសពទ្រ មនធីរសពទ្រ
នីមួយៗអាចសលបើលបាេ់ លបព័ននលគប់លគងលបេិទ្នភាពការងារ និងគណសនយរភាពង្ដលបានោក់ឱរសលបើ
លបាេ់សោយលកមុលបឹកាកំង្ណទ្លមង់រដឌបាល។ 

េសងខបការធានគុណភាព - ង្ផបកធនធានមនុេស 

• ចំនួនបុគគលិក និងជំនញចលមុុះ លរូវឱរមានលកខណៈលគប់លោន់ េលមាប់ផឋល់នូវការង្ែទំ ពាបាល
អបកជំងឺ លបកបសោយេុវរទិភាព កបុងសពល២៤សម៉ាងសលើ២៤សម៉ាង។ 

• បុគគលិកលរូវង្បងង្ចកសៅាមរលមូវការរបេ់អងគភាព។ 

• បទ្បញ្ញជ នផធកបុង លរវូបានបសងកើរសឡើង និង លរូវបានោក់ឱរលបរិបរឋិ។ 

• លរូវង្រមាន សោលការណ៍ង្ណនំសវជជសាស្រេឋេលមាប់បុគគលិកកបុងការង្ែទំអបកជំងឺ ចំសោុះសាទ នភាព
ជំងឺង្ដលជួប លបទ្ុះញឹកញាប់ ជាងសគបំផុរ។ 

៦.១០. េិរញ្ដបផទនេុខាភិបាល 
លគប់មនធីរសពទ្រទំងអេ់ លរូវមានរចនេមភ័ននលគប់លគងេិរញ្ដបផទនសដើមផីធានរនិរនថរភាពដំសណើ រ

ការសេវាមនធីរសពទ្រ និងសលើកកមភេ់គុណភាពសេវាឲ្រកាន់ង្រលបសេើសឡើង លពមទំងពលងឹងេមរទភាព
កបុងការលគប់លគងលបព័ននបង់នែវសេវាសៅកបុងមនធីរសពទ្រឲ្រមានភាពរលូន និងលបកបសោយលបេិទ្នភាព 
និងលបេិទ្នពល។ គណៈកមយការេិរញ្ដបទនមនធីសរពទ្រលរូវង្របសងកើរ និងមានដំសណើ រការឲ្របានោ៉ង
េកមយសដើមផីលគប់លគងពេុចំណូលឲ្រមានរមាវ ភាព។ 

សោលការណ៍ង្ណនំ និង នីរិវធីិ 
ជាសោលការណ៍ង្ណនំ មនធីរសពទ្រមានរួនទី្កបុងការសកៀងគរធនធានសដើមផដំីសណើ រការមនធីរសពទ្រ

កបុងទិ្េសៅពលងឹងគុណភាពសេវាឲ្របានលបសេើរផថល់ជូនលបជាពលរដឌទូ្សៅ ទំងអបកមានទំងអបកលក 
(ាមនីរិវធីិ េិរញ្ដវរទុ)។ នីរិវធីិននការសកៀងគរធនធានមានៈ 

១. ការផថល់ធនធានពីែវកិាជារិ (supply side financing) និង 

២. ការផថល់ធនធានពីភាគីអបកសលបើលបាេ់សេវា (demand side financing) ាមរយៈសេវាបង់នែវ ដូច
មានសរៀបោប់ខាងសលកាម។ 

៦.១០.១. លបព័ននបង់នែវសេវា 

សេវាបង់នែវលរូវបានោក់ឲ្រសលបើលបាេ់ជាផវូវការាមរយៈបញ្ដរិេថីពីេិរញ្ដបផទនេុខាភិបាលសៅ
លគប់មូលោឌ នេុខាភិបាលសាធារណៈសៅឆ្ប ំ១៩៩៦។ បង្នទមសៅសលើការបសងកើរឲ្រមានសេវាបង់នែវសនុះ 
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បញ្ដរិេថីពីេិរញ្ដបផទនបានផថល់ជាសោលការង្ណនំឲ្រមានយនថការសលើកង្លងេលមាប់ជនលកីលក និង 
ជនសោលសៅមួយចំនួនសទ្ៀរ សដើមផីេលមបេលមលួការចូលសៅសលបើលបាេ់សេវាេុខាភិបាលលបកប 
សោយេមធម៌ និងការលគប់លគងលបាក់ចំណូល និងការចំណ្តយ។ ជាបនថបនធ ប់សលកាយមក សោល
ការណ៍ង្ណនំ េថីពីការលគប់លគងេិរញ្ដបផទនេុខាភិបាល ក៏លរូវបានសធឝើបចចុបផនបភាពសៅឆ្ប ំ២០០៦ 
និងចុងសលកាយសៅឆ្ប ំ២០១១។ សដើមផយីល់ឲ្របានចាេ់ពីរដំសណើ រការ និងការងារលគប់លគងយនថការនន
សេវាបង់នែវ។ 

(េូមសមើលសោលការណ៍ ង្ណនំេថពីីការលគប់លគងេិរញ្ដបផទនេុខាភិបាលង្ខមិន ឆ្ប ២ំ០១១)  

៦.១០.២. មូលនិធិេមធម៌ 

មូលនិធិេមធម៌ គឺជាយនថការការោរេុខភាពេងគមង្ដលលរវូបានាក់ង្រងសឡើងសដើមផបីសងកើនការ
ចូល សៅសលបើលបាេ់សេវាេុខាភិបាលសាធារណៈេលមាប់ជនទំងឡាយណ្តង្ដលលរវូបានកំណរ់អរថ
េញ្ញដ ណថាជាជនលកីលក។ កោច ប់ផលលបសោជន៍របេ់មូលនិធិេមធម៌មាន ការបង់នែវសេវាង្ដលបាន
ផថល់ នែវអាហារ េលមាប់អបកកំដរសៅសពលង្ដលអបកជំងឺលរូវបានអនុញ្ញដ រិឲ្រេលមាកពាបាលកបុងមនធីរ
សពទ្រ និងការផថល់សសាេុ៊យ សធឝើដំសណើ រផងង្ដរ។ មុខងាររបេ់គសលមាងមូលនិធិេមធម៌មានរួនទី្ជា 
ភាគីទី្៣ គឺជាអបកជាវសេវា ពីមូលោឌ នេុខាភិបាលសាធារណៈ កបុងសោលបំណងបសងកើនជំសនឿរវាងអបក
ជំងឺង្ដលជាជនលកីលក និងអបកផថល់សេវា។  សដើមផីលជាបចាេ់ពីដំសណើ រការននការបសងកើរ ការអនុវរថន៍ និង
ការពិនិររាមោនគសលមាងមូលនិធិេមធម៌។ (សោលការណ៍ង្ណនំ េថពីីការអនុវរថន៍គសលមាងមូលនិធិ
េមធម៌ ង្ខមកោ ឆ្ប ២ំ០០៩  និងកញ្ច ប់ផលលបសោជន៍ េថង់ោេលមាប់មូលនិធិេមធម៌ ង្ខមិែុន ឆ្ប ំ
២០១២)។ 

៦.១០.៣. ការធានោ៉ប់រងេុខភាពេេគមន៍ 

គសលមាងធានោ៉ប់រងេុខភាពេេគមន៍ គឺជាយុទ្នសាស្រេថមួយង្ដលលរូវបានអនុម័រសោយលកេួង
េុខាភិបាលសដើមផផីថល់ការោំោរេុខភាពេងគមដល់ជនទំងឡាយណ្តង្ដលមិនលរូវបានកំណរ់ថាជា
ជនលកីលក សេើយង្ដលមិនេទិរសៅកបុងវេ័ិយសាធារណៈ។  គសលមាងធានោ៉ប់រងេុខភាពេេគមន៍ជា
ទូ្សៅលរូវបាន ដំសណើ រការសោយអងគការសលៅរោឌ ភិបាល អងគការេេគមន៍ ង្ដលមានរួនទី្ជាភាប ក់ងារ
ទី្បីេលមាប់ជាវសេវា ជួេេមាជិក។ 

ការោក់ឲ្រអនុវរថគសលមាងធានោ៉ប់រងេុខភាពេេគមន៍សៅកបុងសេវាេុខាភិបាលសាធារណៈ គឺ
សដើមផីបសងកើនការលគបដណថ ប់ជាសាកល និងចូលរមួកបុងការការ់បនទយភាពលកីលកង្ដលជាសោលសៅរបេ់
រោឌ ភិបាល ាមរយៈការការោរការចំណ្តយដ៏គំេុកសៅសលើបញ្ញហ េុខភាពង្ដលមិនបានដឹងជាមុន។  
ដំសណើ រការលមែិរ េថីពីការបសងកើរ ការលបលពឹរថសៅ និងការពិនិររាមោនការអនុវរថន៍ គសលមាងធាន
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ោ៉ប់រងេុខភាពេេគមន៍។ (េូមអានសោលការណ៍ង្ណនំការអនុវរថន៍គសលមាងធានោ៉ប់រងេុខភាព
េេគមន៍ង្ខមិែុន ឆ្ប ំ២០០៦)។ 

៦.១០.៤.  សបឡាជារិរបបេនថិេុខេងគម 

លកេួងការងារ និងបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ បានបសងកើរសបឡាជារិរបបេនថិេុខេងគមេលមាប់
និសោជិក និសោជក និងអបកសៅកបុងបនធុក សេើយលកេួងេងគមកិចច អរីរយុទ្នជន និងយុវនីរិេមផទ 
បានបសងកើរសបឡាជារិរបបេនថិេុខេងគមេលមាប់មគនថីោជការេីុវលិ ង្ដលនឹងជាវសេវាេុខាភិបាល
សៅាមមនធីរននសៅាមលទ្នភាព និងសោលនសោបាយរបេ់អងគភាពេមី នីមួយៗ។ មនធីរសពទ្រ
បង្ងែកទំងអេ់លរូវមានលបព័ននកិចចេនាេិរញ្ដបផទន និងការសលបើលបាេ់ែវកិាចំណូលទំងអេ់លបកប 
សោយរមាវ ភាព និងលបេិទ្នភាពខភេ់។ 
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ជំពកូ៧. ឧបេមពន័្ធៈ 
ឧបេមភ័ននទី្១: ង្ផបកពាបាលចលន  

លរ ដំសណើ រការ និងលកខខណឍ   CPA1 CPA2 CPA3 

១-េលមាប់ង្ផបក POST CHIRURGIE ET TRAUMATOLOGIE  (សលកាយវុះការ់ និងរបួេលោំលោ) 

1.  Complications de l'alatement 
prolongé  

ផលវបិាកននការេលមាកសលើង្លគ
យូរ    

2.  Entorse et Luxation  សលគច និងភាវ រ់េនវ ក់    

3.  Traumatisme musculaire et 
tendineux ការប៉ុះទ្ងគិចសាច់ដំុ និង រង់ដុង    

4.  Complication des Brûlures  ផលវបិាកននការរលាក    

5.  Amputation  ការ់ អវយវៈ    

6.  Fractures des membres  បាក់ឆែឹងអវយវៈ     

7.  Traumatisme crânien (sequelles) ការប៉ុះទ្ងគិចកាល    

8.  Chirugie du thorax  វុះការ់ង្ផបកសដើមលទ្ូង    

9.  Traumatisme des colonnes 
vertébraux  ប៉ុះទ្ងគិចឆែឹងខបង    

២-េលមាប់ង្ផបកជំងឺទូ្សៅ  MEDECINE GENERAL        

  A- NEUROLOGIE េរនេលបសាទ្       

1.  Névralgie ឈឺេរនេ    

2.  Amyotrophie េឝិរសាច់ដំុ    

3.  Myopathie ជំងឺសាច់ដំុ    

4.  Dystrophie ការចុុះសខាយកមាវ ំងសាច់ដំុ    

5.  Sciatique រលាកេរនេេាទី្ក    
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លរ ដំសណើ រការ និងលកខខណឍ   CPA1 CPA2 CPA3 

