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Abbreviations 

 

AIS abbreviated injury scale 

CAMA Christian and Missionary Alliance (*NGO) 

DMAT Disaster Medical Assistance Team 

EF equity fund 

ETCG essential trauma care guidelines 

FR first responder 

HIB Handicap International Belgium (*NGO) 

ICRC International Committee of the Red Cross 

JICA Japan International Cooperation Agency 

JPR Japan Paramedical Rescue (*NGO) 

MA medical assistant 

NGO non-governmental organization 

OD operational district 

ODA official development assistance 

RH referral hospital 

SAMU Service Aide Medicale Urgente (*French) 

SBSI Side By Side International (*NGO) 

SNCTC Secretariat of the National Counter Terrorism Committee 

TBS traditional bone setter 

TH traditional healer 

TICO Tokushima International Cooperation (*NGO) 

TRISS trauma and injury severity score 

VERS village emergency referral system 

VHV village health volunteer 

4WD four-wheel drive 
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េសចក្ដសីេងខប 

 

មូលនិធិសន្តិភព ក ៉  (The Sasakawa Peace Foundation) បនគ្ំរទដល់វសិ័យ
អភវិឌ ន៍ធនធនមនុស េនកនុង្របេទសកមពុជ មរយៈគេ្រមងនន រមួមនដូចជ វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ស្រមប់អនក រព័ត៌មនេនកមពុជ នងិករអភិវឌ ន៍សមតថភពរបស់ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ។ មរយៈ
អន្តរសកមមភពមួយចំនួនជមួយៃដគូរកនុងតំបន់ ងំពីឆន  ំ ២០០៩ មក  មូលនិធេិនះបនេរៀបចំករ
សិក ជមូល ្ឋ នេដមីប ី "គ្ំរទរ ្ឋ ភបិលកមពុជេរៀបចំែផនករេមស្រមប់្របព័នធែថទេំវជជ ្រស្តសេ្រងគ ះ
បនទ ន់" េហយីេនះជែផនកមួយៃនកមមវធិីអភវិឌ ន៍ស្រមប់មូលនិធិ សីុផន ក ៉  (Sasakawa 
Pan Asia Fund) ។ កមមវធិីេនះបនរូមបញចូ លលទធភពៃនករចប់េផ្ដីមកមមវធិីថមីស្រមប់ករអភិវឌ ន៍
ធនធនមនុស េនកនុងតំបន់។ 

េគលបំណងសំខន់ៃនទស នកិចចសិក េនះគឺករេលីកកំពស់ករែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយ
េហយីបនេធ្វីករ្រតួតពនិិតយេលីបញ្ហ ដូចខងេ្រកម៖ 

 ថ នភពបចចុបបនន នងិករវភិគេទេលី្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ 
 តួនទី និងករស្រមបស្រមួលរ ងរ ្ឋ ភិបល នងិវសិ័យឯកជនេនកនុង្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់  
 ថ នភពៃន្របព័នធដឹកជញជូ នស្រមប់សេ្រងគ ះបនទ ន់ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រកុមករសេ្រងគ ះ

បនទ ន់ 
 វធិី ្រស្តចបំច់កនុងករេរៀបចំែកលំអ្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

 
េនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្ដង  ្រកុមសិក បនចុះទស នកិចចេន ម ថ ប័នេវជជ ្រស្តចំននួ ១៤ 

កែន្លងេន ជធនីភនំេពញ េខត្តកពំង់ចម និងេខត្ត្រពះសីហនុ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមម ធកិរជតិ
្របឆងំេភរវកមម និង្រកសួងសុខភិបល េដីមបែីស្វងយល់អំពី ថ នភពជក់ែស្ដងពក់ពន័ធនងឹ្របព័នធ
សេ្រងគ ះបនទ ន់។ ្រកុមសិក ក៏បនពិនតិយករេ្របី្របស់រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ នងិបរកិខ រេពទយផងែដរ។ 

េនកនុង ជធនីភនំេពញ មនបញ្ហ មួយចំនួនែដលប ្ដ លមកពី្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ 
ប៉ុែន្ត  ្រស័យេ យករងររបស់អងកករ Side By Side International (SBSI) ែដលទទលួបនករ
អនុញញ តពី ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករផ្ដល់នូវ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងេស រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេ្របី្របព័នធ
សេ្រងគ ះបនទ ន់េលខ ១១៩   ករសេ្រងគ ះបនទ ន់បន្របេសីរេឡងីមួយក្រមិត។ េទះយ៉ង កេ៏ យ 
សកមមភពករងររបស់ពកួេគេនមនក្រមិតនងិ្រទង់្រទយតូចេនេឡយី។ 

មនទរីេពទយរដ្ឋមួយចំននួេនកនុងេខត្ត្រពះសីហនុ និងេខត្តកពំង់ចម មនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ 
ប៉ុែន្តរថយន្តទងំេនះែតង្រតូវបនបញជូ នេទតំបន់ឆង យ ប់គឡូីែម៉្រត េ យ រទី ងំ្រគបដ់ណ្ដ ប់មន
ទំហធំំទូ យេនកនុងតំបន់ែដលមន្របជជនតិចតួច។ ករដឹកជញជូ នឆង យែបបេនះ ចចំ យេពល
េ្រចីនេម៉ងកនុងករេធ្វដំីេណីរេទមកែដលប ្ដ លេ យបត់បង់្របសិទធភពកនុងករសេ្រងគ ះអនកជំងែឺដល
មន ថ នភពធងនធ់ងរ។ 
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េន មតំបន់ជនបទជំុវញិទី្របជុជំន ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ មិនទន់េធ្វីសកមមភពមន្របសិទធភព
្រសប មបទ ្ឋ នកំណត់េនេឡយី។ ជេរឿយៗ អនកជំងឺែដល្រតូវករសេ្រងគ ះបនទ ន់្រតូវេ្របី្របស់រថយន្ត
ឈនួល ឬម៉ូតូេដមីបបីញជូ នេទកន់មនទរីេពទយេ យខ្លួនឯង។ 

េ យែផ្អកេលលីទធផលៃនករសិក ខងេលី ្រកុមអនកសិក បនផ្ដល់អនុ សន៍ស្រមប់្របព័នធ
ស្រងគ ះបនទ ន់កនុង្របេទសកមពុជ េ យមនទស នៈវស័ិយពីរគឺ៖ វធិនករស្រមប់ ថ នភពបចចុបបនន 
(រយៈេពលបីឆន )ំ និងវធិនកររយៈេពលមធយម-ែវង (រយៈេពល្របមំយួឆន )ំ។ អនុ សន៍ទងំេនះ
មិនែមនជករគ្ំរទជក់ែស្ដង ែដល្រតូវផ្តល់ជូន្របេទសកមពុជពីសំ ក់អងគករមូលនិធសិន្តភិព
ក ៉ េឡយី ប៉ុែន្ត ្រតូវបនផ្ដល់ មរូបភពជសំភរៈស្រមប់រ ្ឋ ភបិលកមពុជេ្របី្របស់កនុងករអភិវឌ ន៍
ែផនករេមៃន្របព័នធស្រងគ ះបនទ ន់វញិ េហយីេនះក៏ជេគលបំណងដំបូងរបស់្រកុមអនកសិក ផងែដរ។ 
អនុ សន៍ទងំេនះសងកត់ធងនេ់លី្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន ់ ែដលជតំរូវករដ៏ចចំច់បំផុតេនកនុង
តំបន់ និងករ្របមូល កររក ទុក និងករេ្របី្របស់ទិននន័យអនកជំងែឺដលជលទធផលមួយៃនវភិគេលី
ករសិក ជក់ែស្ដង។ 
 

១. អនុ សនស៍្រមប្់របពន័ធដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន ់
េ យ រែតមនករែ្រប្របួល មតបំន់កនុង្របព័នធែថទេំវជជ ្រស្តេនកមពុជ  ្រកុមអនកសិក បនផ្ដល់
អនុ សន៍ ច់េ យែឡកពីគន ស្រមប់ ជធនីភនំេពញ  ទី្របជុជំន  និងទីជនបទ។ 

 រយៈេពលខ្លី ( កនុងេពល ៣ ឆន )ំ 
េន ជធនីភនំេពញ ជករសំខន់ែដល្រតូវចប់េផ្ដីមជមួយនឹងករព្រងឹងសមតថភពរបស់្រកុម

សេ្រងគ ះបឋមរបស់អងគករ SBSI និង្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលមន្រ ប់្របចេំន មមនទីរេពទយ។ ជ
ដំបូង ជរ ្ឋ ភិបលគួរែតបេងកីតេ យមន "្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ក្រមិតមូល ្ឋ ន" េហយីេរៀបចំែផនករ
សំ ប់វគគរលឹំកេមេរៀននិងកមមវធិីវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេដមីបបីេងកនីជនំញរបស់សមជកិ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន។់ 
ជករពតិខ្ល ងំ ស់ែដលថ ថ នភពបចចុបបននមិន ចែកលំអបនែត មរយៈករព្រងឹងរចនសមពន័ធ
ែតឯងបនេទ ដូេចនះ ជរ ្ឋ ភិបលគួរែត ក់េគលេ េដមីបបីែនថមចំននួ្រកុមសេ្រងគ ះបឋម និង្រកុម
គិ នសេ្រងគ ះ េ យែផ្អកេទេលីលទធភពៃនករទទួលបនបរកិខ រថមីៗ។ មន រៈសំខន់ ស់
កនុងករេរៀបចំេ យមនអនកដឹកនែំដលមនវនិយ័ េហយី ចចត់វធិនករទន់េពលេវ ែដលកំពុង
េរៀបចំែកស្រមួល្របព័នធ សេ្រងគ ះបនទ ន់េ យកន់ែត្របេសីរេឡងី។ 

្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកនុងទី្របជុជំន គួរ្រតូវបនែកលម្អេ យកន់ែត្របេសីរេឡងី
មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដមីបេី យសមស្រសបេទនឹង ថ នភពកនុងមូល ្ឋ ន 

និងករបញជូ នអនកជំងេឺទទី្រកុងភនំេពញ។ ្រកសួងសុខភិបលកំពុងអនុវត្តែផនករែបងែចករថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះមួយចំនួនេទមនទរីេពទយរដ្ឋេន មទី្របជុជំននន ដូេចនះបុគគលិកសេ្រងគ ះបនទ ន់េន ម
មនទរីេពទយទងំេនះទទលួបននូវករបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីវធិនករសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងរេបៀប្រគប់្រគង
អនកជំងេឺដីមបេី យ្រសបេទនឹងករែបងែចករថយន្តគិ នសេ្រងគ ះទងំេនះ។ េន មមនទរីេពទយរដ្ឋថន ក់



iv 

មូល ្ឋ នគួរមនករយកចិត្តទុក ក់េទេលីមេធយបយដឹកជញជូ នអនកជំងឺ ែដលរងេ្រគះេ យេ្រគះថន ក់
ច ចរណ៍ កនុងេពលកំពុងយកចតិ្តទុក ក់េលីករែកលម្អរេបៀបសេ្រងគ ះបឋម។ 

ជករលំបកកនុងករយក្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលេ្របីេនទី្របជុំជនេទអនុវត្ត
េន មតបំន់ ច់្រសយល។ លកខណៈែដលគួរមនករពនិិតយ គឺថេនទីជនបទ្រតូវមនតៃម្លទបេន
េពលេ្រគងនឹងបេងកីត្របព័នធសេ្រងគ ះេនះេឡងី។ ្រកុមអនកសិក ក៏បនផ្ដល់អនុ សនជូ៍ន ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ េ យេផ្ដ តេទេលីករែកលម្អសមសធតុទងំបនួៃនមេធយបយដឹកជញជូ ន ករកំណត់ ទិភព
កនុងករសេ្រងគ ះជីវតិ កិចចសហករល្អនិងទំនក់ទំនងរ ងអន្តរ ថ ប័ន និងករែថទមុំនេពលមកដល់
មនទរីេពទយ។ 
 
* រយៈេពលមធយម-ែវង (កនុងរយៈេពល ៦ ឆន )ំ 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរែតពិនតិយេមីលថេត ី កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរហូតដល់ឆន ទំីបី មន្របសិទធ
ភពក្រមិត  េហយី ក់េគលេ បនជក់ ក់សំេ ែកលម្អដំេណីរករៃន្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះ
បនទ ន់។ វធិី ្រស្តមួយេដីមបសីេ្រមចេគលបំណងទងំេនះបន គ្ឺរតូវេបកីវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល មែបប
ចូលរមួេនហនងឹកែន្លង េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េហយីមនករចូលរមួពី ថ ប័នពក់ពន័ធនន។ 
សកមមភព ម នគួរេធ្វេីឡងីេដមីបពី្រងឹងជំនញរបស់សមជកិ្រកុមសេ្រងគ ះរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ នងិ
អនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត ឬ្រតូវេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរព្រងីក្របពន័ធដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ជបេណ្ដី រៗ ពីថន ក់មូល ្ឋ នេទ
មនទរីេពទយរដ្ឋទូទងំ្របេទស េ យែផ្អកេលីលទធផលៃនករវភិគេលីែផនករបីឆន កំន្លងផុតេទ។ ទនទឹមេនះ 
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីករ្រគប់្រគងថន ក់មធយមេន មមនទរីសុខភបិល និងមនទីេពទយរដ្ឋ គួរែតេធ្វីេឡងី
ទងំកនុងនិងេ្រក្របេទសកមពុជេដមីបេី យសិកខ កមយល់ដងឹបនសុីជេ្រមអំពី្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះ
បនទ ន់។ 

េន មទីជនបទ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរែត យតៃម្លេលីក្រមិតៃនសមិទធិផលសេ្រមចបនកនុង 
រយៈេពលបីឆន  ំ េ យេ្របីសូចនករករងរ (សូម នទំព័រ ៣០) និងព្រងឹង ឬែកស្រមួលសកមមភព
េ យែផ្អកេទេលីក្រមិតៃនសមិទធផល និងករវវិឌ ន៍ៃន ថ នភព។ 
 
២. ករ្របមូល កររក ទកុ និងករេ្របី្របសទ់និននយ័អនកជំង ឺ

. រយៈេពលខ្លី (រយៈេពល ៣ ឆន )ំ 
 

េទះបីជរេបៀបនិងវធិី ្រស្តកនុងករ្របមូល នងិរក ទុកទិននន័យអនកជំងឺមនលកខណៈខុសគន
្រស័យេទ មមនទរីេពទយនីមយួៗកេ៏ យ កស៏កមមភពទងំេនះជទូេទ្រតូវបនេធ្វីេឡងីជ្របចែំដរ។ 

មនទរីេពទយមួយចនំួនមិនទន់យល់អំពី រៈសំខន់ៃនករេ្របី្របស់ទិននន័យអនកជំងឺេនេឡយីេទ។ េន



v 

ម ថ ប័នទងំអស់ កំណត់េហតុអនកជំងឺមិនទន់បនេ្របី្របស់ជឧបករណ៍េដមីបពី្រងឹងគុណភពៃន
ករែថទមុំនេពលមកដល់មនទេីពទយ ឬេ្របីជទិននន័យេដមីបបីញជ ក់អំពី ថ នភពរបស់អនករងរបួស ឬជំងឺ
េនេឡយី។  

េហតុេនះ រ ្ឋ ភបិលកមពុជគួរចប់េផ្តីមបេងកីតមូល ្ឋ នទិននន័យជក់ែស្ដងេនកនុងឆន ដំំបូងសិន។ 
គួរមនករ កលបងេ្របីទិននន័យែបបេនះ េពលែដលកំពុងបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញដល់្រកុមរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះ េដមីបី ចរកេឃញីវធិី ្រស្ដែដល្រតូវែកលំអ។ ចេំពះកំណត់េហតុែដលត្រមូវេ យមន
ករ ក់ពិនទុ (ដូចជ AIS ឬ TRISS ែដលជពិនទុស្រមប់ករបះ៉ទងគិចធងនធ់ងរ) វគគសិកខ គួរែត្រតូវ
បនេរៀបចំេឡងីេដមីបអីភវិឌ ធនធនមនុស អំពរីេបៀបបញចូ លទិននន័យមូល ្ឋ ន សំេ េ យសិកខ កម
ទងំេនះេចះអនុវត្តបនេពញេលញែថមេទៀតេនឆន ទំីពីរ ជបន្តបនទ ប់។ 
 
* ũŎкЮĮŲņĊŏņ - Яŷ₣ (˝ ĖО₣ũŎкЮĮŲ ̀ ĂĖе)  
 

ករព្រងឹងសមតថភពកនុងករ្របមូល និងទុក ក់ទិននន័យ ច្រតូវបនរពំងឹទុកថនឹងមនកនុង
េពលឆប់ៗ ប៉ុែន្តករេ្របី្របស់ទិននន័យត្រមូវេ យមនជំនញវភិគក្រមិតខពស់ និងត្រមូវេ យមន
កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរយៈេពលមធយមេទរយៈេពលែវងេដីមបពី្រងឹងជំនញេនះ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរ
េរៀបចំែផនករពក់ពន័ធនឹងអនក្រ វ្រជវេនម វទិយល័យជតិេវជជ ្រស្ត បែនថមពីេលីេវជជបណ្ឌិ ត និង
បុគគលិក្រកសួងសុខភិបល។ វធីិ ្រស្តរបស់ TRISS ែដលែផ្អកេទេលី AIS ្រតូវបនេ្របី្របស់យ៉ង
ទូលំទូ យេនកនុង្របេទសអភិវឌ ន៍េដមីបេីធ្វីជសូចនករែដលមនបទ ្ឋ ន្រតឹម្រតូវស្រមប់ យតៃម្ល
េទេលីគុណភពៃនករពយបលរបសួបះ៉ទងគចិ។ 

េទះជយ៉ង ក៏េ យ រេបៀបេ្របីកូដរបស់ AIS មនភពសមុគ ម ញ េហយីត្រមូវេ យមន
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លែដលមនករចំ យខពស់ េដីមបី ចយល់បនអំពីភពចបំច់ស្រមប់ករ្រ វ្រជវ 
និងករបេងកីតវធិី ្រស្តែដលមនលកខណៈសមរមយស្រមប់្របេទសកមពុជ។ សហ្របតបិត្តិកររបស់អនក
្រ វ្រជវេនម វទិយល័យជតិេវជជ ្រស្តក៏មន រៈសំខន់ែដរ។ េគលបណំងរយៈេពលមធយមេទ
រយៈែវង គឺ្រតូវព្រងឹងសមតថភពកនុងករវភិគ និង្រ វ្រជវរបស់េវជជបណ្ឌិ ត បុគគលិក្រកសួងសុខភបិល 
និងអនក្រ វ្រជវេនម វទិយល័យជតិេវជជ ្រស្តស្រមប់ករ្រ វ្រជវ និងអភវិឌ ខងេលី។ 
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ơ. ◦ЊřťļĮũУņаĕŁũ₤Њ̋ ⅝ 
១.១ វ  និងេគលបណំងៃនករសិក  

ងំពីជេម្ល ះបនបញចប់កនុងឆន  ំ ១៩៩២ មក ្របេទសកមពុជមនកររកីចេ្រមីននិង ថ បន
្របេទសជតិបនជេ្រចនី បុ៉ែន្ត្របេទសេនះេនែតមិនទន់េជឿនេលឿនដូច្របេទសជិតខងដៃទេទៀតេន
េឡយីេទចំេពះករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធសងគមរបស់ខ្លួន។ បចចុបបននេនះ កំេណីនេសដ្ឋកិចចដ៏េលឿន
របស់្របេទសេនះបនបេងកីតេ យមនករេកីនេឡងីនូវម៉ូតូនិង នដ៏េ្រចនីសនធឹកសនធ ប ់បងកេ យមន
េ្រគះថន ក់ដ៏េ្រចនីេលីសលុបផងែដរ 1 ។ េលីសពីេនះេទៀត ្របេទសកមពុជ្រតូវចត់ទុកជ្របេទសែដល
សថិតកនុង ថ នភព ្រកក់ជងេគពកព់័នធនឹងអ្រ ្ល ប់របស់ទរកេ្រកម យុ្របឆំន កំនុងចំេ មមនុស  
១០០០ នក់ 2។ េ យ រសមតថភពរបស់មនទរីេពទយមូល ្ឋ នេនមនក្រមិត ្រស្តីមនៃផទេពះជេ្រចីន
ែដល្រតូវករវះកត់ ( ប់ទងំករវះកត់ស្រមល មេពះ) ្រតូវបញជូ នេទមនទរីេពទយេនទី្រកុង ប៉ុែន្ត្រស្តី
ជេ្រចីន្រតូវ ្ល ប់េ យ រករបត់បង់ឈមេ្រចីនេពកេពលស្រមលកូនេនះ។ 

េទះកនុង ថ នភពែបបេនះក៏េ យ ្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េន ម ថ ប័ន និង្របព័នធ
ែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយេសទីរែតមិនមនេឡយីេន្របេទសកមពុជ។ ជំងឺ្រតូវករសេ្រងគ ះបនទ ន់ ឬ
អនកជំងរឺបសួប៉ះទង្វចិ្រតូវមកមនទរីេពទយេ យមេធយបយផទ ល់ខ្លួន ឬេ យរថយន្តឈនួល ឬរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះឯកជន។ េទះជយ៉ង  បនក្ល យជេរឿងធមម េទេហយីស្រមប់រថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះឯកជនែដលគិតៃថ្លពីអនកជំងឺកនុងតៃម្លយ៉ងខពស់។ ្របជជនកមពុជមួយចំនួនធំមិនមនករេជឿ
ទុកចិត្តេទេលីរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះទងំេនះេឡយី។ 

្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកនុង្របេទសកមពុជមិនទន់បនអភវិឌ េនេឡយី។ ជីវតិែដល ច
សេ្រងគ ះបន្រតូវបនបត់បង់។ េដីមបែីកលំអ ថ នភពេនះ រ ្ឋ ភិបលកមពុជេរៀបចំផ្ដល់រថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះែដលមនបំពកេ់្រគឿងបរកិខ រ្រគប់្រគន់េទដល់មនទរីេពទយរដ្ឋ បនេរៀបចំ្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់
េលខ ១១៩ និងផ្ដល់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទសេទដល់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលសហ្របតិបត្តិករជ
មួយរ ្ឋ ភបិលបរេទស នងិអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលមួយចំននួេទៀត។ ករេជឿទុកចតិ្តរបស់្របជពលរដ្ឋ
ចំេពះ្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់ និង្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់មនករេកនីេឡងីជលំ ប់។ 

េទះយ៉ង កេ៏ យ ្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េនមនក្រមតិេនេឡយីស្រមប់ទី្រកុង
ភនំេពញ េហយីជំនញរបស់្រកុមរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះកេ៏នទបេនេឡយីែដរ។ មូល ្ឋ នខ្លះមនរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះតចិតួចបំផុត េហយី្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េសទីរែតមិនមនែតម្ដង។ "ករេរៀបចំប ្ដ ញ
សេ្រងគ ះជវីតិ “ គឺជបញ្ហ ចំេពះមុខ្រតូវេ ះ្រ យជបនទ ន់ស្រមប់្របេទសកមពុជ។ ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ធនធនមនុស ស្រមប់្របព័នធទងំេនះគឺជករចបំច់បំផុតស្រមប់ករសេ្រងគ ះជីវតិ ដូចជជំនញដឹក
ជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់  ករសេ្រងគ ះ  ករពន្លត់អគគភី័យ នងិ្របព័នធ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ។ 

                                                  
1 អ្រ ្ល ប់េ យ រេ្រគះថន កច់ ចរណ៍េនកមពុជមន 1,717 ករណី (កនុងឆន  ំ2009) ។ ករខតបង់េសដ្ឋកិចចគឺ 250 នដុ ្ល រកនុងមួយឆន  ំ(HIB, 2010).  
2 អ្រ ្ល ប់ កមពុជ 138 នក,់ ភូម 109 នក,់ វ ១០០ នក,់ បង់ក្ល េដស ៧៧ នក,់ េវៀត ម ៣៩ នក,់ ជបុ៉ន ៥ នក់។ 
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េ យែផ្អកេលីករពភិក ជមួយ ថ ប័នពក់ពន័ធកនុងមូល ្ឋ ន  មូលនិធិសន្តិភព ក ៉  
យល់ថ េគនេយលបយមូល ្ឋ នទូទងំ្របេទស គឺជករចបំច់ ស់េដីមបឈីនេទដល់ករបេងកីត
្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

្រស័យេហតុេនះ មូលនិធិសន្តិភព ក ៉  បនេរៀបចំករសិក ជមូល ្ឋ នមួយស្រមប់ 
"គ្ំរទដល់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងករេរៀបចំែផនករេមស្រមប់្របព័នធែថទសំេ្រងគ ះបនទ ន់" ែដលជ
ែផនកមួយៃនគេ្រមងអភវិឌ ន៍មូលនិធិ ែភន សុី ក ៉។ 
 
១.២ ករសិក ែស្វងយល ់

ករសិក ែស្វងយល់្រតូវបនេធ្វីេឡងីចប់ពៃីថងចនទ ទ១ី៧ ែខមក  ឆន  ំ២០១១ រហូតដល់ ៃថង
សុ្រក ទី២១ ឆន  ំ២០១១ េ យមនករសហករពីអនកជនំញ្របរូំបមនដូចជ៖ 

 េវជជបណ្ឌិ ត Hideharu Tanaka ( ្រស្តចរយ មកពីនយក ្ឋ នកី  និងវទិយ ្រស្តេវជជ ្រស្ត
 ម វទិយល័យអបរ់កំយ េន កលវទិយល័យកូកសសីុកន)  * ្របធន្រកុម 