6.  Hemiplégie សាវ ប់មួយចំសេៀងខវួន     

7.  Paraplégie   សាវ ប់មួយកំណ្តរ់ខវួន     

8.  Quadriplégie សាវ ប់អវយវៈទំងបួន    

9.  Paralysie périphériques  ខឝិនេរនេលបសាទ្ជាយខាង    

10.  Poliomyélite  លគុន េឝិរនដ-សជើង    

11.  Mal de pott រសបងឆែឹងខបង    

12.  Coma េនវប់    

13.  Lèpre  េង់េិន    

14.  Maladie Parkinson ជំងឺប៉ាគីងេុន    

15.  Trouble de la Marche វបិរឋការសដើរ    

16.  Paralysie faciale ខឝិនសាច់ដំុមុខ    

17.  Torticolie spasmodique កគនឋ ក់ សវៀច ក    

18.  Douleur Musculaire ឈឺសាច់ដំុ    

19.  Vessie neurologique ខូចសបាវ កសនមសោយសារេរនេ
លបសាទ្    

          B-ORTHOPEDIQUE    

1.  Raideur articulaire ោំងេនវ ក់    

2.  Scoliose សវៀចឆែឹងខបង    

3.  Cyphose, Lordose សកាង ង្អន ឆែឹងខបង    

4.  Déformation des member ខូចទ្លមង់ អវយវៈ    

5.  Pieds bot Varus equin សជើងសខឝ    

6.  Boiterie ដំសណើ រ បំុាងសពៀច    
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លរ ដំសណើ រការ និងលកខខណឍ   CPA1 CPA2 CPA3 

7.  Cicatrice retractile េមាវ ក    

  C -VAISSEAUX, LYMPHATIQUES         

1.  Trouble des retour veineux វបិរឋិដំសណើ រឈាមររ់    

2.  Oedeme lymphatique សេើមសោយសារ ឡំា    

3.  Phlébite រលាកេរនេង្វន    

         D- PNEUMOLOGIE (sequelles)       

1.  Pleurésie  ទឹ្កកបុងសស្សាមេួរ    

2.  Bronchite chronique  រលាកទ្ងេួរោុនំរ ៉    

3.  Tuberculose រសបងេួរ    

4.  Asthme េឺរ    

5.  Pneumonie សេើមេួរ    

6.  Bronchopneumonie រលាកទ្ងេួរ និងសាច់េួរ    

7.  Bronchectasie រកីទ្ងេួរ    

8.  Atalectasie សេភៀរែង់េួរ    

9.  Pneumothorax ខរល់កបុងសស្សាមេួរ    

  E- RHUMATOLOGIE         

1.  Hydarthrose ភាពសលើេននទឹ្កកបុងេនវ ក់    

2.  Arthrite infectieuse រលាកេនវ ក់សោយមានសមសោគ    

3.  Spondyloarthrite ankylosante រលាក និងោំងេរនេឆែឹងខបង    

4.  Polyarthrite Rhumatoide រលាកេនវ ក់សលចើន    

5.  Polyarthrite chronique évolutive សាទ នភាពរលាកេនវ ក់ោុនំរ ៉    
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លរ ដំសណើ រការ និងលកខខណឍ   CPA1 CPA2 CPA3 

6.  Périarthrite Scapulo-humérale រលាកេនវ ក់សាវ បលបសជៀវ និង
សាយ     

7.  Arthrose ឈឺេនវ ក់    

8.  Lombalgie,Dorsalgie,Cervicalgie ឈឺចសងកុះ-ខបង-ក    

9.  Tendinite រលាក រង់ដុង    

10.  Algo neuro dystrophie សេើមសាយ  និង ឈឺចុងនដ    

៣-េលមាប់ង្ផបកជំងឺកុមារ     

        A- TRAUMATOLOGIE (Kinésie thérapie post operatoire)        

1.  Fractures បាក់ឆែឹង    

2.  Entorses ការសលគច    

3.  Luxations ការភាវ រ់ ឬសថាវ ុះ    

4.  Traumatismes musculaires ការប៉ុះទ្ងគិចសាច់ដំុ    

5.  Complication des Brûlures  ផលវបិាកននការរលាក    

6.  Cicatrice េមាវ ក    

  B- ORTHOPEDIE         

1.  Malformations congénitales des 
membres ពិការភាពអវយវៈពីកំសណើ រ    

2.  Scoliose សវៀចឆែឹងខបង    

3.  Cyphose ខបងសកាង    

4.  Torticolis congenital សកងៀងក ពីកំសណើ រ    

5.  Syndrome cérébelleux លបជំុសោគេញ្ញដ សេសរស៉បលឡឺ    

6.  Paraplégie ខឝិនោក់កណ្តឋ លខវួន    
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លរ ដំសណើ រការ និងលកខខណឍ   CPA1 CPA2 CPA3 

7.  Quadriplégies , Spina bifida ខឝិនអវយវៈ ទំងបួន     

8.  Hémiplégie ខឝិនមួយចំសេៀងខវួន    

9.  Coma េនវប់     

10.  Traumatisme crânien ប៉ុះទ្ងគិចកាល     

11.  Atteinte du plexus brachial ការប៉ុះទ្ងគិច ផវិចេុេ លបាេាល     

12.  Paralysie périphérique ខឝិនេរនេលបសាទ្ជាយខាង    

  C- RHUMATOLOGIE         

1.  Spondylo-arthrite ankylosante រលាកេនវ ក់ឆែឹងខបងបណ្តឋ ល
ឲ្រោំង    

2.  Arthrite រលាកេនវ ក់    

3.  Algoneurodystrophie     

4.  Tendinites រលាកេនេរង់ដុង    

5.  Dorsalgie ឈឺខបង    

6.  Lombalgie ឈឺចសងកុះ    

7.  Cruralgie ឈឺេរនេលគុយោ៉ល់    

 D - PNEUMOLOGIE(séquelles)     

1.  Maladie des bronches ជំងឺទ្ងេួរ    

2.  Maladies du poumon ជំងឺេួរ     

 E- NEONATOLOGIE     

1.  Encéphalophathie ជំងឺរលាកខួរកាល    

2.  Paralysie cérébrale ពិការខួរកាល    

3.  Coma េនងប់    
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លរ ដំសណើ រការ និងលកខខណឍ   CPA1 CPA2 CPA3 

4.  Méningite រលាកសស្សាមខួរ    

5.  Hémorragie cérébro méningée ឈាមសៅកបុងសស្សាមខួរ    

៤-េលមាប់ង្ផបកេមមព និងសោគស្រេឋី      

1  - មុន និង សលកាយេលមាលកូន      

2  - សលកាយវុះការ់      

ឧបេមភ័ននទី្២: ង្ផបករែយនថគិលានេសគងាគ ុះ េលមាប់មនធីរសពទ្របង្ងែកលគប់កលមិរ  

Specifications រែយនថគិលានេសគងាគ ុះ េមាេធារុ 

1-រួរែយនថ 1-រែយនថ 1-លបសភទ្រួ រែយនថង្វន៉មានដំបូលខភេ់  

  -ម៉ាេីុន សលបើម៉ាេូ៊រ 

  -ទំ្េំពីេថុង 3000cc ឬធំជាង  

  -កង់រែយនថ រែយនថសលបើកង់ទំងបួន (4WD) 

  -Exhaust Control សឆវើយរបនឹងេថង់ោលបសទ្េកមឌុជា  

  -Transmission 5 Speed manual 

  - ចំណុុះសលបង 60លីលរ ឬ សលចើនជាង 

  -ចងកូរ ចងកូរសៅខាងសឆឝង មានបូម 

  - ម៉ាេីុនលរជាក់  បញ្ញជ សោយនដ ឬសោយេឝ័យលបវរថិ  

 
លបព័ននបំពង់ខរល់ៈ េលមាប់ទំងង្ផបកបនធប់អបក 
សបើកបរ និង ង្ផបកបនធប់អបកជំងឺ  

  -ចំណុុះកង្នវងអងគុយ ខាងមុខ ២ ឬ ៣ នក់  

 ខាងសលកាយ ២នក់ ឬ សលចើនជាង  

  - ទឝ រ 
ខាងមុខេលមាប់អបកសបើកបរៈ ទឝ រពីរ សៅ
េងខាង 
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Specifications រែយនថគិលានេសគងាគ ុះ េមាេធារុ 

 
ខាងសលកាយេលមាប់អបកជំងឺៈ ទឝ សបើកសឡើងមួយ
សៅចំពីសលកាយ និងមានជសណថើ រសឡើងពីសលកាយ 

2-កង់េឺគួរ  កង់េឺគួរ 1  

3-ឧបករណ៍ជួេជុល
ឡាន  

ឧបករណ៍មួយឈុរជាេថង់ោ  

3-អំពូលសភវើង ខាងមុខេលមាប់អបកសបើកបរៈ អំពូលសភវើង
េរនេជាេថង់ោ 

 ខាងសលកាយេលមាប់អបកជំងឺ អំពូលង្ម៉លរពណ៌
េង្វង 

4-ពណ៌ ពណ៌េ 

2-សលគឿង 
បនធ ប់បនសំ  
 

1- អំពូលសភវើងវលិសៅ 
សលើដំបូល   

2-សេង្រន៉សលបើអគគិេនី   

3-មីលកូអំភវី និង លបោប់ 
បំពងេសមវង  

4-វទិ្រុទក់ទ្ង សគេឝកង់លរូវោប នឹង សលខសគេឝកង់មនធីរសពទ្រ 

5- ទំ្ពក់ពរួរសេរ ៉ូម ទំ្ពក់ពរួរសេរ ៉មូមួយ ឬ សលចើនជាង េលមាប់ោក់
សេរ ៉មូ  

6-ឧបករណ៍ពនវរ់សភវើង  

7-ICOM ជាប់សៅនឹង
ឡាន 

 

2-ឧបករណ៍ សវជជ
សាស្រេថ 
 
 

1- កញ្ច ប់េសគងាគ ុះបនធ ន់  ម៉ាេ់ោក់អុកេីុង្េន, បំពង់េលមាប់ោក់លចមុុះ, 
កនគនថ, បំុាង, កូនកំាបិរបិ៊េថូរ ីង្ដលសលបើសេើយសបាុះ
សចាល កំុសលបេ សៅេូ៊េលមាប់ររឹសដើមនដ បំពង់     
កានុលេលមាប់ោក់មារ់  

2- បនធប់ោក់ឧបករណ៏  

3- ង្លគង្េង  មានសជើង ៤ សជើងអាចបរ់បាន មានង្ខសលកវារ់
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Specifications រែយនថគិលានេសគងាគ ុះ េមាេធារុ 
េុវរទិភាព 

4- លបោប់បឺរសេវុះ និង លបោប់លបោ
បនធ ប់បនសំ  

លបោប់បឺរសេវុះអាចសលបើលបាេ់អគគិេនីលបសភទ្
អាគុយ DC 12V 

5- បំពង់អុកេីុង្េន 10 លីលរ មានបំពង់ពីរ មានលបោប់សបើកបិទ្
មានលបោប់េលមាប់ោក់ទឹ្កឲ្រសេើម 