 េវជជបណ្ឌិ ត Shinji Nakahara ( ្រស្តចរយ ែផនកឱសថករពរ  កលវទិយល័យម៉េរៀន  
ម វទិយល័យឱថស ្រស្ត) * ជំនយួករ្របធន្រកុម 

 េ ក Yuki Nakayama ( ្រស្តចរយ មកពីនយក ្ឋ នកី  នងិវទិយ ្រស្តេវជជ ្រស្ត 
ម វទិយល័យអបរ់កំយ េន កលវទិយល័យកូកសសុីកន) 

 េ ក Takunori Sato (បុគគលិកសុខភិបល មកពនីយក ្ឋ នឱសថសេ្រងគ ះ និងែថទរំបួស
ប៉ះទងគិច មជឈមណ្ឌ លជតិេដីមបសុីខភព កល នងិឱសថ ្រស្ត) 

 េ ក Hitoshi Igarashi ( ទី្របឹក  ែដលមនបទពិេ ធន៍ជមួយសកមមភពអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភបិលែដលបនបេងកីត្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនទី្រកុងភនំេពញ) 

 
ករសិក បនេធ្វីេឡងីេនទី្រកុងភនំេពញ េខត្តកំពង់ចម និងេខត្ត្រពះសីហនុសថិតេន ម

បេ ្ដ យផ្លូវជតិេលខ ៤ និងេលខ ៦ ែដលជតំបន់មនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍េកតីេឡងីញឹកញប់។ 
ករកំណត់យកទី ងំ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេទ មករេសនីសំុរបស់សមភគីកមពុជ។ ្រកុមសិក
បនចុះេធ្វទីស នកិចចេន ម ថ ប័នសុខភិបលចំននួ ១៤ កែន្លងេនកនុងតំបន់ទងំបេីនះ េដមីបែីស្វង
យល់ពី្របពន័ធសេ្រងគ ះបនទ ន់េ យបនជួបជមួយនឹង្របធនមនទរីេពទយ និងសមជកិដៃទេទៀត។ ្រកុម
សិក ក៏បនពិនតិយេមលីករេ្របី្របស់រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ នងិបរកិខ រេពទយផងែដរ។ 
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ងទី១ ថ ប័នសុខភបិលែដលបនចុះទស នកិចច 

មនទរីេពទយ ទី ងំ 

មនទីរេពទយកលែម៉ត (ជតិ) ភនំេពញ 

មនទីរេពទយែខមរ សូេវៀត (ជតិ) ភនំេពញ 

មនទីរេពទយកុមរជតិ (ជតិ) ភនំេពញ 

គ្លីនិកទឹកថ្ល  (ឯកជន) ភនំេពញ 

មនទីរេពទយបែង្អកេពធិ៍ចិនតុង (្រកុង) ភនំេពញ 

មនទីរេពទយរ ៉ូយល រតនៈ (ឯកជន) ភនំេពញ 

មនទីរេពទយបែង្អកកំពង់ចម (េខត្ត) កំពង់ចម 

មនទីរេពទយបែង្អកចំករេលី (េខត្ត) កំពង់ចម 

មនទីរេពទយបែង្អកកំពង់សពឺ (េខត្ត) ្រពះសីហនុ 

មនទីរេពទយបែង្អកៃ្រពឈរ (េខត្ត) កំពង់ចម 

មណ្ឌ លសុខភពទឹកវលិ (េខត្ត) ្រពះសីហនុ 

គ្លីនិក្រកហ្វសី (អងគករ) ្រពះសីហនុ 

មនទីរេពទយ្រពះកុ មៈ (ជតិ) ភនំេពញ 

មជឈមណ្ឌ លជតិម និងទរក (ជតិ) ភនំេពញ 

 

ទស នកិចចសិក បនេផ្ដ តសំខន់េទេលីករែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយ និងបញ្ហ មួយ
ចំននួដូចខងេ្រកម៖ 

 ថ នភពបចចុបបនន នងិករវភិគេទេលី្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ 
 តួនទី និងករស្រមបស្រមួលរ ង ជរ ្ឋ ភិបល នងិវសិ័យឯកជនេនកនុង្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់ 
 វធិី ្រស្តៃនករបេងកីត្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រកុមសេ្រងគ ះ 
 វធិី ្រស្តែដលចបំច់កនុងករបេងកីត្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ 

 
្រកុមអនកសិក បនជួបជមួយឯកឧត្ដមេទសរដ្ឋម្រន្តីឱម យនិេទៀង និងេវជជបណ្ឌិ តេហង ៃត្រគី  

្របចេំន្រកសួងសុខភិបលេដមីបែីស្វងយល់បញ្ហ  និងេសនីសុំករអនុញញ តទក់ទងនឹង្របព័នធសេ្រងគ ះ
បនទ ន់េនកមពុជ។ 
 
១.៣ ករលំបកកនុងករសិក  

េ យ រែតមនរយៈេពលែត ៥ ៃថងេដីមបេីរៀបចំវគគសិក េនះ ដូេចនះមនករលំបកខ្ល ងំកនុង
ករេផទ ងផទ ត់ភព្រតឹម្រតូវៃនទិននន័យ។ របយករណ៍េនះមិនមនបំណងផ្ដល់ជភ័ស្តុ ងវទិយ ្រស្តេទ 
ផទុយេទវញិ ្រគនែ់តចង់េលីកជសំេណីេ យែផ្អកេទេលីករអេងកតផទ ល់ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលីសពីេនះ ្រកុមសិក បនសំភសម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល នងិបុគគលិកសុខភបិល។ ្រកុមសិក
បនដកលុបករ្រ វ្រជវេន មសហគមន៍ និង្របជពលរដ្ឋពីករសិក ្រស័យេ យករខ្វះេពល
េវ ។ េទះយ៉ង  ្រកុមអនកសិក បន កសួរយ៉ងលម្អិតអំពី ថ នភពរស់េនរបស់្របជជន និង
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ថ នភពរបស់អនកជំងឺែដល្រតូវសេ្រងគ ះបនទ ន់ ពីសំ ក់ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល នងិបុគគលិកសុខភិបល េដីមបី
េលីកេឡងីនូវសំេណីែដល ចសេ្រងគ ះជីវតិ្របជជនេ យបនេ្រចីន មែដល ចេធ្វីេទបន។ 

ថ ប័នជេ្រចីនែដលបនទទលួករសិក  មនទី ងំចំណុចែដលងយ្រសួលេធ្វីដំេណីរេទ 
និងងយទំនកទ់ំនងគន ។ េទះជយ៉ង  េហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់េន្របេទសកមពុជមិនទន់បន
អភវិឌ នទងំ្រសុងេនេឡយីេទ ែដលជេហតុេធ្វីេ យ្រកុមសិក មិន ច្រ វ្រជវបន្រគប់្រគន់េទ
េលីរេបៀបដឹកជញជូ ន និងករសេ្រងគ ះអនកជំងឺេន មភូម។ិ ករ្រ វ្រជវពីមុនរបស់េ កេវជជបណ្ឌិ ត 
Nakahara (សមជកិ្រកុមសិក ) ែដលដឹងចបស់ពី ថ នភពេវជជ ្រស្តេន្របេទសកមពុជ និងឯក រ
េផ ងៗរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលែដល ចរកបនជ ធរណៈ្រតូវបនេ្របីេដមីបបីែនថមេដីមបជីជំនួយកនុងករ
សិក េនះ។ 
 
១.៤ រចនសមពន័ធៃនរបយករណ៍ 

ែផនកទី ២ បង្ហ ញពី ថ នភពបចចុបបនន នងិបញ្ហ ននៃន្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ និង
សកមមភព្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ េ យ្រកេឡកេមលីពី វ ៃន្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ នេ់ន្របេទសកមពុជ។ 
េនែផនកទី ៣ គឺជសំេណីរយៈេពលខ្លី (៣ ឆន )ំ និងរយៈេពលមធយម េទរយៈេពលែវង (៦ ឆន )ំ េដមីបី
េរៀបចំ្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េ យបនសមរមយេន្របេទសកមពុជ។  
 

២. ថ នភពបចចុបបនន និងបញ្ហ ននៃន្របពន័ធសេ្រងគ ះបនទ នេ់នកមពុជ 
២.១ ្របវត្តៃិន្របពន័ធសេ្រងគ ះបនទ នេ់នកមពុជ 
 

្របេទសកមពុជបន្របកន់យករបប ជធិបេតយយ ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ បនទ បពី់ករេបះេឆន ត
នីតកិលទីមួយ កលពីឆន  ំ១៩៩៣។ កនុងដំ ក់កលេនះ កកបត្រកហមែដលធ្ល ប់មនវត្តមនេន
្របេទសកមពុជទងំមុន និងេ្រកយស្រងគ ម បនេដីរតួយ៉ងសំខន់កនុងករែថទ ំសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 
គណៈកមម ធិករកកបត្រកហមអន្តរជតិ (ICRC)  កកបត្រកហមនិងអឌ ចន័ទ្រកហមអន្តរជតិ បន
ព្រងឹងដល់មុខងររបស់កកបត្រកហមកមពុជ។ កកបត្រកហមកមពុជបនេ្របី្របស់រថយន្តខ្លួនឯងជ
បេ ្ដ ះ សននេដមីបដីឹកជញជូ ន្របជពលរដ្ឋែដលមនជំងឺ នងិរងរបសួ និងផ្ដល់ករសេ្រងគ ះបនទ ន់
េនេពលមនេ្រគះទឹកជំនន់ នងិវធិនករករពរជំងឺ្រគុនឈម។ េលីសពីេនះ កកបត្រកហមកមពុជ 
បនេលីកកមពស់ "កមមវធិីសេ្រងគ ះបឋមេន មសហគមន"៍ េដមីបពី្រងឹងសមតថភពធនធនមនុស កនុងករ
ផ្ដល់ករពយបលនិងសេ្រងគ ះបឋម។ 

េនឆន  ំ ១៩៩៧  េ យមនកិចចសហ្របតិបត្តិពីកកបត្រកហមប ងំ  កកបត្រកហម
កមពុជបនចប់េផ្ដមីផ្ដល់េស រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះស្រមប់ដឹកជញជូ នអនកជំងនឺិងរបសួ េ យេផ្ដ ត
សំខនជុ់ំវញិទី្រកុងភនំេពញ។ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេនះ ្រតូវបនេគេ ថរថយន្ត មុយ (ភ
ប ងំ៖ Service d'Aide Médicale Urgente) ្របចកំរេនមនទីរេពទយកល់ែម៉ត និងមនទរីេពទយ្រពះ
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កុសមៈ។ េទះបីជេនមនកង្វះខតេ្រចីនេនកនុង្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ នក់នុង្រសុកក៏េ យ យ៉ងេ ច
ស់ឥឡូវេនះ ្របជជន ចទទួលបនេស ដឹកជញជូ នេដមីបសីេ្រងគ ះបនទ ន់ែដរ។ េដីមបទីទួលបន

េស រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ ្របជជន ចទំនកទ់ំនងេទែផនកបេ្រមេីស របស់កកបទ្រកហមកមពុជ 
(០២៣-៨៨១៥១១) ឬេទមនទរីេពទយជតិពីរែដលបនេរៀប ប់េនខងេលី ឬេទមនទរីេពទយទងំពីរេនះ
េ យផទ ល់ក៏បន។  

េនកនុងឆន  ំ ២០០០ ជរ ្ឋ ភិបលជបុ៉នបនបេងកីតគេ្រមងមួយេឈម ះ “គេ្រមងផ្ដល់រថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះេនទី្រកុងភនំេពញ” មសំេណីរបស់កកបត្រកហមប ងំ ែដលបនគ្ំរទដល់កកបត
្រកហមកមពុជកនុងករព្រងឹង្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ។ េទះជយ៉ង  មូលនិធិពី
រ ្ឋ ភបិលបរេទសេនះបនបញចប់េទវញិេនឆន  ំ ២០០៣ េធ្វីេ យេស ដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េសទីរ
្រតូវបញចប់ទងំ្រសុង េហយីេនសល់ែតកកបត្រកហមបន្តករងរ។ 

េ យមន ថ នភពែបបេនះ ្រកសួងសុខភបិលកមពុជបនសេ្រមច ក់េ យេ្របីរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះរបស់កកបត្រកហម េ្រកមជំនួយពី ជរ ្ឋ ភិបលជប៉ុន ែត្រតូវសថិតេនេ្រកមករ្រគប់
្រគងរបស់្រកសួង េដីមបធីនករេ្របី្របស់មន្របសិទធភព។ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះទងំេនះ្រតូវបន
្របគល់ជូនេទមនទរីេពទយជតិេនទី្រកុងភនំេពញ ដូចជមនទរីេពទយមិត្តភពែខមរ-សូេវៀត នងិមនទរីេពទយ
្រពះសីហនុ)។ ្រកសួងបនបេ្រងៀនបុគគលិកេនមនទរីេពទយែដលទទួលយករថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេនះ
េ យេចះេ្របី្របស់្របកបេ យ្របសិទធភព នងិេឆ្លយីតបេទនឹងករណីសេ្រងគ ះបនទ ន់េន មតំបន់
ជុំវញិទី្រកុង។  េនះជ្របវត្តិៃនករចប់េផ្ដីម្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់្រគប់្រគងេ យ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

ទនទមឹេនះ េស ដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ឯកជនក៏បនេកីតេឡងីជបន្តបនទ ប់។ េនេពលេស
របស់កកបត្រកហមកមពុជ បនផ្អ កដំេណីរករ គ្លីនកិនិងមនទរីេពទយ ១៤៤ កែន្លងបនេបីកដំេណីរករ
ទូទងំ្របេទសេ យមនករអនុញញ តពី្រកសួងសុខភិបល (ឆន  ំ ២០០១)។ េ យេមលីេឃញីពី
ត្រមូវករេចះែតេកនីេឡងីស្រមប់ករដកឹជញជូ នអនកជំងឺសេ្រងគ ះបនទ ន់ គ្លីនិកឯកជនមួយចំននួេនទី្រកុង
ភនំេពញបនេធ្វីេស កមមដឹកជញជូ នស្រមប់អនកជំង ឺ និងរងរបសួេ យេ្របីរថយន្តមនឧបករណ៍បំពក់
្រសេដៀងគន នឹងរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ  ប៉ុែន្តមិនមនករអនុញញ តជផ្លូវករពី្រកសួងសុខភបិលេឡយី។ 

្រកសួងបនែណនអំំព្ីរបព័នធមួយែដល ចទទលួយកបន បនទ បព់ីេមលីេឃញីថរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះឯកជនកំពុងមនករេកនីេឡងី ប៉ុែន្តេនេពលេនះ ចបបន់ិងបទបញជ ែដលពក់ព័នធគឺជ
វធិនករបេ ្ដ ះ សននែតប៉ុេ ្ណ ះ ្របករេនះបនេធ្វេី យគ្លីនកិឯកជនមួយចំនួនែដលមិនមន ជញ
ប័ណ្ណេនែតដំេណីរករជបន្តប៉ុែន្តសថិតេនេ្រកមករ ម ន។ បញ្ហ ចមបងមួយស្រមប់រថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះឯកជនគឺថ ្រកុមសេ្រងគ ះភគេ្រចីនមិនមនចំេណះដងឹែផនកសេ្រងគ ះបនទ ន់ េហយីមនតួនទី
្រគន់ែតជអនកដឹកជញជូ នអនករងរបសួ និងអនកជំងឺេទមនទរីេពទយែតប៉ុេ ្ណ ះ។ បញ្ហ េផ ងេទៀតគឺថ ពួកេគ
គិតៃថ្លឈនួលខពស់។ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះឯកជនបនដឹកជញជូ នអនកជំងេឺ យមិនមនករគិតពិចរ
ពីបំណងរបស់អនកជំងេឺទ។ អនកជងំឺែដលរក្របកប់នតិចតួច្រតូវបនបងខំេ យបងៃ់ថ្លពយបល និងៃថ្ល
ដឹកជញជូ នយ៉ងខពស់ ែដលេនះបនក្ល យេទជបញ្ហ មួយេនកនុងសងគម។ 
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េនឆន  ំ២០០៣ េ្រកមគំនតិផ្តួចេផ្ដីមរបស់េវជជបណ្ឌិ ត េហង ៃត ្រគី  មនទរីេពទយកលែម៉តបន
ែណន្ំរបព័នធ មញញមួយែដល្របជពលរដ្ឋ ចេសនីសំុរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ មរយៈករេ ទូរស័ពទ។ 
េស េនះមន "្រកុមរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ“ ២៤ េម៉ង ែដល ចទទួលករេ ទូរស័ពទបន។ អនកជួយ
សេ្រងគ ះែដលមនទឹកចិត្តមុះមុតរបស់មនទរីេពទយកលែម៉តែដលបនទទួលករេ ទូរស័ពទេលខ ១១៩ 
ជូនដំណឹងេទរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ ម៉ុយរបស់មនទេីពទយ មរយៈវទិយុទក់ទង។ ្របព័នធេនះគឺជ
មូល ្ឋ ន្រគឹះដ៏សំខន់បំផុតស្រមប់្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់ ១១៩។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េពលេនះ
មនប ្ដ ញទូរស័ពទមួយែខ ប៉ុេ ្ណ ះេនកនុងបនទប់ទទួលព័ត៌មនសេ្រងគ ះ េហយីករេ េទេលខ ១១៩ 
ចទទលួបនម្ដងែតមន ក់ប៉ុេ ្ណ ះ។ បនទបប់ញជូ ន្រកុមសេ្រងគ ះេនះជបនទប់តូចមួយមនទំហ្ំរបែហល 

្រតមឹែត ៩០ សង់ទីែម៉្រតកេរ េដីមបបីំេពញមុខងរដ៏សំខន់េនះ។ 
េនកនុងមនទរីេពទយដៃទេទៀត ដូចជមនទរីេពទយជតិែដលបនទទួលរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះពី

គណៈកមម ធិករកកបត្រកហម បនេរៀបចំទី ងំ្របចកំរស្រមប់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ នងិបនបេងកីត
្របព័នធទំនក់ទំនង មវទិយុទក់ទងផទ ល់ខ្លួនរបស់ពកួេគេដីមបេី យមនទរីេពទយ និងរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ
ចទក់ទងគន បន។ ជលទធផល ្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ នេ់លខ ១១៩ ស្រមប់មនទរីេពទយកលែម៉ត និង

េលខទូរស័ពទេផ ងៗ ្រតូវបនេ្របីចំរុះគន ជមួយនឹងមនទរីេពទយេនជុវំញិទី្រកុងភនំេពញផងែដរ។ េ យេហតុ
ថមនទរីេពទយជតិបនេរៀបចំរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ េហយីបនផ្ដល់ករដកឹជញជូ នេដមីបសីេ្រងគ ះបនទ ន់
េ យឯក ជយ េហតុេនះក៏មនករេសនីសំុរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះជេ្រចីនពកីែន្លងឆង យៗែដលមនករណី
េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍។ 

្រសបេពលែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេរៀបចំេ យមន្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន ់ ក៏មនករ
េកនីេឡងីនូវសកមមភពជេ្រចីនរបស់អងគករអន្តរជតិកនុងបុព្វេហតុដូចគន េនះែដរ។3 អងគករ CAMA បន
េ្របី្របស់រថយន្តភីក ប់េដមីបដីឹកជញជូ នអនកជំងឺ និងអនកមនរបួសេន មតំបន់មួយចំននួៃនខណ្ឌ មន
ជ័យ ងំពឆីន  ំ១៩៩៥ មកម្លះ។ េនឆន  ំ២០០៤ អងគករជនពិករអន្តរជតិេបលហ ុកិ (HIB) បនចប់
េផ្ដមីឧបតថមភដល់្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ ែដលជែផនកមួយៃនកមមវធិីេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍របស់
អងគករេនះ។ បចចុបបនន អងគករ HIB េដរីតួឈនមុខេគកនុងសកមមភពករពរ ព្រងងឹសុវតថិភពច ចរណ៍
េន្របេទសកមពុជ។ េនឆន  ំ២០០៥ អងគករគ្លូបល េមឌកិ ែដលជអងគករមួយមកពី្របេទសក  
បនបញជូ នអនកបេចចកេទសសេ្រងគ ះបនទ ន់ ្រកុមពន្លត់អគគីភយ័ និងប៉ូលីសែដលជជនជតិក  
េ យេទេខត្តសថិតេនកនុងតំបន់ពយពយៃន្របេទសកមពុជ េដីមបផី្ដល់ករែណនសំ្ដីពីករសេ្រងគ ះបឋម រមួ
មនជំនញ CPR ដល់សមជកិជនជតិកមពុជចំននួ ៤១ នក់របស់អងគករមួយែដលទទលួបនទុក
េលីបញ្ហ របសួ និងសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលប ្ដ លមកពីដីចកំរមីន។ អងគករគ្លូបល េមឌកិ ែដលមនទី
ន ក់ករេនសហរដ្ឋ េមរកិបនេធ្វទីស នកិចចេនកនុង្របេទសមួយចំនួនទ្វីប សីុ នងិបណ្ដុ ះប ្ដ ល

្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ មរយៈករចង្រកងេសៀវេភែណនសំ្ដីពវីធិីសេ្រងគ ះបនទ ន់។ អងគករ

                                                  
3 ករពិពណ៌ៃនសកមមភពរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេន្របេទសកមពុជ េយងេទ មវបិ យរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលេរៀងៗខ្លួន។ 
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អន្តរជតិែដលមន ន ក់ករេនសហភពអុឺរ ៉ុប និង េមរកិមួយបនក ងមជឈមណ្ឌ លពយបលរបួស
ប៉ះទងគិចេនេខត្តបត់ដំបង េហយីបនចប់េផ្ដីមព្រងឹកែផនកករពយបលសេ្រងគ ះបនទ ន់ជបន្តបនទ ប់។  

ចុងេ្រកយ គឺអងគករ Ratnak International ែដល គ ល់ មរយៈសកមមភពដ៏ពេិសស ។ 
អងគករេនះបនេបីកគ្លីនកិបែណ្ត តទឹកេនេលីបឹងទេន្ល បកលពីឆន ១ំ៩៩៧ ផ្ដល់េស ែថទសុំខភព
ទូេទសំ ប់សហគមន៍េន ទែដលមនចំណូលទប និង្របជជនរស់េនតំបន់ជិតៗេនះ។ េនឆន  ំ
២០០០ អងគករក៏បនេបីកគ្លីនកិបែណ្ត តទឹកេផ ងមួយេទៀតេន មដងទេន្លេមគងគ ចំងយ្របែហល
៩០គីឡូែម៉្រត ភគខងតបូងៃន ជធនីភនំេពញ ។ 

អងគករ NPO ែដលមនទី ន កក់រេនទី្រកុងតូកយូ អងគករ SBSI បនគ្ំរទករដកឹជញជូ ន
សេ្រងគ ះបនទ ន់ មរយៈករផ្តល់រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេទ ថ បន័មួយចំននួដូចជ មនទរីេពទយែខមរ-សូេវៀត 
មនទរីេពទយកុមរជតិ  នងិមូលនិធ ិ Sobbhana ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៩ មក។ ទនទឹមេនះ កនុងឆន  ំ២០០៨ 
អងគករ TICO អងគករ NPO និងអងគករ Kagawa Second Hand បនចប់េផ្តីមកមមវធិីរយៈេពលបីឆន ំ
សំ បប់េងកីត្របព័ន្ឋដឹកជញចូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ និង្របព័ន្ឋែថទសុំខភពមុនេពលេទកន់មនទរីេពទយ ែដល
បនឧបតថមភេ យអងគករ JICA។ កមមវធិេីនះេ ថ ប ្ដ ញសុវតថិភពជីវតិស្រមប់ជន្រក្ីរកេនភគ
ខងលិចទី្រកុងភនំេពញ ។ មូលេហតុែដល្រសុក្របតិបត្តិភគខងលិចភនំេពញ្រតូវបនេ្រជីសេរសី ជទី ងំ
ៃនកមមវធិី ពេី្រពះថេនតំបន់េនះមនអ្រ ភព្រកី្រកខពស់ េហយីរពំងឹថនឹងមនកំេណីន្របជជនេកី
េឡងីយ៉ងខ្ល ងំ។ តបំន់េនះក៏មន្របជជនេ្រចីនមករស់េនេ យ រមនេ ងច្រកវនិេិយគពីបរេទស 
ែតតំបន់េនះមនចមង យឆង យពីមនទរីេពទយជតិៃនទី្រកុងភនំេពញ ។ 
 

េនកនុងគំេ ងេនះ ករយិល័យសុខភបិល្រសុក្របតិបត្តភិគខង
លិច បនេដីរតួរជសមភគីេដីមបទីទលួយកនូវករបញជ ្រកុម
សេ្រងគ ះរយៈេពលែវង នងិខ្លីរបស់្រកុម្រគូេពទយសេ្រងគ ះបនទ ន់
្រកុមគិ ននុប ្ឋ កសេ្រងគ ះបនទ ន់ នងិបុគគលិក្រគប់្រគង
ែផនកគំេ ងែដលមកពី្របេទសជបុ៉ន មរយៈអងគករ TICO ។ 
បែនថមេទេលីគំេ ងេនះ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះែដលបនេ្របីរចួ
ចំននួមួយេ្រគឿង (ម៉ូែដល 2B ) ែដលបនផ្តល់ជជំនយួមកពី
្របេទសជបុ៉នបនេធ្វីេ យមនភពងយ្រសួលេទដល់ករ
សេ្រងគ ះបនទ ន់ នងិករដឹកជញជូ នអនកជំងឺធងនធ់ងរមិន ចេដីរបន។ 
េនះគឺជេលីកដំបូងរបស់្របេទសកមពុជ។ 