6- សេថរូេកុប មានកាលពីរ      

7-លបោប់វាេ់េមាភ ធឈាម  Aneroid 

8-ង្ទ្រមូ៉ង្ម៉លរ  សលបើឌីជីែល  

9-លបោប់េសគងាគ ុះចលនសបុះដូង&េួរ   សេៀវសៅ, អំបូ៊ និង ម៉ាេ់  

10- លបោប់សមើលបំពង់េសមវង   

11- Artells លបោប់អមនដោក់សេរ ៉មូ     

12- ពូក   

13- Folding pole type sub stretcher   

14- Cervical collars លបោប់ោក់អបក   

កណំ្តស់គំល់ 

 រែយនថគិលានេសគងាគ ុះ លពមទំងេមាម រៈបំោក់កបុងរែយនថ និងអបកសបើកបរលរូវេទិរសៅ
សលកាមការលគប់លគង់ង្ផបករដឌបាលរបេ់មនធីរសពទ្រ។ 

 ង្ផបកបសចចកសទ្េមនធីរសពទ្រ លរូវសរៀបចំលកមុលគូសពទ្រ េសគងាគ ុះបនធ ន់ាមរែយនថគិលាន     
េសគងាគ ុះ ង្ដលកបុងសនុះមានសវជជបណឍិ រ រលឹគូសពទ្រ មធរម គិលានុបោឌ ក-យិកា បានបណថុ ុះ
បណ្តថ ល ង្ផបកេសគងាគ ុះបនធ ន់ នឹងលរូវង្បងង្ចកជាលកុមោមលបចំាការោល់២៤សម៉ាង។ 
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ឧបេមភ័ននទី្៣: េំណំុង្បបបទ្េថពីីការពិនិររជំងឺសលៅ 
អបកជំងឺសឈាយ ុះ/ Nom……………............................…...…អាយុ/Age:...............សភទ្/Sex:..........……….…  

លបវរថិជំងឺ (History)............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

ចំសោុះកុមារៈ  េងស័យរសបង:   កែក ≥2-3 េបាថ េ៍  លគនុ ≥ 14 នែង  ស្េកទ្មងន់ ឬមិនសឡើងទ្មងន់ 

កាថ លបឈមរសបង:  ជិរេបិទ្នជាមួយេមាជិកលគួសារ ឬអបកជិរខាងង្ដលមានជំងឺរសបង កំហាក
វជិជមានែយីៗ   HIV   ខឝុះអាហារបូរទមមធងន់ធងរ 

ការពិនិររោងកាយ (Physical Examination) 

េញ្ញដ ជីវរិៈ េមាភ ធឈាម……………… ជីពចរ……… ចងាឝ ក់ដសងហើម……… េីរុណហ ភាព……ទ្មងន់……… 

 េលមាប់កុមារៈ ទ្មងន់/អាយុ…………………, សេើម:  បាទ្/ចា,  សទ្ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ពិនិររអមគវីនីក (Investigations) 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

សោគវនិិចឆ័យ (Diagnosis) 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ការពាបាល (Treatment) 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

នែងលរឡប់មកជួបមថងសទ្ៀរ (Follow up date on): .............../.............../20............ 

សឈាយ ុះ និងេរទសលខារបេ់លគសូពទ្រ (Name and Signature of physician)....................................... 
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ឧបេមភ័ននទី្៤:  សាលាកប័លរននការពាបាលសោយចលន 
 សលខ..................... 

សាលាកប័លរននការពាបាលសោយចលន  

(Fiche de Traitement Kinesitherapy) 

ង្ផបក.........................................................................ង្លគសលខ........................... 

នែង ង្ខ ឆ្ប ំ សធឝើការវាយរនមវៈ .............................................................................................................. 

ង្ែង ង្ខ ឆ្ប ំ ចូលេលមាកសពទ្រៈ.................................................................... ....................................... 

សឈាយ ុះអបកជំងឺៈ .................................................អាយុៈ................សភទ្ៈ............................................
មុខរបរៈ.......................................... .......................................... .................................................... 

អាេ័យោឌ នៈ.......................................... .......................................... ........................................... 

មូលសេរុៈ.......................................... .......................................... ............................................... 

សោគវនិិចឆ័យៈ.......................................... .......................................... ............................................ 

នែង ង្ខ ឆ្ប ំ ននការពាបាលង្ផបកសវជជសាស្រេឋ និងេលរសាស្រេឋៈ........................................................... 

ការពាបាលង្ផបកសវជជសាស្រេឋ និងេលរសាស្រេឋ 

េរបុបញ្ញហ ចមផងៗរបេ់អបកជំងឺេលមាប់សធឝើការពាបាលសោយចលនៈ  

នែង ង្ខ ឆ្ប ំ សឈាយ ុះអបកពាបាលសោយចលន ការវវិរថន៍ននជំងឺ ការពាបាលសោយចលន 

    

    

មរិផ្ទឋ ំសផញើរបេ់លគូសពទ្រៈ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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លកេួងេុខាភិបាល 

មនធីរសពទ្រ ............................................ 

ការវវិរឋន៍ពាបាលសោយចលន 

EVOLUTIONS  DE  KINESITHERAPIE 

ង្ផបក/ Services :…...........……..បនធប់/Salle …………………. ង្លគ/ Lit:.....................................................       

អបកជំងឺសឈាយ ុះ/ Nom……………............................…...…អាយុ/Age:...............សភទ្/Sex:..........……….…  

សោគវនិិចឆ័យ :………….........................................................................................................…............. 

Date          

បញ្ញហ រ និងការវវិរឋ  EVOLUTION 

 បសចចកសទ្េពាបាលសោយចលន  

TECHNIQUE   KINESITHERAPIE 

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

 ..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

.......................................................................... 
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លកេួងេុខាភិបាល 

មនធីរសពទ្រ ................................... 

ឯកសារពាបាលសោយចលន 

Physiotherapy  Treatment  Form 

ង្ផបក/Service.........................................បនធប់/Salle.................ង្លគ/Lit........................ 

រុលរការ/Bilan date នែងទី្...................ង្ខ.................ឆ្ប ំ................. 

អបកជំងឺ/Patient សឈាយ ុះ/Nom ..........................................អាយុ/Age................សភទ្/Sex............     
ជនជារិ/Nationale..............................................មុខរបរ/Profession ............................................. 
អាេ័យោឌ ន/Adresse ............................................................................... ..................................... 

ទំ្នក់ទំ្នង/Contact.............................................. .......................................................................... 

ចូលេលមាកសពទ្រ/Date d’entrée នែងទី្...................ង្ខ..................ឆ្ប ំ........................  

សោគវនិិចឆ័យលគូសពទ្រ/Diagnostique de Médecine............................................................................... 

ការពាបាល/Traitement 

  - សវជជសាស្រេឋ/ Médicale 
................................................................................................................................................ 

  - វុះការ់/Intervention 
..................................................................................................................................................... 

  - ពាបាលសផសងៗ/Autres 
........................................................................................................................................... 

១- មូលសេរុចូល/ Motif d’entrée  

......................................................................................................................................................... 

២- លបវរឋិជំងឺ/Histoire de la Maladie 
........................................................................................................................................................ 
៣-សាវាសោគ/Antécédent  

......................................................................................................................................................... 
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៤-ការពិនិររគវីនីក/Examen Cliniques  

ក-េភាពទូ្សៅ/Etat générale........................................................................................................... 

  .េមាភ ធឈាម/TA..................ជីពចរ/Poule.................េីរុណតភាព/Temp...............ទ្មងន់/Poids...... 

  .ចងាឝ ក់ដសងហើម/RR....................................................................  

ខ-ង្េផក/La Peau 
.........................................................................................................................................................  

គ-ឈឺចាប់/Douleur........................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ឃ-របូសាស្រេឋ/ Morphologie.............................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

ង-ញាណដឹង/Sensibilités 

 .ញាណដឹងសេើរS.Superficiel................................................................................................
 .ញាណដឹងសលៅ S.profonde................................................................................................. 

 .ញាណដឹងសំុាញំា Gnosie................................................................................................... 

ច-េនវ ក់/Articulation...................................................................................................................... 

ឆ-សាច់ដំុ Musculaire 

 .កមាវ ំងសាច់ដំុ Force musculaire...................................................................................... 

 .សរផវិច Réflexe ostéo-tendineux...................................................................................... 

 .សផសងៗ/Autres................................................................................................................. 

ជ-ចលនលបចំានែង 

 .អវយវៈសលើ........................................................................................................................ 

 .ដងខវួន.............................................................................................................................. 

 .អវយវៈសលកាម....................................................................................................................... 

ឈ-េរបុបញ្ញហ /សោគវនិិចឆ័យ............................................................................................................... 
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ឧបេមភ័ននទី្៥: លិខិរបញ្ជូ ន 
លពុះោជាណ្តចលកកមភុជា 

ជារិ សាេន លពុះមហាកសលរ 

មនធីរេុខាភិបាលសខរឋ............................................. 

មូលោឌ នេុខាភិបាល ៖ .....................ង្ផបកៈ...............ស្េកុលបរិបរឋិៈ..................សខរឋ ........................ 

លិខិរបញ្ជូ នអបកជំងឺ 

កាលបរសិចឆទ្ននការចូលេលមាកសពទ្រៈ.........................សម៉ាងចូលេលមាក....................................
សម៉ាងសៅរែយនឋេសគងាគ ុះ...................សលខទូ្រេពធរែយនឋេសគងាគ ុះ............................................. 

បញ្ជូ នសៅកាន់មូលោឌ នេុខាភិបាលៈ ............................ស្េុកលបរិបរឋិៈ................សខរឋៈ ................... 

ព័រ៌មានអបកជំងឺៈ  

សឈាយ ុះអបកជំងឺៈ........................................សភទ្ៈ.....................អាយុៈ.............េញ្ញជ រិៈ...................                   

អាេ័យោឌ ន................................................................................................................................... 

សលខអរឋេញ្ញដ ណប័ណត (សបើមាន)..................................................................................................... 

សលខប័ណតមូលនិធិេមធម៌ៈ.............................................កលមិរភាពលកីលក....................................... 

លបវរឋិជំងឺៈ  

សលខចូលរបេ់អបកជំងឺ ...................................... 

មូលសេរុចូលេលមាកសៅមូលោឌ នេុខាភិបាលៈ............................................................................... 

លបវរឋិអបកជំងឺៈ.................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                      

ការពាបាលសោយឱេែសផសងៗមុនចូលេលមាកសៅមូលោឌ នេុខាភិបាលៈ....................................... 

........................................................................................................................................................ 

ការពិនិររទូ្សៅៈ 

េញ្ញដ ជីវរិៈ ជីពចរៈ..................េមាភ ធឈាមៈ..........កំសៅៈ.................... ចងាឝ ក់ដសងហើមៈ..................... 
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សាទ នភាពទូ្សៅៈ................................................................................................................................                       
លបោប់ដកដសងហើមៈ............................................................................................................................ 

លបព័ននសបុះដូង-េរនេឈាមៈ ..........................................................................................................                                                                                                                                                                            

លបោប់រលំាយអាហារៈ.................................................................................................................... 

លបព័ននទឹ្កសនម-លបោប់បនឋពូជៈ....................................................................................................... 

លបព័ននេរនេលបសាទ្ៈ....................................................................................................................                                                                                                         
ការពិនិររកាល ង្ភបក លរសចៀក លចមុុះ បំពង់ក...................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                   
សផសងៗ:   
.........................................................................................................................................................                                                                                                                  

លទ្នផលវាយរនមវពីមនធីរពិសសាធន៍ៈ
......................................................................................................................................................... 

លទ្នផលវាយរនមវពី X-Ray៖ 
.........................................................................................................................................................                                                                                                     
លទ្នផលវាយរនមវពី Ultrasound........................................................................................................ 