បនទប់បញជ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះតូចៗចនំួន្រប្ំរតូវបនេបីកដំេណីរ 
ករេនមណ្ឌ លសុខភព 
េ យករយិល័យសុខភិបល្រសុក្របតិបត្តភិគខងលិច 

របូភព១៖ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ
េនករយិលយ័្រសុក្របតបិត្តភិគ
ខងលិច

របូភព២៖ បនទបទ់ទលួទរូសព័ទេន
្រសុក្របតបិត្តភិគខងលិច 
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 (ទួលេគក ទឹកថ្ល  ឃមួញ នងិពងទឹក)។ ករយិល័យទងំ្រប ំ ចទក់ទងគន បន មវទិយុ ២៤ េម៉ង
កនុងមួយៃថង េហយីបេងកីតជ្របព័ន្ឋបញជ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ឆប់រហ័ស េ យមនទងំករ
ទំនក់ទំនងជមួយប ្ដ ញ ១១៩ របស់មនទេីពទយកលែមត៉ផងែដរ។ េទះយ៉ង ក៏េ យ 
្រកុមរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបនទ ន់របស់ករយិល័យសុខភិបល និងរបស់មនទរីេពទយែដលពួកេគបនបន្ត
េធ្វកីរយ៉ងឯក ជយ។  

 
្របករប ្ដ លេ យមនករែ្រប្របួលយ៉ងឆប់កនុង្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនទី្រកុងភនំេពញគឺ

េ យ រមនអនុ សន៍ពីនយករដ្ឋម្រន្ត។ី េនកនុងសនទរកថ េ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនរះឹគន់យ៉ងខ្ល ងំ
ចំេពះ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះឯកជន េ យេ កបនមន្រប សនថ៍ រថយន្តទងំេនះមិនបនជួយ
្របជជនេទ ែតេធ្វេី យមនេ្រគះថន ក់ដល់្របជជនេទវញិ។ េពលខ្លះរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបន
ដេណ្ដី មគន យកអនកជំងឺ ដូចជដេណ្ដី មទំនញិ េហយី ក់អនករងរបួសសងកត់េលីគន និងយកេទទម្ល ក់
េចលេន មគ្លីនកិឯកជន។  

អនុវត្ត មអនុ សន៍របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី  ្រកសួងសុខភិបលបេងកីតគណៈកមមករ
ពិេសសមួយស្រមប់ព្រងឹង្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់ េ យេផ្ដ តយកចតិ្តទុក ក់ខ្ល ងំេទេលីករែថទំ
មុនេពលមកដល់មនទរីេពទយ។ អនកជំនញពីររូបមកពីអងគករ TICO បនចូលរមួកនុងករេរៀបចំគំេ ងេនះ
េឡងីជមួយករយិល័យសុខភបិល្រសុក្របតបិត្តិភគខងលិច េហយីក៏បនេដរីតួរជសមជកិគណៈ
កមមករេនះផងែដរ។  
 

         ែផ្អកេទេលីលទធផលៃនករពិភក របស់គណៈកមមករ  ្រកសួងសុខភបិលបន ក់បញចូ ល
នូវសកមមភពបីរបស់្រកុមរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេនករយិល័យសុខភបិល្រសុក្របតិបត្តិខងលិច 
្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េលខ ១១៩ របស់មនទីរេពទយកល់ែម៉ត  និងករសេ្រងគ ះបនទ ន់ ក៏ដូចជសកមមភព
សេ្រងគ ះជីវតិែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យមនទរីេពទយរដ្ឋេផ ងេទៀត។ មយង៉វញិេទៀត បនបញជូ នេទ 

េទេ យ្របព័នធមួយ ែដលបនទប់បញជ េលខ ១១៩ បនទូរស័ពទ
ផ្ដល់ដំណឹងេទេ យករយិល័យរបស់្រកុមរថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះបនទ ន់អំពីទី ងំែដលមនេ្រគះថន ក់ជិតជងេគ។  េលីស
ពីេនះ បនទប់េនះ (បនទប់ទទលួទូរស័ពទនិងបញជ រថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះ)  មនទី ងំេនមនទរីេពទយកល់ែម៉តែដល្រតូវបនបំពក់
េ្រគឿងបរកិខ េហយីមន្របព័នធបញជ ្រតមឹ្រតូវេ យបនករគ្ំរទពី
អងគករ TICO និង អងគករ SBSI។  
រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេនមនទរីេពទយ្រពះកុសមៈ និងមនទរីេពទយមិត្ត
ភពែខមរ-សូេវៀតមនលទធភពសេ្រងគ ះបនទ ន ់ (ករែថទផំ្លូវដេង្ហីម 
ករបញចូ លខយល់ ករឃត់ឈម) កនុងេពលដឹកជញជូ នអនកជំង។ឺ 

របូភព៣៖ បនទបទ់ទលួទរូសព័ទ
និងបញជ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ 

Photo 4: FR vehicle 
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បែនថមេលីេនះ ្រគប់រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះទងំអស់មនទំនកទ់ំនងជមួយមនទរីេពទយេនកនុង ជធនី
ភនំេពញ និងមនទរីេពទយមិត្តភពែខមរ-សូេវៀត ែដលកនុងេនះ្រតូវបនបំពក់វទិយុទក់ទង េដីមបអីនុញញ តេ យ
ពួកេគដំេណីរករ្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េលខ ១១៩ របស់មនទរីេពទយកល់ែម៉ត។ ជលទធផល គិត្រតមឹែខ
កុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ចំននួ ៥ ្រកុម (ែផនក) មន្រកុមករងរមកពីមនទរីេពទយជតិចំននួ ៣ 
្រកុមេនកនុងទី្រកុងភនំេពញ ែផនកសេ្រងគ ះបនទ ន់របស់មនទរីេពទយកនុង ជធនី និង្រកុមករងរមកពី
ករយិល័យសុខភបិល្រសុក្របតិបត្តិខងលិច្រតូវបន ក់បញចូ លគន េ យសថិតេនេ្រកម្របព័នធែតមួយ 
និងបទបញជ ែតមួយ។ ្រកុមសេ្រងគ ះបឋមរបស់អងគករ SBSI (FR) 4  បនបញជ  និង្រគប់្រគង្របព័នធ
េនះ។ 

បនទ បព់ីមនករ្រគប់្រគងរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ ធរណៈែបបេនះ េនែខវចិឆកឆន  ំ២០០៨ 
្រកសួងសុខភិបលបនេចញ្របកសថមមីួយស្រមប់រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះឯកជន។ ្រកសួង
អនុញញ តេ យរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះឯកជនដឹកជញជូ នអនកជំងឺពីមណ្ឌ លសុខភពេទកន់មនទរីេពទយ ឬ
លំេន ្ឋ ន ប៉ុែន្តមនិអនុញញ តរថយន្តឯកជនទងំេនះដឹកជញជូ នអនកជំងឺែដល្រតូវករសេ្រងគ ះបនទ ន់ពីទី
កែន្លងេកតីេហតុេឡយីេទះកនុង ថ នភពែបប ក៏េ យ។ ្របកសបនែចងថ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ
ឯកជន្រតូវមនគិ នុប ្ឋ កជនំញ េហយីមនសីុែរន៉េនេពលដឹកអនកជំងឺសេ្រងគ ះបនទ ន់។ ករផ្ល ស់ប្ដូរ
ែបបេនះគឺមនន័យថ មនែត្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់របស់រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះរដ្ឋែតបុ៉េ ្ណ ះែដល ច
ដឹកជញជូ នអនកជំងឺសេ្រងគ ះបនទ ន់េទកន់មនទរីេពទយេ យមិនគិតៃថ្លបន។ 

េនេពលែដលរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះឯកជន្រតូវេគរព មខ្លឹម រៃន្របកស ្រកសួងសុខ
ភិបលបនែតង ងំេ យអងគករ SBSI ជួយេរៀបចំ្របព័ន្ឋសេ្រងគ ះបនទ ន់ទូទងំ្របេទស។ សកមមភព
េនះបនបង្ហ ញពីករទទលួ គ ល់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជចំេពះអងគករ SBSI ថជអនកស្រមប 
ស្រមួលដ៏សំខន់មួយកនុងករព្រងីកសកមមភពសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងេ្រគះមហន្ត យនន។ ជលទ្ឋផល 
អងគករ SBSI បនេធ្វសីកមមភពយ៉ងសកមមជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលនន និង ថ ប័នពក់ព័ន្ឋ
ែដលទទលួបនទុកកនុងវស័ិយេនះ និងេដរីតួនទីជអនកស្រមបស្រមួលេធ្វីេ យករជួយសេ្រងគ ះ កន់ែត
មន្របសិទធេឡងី។ 

ឆ្លងកត់ មករស្រមបស្រមួលែបបេនះ អងគករ NPO Japan Heart ែដលមនទី ន កក់រេន
ទី្រកុងតូកយូ ្រតូវបនចត់ ងំេ យផ្ដល់្របឹក ែផនកបេចចកេទសជបេ ្ដ ះ សននេទដល់្រកុមរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះៃនមនទរីេពទយមិត្តភពែខមរ-សូេវៀត។ អងគករភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករបេចចកេទសសេ្រងគ ះ
អន្តរជតិជប៉ុន ្រកុមស័ម្រគចិត្តពន្លត់អគគភ័ិយ នងិអនកជំនញដៃទេទៀតបនចត់បញជូ ន្រគូបង្វកឹមកកមពុជ
មរយៈអងគករ SBSI េដមីបពី្រងឹងជំនញសេ្រងគ ះបនទ ន់របស់បុគគលិករថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ។ 

្រកសួងសុខភិបលបនដកឹនេំ យមនករេរៀបចំ្របព័ន្ឋដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ និង្របព័ន្ឋ

                                                  
4 េបសកកមមរបស់្រកុមអនកសេ្រងគ ះបនទ ន់គឺ្រតូវ្រតួតពិនិតយថ ្រកុមសេ្រងគ ះបនអនុវត្តករងរ្រតឹម្រតូវជមយួ្របព័នធ ១១៩ និង
េចះផ្ដល់តំបូនម ន្រតឹម្រតូវ។ ្រកុមេនះមនប ្ដ ញជមួយ្របព័នធ ១១៩ ៃនមនទីរេពទយកលែម៉្រត វទិយុទក់ទងរបស់បូ៉លីស 
និង ច្របមូលព័ត៌មនបនរហ័សេពលេទដល់កែន្លងេកីតេហតុ។  
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ែថទមុំនេពលមកដល់មនទីរេព្រទេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ។ ប៉ុែន្តបនទ ប់ពគីណៈកមមជត្ិរបឆងំេភរវកមម្រតូវ
បនបេងកីតេឡងីកលពីឆន  ំ ២០០៨ ែដលមនមុខងរចមបងស្រមប់េឆ្លយីតបនឹងេ្រគះមហន្ត យ និង
ឧបទទវេហតុធងនធ់ងរ រមួទងំេភរវកមមផងេនះ គណៈកមមករេនះ្រតូវបនសេ្រមចេ យទទលួខុស្រតូវកនុង
ករសេ្រងគ ះបនទ ន់ នងិករជយួសេ្រងគ ះជិវតិ្របជពលរដ្ឋ 5 ។ កនុងឆន  ំ ២០១១ គណៈកមមករេនះបន
បេងកីតេស ស្រមបស្រមួលមួយ េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់នយក ្ឋ នែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋេដមីបេីរៀបចំ
្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ។ 
 

២.២ ថ នភព និងបញ្ហ នេពលបចចុបបននកនុង្របពន័ធដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន ់
២.២.១ ជធនីភនេំពញ  

ថ ប័នេនខងេ្រកមេនះ ជសមជកិរបស់្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់ ១១៩ គិត្រតមឹែខវចិឆកិ ឆន  ំ
២០០៩ ប៉ុែន្ត្រកុមរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះែដលបនចូលរមួកនុងករសិក េនះ មពិតក៏ជ្រកុមពក់ព័នធ
នឹង ថ ប័នេវជជ ្រស្តទងំ្របែំដលបនមនសញញ ផក យសមគ ល់េនកនុង ងទី ២ ខងេ្រកមេនះែដរ។ 
 

ងទ ី២. សមជិក ថ បន័េនកនុង្របពន័ធសេ្រងគ ះបនទ ន ់១១៩ 
មនទីរេពទយកល់ែម៉ត* 
មនទីរេពទយ្រពះកុសមៈ* 
មនទីរេពទយមិត្តភពែខមរ-សូេវៀត*
មនទីរេពទយ ជធនីភនំេពញ 
ករយិល័យសុខភិបល្រសុក្របតិបត្តិខងលិចៃន ជធនីភនំេពញ
មនទីរេពទយេយធ កងពលតូច ង ៧០ 
្រកុមសេ្រងគ ះបឋមរបស់អងគករ SBSI
គណៈកមម ធិករជតិ្របឆងំេភរវកមម 6 េ្រកមចំណុះេលខធិករ ្ឋ ន គជបភ  

 

                                                  
5 គណៈកមមករែដលដឹកនេំ យផទ លពី់នយករដ្ឋម្រន្ត ីនិងបនបេងកីតេឡងីេនឆន  ំ២០០៨ មនេបសកកមមកនុងករេរៀបចំែផនករនិងេឆ្លីយតបនឹងេ្រគះមហន្ត យ 
និងេ្រគះថន កធំ់ៗ រូមមនេភវរកមម េហយីមនយុ ្ត ធិករេលី្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងករពរជតិ ្រកសួងសុខភិបល និង្រកសួងេផ ងៗេទៀត។  
ចបបព់កព់័នធនឹងគណៈកមមករេនះ ច នបនេន (http://www.interior.gov.kh/news-1.html បនេបីកេមីលកលពីៃថងទី២៣ ែខ មីន ឆន  ំ២០១១។) 
・២៩ មក  ២០០៨ អនុ្រកិតយេលខ ០៩៖ អនុ្រកិតយេនះែចងអំពីរចនសមពន័ធនិងនយក ្ឋ នេ្រកមចំណុះគណៈកមមករេដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំ ករពរេភរវកមម។ 
េលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមមករេនះមនចំនួន ៥ ដូចខងេ្រកម៖ 

១. នយក ្ឋ នរដ្ឋបលនិងហរិញញវតថុ 
២. នយក ្ឋ នបេចចកវទិយពត័៌មនវទិយ 
៣. នយក ្ឋ នចរកមមនិងេសីុបអេងគត 
៤. នយក ្ឋ នករពរេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
៥. នយក ្ឋ នពិេសស 

・២៩ មក  ២០០៨ ្របកសេលខ ១៨/០៨៖ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបេងកីតករយិលយ័េនេ្រកមេលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមមករជតិ្របឆងំេភរវកមម។   
・២៧ កុមភៈ ២០០៨ ្រពះ ជ្រកិតយេលខ ០២០៨/១៧២ ៖ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេធ្វីវេិ ធនកមមគណៈកមមករជតិ្របឆងំេភវរកមម ជយន្តករស្រមបយុ់ទធ ្រស្តជតិ
កនុងករបងក រនិងប្រងក បសកមមភពេភវរកមម េរៀបចំែផនករសកមមភព និងករេ្រតៀមលកខណៈេឆ្លីយតបនឹងករគំ មកំែហងដលស់ន្តិសុខជតិ។ 
6 គជបភ ្រគនែ់តេឆ្លីយតបេទនឹងេ្រគះថន កខ់ន តធំ និងេ្រគះមហន្ត យធងន់ធងរែតប៉ុេ ្ណ ះ ប៉ុែន្តមិនចលត័ស្រមបក់រសេ្រងគ ះបនទ នធ់មម េទ។ 
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ថ ប័នេវជជ ្រស្តនីមយួៗគួរមន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់មួយ្រកុម្របចកំរ ២៤ េម៉ង។ មនទរី
េពទយរដ្ឋមួយចំនួន ចមនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះពីរឬបី បុ៉ែន្តជទូេទមន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ែតមួយ
្រកុមបុ៉េ ្ណ ះែដល ចចល័តមួយៃថង ២៤ េម៉ងបន។ ្របសិនេបី្រតូវមន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េ្រចីន្រកុម
ស្រមប់េឆ្លយីតបនឹង ថ នភពេ្រគះមហន្ត យ អនកជំនញេវជជ ្រស្តេន មមនទរីេពទយនឹងជិះរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះេទកែន្លងមនេ្រគះថន ក់្រទង់្រទយធំ។ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបនបំពក់េ យមនវទិយុ
ែដល ចទំនកទំ់នងជមួយបនទប់ទទលួទូរស័ពទសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងបនទប់បញជូ ន្រកុមសេ្រងគ ះបន។  
្របធន្រកុមក៏មនវទិយុទក់ទងេដមីបេីឆ្លយីតបនឹងករេ ្រកុមសេ្រងគ ះស្រមបេ់ន ថ នភពខងេ្រកពី
រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះែដលគត់កំពុងេធ្វដីំេណីរែដរ។ ប៉ុែន្ត ជញឹកញប់វទិយុទក់ទងចល័តមិនដំេណីរ
ករបនេទេនកនុងទី្រកុងែដលមនអគរខពស់ៗេ្រចីន។ វទិយុេនកនុងរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ ចទំនកទ់ំនង
ជមួយករយិល័យទូរស័ពទសេ្រងគ ះបនទ ន់ នងិបនទប់បញជូ ន្រកុមសេ្រងគ ះបនចមង យ្របែហល ២០ គីឡូ
ែម្៉រតជុំវញិទី្រកុង បុ៉ែន្តេពលខ្លះក៏មិន ចទំនក់ទំនងបនែដរ េទះេនចមង យជិតជងេនះក៏េ យ 
្របសិនេបីេនជិត គរខពស់ៗេ្រចនីេពក។  

 

េ្រកពីមនទរីេពទយខងេលី ្រកុមសិក ក៏បនចុះដល់មនទរីេពទយេនខងេ្រកមែដរ េហយីេឃញី
មនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ េទះបីមិនែមនជែផនកមួយៃន្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់
១១៩ ក៏េ យ។ 
 

                 ងទី ៣. មនទីរេពទយែដលមនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះផទ ល់ខ្លួន  
មនទរីេពទយកុមរជតិ
មជឈមណ្ឌ លជតិគពំរសុខភពម្ដ យ និងទរក 

មនទរីសុខភិបល ជធនីភនំេពញ
មនទរីសុខភបិលខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ  

 

 
ទី ងំៃន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់របស់មនទរីេពទយេនកនុង ងទី ២ និងមនទរីេពទយេនកនុង ងទី 

៣ េនទី្រកុងភនំេពញមនបង្ហ ញេនកនុងរូបភព "មនទរីេពទយែដលមន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះេនទី្រកុងភនំេពញ" (ទំពរ័ ៣៥)។ ដូចែដលបនបង្ហ ញេនកនុងែផនទី ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់
បនេផ្ដ តសំខនេ់ទេលីចំណុចក ្ដ លៃនទី្រកុងភនំេពញ។ ប៉ុែន្តមិនមនករែបងែចកេន មតំបន់ៃន
ទិសនិរតី ទិស េគនយ ៍ និងទិសពយពយៃនទី្រកុងភនំេពញ ្រពមទងំតំបន់េនចេន្ល ះបឹងទេន្ល ប និង
ទេន្លេមគងគេឡយី។ បញ្ហ េនះ គឺេ យ រគម នមនទរីេពទយរដ្ឋ និង្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េនតំបន់ទងំេនះ។ 
េ យេហតុថ ្រកសួងសុខភបិលទទួលខុស្រតូវចំេពះករ្របតិបត្តិករ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ 
ជទូេទ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់្រតូវបន ក់បញចូ លេ យេធ្វកីរជមួយមនទីរេពទយ។ េហតុដូេចនះ រថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះ្រតូវបនែបកែចកេទ មមនទរីេពទយរដ្ឋ េហយីសមជិក្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់្រតូវេធ្វកីរជ



12 

បុគគលិកេនមនទីរេពទយ។ ចំណុចេនះ មនករខុសគន ខ្ល ងំពី្របេទសជប៉ុន ែដល្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់សថិត
េនេ្រកមភន ក់ងរ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យនងិអគគីភ័យ េហយីពួកេគ្រតូវបនចត់ ងំេ យ្របចកំរ
េន ម ថ នីយពន្លត់អគគភី័យ។ 

្របសិនេបីស្ដង់ រៃនករែបងែចក្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ ែដលបនដឹកនេំ យភន ក់ងរផ្ដល់េស
អន្លត់អគគភី័យជប៉ុន្រតូវអនុវត្តផទ ល់េទទី្រកុងភនំេពញ ដូេចនះេគចបំច់្រតូវមន្រកុមសេ្រងគ ះចំននួ្របមណ 
២៧ នក់ 7។ ប៉ុែន្តេនែខមក  ឆន ២ំ០១១ មន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ចំននួ្របនំក់ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលកំពុង
្របតិបត្តិករេនេ្រកម្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់ ១១៩។ េដីមបជីួយស្រមលដល់ករខ្វះខតេនះ ្រកុមសេ្រងគ ះ
បនទ ន់្រគប់មនទីរេពទយទងំអស់េនទ្ីរកុងភនំេពញបន កលបងដំេណីរករ្របព័នធ "ែបងែចកែដល ចបត់
ែបន" កលពីេពលកន្លងេទ។ េនែខមិថុន ឆន  ំ២០០៩ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់របស់េនមនទីរេពទយមិត្តភព
ែខមរ-សូេវៀត ្រតូវបន ក់េ យ្របចកំរេន មផ្លូវ និង ថ នីយេ្របងឥនទនៈកនុងេពលកំណត់មួយ។ ប៉ុែន្ត
េ យចង់ែបងែចក និង្របតិបត្តិករេ យមន "មនទរីេពទយមួយ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់មួយ" ករេធ្វែីបប
េនះនឹងមន្របសិទធភពកនុងករចំ យ។ ទ្រមង់ៃន "ករែបងែចកែដល ចបតែបន" េនះមិនបន
្រប្រពឹត្តេទេ យរលូនេទ ្រស័យេ យ ថ នភពហរិញញវតថុរបស់មនទរីេពទយ។ 

 

២.២.២. េខត្តកពំងច់ម 
ផ្លូវជតិេលខ ៦ ែដលតភជ ប់ពីភនំេពញេទេខត្តកំពង់ចម ជផ្លូវដ៏សំខន់ស្រមប់្របេទសកមពុជ

ស្រមប់េធ្វីដំេណីរេទ្រប ទអងគរវត្ត តំបន់រមណី ្ឋ នេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កសថិតេនេខត្តេសៀម ប។ 
ករសិក េនះ បនសិក ពី ថ ប័នេវជជ ្រស្តែដលមនទី ងំេន មបេ ្ដ យផ្លូវជតិេលខ ៦ និងផ្លូវ
ជតិេលខ ៧ េទកន់េខត្តកំពង់ចម។ 

េដមីបេីធ្វីដំេណីរពីភនំេពញេទេខត្តកំពង់ចម េ្រកពីផ្លូវជតិេលខ ៦ និងេលខ ៧ េយងីមនផ្លូវជ
េ្រចីនេទៀតែដល ចេធ្វដីំេណីរេទេខត្តេនះបន  ប៉ុែន្តផ្លូវទងំេនះគឺជផ្លូវ្រកលថមែតប៉ុេ ្ណ ះ ែដលសថិត
េ្រកមជំនយួឧបតថមភពីរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិ។ មនករ ្ល ប់ជេ្រចីនែដលប ្ដ លមកពីករបុកនឹងម៉ូតូេន
តំបន់ជុំវញិផ្លូវជតិ េហតុេនះតំបន់ខងេលីេនះត្រមូវេ យមនករេឆ្លីយតបភ្ល មៗពី្រកសួងសុខភិបល 
ភន ក់ងរនគរបលជតិ ្រកសួងអភិវឌ ជនបទ និង្រកសួង ធរណករ នងិដឹកជញជូ ន។ ករបុកនឹង
យនយន្តប ្ដ លមកពីករេបកីបរហួសេលបនីកំណត់ នងិករេបកីបរេនេពល្រសវងឹ។ ករ ្ល ប់ែដល
ប ្ដ លមកពីករបុកនឹងមូ៉តូនិងរថយន្ត ភគេ្រចនីគឺជអនកេបកីបរមូ៉តូ អនកជិះពីេ្រកយ ឬអនកេថមរីេជីង ឬ
ែដលជអនក ្ល ប់។ ពួកេគជជនរងេ្រគះេ យ រ "ស្រងគ មច ចរ"។ េគសេងគតេឃញីថ ករបុកគន
រ ងម៉ូតូ និងរថយន្តទូទងំ្របេទសកមពុជកំពុងមនករេកនីេឡងី។  

ពីទី្រកុងភនំេពញេទ្រព្ំរបទល់មនទរីេពទយេខត្តកំពង់ចម ក៏មនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះឯកជន
មួយចំនួនេន មបេ ្ដ យផ្លូវែដរ េបីេទះបជីមិនមនចំននួ្រគប់្រគន់ក៏េ យ។ បុ៉ែន្តេន្រសុកៃ្រពឈរ

                                                  
7 Shoboryoku no Seibi Shishin Kenkyukai. េគលនេយបយស្រមប់ករព្រងឹងសមតថភពពន្លតអ់គគិភ័យនិងស្តង់ រ្រគប្់រគងធនធន  ទឹក។ Gyosei។ 
ែខមក  ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រ ៩៩ដល ់១០១។ 
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មបេ ្ដ យផ្លូវជតិេលខ ៧ និងជផ្លូវ្របសព្វគន រ ងផ្លូវកនុងទីរមួេខត្តេលខ ៦២ និងផ្លូវេលខ ៧០ 
មិនមនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេឡយី។ ្របសិនេបរីថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេនទី្រកុងភនំេពញ្រតូវ្របចកំរ
េនតំបន់ទងំេនះ េនះពួកេគនឹង្រតូវ្របចកំរេនតំបន់ជំុវញិ ៥០ គីឡូែម៉្រត ។  