សោគវនិិចឆ័យ៖....................................................................................................................................                                                                                                                           
ការពាបាលង្ដលបានផឋល់ៈ 
.........................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

មូលសេរុននការបញ្ជូ ន៖
.........................................................................................................................................................                                                                                                

មូលោឌ នេុខាភិបាលទ្ទួ្ល                          មូលោឌ នេុខាភិបាលង្ដលបានបញ្ជូ ន 

សម៉ាងៈ...........នែងទី្.......ង្ខ........ ឆ្ប ំ ...........         សម៉ាងៈ..........នែងទី្........ ង្ខ......... ឆ្ប ំ ...........              

េរទសលខាលគូសពទ្រ ឬបុគគលិក        េរទសលខាលគសូពទ្រ ឬបុគគលិក 

សលខទូ្រេ័ពធៈ..............................................           សលខទូ្រេ័ពធៈ.........................................  
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លពុះោជាណ្តចលកកមភុជា 

ជារិ សាេន លពុះមហាកសលរ 

មនធីរេុខាភិបាលសខរឋ............................................. 

មូលោឌ នេុខាភិបាល ៖ .....................ង្ផបកៈ...............ស្េកុលបរិបរឋិៈ..................សខរឋ ........................ 

ការផឋល់ព័រ៌មានលរឡប់ 

មកពីមូលោឌ នេុខាភិបាល ៖ ..........................ង្ផបកៈ.............ស្េុកលបរិបរឋិៈ...............សខរឋៈ............... 

សៅមូលោឌ នេុខាភិបាល ៖.....................................ស្េុកលបរិបរឋិៈ....................សខរឋៈ .................. 

ការពាបាលបានផឋល់ៈ...................................................................................................................... 

សោគវនិិចឆ័យសចញៈ...................................................................................................................                                                                                                         

លទ្នផលននការសចញៈ  (ជាេុះសេផើយ ធូរស្សាល និងលរូវបនឋពាបាលសៅមូលោប នេុខាភិបាលង្ដល
សៅជិរផធុះ អេ់េងឹឈម  ឬេំុសចញ).................................................................................................                              

បញ្ជូ នបនឋសៅកាន់....................................សាវ ប់   

ង្ផនការបនឋ ឬ អនុសាេន៍ៈ    មិនលរវូការាមោនបនឋ......រលមវូឱរាមោនបនឋសៅៈ....................... 

នែងទី្ៈ.......................................... 

សោបល់បង្នទមៈ
......................................................................................................................................................... 

................................................................. ....................................................................................... 

បានសឃើញ និង ឯកភាព  

នែងទី្...........ង្ខ............ឆ្ប ំ................                            នែងទី្................ង្ខ................ឆ្ប ំ.....................                              

 េរទសលខាលគូសពទ្រនយង្ផបក ឬ រំណ្តង              េរទសលខាលគសូពទ្រពាបាល      

 

សលខទូ្រេពធ..........................................            សលខទូ្រេពធ..........................................                   
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ឧបេមភ័នន៦:  ប័ណតសចញពីមនធីរសពទ្រ  
លពុះោជាណ្តចលកកមភុជា 

ជារិ សាេន លពុះមហាកសលរ 

លកេួងេុខាភិបាល 

មនធីរសពទ្រ......................................... 

សលខ............................................. 

ប័ណតអនុញ្ញដ រឲ្រសចញពីមនធីរសពទ្រ 

នមនិងសោរឋនម ...........................................សភទ្........ អាយុ..........ឆ្ប ំ េញ្ញជ រិ............... 

មុខងារ និងមុខរបរ............................................................................................................ 

អាេ័យោឌ ន ........................................................................................................................ 

ចូលេលមាកពាបាលសៅនែងទី្ ..........ង្ខ............ឆ្ប ំ..............ង្ផបក............................................... 

សោគវនិិចឆ័យ ........................................................................................................................ 

សាទ នភាពជំងឺសពលសចញពីមនធីរសពទ្រៈ 

........................................................................................................................................... 

ដំបូនយ នរបេ់លគូសពទ្រៈ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

          ...............នែងទី្ ......... ង្ខ............ ឆ្ប ំ ............ 

បានសឃើញនិងឯកភាព              លគូសពទ្រពាបាល 

លបធានអងគភាព 
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ឧបេមភ័នន៧: ប័ណតអនុញ្ញដ រិឱរេលមាកសពទ្រ  
លពុះោជាណ្តចលកកមភុជា 

ជារិ សាេន លពុះមហាកសលរ 

លកេួងេុខាភិបាល 

មនធីរសពទ្រ......................................... 

សលខ............................................. 

ប័ណតអនុញ្ញដ រចូលេលមាកសពទ្រ 

លគូសពទ្រពាបាលង្ផបក.................................ននមនធីរសពទ្រ................................... 

បានអនុញ្ញដ រឱរអបកជំងឺសឈាយ ុះ...................................សភទ្........ អាយុ........ឆ្ប ំ េញ្ញជ រិ........... 

ឪពុកសឈាយ ុះ ................................................មាឋ យសឈាយ ុះ ................................................. 

អាេ័យោឌ នផធុះសលខៈ ....................ផវូវ .................. ភូមិ................................. ឃំុ-េងាក រ់...... 

.................................... ខ័ណឍ -ស្េុក......................................លកុង-សខរឋ................................ 

ទូ្រេពធទំ្នក់ទំ្នង៖............................................................................................................... 

មុខរបរ .......................................................អងគភាព........................................................... 

សោគវនិិចឆ័យសៅសពលចូលេលមាក ............................................................................................ 

ង្ផបក. .................................................................................................................................. 

សពលសវលាចូល .................................................................................................................... 

 

           ............នែងទី្ ......... ង្ខ.............. ឆ្ប ំ ............. 

បានសឃើញនិងឯកភាព                                     លគសូពទ្រពាបាល 

លបធានមនធីរសពទ្រ 
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ឧបេមភ័នន៨: លិខិរមរណៈភាព  
លពុះោជាណ្តចលកកមភុជា 

ជារិ សាេន លពុះមហាកសលរ 

លកេួងេុខាភិបាល 

មនធីរសពទ្រ......................................... 

សលខ............................................. 

លិខិរមរណៈភាព 

អបកជំងឺសឈាយ ុះ .............................................សភទ្............ អាយុ..........ឆ្ប ំ េញ្ញជ រិ............... 

អាេ័យោឌ ន ........................................................................................................................ 

មុខងារ .............................................................................................................................. 

សពលសវលាចូល .................................................................................................................... 

សោគវនិិចឆ័យចូល................................................................................................................... 

បានទ្ទួ្លមរណភាពសៅនែងទី្................ង្ខ................. ឆ្ប ំ............... សវលាសម៉ាង...................... 

មូលសេរុសោយ.................................................................................................................... 

សោគវនិិចឆ័យសាវ ប់ ................................................................................................................ 

 

..............នែងទី្ ......... ង្ខ............ ឆ្ប ំ ..........                                  នែងទី្ ......... ង្ខ............ ឆ្ប ំ .......... 

បានសឃើញនិងឯកភាព                                         លគូសពទ្រពាបាល 

លបធានមនធីរសពទ្រ 
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ឧបេមភ័នន៩: កិចចេនាវុះការ់ 
លពុះោជាណ្តចលកកមភុជា 

ជារិ សាេន លពុះមហាកសលរ 

លកេួងេុខាភិបាល 

មនធីរសពទ្រ......................................... 

សលខ............................................. 

កិចចេនាវុះការ់ 

 ខញុំបាទ្-នងខញុំសឈាយ ុះ .............................. េញ្ញជ រិ.......................សភទ្............... អាយុ..............ឆ្ប ំ  

អាេ័យោឌ នផធុះសលខ .........................ផវូវ..........................ភូមិ................................ឃំុ/េងាក រ់
......................................................... 

ស្េុក/ខ័ណឍ ...................................................សខរឋ/លកុង......................................................ទូ្រេពធ
សលខ......................... ............... 

លរូវជា ........................របេ់អបកជំងឺសឈាយ ុះ ....................................េញ្ញជ រិ ..............សភទ្.............. 

អាយុ..................ឆ្ប ំ បានចូលេលមាកសពទ្រ នែងទី្ ............... ង្ខ..................... ឆ្ប ំ .............. 

 

សលកាយពីបានទ្ទួ្លការង្ណនំ និង ព័រ៌មានលរឹមលរូវពីេំណ្តក់លគូសពទ្រ ខញុំបាទ្-នងខញុំេុខចិរឋយល់
លពមឱរលគសូពទ្រពាបាល អបកជំងឺសោយសលបើវធីិវុះការ់ាមបសចចកសទ្េសោយពំុគិរពីផលវបិាក ឬ 
ឧបេគគណ្តមួយង្ដលអាចសកើរមានសឡើងជាយថាសេរុកបុងការពាបាលសនុះសឡើយ ។  

សដើមផីជាេកខីភាព ខញុំបាទ្-នងខញុំ េូមផឋិរសមនដទុ្កជាភេឋុាង។  

 

....................នែងទី្ ............... ង្ខ..............ឆ្ប ំ ............... 

                              សាប មសមនដសាឋ  ំ
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ឧបេមភ័ននទី្១០: ពិធីសារវុះការ់   
MINISTERE DE LA SANTE 

HOPITAL...................................     

BLOC OPERATOIRE 

COMPTE-RENDU-OPERATOIRE 

SERVICE..........................................PROTOCOLE OPERATOIRE CHAMBRE No: ................ 

NOM & PRENOM:......................................       No. ........................................          
OPERATEUR.................... ............................................................................................................ 

DATE D’ENT REE ..................................          

1er AIDE ...................................................... 

2ème AIDE .................................................. 

DATE D’OPERATION ............................ ........................................           

DIAGNOSTIQUE PRE-OPERATOIRE: 

......................................................................................................................................................... 
DIAGNOSTIQUE PER-OPERATOIRE: 

.........................................................................................................................................................  

INDICATION: 

......................................................................................................................................................... 