េនេខត្តកំពង់ចម និង មបេ ្ដ យផ្លូវជតិ ្រកុមសិក បនេធ្វីទស នកិចចេនមនទរីេពទយចំនួន 
៣ កែន្លង រមួមន៖ មនទរីេពទយបែង្អក្រសុកៃ្រពឈរ  មនទរីេពទយបែង្អកេខត្តកំពង់ចម និងមនទរីេពទយបែង្អក
្រសុកចំករេលី។ កលពីេដីមេឡយី មនទីរេពទយបែង្អក្រសុកៃ្រពឈមនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះរបស់ជប៉ុន 
(ម៉ក 2B) ែដល្រតូវបនផ្ដល់ជូនេ យអងគករ SBSI ។ បរកិខ រេពទយរមួមន ឧបករណ៍បញចូ លខយល់ 
ឧបករណ៍បង្ហ ញពីសញញ ្ល ប់រស់ នងិឧបករណ៍បញចូ លខយល់េ យស្វ័យ្របវត្ត ិ បុ៉ែន្តមិនមនវទិយុទក់ទង
េឡយី។ េនេពល្របជពលរដ្ឋេសនីសុំរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ ពួកេគ្រតូវទូរស័ពទេទបុគគលិកមនទរីេពទយ
េ យផទ ល់ ឬអនកេបកីបរ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេនះ។ េគបន្របប់េទ្រកុមសិក ថ ជទូេទរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះ្រគបដណ្ដ ប់បន ២៥ គីឡូែម៉្រតពីមនទរីេពទយ េហយីបុគគលិកេនេលីរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ
បនទទលួវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លជមូល ្ឋ ន។ 

មនទរីេពទយបែង្អកេខត្តកំពង់ចម មនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះចំននួ ៤ េ្រគឿង ប៉ុែន្តមួយេ្រគឿង
ខួចមិន ចេ្របី្របស់បន។ ្រគប់រថយន្តទងំអស់មិន្រតូវបនបំពក់ឧបករណ៍ស្រមប់វធិនករសេ្រងគ ះ
បនទ ន់េទ។ ពួកេគក៏មិនមន្របព័នធវទិយុទក់ទងស្រមប់ភជ ប់ជមួយនឹងរថយន្ត នងិមនទរីេពទយែដរ។ 
មនទរីេពទយបែង្អកេខត្តកំពង់ចមក៍េ្រប្ីរបស់វធិី ្រស្តៃនករេ្រប្ីរបស់ទូរស័ពទ េដមីបេីសនីសុំរថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះ ែដល្រសេដៀងគន េទនឹងមនទរីេពទយបែង្អក្រសុកៃ្រពឈរែដរ។ 

មនទរីេពទយចុងេ្រកយបង្អស់ែដលពួកេគបនេធ្វីទស នកិចច គឺជមនទរីេពទយបែង្អក្រសុកចំករេលី 
ែដលមនែតរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះែដលលកខណៈបេចចកេទសខពស់ែដលបនផ្ដល់ជូនេ យ្របេទសជប៉ុន
មរយៈអងគករ SBSI ែដលបនបំពក់េ យឧបករណ៍បញចូ លខយល់ និងឧបករណ៍ពិនតិយសញញ ជវីតិ។ 

មនទរីេពទយេផ ងេទៀត មិនមន្របព័នធវទិយុទក់ទងេទ បុ៉ែន្តេគេ្របី្របស់ទូរស័ពទេដមីបទូីរស័ពទេទសំុរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះ។ ទី ងំែដលេនឆង យគឺមនចមង យ ៧០ គីឡូែម៉្រតពីមនទរីេពទយ។ សមជិកេនេលី
រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបនទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លជមូល ្ឋ ន។ 
 
២.២.៣ េខត្ត្រពះសីហន ុ

ផ្លូវជតិេលខ៤ ែដលតភជ ប់ពីភនំេពញេទកន់េខត្ត្រពះសីហនុ្រតូវបនចត់ទុកជសៃសឈម
ដឹកជញជូ នដ៏ធំមយួសំ ប់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកចិច នងិសងគមកិចចកមពុជ។ េខត្តេនះមនកំពង់ែផអន្តរជតិែត
មួយគត់ែដល ងសង់េឡងីេ្រកមជំនយួពី្របេទសជប៉ុន។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជក៏កំពុងចត់ែកលំអ
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធកនុងកំពង់ែផេនះ សំ បព់ណិជជកមមអន្តរជតិ េហយីកំពុងព្រងីកផ្លូវជតិេលខ៤។ផ្លូវជតិ
េលខ ៤ មនទំហ ំ៨ េទ ១២ ែម្៉រត មនពីរគន្លង ភជ ប់ ធនីភនំេពញ។  

្រកុមសិក បនចុះសិក ែស្វងយល់េនមនទរីេពទយបែង្អកេខត្តកំពង់សពឺ មណ្ឌ លសុខភពទឹកវលិ 
គ្លីនកិ្រកហ្វសី ែដលមនទី ងំ មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៤ េទកន់េខត្ត្រពះសីហនុ។ មនទេីពទយបែង្អក
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េខត្តកំពង់សពឺមនចមង យ្របែហល ៥៥ គ.ម ពី ជធនភីនំេពញ។ លទធផលបនបង្ហ ញថ មនរថយន្ត
គិ នសេ្រងគ ះចំននួពីរេ្រគឿងេ្របី្របស់េនកនុងមនទីេពទយ ប៉ុែន្ត្រកុមអនកសិក ពិនតិយេមីលេទេឃញីមន
ែតរថយន្តមួយេ្រគឿងគត់ ម៉ក Land Cruiser 4WD។ រថយន្តេនះមិនមនបំពកនូ់វេរឿងបរកិខ  ឬ 
ឱសថ ្រស្តល្ៗអ េទ។ េនះមនន័យថ មិនទន់មនវធិនករសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលផ្តល់េន មផ្លូវេនះល្អ
េនេឡយីេទ។ សថិតេន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៤ មនទីេពទយេនះទទលួបនទុកេលីេ្រគះថន ក់ច ចណ៍ 
មួយចំននួ កនុងករណីរបួសធងន់ធងរ ្រតូវបញជូ នេទកន់មនទេីពទយេនទី្រកុងភនំេពញ។ ្របសិនេបមីន
េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍េកីតេឡងីេនជិតេខត្ត្រពះសីហនុ មនទរីេពទយបែង្អកេខត្តកំពង់សពឺ សហករជមួយ
គ្លីនកិ្រកហ្វសី ែដលមនទី ងំចំងយ ៧៥ គ.ម ទិសនីរតីៃនេខត្ត។ ពួកេគមនែផនករអនគតេដមីបី
ក់េចញនូវ្របព័នធវទិយុទក់ទង និងែ្របក្ល យជមនទីរេពទយមធយមសំ ប់ជួយអនករងរបសួ។ មនចងំយ 

្របែហល ១២៥ គ.ម ពីភនំេពញ។ េនកនុងតំបន់េនះមនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបនទ ន់្របចគំ្លីនកិឯកជន
មួយេ្រគឿងកនុងករេធ្វី្របតិបត្តិករផងែដរ។  

មណ្ឌ លសុខភពទឹកវលិ សថិតេន្របែហលជ ៦០ គ.ម ពី្រកុង្រពះសីហនុ មបេ ្ត យ
ផ្លូវជតិេលខ ៤។ មជឈមណ្ឌ លសុខភពេនះមនករលំបកកនុងករណីមនបួសប៉ះទងគិច និងករណីមន
ករសេ្រងគ ះបនទ នដ់ល់ម ។ មណ្ឌ ល្រប្ីរបស់នូវរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបនទ ន់របស់ខ្លួនេដមីបដីឹកអនក
ជំងឺសេ្រងគ ះបនទ ន់េទកន់មនទេីពទយបែង្អក្រកុងេខត្តសីហនុ (មិនបនចុះសិក េទ)។ រថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះមិនមនេ្រគឿងបរកិខ ្រគប់្រគន់េដមីបផី្តល់ជូននូវវធិនករសេ្រងគ ះបនទ ន់ នងិមិនមនឧបករណ៍
ទំនក់ទំនងេទ។ េទះយ៉ង ក្ដី មណ្ឌ លសុខភពកំពុងពយយមេឆ្លយីតបេទនឹងេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ 
និងពយយមសហករជមួយគ្លីនកិននេដមីបជួីយអនករងរបួសេនែកបរេនះ។ 

ថ ប័នចុងេ្រកយ ែដល្រកុមអនកសិក បនចុះសិក  គឺគ្លនីិក្រកហ្វសី ែដលមនលទ្ឋភព
ផ្តល់ជូននូវករែថទអំនករងរបួសប៉ះទងគិច េហយី្រតូវបនទទលួជំនយួ ្រកហ្វសី ្របេទសជបុ៉ន កលពែីខ
សី  ឆន  ំ២០១០។ គ្លនីិកមនទី ងំសថិតេនកនុង្រសុកកពំងសិ់  និង្រតូវបនដំេណីរករេ យអងគករ 
SBSI។ អងគករេនះ អនុវត្តគំេ ងេដមីបបីញជូ ន្រកុមគិ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េទ មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៤ 
និងជួយសំរលួដល់អនកជំងឺ មទីជនបទ ចទទួលករសេ្រងគ ះបនទ ន់។ គ្លីនិក្រកហ្វសី គជឺកិចច្របងឹ
ែ្របងចុងេ្រកយៃនកមមវធិេីនះ។ 
 
២.២.៤. ្របពន័ធដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ នក់នុងមូល ្ឋ ន 

េនកនុងែផនកមុន របយករណ៍បង្ហ ញអំពី្របព័នធជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលសងកត់ធងន ់ េទេលី
មេធយបយដឹកជញជូ ន (រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ) ប៉ុែន្ត្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ នគឺ់ជទស នៈដ៏ទូលំ
ទូ យមួយឈនដល់ករែកលំអមេធយបយដឹកជញជូ ន (មេធយបយទក់ទង ករគតិតៃម្ល ចងង យផ្លូវ) 
ករកំណត់ ទភិពកនុងករសេ្រងគ ះ ករស្រមបស្រមួល/ទំនកទ់ំនងរ ងអងគករ និងករែថទមុំនមក
ដល់មនទរីេពទយ។ កនុងទស នៈេនះ ែផនកចុងេ្រកយនងឹបង្ហ ញអពីំបញ្ហ ែដលទក់ទងនឹង្របព័នធដឹកជញជូ ន
សេ្រងគ ះបនទ ន់កនុងមូល ្ឋ ន នងិ មទជីនបទបនមកពីទស នៈេផ ងៗគន ។ 
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ែផនកទមីួយគឺជលទធភពកនុងករេ្របី្របស់មេធយបយដឹកជញជូ ន។ រេបៀបេសនីសំុរថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះភគេ្រចនីេធ្វី មរយៈប៉ូលីស ្របធនភូមិ ឬអនកសម្រគ័ចិត្តសុខភពភូមិ។ ្របជជនមិនេសនីសំុេ
យផទ ល់េទ។ មនអនកជំងឺសេ្រងគ ះបនទ ន់ជេ្រចីន្រតូវេទមនទីរេពទយ មរថយន្តឈនួល ឬម៉ូតូផទ ល់ខ្លួន ជ
ជងករេ្របីរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ េ យ រេគមិនយល់ដងឹ្រគប់្រគន់ពីរេបៀបេ្របីរថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះេទ (រេបៀបទក់ទងេ )។ ក៏ ចប ្ដ លមកពីភពមិនងយ្រសួល (ចយូំរេពក) នងិពបិក
ទក់ទងេ យផទ ល់ (្រតូវពភិក ជមួយ្របធនភូម ិ ឬអនកសម្រគ័ចិត្តសុខភពភូមសិិន)។ េនកនុង
េខត្តកំពង់ចម ្រគប់ ថ បន័ទងំអស់ ករេសនីសុំភគេ្រចីនគឺេធ្វី មរយៈប៉ូលីស េហយីេសទីរែតគម នករេសនី
សុំពីមណ្ឌ លសុខភព ឬអនកភូមិេឡយី។ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ កប់ីដូចជ្រតូវបនេ្របីែតកនុងករណី
មនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ទនទមឹនឹងេនះ មនទរីេពទយបែង្អកេពធិចិនតុង បនេធ្វីសកមមភពេលីកកមពស់ករយល់ដឹង ដូចជ 
ែចកប័ណ្ណព័ត៌មនស្រមប់ទំនក់ទំនងរថយន្ដគិ នសេ្រងគ ះ េហយីអនកជំងឺសេ្រងគ ះបនទ ន់េសទីរែត្រគប់គន
េ្របី្របស់រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេទមនទរីេពទយ។ អនកជំងឺ ឬ្រគួ ររបស់ពួកេគទូរស័ពទេទេសនីសំុរថយន្ដ
គិ នសេ្រងគ ះេ យផទ ល់ ឬេសនីសំុ មរយៈមណ្ឌ លសុខភពែដលេនជិតបំផុតរបស់ពួកេគ។ មនទរីេពទយ
បែង្អកមួយចំនួនេនេខត្តកំពង់ចមបនផ្ដល់ព័តម៌នស្រមប់ទំនក់ទំនងមនទរីេពទយរបស់ខ្លួនេទអនកសម័្រគ
ចិត្តសុខភពភូម។ិ 