TECHNIQUE: ........................................ 
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ឧបេមភ័ននទី្១១ : កលមិរេថង់ោបុគគលិក 
១.  មនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ  CPA 3 (១០០ ដល់ ២៥០ ង្លគ) 

កលមិរបសចចកសទ្េបុគគលិក កលមិរចំនួនបុគគលិក 

សវជជបណឍិ រឯកសទ្េ-សវជជបណឍិ រ/លគូសពទ្រមធរម 

២៣  - ៤០ នក់ 

សវជជបណឍិ រឯកសទ្េលគប់ង្ផបកាមរលមូវការេមស្េប
របេ់មនធីរសពទ្រ និងោ៉ងរិចមានៈ 

- សវជជបណឍិ របណឋុ ុះបណ្តឋ ល ជំនញវុះការ់ ៦នក់  

- ជំនញោក់ ថាប ំេណឋំ  ១នក់ (CESAR) -ជំនញវុះ
ការ់កុមារ ១នក់ 

- ឯកសទ្េង្ផបកង្ភបក ១នក់  និង ឯកសទ្េង្ផបក ORL ១
នក់ 

- ឯកសទ្េេុខភាពផវូវចិរឋ ១នក់ -ឯកសទ្េរបូភាពសវជជ
សាស្រេឋ ២នក់ 

ទ្នឋបណឍិ រ/ទ្នឋសពទ្រ ២ - ៣ នក់ 

គិលានុបោឌ ក 
៨៦ - ១៣២ នក់ 

(អបកបសចចកសទ្េោក់ថាប ំេណឋំ ៥នក់ (ISAR) អបកសរៀបចំ
បសលមើេមាម រៈ-បរកិាខ រ ៦នក់ និង េុខភាពផវូវចិរឋ ៣នក់) 

- បរញិ្ញដ បលរគិលានុបោឌ ក ៦ - ១០នក់ 

- បរញិ្ញដ បលររងគិលានុបោឌ ក (គិលានុបោឌ ក
មធរម) 

៥០ - ៨០នក់ 

- គិលានុបោឌ កឯកសទ្េ (ោ៉ងរិចមានអបក
បសចចកសទ្េ ោក់ថាប ំេណឋំ  ៥នក់ (ISAR) 
អបកសរៀបចំបសលមើេមាម រៈ-បរកិាខ រ ៦នក់ េុខ
ភាពផវូ វចិរឋ ៣នក់ ទ្នឋគិលានុបោឌ ក ២នក់ 
និងឯកសទ្េសផសងៗសទ្ៀរ) 

១៦ - ២២នក់ 
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កលមិរបសចចកសទ្េបុគគលិក កលមិរចំនួនបុគគលិក 

- គិលានុបោឌ កបឋម ១៤ - ២០ នក់ 

ឆយប ១៦ - ២២ នក់ 

- បរញិ្ញដ បលរគិលានុបោឌ ក-ឆយប/ បរញិ្ញដ បលរឆយប ២ - ៤នក់ 

- បរញិ្ញដ បលររងឆយប ១២ - ១៤នក់ 

- ឆយបបឋម ២ - ៤នក់ 

ឱេែការ ី/ ឱេែការមីធរម ៦ - ៨ នក់ 

អបកបសចចកសទ្េមនធីរពិសសាធន៍ ៨ - ១០ នក់ 

អបកបសចចកសទ្េវទិ្រុសាស្រេឋ ៣ នក់ 

អបកពាបាលសោយចលន  ៣ - ៤ នក់ 

 

អបកបសចចកសទ្េេលមាប់ការង្ែទំ ឧបករណ៍បរកិាខ រ-
អាោរ 

៥ - ៧ នក់  (ោ៉ងសហាចលរូវមានវេិឝករសអឡិចលរូនិក 
១របូ) 

អបកសបាេេមាែ រ ១០ - ២០ នក់ 

អបកសបាកគក់ ៣ - ៤ នក់ 

កមយករចគងាក ន ៣ - ៤ នក់ 

អបកសបើកបរ ១ - ២ នក់ 

រដឌបាល- រសបៀប ៤ - ៦ នក់ 

គណសនយរ ២ - ៤ នក់ 

ព័រ៌មានវទិ្ា ២ - ៤ នក់ 
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កលមិរបសចចកសទ្េបុគគលិក កលមិរចំនួនបុគគលិក 

អបកទំ្នក់ទំ្នងអរិែិជន ២ - ៣ នក់ 

េរបុ ១៧៩ សៅ ២៧៦នក់ 

កបុងករណីចំាបាច់ៈ អាចសលជើេសរ ើេបង្នទមកមយករ ឬ បុគគលិកអង្ណឋ រ ឬ ជាប់កិចចេនា 

 

២. មនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ CPA 2 (៦០ ដល់ ១០០ ង្លគ) 

ោ៉ងសហាចលរវូមានសេវាេសគងាគ ុះបនធ ន់ និង សេវាវុះការ់  

កលមិរបសចចកសទ្េបុគគលិក កលមិរចំនួនបុគគលិក 

សវជជបណឍិ រជំនញ សវជជបណឍិ រ/លគូសពទ្រមធរម 
១១ - ១៤នក់ 

(ោ៉ងរិចសវជជបណឍិ របណឋុ ុះបណ្តឋ លជំនញវុះកាក់ ៣
នក់ ឯកសទ្េរបូភាពសវជជសាស្រេឋ ១នក់) 

ទ្នឋបណឍិ រ/ទ្នឋសពទ្រ ២ នក់ 

គិលានុបោឌ ក 

២៧ - ៤០នក់ 

(អបកបសចចកសទ្េោក់ថាប ំេណឋំ  ៥នក់ (ISAR)  

-អបកសរៀបចំបសលមើេមាម រៈ-បរកិាខ រ ៦នក់ និង េុខភាពផវូវ
ចិរឋ ៣នក់) 

- បរញិ្ញដ បលរគិលានុបោឌ ក ២ - ៤ នក់ 

- បរញិ្ញដ បលររងគិលានុបោឌ ក (គិលានុបោឌ កមធរម) ១០ - ១៤នក់ 

- គិលានុបោឌ កឯកសទ្េ (ោ៉ងរិចមានអបក
បសចចកសទ្េ ោក់ថាប ំេណឋំ  ៣ នក់ (ISAR) អបក
សរៀបចំបសលមើេមាម រៈ-បរកិាខ រ ៤ នក់ េុខភាពផវូ វចិរឋ 
២ នក់ ទ្នឋគិលានុបោឌ ក ២នក់ និងឯកសទ្េសផស
ងៗសទ្ៀរ) 

១១ - ១៤នក់ 

- គិលានុបោឌ កបឋម ៤ - ៨នក់ 
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កលមិរបសចចកសទ្េបុគគលិក កលមិរចំនួនបុគគលិក 

ឆយប ៧ - ១២នក់ 

- បរញិ្ញដ បលរគិលានុបោឌ ក-ឆយប/បរញិ្ញដ បលរឆយប ១ - ២នក់ 

- បរញិ្ញដ បលររងឆយប ៤ - ៦នក់ 

- ឆយបបឋម ២ - ៤នក់ 

ឱេែការ ី/ ឱេែការមីធរម ២ - ៤នក់ 

អបកបសចចកសទ្េមនធីរពិសសាធន៍ ៣ - ៥ នក់ 

អបកបសចចកសទ្េវទិ្រុសាស្រេឋ ៣ នក់ 

អបកពាបាលសោយចលន  ២ - ៣ នក់ 

អបកបសចចកសទ្េេលមាប់ការង្ែទំ ឧបករណ៍បរកិាខ រ-
អាោរ 

៣ - ៥ នក់ 

អបកសបាេេមាែ រ ៦ - ១០ នក់ 

អបកសបាកគក់ ២ - ៣ នក់ 

កមយករចគងាក ន ២- ៣ នក់ 

អបកសបើកបរ ១ - ២ នក់ 

រដឌបាល- រសបៀប ៣ - ៤ នក់ 

គណសនយរ ២ - ៣ នក់ 

ព័រ៌មានវទិ្ា ២ - ៣ នក់ 

អបកទំ្នក់ទំ្នងអរិែិជន ២ នក់ 

េរបុ ៨០សៅ ១១៨នក់ 
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កបុងករណីចំាបាច់ៈ អាចសលជើេសរ ើេបង្នទមកមយករ ឬ បុគគលិកអង្ណឋ រ ឬ ជាប់កិចចេនា 

 

៣. មនធីរសពទ្របង្ងែកកលមិរ CPA 1 (៤០ ដល់ ៦០ ង្លគ) 

ោ៉ងសហាចលរវូមានសេវា េមមពសារវន័ឋ មានង្លគេមភពពី ៥ សៅ ១០ង្លគ 

កលមិរបសចចកសទ្េបុគគលិក កលមិរចំនួនបុគគលិក 

សវជជបណឍិ រ/លគូសពទ្រមធរម ៥ - ៧ នក់ 

ទ្នឋបណឍិ រ-ទ្នឋគិលានុបោឌ ក ២ នក់ 

គិលានុបោឌ ក ១៥ - ២២ នក់ 

- បរញិ្ញដ បលរគិលានុបោឌ ក ១ - ២ នក់ 

- បរញិ្ញដ បលររងគិលានុបោឌ ក (គិលានុបោឌ កមធរម) ៨ - ១០ នក់ 

- គិលានុបោឌ កឯកសទ្េ (េុខភាពផវូ វចិរឋ ២ នក់ ទ្នឋគិលា
នុបោឌ ក ២នក់ និងឯកសទ្េសផសងៗសទ្ៀរ) ៤ - ៦ នក់ 

- គិលានុបោឌ កបឋម ២ - ៤ នក់ 

ឆយប ៥ - ១០នក់ 

- បរញិ្ញដ បលរគិលានុបោឌ ក-ឆយប/ បរញិ្ញដ បលរឆយប ១ - ២នក់ 

- បរញិ្ញដ បលររងឆយប ២ - ៤នក់ 

- ឆយបបឋម ២ - ៤នក់ 

ឱេែការ ី ១ - ៣ នក់ 

អបកបសចចកសទ្េមនធីរពិសសាធន៍ ៣ នក់ 

អបកបសចចកសទ្េវទិ្រុសាស្រេឋ ២ នក់ 

អបកពាបាលសោយចលន ១ - ២ នក់ 
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កលមិរបសចចកសទ្េបុគគលិក កលមិរចំនួនបុគគលិក 

អបកបសចចកសទ្េេលមាប់ការង្ែទំ ឧបករណ៍បរកិាខ រ-អាោរ ២ - ៣នក់ 

អបកសបាេេមាែ រ ៥ - ១០ នក់ 

អបកសបាកគក់ ១ - ២ នក់ 

កមយករចគងាក ន ១ - ២ នក់ 

អបកសបើកបរ ១ នក់ 

រដឌបាល - រសបៀប ២ - ៥ នក់ 

គណសនយរ ២ - ៣ នក់ 

ព័រ៌មានវទិ្ា ១ - ២ នក់ 

អបកទំ្នក់ទំ្នងអរិែិជន ១ - ២ នក់ 

េរបុ ៥០ សៅ ៨១នក់ 

កបុងករណីចំាបាច់ៈ អាចសលជើេសរ ើេបង្នទមកមយករ ឬ បុគគលិកអង្ណឋ រ ឬ ជាប់កិចចេនា 
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ឧបេមភ័ននទី្១២: ឯកសារអបកជំងឺេលមាកសពទ្រ 
ទ្ពោះោជាណ្តចទ្ក្ក្មពុជា 

ជាត្ ិោសនា ទ្ពោះមហាក្សទ្ត្ 

ទ្ក្សួងសុខាភបិាល 

មន្ទីរសុខាភបិាលនខត្ដ...........  

មន្ទីរនពទ្យបក្ងែក្................... 

ឯក្ោរអនក្ជាំងសឺទ្ម្ភក្នពទ្យ (HOSPITALISATION RECORD) 

នលខអនក្ជាំងឺ (Pt.No.):……………………………………………………………………………………………………… 

ក្ននក្ (service): ………...……អាររ (ward): …………បន្ទប ់(room): …….… ក្ទ្គ្នលខ (bed No): …..……… 

នឈាេ ោះអនក្ជាំងឺ (name): …………………………………នភទ្ (sex): ………………………. អាយុ (age): ………… 
មុខរបរ (occupation): ……..……………………………………………………………………………..….…………… 

អាស័យដ្ឋឋ ន្ (adress): ភូម…ិ……………… ឃុាំ……………….….. ទ្សុក្…………… នខត្ដ…………………..…....  

នឈាេ ោះអនក្ក្ាំដ្រ (name of care giver): ………………… នលខទូ្រសពទទ្ាំនាក្ទ់្ាំន្ង (phone No.):……………….. 

ោថ ន្ភាពទ្គ្ោួរៈ  នៅលីវ □   នរៀបការ □   រស់នៅក្បក្រន   □  នម៉េម្ភយ/នោោះម្ភ៉េ យ □  ក្លងលោះ □ ោល ប ់□        
ចាំន្ួន្កូ្ន្...............  

ថ្ថាក្ខ-ឆ្ន ាំចូល(entry date): …...…........…………….....នម្ភ៉េ ង (time): …......................មក្នដ្ឋយខលួន្ឯង □        

បញ្ជូ ន្មក្ពី (referred from):............................................................................................................. 
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(ទ្បអបន់ន្ោះសទ្ម្ភបប់ាំនពញនៅនពលអនក្ជាំងឺនចញពមីន្ទីរនពទ្យ) 

ថ្ថាក្ខឆ្ន ាំចូលសទ្ម្ភក្នពទ្យៈ..................................................... នម្ភ៉េ ងចូល........................................ 

នោគ្វនិ្ិចឆយ័នពលចូលៈ................................................................................................................. 

ថ្ថាក្ខឆ្ន ាំនចញពមីន្ទីរនពទ្យៈ..................................................... នម្ភ៉េ ងនចញ........................................ 

នោគ្វនិ្ិចឆយ័នពលនចញៈ................................................................................................................ 

ចាំន្ួន្ថ្ថាសទ្ម្ភក្ពាបាល............................................................................................................. 

ោថ ន្ភាពនពលនចញៈ □នចញនដ្ឋយម្ភន្ការអនុ្ញ្ញញ ត្ិ  □នចញនដ្ឋយបញ្ចូ ន្ □នចញនដ្ឋយរេ ន្ការអនុ្ញ្ញញ ត្ិ  
□ោល ប ់

លទ្ឋនលថ្ន្ការពាបាលៈ □ជាសោះនសប ើយ  □ធូរទ្ោល  □មនិ្ធូរទ្ោល  □ោល ប ់(□នត្ើអនក្ោល បជ់ាគសតីម្ភន្
ថ្នទនោោះ, សទ្ម្ភលកូ្ន្ ឬ 42 ថ្ថានទ្កាយសទ្ម្ភលកូ្ន្ ឬនទ្?) □បញ្ជូ ន្នៅកាន្ៈ់ .......................................... 

ដ្ាំបនូាេ ន្របស់ទ្គ្នូពទ្យៈ........ ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

ថ្ថាទ្ី            ក្ខ           ឆ្ន ាំ  

ហត្ថនលខាទ្គ្ូនពទ្យពាបាល 
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សញ្ញញ ជីវតិ្ (vital signs):សម្ភព ធឈាម (BP): ………../……..mmHg ជីពចរ (P): …….…/mn ច ា្ ក្ដ់្នងហើម 
(RR): ………/mn 

សីតុ្ណ្ហ ភាព (T): ……OC អកុ្សីុក្សន្ក្នុងឈាម (O2sat): ……% ក្មពស់ (height): ………...cm ទ្មាន្ ់
(weight): ……..…kg  

មូលនហតុ្ចូល (Chief complain): ........................................................................................................ 

ទ្បវត្ដិជាំងបឺចចុបបន្ន (History of present illness): ..................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

សញ្ញញ ដ្ាំអូញននសងនទ្ៀត្ (Review of systems):  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
ឱសថក្ដ្លក្ាំពុងនទ្បើ/ពាបាល (Current medications):  

......................................................................................................................................................... 

ោវតានោគ្ (Past medical history): 

V.1: ោវតានោគ្ផ្ទទ ល់ខលួន្ ៖ 

ចាក្ថ់្ន ាំប ា្ រ (Vaccination): □BCG/HepB □OPV+DPT-HepB-Hib1 □OPV+DPT-HepB-Hib2 

□OPV+DPT-HepB-Hib3 □Measles+JE □Tetanus □ None  

□ទ្បត្ិក្មេន្ឹងថ្ន ាំៈ.............................................................................................................................. 

□នលើសសម្ភព ធឈាម  □ជាំងឺទ្ឹក្ននាមក្នែម  □ជាំងឺរនបង  □ជាំងឺនបោះដូ្ង  □វោះកាត្.់................................... 

□ជក្ប់ារ ី □នឹក្ទ្ោ  □នទ្បើនទ្គ្ឿងនញៀន្  □ននសងៗ:.................................................................................. 

V.2: ោវតាក្នុងទ្គ្ោួរ ៖ ..................................................................................................................... 

ការពនិ្តិ្យជាំង ឺ(Clinical examination): 

សភាពទូ្នៅ (General appear): □លែ □មនិ្សូវលែ □ធាន្ធ់ារ □ធាន្ធ់ារខាល ាំង □នសលក្ោល ាំង □នឡើងោា យ 

អត្ថបទ្ជាំង ឺ(MEDICAL RECORD) 
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□ខាន្ន់លឿង។ 

ទ្បពន័្ធសថ្សទ្បោទ្ (Neurological system): □ដ្ឹងខលួន្   □រនវ ើរវាយ   □សន្លប ់  □ទ្បកាច ់

ពនិ្ទុក្ទ្មតិ្ោេ រត្ ី(Score de Glasgow): ក្ភនក្ៈ ........... ការន្ិយាយ/សាំដ្ីៈ ........ចលនាៈ ........... សរបុៈ ......... 

ននសងៗ (others):................................................................................................................................. 

ក្ាល, ក្ភនក្, ទ្ត្នចៀក្, ទ្ចមុោះ ន្ិង បាំពងក់្ (Head, eyes, ears, nose, throat) 

ក្ាល (head):................................................................................................................................... 

ក្ភនក្ (eyes): Left …………….……………… Right……………………….……Fondus: ................................. 

ទ្ត្នចៀក្ (ears): Left………………….……………….……………Right………….……………………................... 

ទ្ចមុោះ (Nose):................................................................................................................................... 

បាំពងក់្ (Pharynx/Larynx):................................................................................................................ 

ក្ (Neck):........................................................................................................................................ 

ទ្បពន័្ធកូ្ន្ក្ណ្ដុ រ (lymphadenopathy):................................................................................................. 

ទ្បដ្ឋបដ់្ក្ដ្នងហើម (Respiratory system):  

នមើល (Inspection): □Thorax asymétrique □Dyspnea □Polypnea □Tirage □Cyanosis □Stridor 
Others:............................................................................................................................................. 

ោទ ប (Palpation):.............................................................................................................................. 

នរោះ (Percussion):............................................................................................................................ 

ោដ ប ់(Auscultation):......................................................................................................................... 

ទ្បដ្ឋបន់បោះដ្ងួ ន្ងិឈាមរត្ ់(Cardiovascular system): 

នមើលន្ឹងក្ភនក្ (Inspection): ................................................................................................................. 

ោទ ប (Palpation): ............................................................................................................................. 

នរោះ (Percussion): ........................................................................................................................... 

ោដ ប ់(Auscultation): ........................................................................................................................ 
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នោោះ (Abdomen): .............................................................................................................................. 

នមើលន្ឹងក្ភនក្ (Inspection): ................................................................................................................. 

ោទ ប (Palpation): ............................................................................................................................. 

នរោះ (Percussion): ........................................................................................................................... 

ោដ បន់ោោះ (Auscultation): .................................................................................................................. 

ទ្បដ្ឋបប់ន្ដពូជ ន្ងិទ្កឹ្ននាម (Geneto-urinary):........................................................................................ 

ចុងអវៈយវៈ (Extremities):................................................................................................................... 

ទ្បពន័្ធ ឆែងឹ ោចដុ់្ាំ ន្ងិ សនាល ក្ ់(Musculosqueletal): 
......................................................................................................................................................... 

ទ្បពន័្ធននសងនទ្ៀត្ (other systems): 
......................................................................................................................................................... 

នោគ្វនិ្ចិឆយ័ (Probable diagnosis):  

......................................................................................................................................................... 

នោគ្វនិ្ចិឆយ័ក្ញក្ជាំង ឺ(Differential diagnosis):  

......................................................................................................................................................... 

ពនិ្តិ្យអមគ្លនី្កិ្ (Investigations):.................................................................................................. 

ការពាបាល (Initial treatment):  

......................................................................................................................................................... 

របបអាហារ (Diet):   □  ធមេតា (normal)  □  ត្មថ្ទ្ប (salt restriction) □ ត្មក្នែម (sweet restriction)     
□  ននសងៗ (others)…………………………………………………………………………… 

តាមដ្ឋន្ (Monitor):  □  សញ្ញញ ជីវតិ្ (vital signs) នរៀងោល់ ……ម៉េ  □     ទ្ឹក្ននាម (urine) នរៀងោល់ …… ម៉េ 
□   ោថ ន្ភាពោេ រត្ី (consciousness) នរៀងោល់ ……….. ម៉េ   □ ននសងៗ (others).……………………………… 

                                                                                             

ហត្ថនលខា ន្ិងនឈាេ ោះទ្គ្ូនពទ្យពាបាល (attending physician) 
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ឧបេមភ័ននទី្១៣: ទ្លមង់ននការពាបាលបនឋលបចំានែង 
Date :....................................... ការពាបាលបនថលបចំានែង (Daily Progress Note) 

Vital Signs EVOLUTION TRAITEMENT 

Time BP PR To RR  Monitoring 

       

      Investigation 

       

 
Nurse’s name and 
signature 

 

Clinical Conclusion 
Doctor’s name and 
signature 
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ឧបេមភ័ននទី្១៤: ង្ដនននការលបកបវជិាជ ជីវរបេ់បរញិ្ញដ បលររង និងបរញិ្ញដ បលរវទិ្ាសាស្រេថ
ង្ែទំ 
Scope of Nursing Practice for Associate Degree in Nursing (ADN) & Bachelor of Science in 
Nursing (BSN) 

ង្ដនននការអនុវរថ 

(Scopes of Practice) 
បរញិ្ញដ បលររង (AND) បរញិ្ញដ បលរវទិ្ាសាស្រេថង្ែទំ(BSN) 

និោមននការអនុវរថៈ Standards of Practice 

1. ការប៉ាន់លបមាណ
Assessment 

- ការប៉ាន់លបមាណលរូវសធឝើសោយង្ផែងសលើការ
ង្ែទំទំងស្េុង ផវូវកាយ ផវូវចិរថ  េងគម និង 
ជំសនឿសាេន Assessing based on holistic 
care (physical, mental, social, and spiritual 
domains) 

- ង្េឝងរកជំនួយពីបរញិ្ញដ បលរសបើេិនជាមិន
ចាេ់ ឬ ករណីជំងឺធងន់ Seeking advice from 
BSN if not clear or critical case 

- ការប៉ាន់លបមាណលរូវសធឝើសោយង្ផែងសលើការ
ង្ែទំទំងស្េុង ផវូវកាយ ផវូវចិរថ  េងគម និង 
ជំសនឿសាេន Assessing based on holistic 
care (physical, mental, social, and spiritual 
domains) 

- វាយរនមវសលើកាថ លបឈមមុខ និង កាថ ង្ដល
លរូវសលើកកមភេ់េុខភាពAssessing health 
risks and health promotion factors. 

- វភិាគទិ្នបន័យ Analyzing data 

- ជាបសងាគ លកបុងការផថល់លបឹកាដល់បរញិ្ញដ បលរ
រង Suggesting to ADN as reference 
resources.  

2. សោគវនិិចឆ័យង្ែទំ
Nursing Diagnosis 

- វភិាគទិ្នបន័យង្ដលបានសធឝើការប៉ាន់លបមាណ 
Analyzes the assessment data  

- កំណរ់សោគវនិិចឆ័យ និង បញ្ញហ េុខភាពសផស
ងៗសទ្ៀរ Determine the diagnosis and 
issues 

- ង្េឝងរកជំនួយពីបរញិ្ញដ បលរសបើេិនជាមិន
ចាេ់ ឬ ករណីជំងឺធងន់ Seek assistance 
from BSN, if not clear 

- វភិាគទិ្នបន័យង្ដលបានសធឝើការប៉ាន់លបមាណ 
Analyzes the assessment data 

- កំណរ់សោគវនិិចឆ័យ និង បញ្ញហ េុខភាពសផស
ងៗសទ្ៀរ Determine the diagnosis and 
issues 

- ជួយដលបរញិ្ញដ បលររងកបុងការកំណរ់សោគ
វនិិចឆ័យសៅសពលសគលរូវការជំនួយ Provide 
assistance to ADN during determine 
diagnosis,   when he/she need assistances 

3. សធឝើង្ផនង្ែទំNursing - បសងកើរយុទ្នសាស្រេថ និងជសលមើេសផសងៗសដើមផី
េសលមចពីលទ្នផលរពឹំងទុ្ក Developing 

- បសងកើរយុទ្នសាស្រេថ និងជសលមើេសផសងៗសដើមផី
េសលមចពីលទ្នផលរពឹំងទុ្ក Developing 
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ង្ដនននការអនុវរថ 

(Scopes of Practice) 
បរញិ្ញដ បលររង (AND) បរញិ្ញដ បលរវទិ្ាសាស្រេថង្ែទំ(BSN) 

Plan strategies and alternatives to attain 
expected outcomes 

- ង្េឝងរកជំនួយពីបរញិ្ញដ បលរសបើេិនជាមិន
ចាេ់សដើមផីធានពីេុវរទិភាពរបេ់អបកជំងឺ 
Seek assistance from BSN, if not clear in 
order to assure patient is on the safes.  

strategies and alternatives to attain 
expected outcomes 

- ជួយដលបរញិ្ញដ បលររងកបុងការកំណរ់សោគ
វនិិចឆ័យសៅសពលសគលរូវការជំនួយ Provide 
assistance to ADN when he/she need 
assistances 

- ង្កលំអរង្ផនការង្ែទំជាមួយបរញិ្ញដ បលររង
សៅាមការរមរវូរបេ់អបកជំងឺ Revise care 
plan with ADN based on client's needs.  

4. ការសធឝើអនថោគមន៍
ង្ែទំ Nursing 
Intervention 

- អនុវរថសោយង្ផែកសៅាមង្ផនការង្ដលបាន
កំណរ់ Implements the identified plan 

- អនុវរថសោយង្ផែកសៅាមលបកាេរបេ់រដឌ
មគនថីលកេួងេុខាភិបាល (មាលា ទី្ ៥ & ៦)
Implementing based on Prakas of Roles 
and Functions for Nurses (Article 5 & 6) 

- អនុវរថសោយង្ផែកាមពិធីសារង្ែទំជារិ 
Implementing based on national nursing 
protocol 

- ង្េឝងរកជំនួយពីបរញិ្ញដ បលរសបើេិនជាមិន
ចាេ់សដើមផីធានពីេុវរទិភាពរបេ់អបកជំងឺ 
Seek assistance from BSN, if not clear in 
order to assure patient is on the safes. 

- អនុវរថសោយង្ផែកសៅាមង្ផនការង្ដលបាន
កំណរ់ Implements the identified plan 

- អនុវរថសោយង្ផែកសៅាមលបកាេរបេ់រដឌ
មគនថីលកេួងេុខាភិបាល (មាលា ទី្ ៥ & ៦)
Implementing based on Prakas of Roles 
and Functions for Nurses (Article 5 & 6) 

- អនុវរថសោយង្ផែកាមពិធីសារង្ែទំជារិ 
Implementing based on national nursing 
protocol 

- ជួយដលបរញិ្ញដ បលររងកបុងការកំណរ់សោគ
វនិិចឆ័យសៅសពលសគលរូវការជំនួយ Provide 
assistance to ADN when he/she need 
assistances 

5. ការវាយរនមវ
Evaluation 

- បងាហ ញពីការលបមូលទិ្នបន័យង្ដលទក់ទ្ង
សៅនឹងលទ្នផលDemonstrating the collection 
of the data related to outcome 

- សលបៀបសធៀបសោលសៅង្ែទំនិងលទ្នផល
ង្ដលទ្ទួ្លបានComparing goal of care, 
expected and outcome. 

- វាយរនមវពីេកមយភាពននការង្ែទំង្ដលបាន
កំណរ់េលមាប់អបកជំងឺEvaluating a set of 

- បងាហ ញពីការលបមូលទិ្នបន័យង្ដលទក់ទ្ង
សៅនឹងលទ្នផលDemonstrating the collection 
of the data related to outcome 

- សលបៀបសធៀបសោលសៅង្ែទំនិងលទ្នផល
ង្ដលទ្ទួ្លបានComparing goal of care, 
expected and outcome. 

- វាយរនមវពីេកមយភាពននការង្ែទំង្ដលបាន
កំណរ់េលមាប់អបកជំងឺEvaluating a set of 
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ង្ដនននការអនុវរថ 

(Scopes of Practice) 
បរញិ្ញដ បលររង (AND) បរញិ្ញដ បលរវទិ្ាសាស្រេថង្ែទំ(BSN) 

nursing actions selected for a client 

- ង្េឝងរកជំនួយពីបរញិ្ញដ បលរសបើេិនជាមិន
ចាេ់សដើមផីធានពីេុវរទិភាពរបេ់អបកជំងឺ 
Seek assistance from BSN, if not clear in 
order to assure patient is on the safes. 

nursing actions selected for a client 

- ជួយដលបរញិ្ញដ បលររងកបុងការកំណរ់សោគ
វនិិចឆ័យសៅសពលសគលរូវការជំនួយ Provide 
assistance to ADN when he/she need 
assistances 

 

និោមននការអនុវរថវជិាជ ជីវៈ Standards of professional performance 

6. គុណភាពនន ការអនុ
វរថ Quality of Practice 

- ចូលរមួកបុងដំសណើ រការននការធានគុណភាព
កបុងសពលអនុវរថការង្ែទំParticipating in 
quality assurance process for nursing 
practices 

- ធាននិរនថភាពននការង្ែទំជានិចច Ensuring 
continuity of care 

- ចូលរមួកបុងដំសណើ រការសលើកកមភេ់គុណភាព 
Participating quality improvement process 

- ង្េឝងរកជំនួយពីបរញិ្ញដ បលរសបើេិនជាមិន
ចាេ់សដើមផីធានពីេុវរទិភាពរបេ់អបកជំងឺ 
Seek assistance from BSN, if not clear in 
order to assure patient is on the safes. 

- បសងកើរដំសណើ រការននការធានគុណភាពកបុង
សពលអនុវរថការង្ែទំ Conducting quality 
assurance process for nursing practice. 

- ធាននិរនថភាពននការង្ែទំជានិចច Ensuring 
continuity of care 

- បសងកើរវធីិសាស្រេថកបុងការសលើកកមភេ់គុណ
ភាព Developing quality improvement 
methods 

- ផថល់ការជួយលជុំង្លជងដល់គិលានុបោឌ ក
បរញិ្ញដ បលរ Providing helps for ADN 

- វាយរនមវការអនុវរថការង្ែទំEvaluating 
nursing performance 

- បសងកើរឧបករណ៍វាលរនមវការសលើកកមភេ់
គុណភាព Developing quality improvement 
evaluating tools.  

7. ការអប់រ ំEducation - អប់រអំបកជំងឺ  លកុមលគសួារ និងេេគមន៍ 
Educating patients, family, and community. 

- អប់រនិំេិសរ និង បុគគលិកសធឝើការជាមួយោប  
Educating nursing students, peers 

- អប់រអំបកជំងឺ  លកុមលគសួារ និងេេគមន៍ 
Educating patients, family, and community. 

- អប់រនិំេិសរ និង បុគគលិកសធឝើការជាមួយោប  
Educating nursing students, peers 

- សធឝើការវាយរនមវពីរលមូវការេលមាប់បណថុ ុះប
ណ្តថ ល Assessing educational needs 
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ង្ដនននការអនុវរថ 

(Scopes of Practice) 
បរញិ្ញដ បលររង (AND) បរញិ្ញដ បលរវទិ្ាសាស្រេថង្ែទំ(BSN) 

- សរៀបចំវគគបណថុ ុះបណ្តថ ល  េិកាខ សាលា ឬ 
េនិបេីទ្ Preparing training, workshop, or 
conference. 

- សរៀបចំការបណថុ ុះបណ្តថ លខវីៗសៅកបុងង្ផបក
នីមួយៗ Organizing in-service training 

8. េីលធម៌ Ethics - ផថល់ការង្ែទំសោយសោរពរនមវ ជំសនឿ  និង
សេចកថីនែវែបូរបេ់បុគគលមាប ក់ៗ  Providing 
nursing care with respect for personal 
values and beliefs as well as human dignity 

- ោំលទ្មរិេលមាប់អបកជំងឺ/អរិែិជនពីេិទ្ន  
និងង្េឝងយល់ពីោរ់ Advocating for 
patients/clients to be informed of their rights 
and to understand them. 

- អនុវរថការង្ែទំកបុងលកបខ័ណឍ  លកមឥរោិបទ្ 
និង សោរពសៅាមចាប់ បទ្បញ្ញជ សផសងៗ
សដើមផីជាលបសោជន៍ដល់អរិែិជន Practicing 
nursing care within the code of professional 
conduct and in respect to relevant laws and 
regulations for the optimal benefits of 
clients. 

- វភិាគ  សធឝើការេសលមចចិរថ និង អនុវរថការ
ង្ែទំលបកបសោយេីលធម៌ និងស្េបចាច់
Analyzing, decide and perform nursing 
practices ethically and legally. 

- លរូវទ្ទួ្លសាគ ល់ពីមានកលមិរននចំសណុះដឹង
របេ់ខវួន និងពិសលោុះសោបល់ជាមួយអបក
បរញិ្ញដ បលរ ឬវជិាជ ជីវៈេុខាផិបាលដនទ្សទ្ៀរ។ 
មិនលរូវសាកលផកង្ដលអាចនំសលោុះថាប ក់ដល់
អបកជំងឺ Realizing own limitations; consult 
the BSN or other health professions. Never 
take risks which may adversely affect 

- ផថល់ការង្ែទំសោយសោរពរនមវ ជំសនឿ  និង
សេចកថីនែវែបូរបេ់បុគគលមាប ក់ៗ  Providing 
nursing care with respect for personal 
values and beliefs as well as human dignity 

- ោំលទ្មរិេលមាប់អបកជំងឺ/អរិែិជនពីេិទ្ន  
និងង្េឝងយល់ពីោរ់ Advocating for 
patients/clients to be informed of their rights 
and to understand them. 

- អនុវរថការង្ែទំកបុងលកបខ័ណឍ  លកមឥរោិបទ្ 
និង សោរពសៅាមចាប់ បទ្បញ្ញជ សផសងៗ
សដើមផីជាលបសោជន៍ដល់អរិែិជន Practicing 
nursing care within the code of professional 
conduct and in respect to relevant laws and 
regulations for the optimal benefits of 
clients. 

- វភិាគ  សធឝើការេសលមចចិរថ និង អនុវរថការ
ង្ែទំលបកបសោយេីលធម៌ និងស្េបចាច់
Analyzing, decide and perform nursing 
practices ethically and legally. 

- លរូវផថល់ជំនួយដល់បរញិ្ញដ បលររង ឬ ង្េឝករក
ការពិសលោុះសោបល់ជាមួយអបកមានវជិាជ ជីវៈេុ
ខាភិបាលដនទ្។ មិនលរូវសាកលផកង្ដលអាច
នំសលោុះថាប ក់ដល់អបកជំងឺ Assisting for ADN, 
or consult with other health professions. 
Never take risks which may adversely 
affect patients.  
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ង្ដនននការអនុវរថ 

(Scopes of Practice) 
បរញិ្ញដ បលររង (AND) បរញិ្ញដ បលរវទិ្ាសាស្រេថង្ែទំ(BSN) 

patients. 

9. ការស្សាវលជាវ 
Research 

- ជួយបរញិ្ញដ បលរកបុងលគប់េកមយភាពននការសធឝើ
ការស្សាវលជាវននការង្ែទំ Assisting BSN in 
all activities of doing nursing research. 

- វាលរនមវពីគំលារននការអនុវរថការង្ែទំ និង 
រលមូវការរបេ់អរិែិជន។ Assessing nursing 
practice gap with client's needs 

- ចូលរមួេេការស្សាវលជាវ សដើមីផជា
លបសោជន៍ដល់អបកជំងឺ  មនធីរសពទ្រ និង េងគ
ម។ Cooperating in research which is 
beneficial to patients, hospital and society. 

- សលបើលបាេ់វធីិសាស្រេថននការស្សាវលជាវពលងឹក
ចំសណុះដឹងសដើមផីង្កលំអរការងារ Utilize 
research methods in pursuit of knowledge 
to improve work. 

- សលបើលបាេ់លទ្នផលននការស្សាវលជាវកបុងការង
នុវរថ Utilizing nursing research result into 
practice.  

10. ភាពជាអបក ដឹកនំ 
Leadership 

- សលើកទឹ្កចិរថអបកជំងឺ  លកុមលគសួារ និង េេ
គមន៍ឲ្រចូលរមួកបុងការពាបាល និង ការង្ែទំ 
Motivating patient, family, and community to 
participate in treating and caring. 

- សោុះស្សាវបញ្ញហ ង្ដលសកើរសឡើងកបុងសពលអនុ
វរថសោយសលបើលបាេ់ព័រ៌មានែយីៗ  ពីអបកជំងឺ និង 
ពីបុគគលិកដនទ្សទ្ៀរ Solving the problems 
that arise in practice using current 
information, input from patients and 
colleagues.  

- ពិភាកាពីសារៈេំខាន់កបុងសាទ នភាពង្ដល
មិនមានផលវបិាក Discussing common 
interests in uncomplicated situations 

- សធឝើការេសលមចចិរថសដើមផីជាលបសោជន៍
េលមាប់អបកជំងឺ និង មនធីរសពទ្រ decision-
making for the benefits of patients and the 

- សលើកទឹ្កចិរថអបកជំងឺ  លកុមលគសួារ និង េេ
គមន៍ឲ្រចូលរមួកបុងការពាបាល និង ការង្ែទំ 
Motivating patient, family, and community to 
participate in treating and caring.  

- សោុះស្សាវបញ្ញហ ង្ដលសកើរសឡើងកបុងសពលអនុ
វរថសោយសលបើលបាេ់ព័រ៌មានែយីៗ  ពីអបកជំងឺ និង 
ពីបុគគលិកដនទ្សទ្ៀរ Solving the problems 
that arise in practice using current 
information, input from patients and 
colleagues.  

- ចរចាកបុងសោលបំណងជាលបសោជន៍កបុង
សាទ នភាពង្ដលមានផលវបិាក Negotiating for 
common interests in complicated situations 

- សធឝើការេសលមចចិរថសដើមផីជាលបសោជន៍
េលមាប់អបកជំងឺ និង មនធីរសពទ្រ decision-
making for the benefits of patients and the 
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ង្ដនននការអនុវរថ 

(Scopes of Practice) 
បរញិ្ញដ បលររង (AND) បរញិ្ញដ បលរវទិ្ាសាស្រេថង្ែទំ(BSN) 

hospital. 

- ជួយ និង ចូលរមួកបុងការង្កលំអរមនធីរសពទ្រ 
Contribute to, and participate in hospital 
improvement 

- បងាហ ញពីេមរទភាពកបុងការសលើកទឹ្កចិរថ  
ការោំលទ្  និង បសងកើរបរសិាទ នការងារង្ដល
មានផ្ទេុកភាព Demonstrating an ability to 
motivate, support, and create a healthy 
working environment 

- ង្េឝងរកការោំលទ្ និង កិចចេេលបរិបរថពីនដ
គូសផសងៗសទ្ៀរ Seeking support and 
cooperation from relevant parties.  

hospital. 

- ជួយ និង ចូលរមួកបុងការង្កលំអរមនធីរសពទ្រ 
Contribute to, and participate in hospital 
improvement. 

- បងាហ ញពីេមរទភាពកបុងការសលើកទឹ្កចិរថ  
ការោំលទ្  និង បសងកើរបរសិាទ នការងារង្ដល
មានផ្ទេុកភាព Demonstrating an ability to 
motivate, support, and create a healthy 
working environment 

- ង្េឝងរកការោំលទ្ និង កិចចេេលបរិបរថពីនដ
គូសផសងៗសទ្ៀរ Seeking support and 
cooperation from relevant parties 

- ផថល់ការជួយលជុំង្លជងដល់បិរញិ្ញដ បលររងសបើ
េិនជាោរ់លរូវការ Provide assistance to 
ADN when he/she needs.  

11. ការលគប់លគង 
Management 

- ការលគប់លគងអបកជំងឺសចញ និងចូល 
Managing patient out and in 

- ការលគប់លគងេមាម រៈ និង ឱេែេលមាប់
ង្ែទំអបកជំងឺ Managing materials and 
medicines for giving care. 

- ការលគប់លគងាោងសពលសវលាបុគគលិក 
Managing nursing staff scheduling 

- ជួយបសងកើរទ្េសនៈវេ័ិយ សោលសៅ និង វរទុ
បំណងេលមាប់េកមយភាពង្ែទំ Assisting to 
develop vision, goals, and objectives for 
nursing activities. 

- ការលគប់លគងអបកជំងឺសចញ និងចូល 
Managing patient out and in 

- ការលគប់លគងេមាម រៈ និង ឱេែេលមាប់
ង្ែទំអបកជំងឺ Managing materials and 
medicines for giving care. 

- ការលគប់លគងាោងសពលសវលាបុគគលិក 
Managing nursing staff scheduling 

- បសងកើរទ្េសនៈវេ័ិយ សោលសៅ និង វរទុ
បំណងេលមាប់េកមយភាពង្ែទំ Creating 
vision, goals, and objectives for nursing 
activities. 
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ឯកសារសោង 
1. Building Brief  for CPA1,2,3 
2. ពគលការណ៍្ង្ណ្នាជំាតសិរីពី ការបង្ហា រ និងពាបាលជងំឺឱកាសនិយមពលើកុម្ភររបឈមមុខ 

នឹងការឆលងពមពរាគពអដស៍ ពៅកនុងរបពទសកមពុជា National Guidelines for the Prevention 
and Treatment of Opportunistic Infections in HIV Infected Adult and Adolescents in 
Cambodia 2012 (NCHADS June 2011) 

3. ពគលការណ៍្ង្ណ្នាជំាតសិរីពី ការពាបាលពដ្ឋយឱសែរបឆ្ងំនឹងពមពរាគពអដស៍ពលើកុម្ភរ 
ពៅកនុងរបពទសកមពុជា (National Guidelines for the Prevention and Treatment of 
Opportunistic Infections among HIV Exposed and HIV Infected Children in Cambodia 
(NCHADS June 2011)  

4. ពគលការណ៍្ង្ណ្នាជំាតសិរីពី ការបង្ហា រ និងពាបាលជងំឺឱកាសនិយមកនុងចពំណ្ដមយុវជន 
និងមនុសេពពញវយ័ ង្ដលរបឈមមុខនឹងពរគុះថ្នន ក់ និងផទុកពមពរាគពអដស៍ ពៅកនុងរបពទស
កមពុជា (National Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections 
among HIV Exposed and HIV Infected for Adult and Adolescent in Cambodia (NCHADS 
June 2011)  

5. ពគលការណ៍្ង្ណ្នាជំាតសិរីពី ការពាបាលពដ្ឋយឱសែរបឆ្ងំនឹងពមពរាគពអដស៍ ពលើ
មនុសេពពញវយ័ (National Guidelines for the use of Antiretroviral Therapy for Adults)  
(NCHADS Jan 2012)  

6. និោមង្បបបទសរម្ភប់អនុវតតសកមមភាពរបស់គលនីីកង្ែទ ំ និងពាបាលជងំកឺាមពរាគ 
Standard Operating Procedure (SOP) for STI/RTI prevention and care service delivery 
at Family Health Clinic (NCHADS)  
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7. ពគលការណ៍្ង្ណ្នាជំាតសិតីពីការរគបរ់គងពាបាល ការបងារពរាគតាមការរួមពភទ និង
របដ្ឋប់បនតពូជ (National Guidelines on Sexuality Transmitted Infections (STI) and 
Reproductive Truct (RTI) Case Management), NCHAD 2010 

8. បញ្ជី ឱសែសារវនត (Essential Medicines List) នាយកដ្ឋា នឱសែ ឆ្ន ២ំ០១២ 
9. ពគលនពោបាយសតីពីឱសែ ននរពុះរាជាណ្ដចរកកមពុជា (MoH August 2010)  
10. ពសចកតីង្ណ្នាសំរម្ភប់អនុវតតបណ្ដត ញរគប់រគងឧបករណ៍្បរកិាា រពពទយ (MoH/HSD August 

2013) 
11. ពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំរីពី Medical Equipment Standard List for CPA (MoH, June 2004)  
12. ពគលការណ៍្ង្ណ្នាសំតីពីការសុជំរមុះបញ្ជី ឧបករណ៍្បរកិាា រពពទយតាមលកាណ្ៈបពចេកពទស 

(MoH/HSD August 2011)  
13. ពសៀវពៅមគគុពទសក៍សរម្ភប់ការង្ែទឧំបករណ៍្បរកិាា ពពទយ  ង្ផនកA (ចពំណ្ុះដងឹទូពៅ និង

ព័ត៌ម្ភនបពចេកពទស) (MoH/HSD August 2008)  
14. ពសៀវពៅមគគុពទសក៍សរម្ភប់ការង្ែទឧំបករណ៍្បរកិាា ពពទយ  ង្ផនកB (ឯកសារង្ណ្នាអំពីំការ

ង្ែទបំរកិាា ពពទយ និងបញ្ជី រតួតពិនិតយ) (MoH/HSD August 2008)  
15. ពសចកតីង្ណ្នាសំតីពីរបព័នធរគបរ់គងឧបករណ៍្បរកិាា រពពទយសរម្ភប់មនទីរពពទយជាត ិ និងមនទីរ

ពពទយបង្ងែកពខតត (MoH/HSD August 2014) 
16. Prakas on Health Care Waste Management in Cambodia  
17. មគគុ ពទសកជ៍ាតិសតីពីការរគប់រគងសណំ្ល់ ពីពសវាង្ែទសុំខភាព (National Guideline on 

Health Care Waste Mangement) (MoH/HSD August 2012)   
18. ពសចកតីង្ណ្នាសំតីពីការរគប់រគងេិរញ្ញបបទនសុខាភិបាល (MoH/DPHI March 2011) 
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19. ការរគប់រគងឧបករណ៍្បរកិាា រពពទយ សរម្ភបម់នទីរពពទយជាតិ និងមនទីរពពទយបង្ងែកពខតត 
(MoH/HSD January 2014)    

20. ពសចកតីង្ណ្នាងំ្ផនកបពចេកពទសសរម្ភបក់ារទទួលឧបករណ៍្បរកិាា រពពទយង្ដលពគពរបើពេើយ 
(MoH/HSD August 2011) 

21. ពសចកតីង្ណ្នាសំតីពីការបង្ហា រ និងការរតតួពិនិតយការចមលងពរាគ ពៅមូលដ្ឋា នពាបាល និង
ង្ែទសុំខភាព (MoH July 2010) 

 
 
 
 
 
 

 