អនក្រ វ្រជវពុំមនឱកសសមភ សេ យផទ ល់ជមួយ្របជជនអំពីករយល់ដឹងរបស់ពួកេគេទ 
ប៉ុែន្ត្របែហលជមនករយល់្រចឡថំ មនែតអនកេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ែតប៉ុេ ្ណ ះេទបី ចេ្របីរថយន្ដ
គិ នសេ្រងគ ះបន ឬ្រចឡថំ ករជះិរថយន្ដគិ នសេ្រងគ ះេនះេធ្វីេ យខម ស់េគ។ ្របសិនេបីអនកសម័្រគ
ចិត្តសុខភពភូម ិ ឬ្របធនភូម្ិរតូវពិេ្រគះេយបល់គន ជមុនសិន មុនេពលេទមនទរីេពទយ មមេធយបយ
របស់ខ្លួន ឬ មករេសនីសំុរថយន្ដគិ នសេ្រងគ ះ េនះ ្របែហលជ្រតូវករេពលយូរេដមីបេីធ្វេី យករ
ដឹកជញជូ នមនសុវតថភិព។ 

េន មតំបន់ជេ្រចីនែដលមនដងសីុ់េត្របជជនទប ថ បន័មនរថយន្ដគិ នសេ្រងគ ះ ្រតូវ
្របចកំរស្រមប់តំបន់ទងំមូល េហយី ចបញជូ នេទកែន្លងឆង យ ប់គីឡូែម្៉រត។ ្រស័យេ យ ថ ន
ភពផ្លូវ េគ្របែហល្រតូវករេពលេ្រចីនេម៉ង ែដលនេំ យ ថ នភពអនកជំងឺកន់ែតដុន ប ឬមិន ច
េឆ្លយីតបនឹងករេសនីសុំេផ ងៗបន។ េន មតំបន់ទងំេនះ េគមិន ចបែនថមរថយន្ដគិ នសេ្រងគ ះ ឬ
េ្របីឧតថមភ គច្រកជយួេ យមនបនេទ។ េនះមនន័យថ្របេទសកមពុជ្រតូវករ្របព័នធដឹកជញជូ នែដល
សម្រសបេទនឹង ថ នភពជក់ែស្ដង។ 

េទះករដឹកជញជូ ន្រតូវេធ្វី មរថយន្ដឈនួល ឬរថយន្ដគិ នសេ្រងគ ះក៏េ យ អនកជំង្ឺរតូវែតបង់
្របក់ៃថ្ល ងំ មចមង យផ្លូវ។ អនកភូមែិដលេនឆង យ នឹង្រតូវបង្់របក់ៃថ្លដឹកជញជូ នកន់ែតៃថ្ល។ មូលនិធិ
សមធម៌ គឺជគេ្រមងរមួចំែណកជួយអនក្រក្ីរក បេងកីតេឡងីេន មតំបន់មួយចនំួន។ សមជិក 
សហគមន៍្រកី្រក ចទទួលបន្របក់ស្រមប់េធ្វដំីេណីរ ប៉ុែន្តចបំច់្រតូវ្របមូលព័តម៌នបែនថម ម
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ថ នភពជក់ែស្ដង ពីេ្រពះ កដូ់ចជមនតំបន់ជេ្រចីនែដលគម នមូលនិធិសមធម ៌ ឬមនមូលនិធិ
ឧបតថមភ្របក់េធ្វដីំេណីរ។  

ទីពរី ជប់ពក់ព័នធនឹងករកំណតអ់ទិភពកនុងករសេ្រងគ ះ មនទីរេពទយបែង្អក (រមួទងំមនទរីេពទយ
េខត្ត) និង្រកុមរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ្របចមំណ្ឌ លសុខភព្រតូវសេ្រមចេននឹងកែន្លងថេតី ថ នភព
អនកជំងឺ ចពយបលេន ថ ប័នរបស់ខ្លួនឬេទ។ េបីមិន ចពយបលបន ្រតូវកំណត់មនទរីេពទយេគលេ
ថមីមយួ។ ្រកុមរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបនទ នៃ់នមនទីរេពទយរដ្ឋកនុង្រកុងភនំេពញ ចយកអនកជំងឺរបស់ពួកេគ
េទកន់ ថ ប័នផទ ល់របស់ពួកេគបន។ មិនមនករកំណតច់បស់ ស់ មួយកនុងករេ្រជីសេរសីមនទរី
េពទយេទ េហយីក៏មិនមនលកខណៈវនិិឆឆ័យកនុងករសេ្រមចចិត្តថ្រតូវបញជូ នេទមនទីរេពទយបែង្អក មួយ
ែដរ។ ្រស័យេលីករសេ្រមចចិត្តេននឹងកែន្លងឆ្លង មបទពិេ ធន៍កន្លងមក។ 

ករេ្រជីសេរសីមនទរីេពទយស្រមប់អនកជំងឺធងនធ់ងរ (រមួទងំមនទរីេពទយបែង្អក) ចែ្រប្របលួេទ
មករសំេរចចិត្តរបស់អនកជំង ឺឬរបស់្រគួ រ។ េទះេនេពលមន ថ នភពជំងឺមនិធងន់ធងរ ឬករបញជូ ន

អនកជំងមឺិន ចេធ្វេីទរចួក៏េ យ ្របសិនេបីមនករទទូចេសនីសុំេ យបញចូ នេទមនទរីេពទយេខត្ត ឬមនទរី
េពទយេនទី្រកុងភនំេពញ អនកជំងឺនិង្រកុម្រគួ រមិន ចបដេិសធករែណនេំនះបនេឡយី។ ព័ត៌មន
ស្ដីពី ថ នភពជក់ែស្តង្រតូវ្របមូលេ យបន្រគប់្រគន់ទក់ទងនឹងអនកជំងឺែដល្រតូវបញជូ នេទមនទរីពទយ
េ យខ្លួនឯង និងករកំណត់អទភិពកនុងករសេ្រងគ ះេ យខ្លួនឯង និងបនទុកែដលបនបង្ហ ញពី្របព័នធ
សេ្រងគ ះបនទ ន់។ េនះបនបងកជបញ្ហ ដូចជ ករពនយរេពលពយបលេ យ រេធ្វីដំេណីរឆង យ ឬខក
ខនេពលយូរេ យ ររថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 

ែផនកទីបពីក់ព័នធនឹងករស្រមបស្រមួលនិងករទំនកទំ់នងរ ង ថ បន័នន។ បុគគលិក្រកុម
សេ្រងគ ះបនទ ន់ផ្តល់លិខិតបញជូ នែដលបនបំេពញរចួ បុ៉ែន្តពិបកទក់ទង ថ ប័នទទលួពយបលអនកជំងឺ
េនេពលអនកជំងេឺទដល់។ មករ្រ វ្រជវកន្លងមក មនករណីជេ្រចីន េគេឃញីលិខិតជញជូ ន្រតូវ
បនលុប 8។ ថ បន័ទទួលពយបលអនកជំងមឺិនមនគំនិតថ ករមនិមនករទំនក់ទំនងគឺជបញ្ហ េទ។ 
ពួកេគយល់ថ ្រគន់ែតជករ្រតួតពនិិតយថេតីេគ ចទទលួអនកជំងឺបនឬេទ។ ្របសិនេបីេគយល់េឃញី
ថ មិនមនមនទរីេពទយ េទៀតនឹងទទលួអនកជងំឺេនះេទ េគនឹងមិនបដិេសធអនកជំងេឺនះេឡយី។ េហតុ
ដូេចនះ ពួកេគគិតថមិនចបំច់េធ្វទីំនក់ទំនងអ្វីេទៀតេឡយី។ ប៉ុែន្តសំ ប់អនកជំងធឺងនធ់ងរេនមនទរីេពទយ
បែង្អក ករេរៀបចំចបំច់ស្រមប់ករវះកត់ ឬករបញចូ លឈមនឹង្រតូវពនយរេពល ្របសិនមិនមនករ
ទក់ទងជមុន ឬ្រតូវរងច់យូំរ េហយីអ្រ រស់មនក្រមិតទប។ មរយៈករពិនិតយ ថ នភពអនកជងំឺ
មុនេពលដឹកជញជូ ន មនទីរេពទយទទលួអនកជងឺំ្របែហលជ ចែណនរំេបៀបពយបលេដមីបរីក លំនឹង។ 

ែផនកចុងេ្រកយ គឺស្តីអំពីករែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយ។ ករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល
អំពីករែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយដល់បុគគលិកដឹកជញជូ នស្រងគ ះបនទ ន់ គឺមិនមន្រគប់្រគនេ់ន
េឡយី។ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រគនែ់តជវធិន មញញមួយចំននួ។ េនមណ្ឌ លសុខភពទឹកវលិ វគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លអំពីករសេ្រងគ ះបឋម្រតូវបនេរៀបចំេឡងីស្រមប់អនកសម័្រគចតិ្តសុខភពភូម ិ ប៉ុែន្តមិន្រតូវបន

                                                  
8 Nakahara et al., 2010. 
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េរៀបចំេឡងីដល់អនកភូមេិទ។ អនកសម័្រគចិត្តសុខភពភូមិសក្តិសមេធ្វជីអនកេឆ្លយីតបបឋមពីេ្រពះពួកេគជ
បុគគលែដលអនកភូមិសំុេយបល់មុនេគ បុ៉ែន្តមនអនកសម័្រគចិត្តសុខភពភូមិែតពីរនក់ប៉ុេ ្ណ ះកនុងមួយភូមិ
េនជំុវញិមណ្ឌ លសុខភពទឹកវលិ ែដល មិនទន់្រគប់្រគន់េនេឡយី។ គួរែតមនអនកេឆ្លយីតបបឋម
បែនថមេទៀតស្រមប់តំបន់ ច់្រសយលែដលមន្របជជនតិច  សថិតេនឆង យពីមណ្ឌ លសុខភព។ 
 
២.៣. ថ នភពបចចុបបនន និងបញ្ហ ៃនសកមមភពរបស្់រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន ់
២.៣.១ ករ យតៃម្លរមួេទេលើ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន ់

្របសិនេប្ីរកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េនទី្រកុងភនំេពញ្រតូវបន យតៃម្លពីវធីី ្រស្ត្របតិបត្តិករ េនះ
េគសេងគតេឃញីថ ជំនញរបស់្រកុមសេ្រងគ ះ នងិឧបករណ៍ មនលកខណៈដូចខងេ្រកម។ 

បចចុបបននេនះ សកមមភពរបស់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជេផ្ត តសំខន់េលីករប៉ះទងគចិ
ប ្ដ លមកពីយនយន្ត និងករដឹកជញជូ នអនករបសួ អនកជំងឺេទកន់កែន្លងពយបល។ ្រស័យេហតុេនះ 
ករខ្វះខតនូវវនិយ័ែផនកជំងធឺងន់ធងរ ឬករខ្វះចេំណះដឹងែផនកេវជជ ្រស្តរបស់សមជិក្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់
មិនមនេចទជបញ្ហ េទ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េនេពលឆប់ៗខងមុខេនះ េគរពំងឹថចំននួប៉ះ
ទងគចិនឹងេកនីេឡងី ដូចេនះត្រមូវកររថយន្តគិ នសេ្រងគ ះនឹងមនករេកនីេឡងី។ ដូចេនះ ប ្ត ល
ែកស្រមួលេឡងីវញិទងំ្រសុងនូវ្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់ (បនទប់ទូរស័ពទសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងបនទប់បញជូ ន្រកុម
សេ្រងគ ះបនទ ន់ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ មនទរីេពទយសេ្រងគ ះបនទ ន់)។ េលីសពីេនះ ្របសិនេបីមនេ្រគះថន ក់
្រទង់្រទយធំ ឬេ្រគះមហន្ត យ (រមួទងំករ យ្រប រពី្រកុមេភវរករ) ្របព័នធថមីនឹងមិន ចេឆ្លយីតប
ភ្ល មៗបនេទ។ 

ជទូេទ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់មនសមជិកបីនក់៖ ្រគូេពទយ ជនំួយករ ឬគិ នុប ្ឋ យកិ និង
អនកេបកីបរ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ េនេពលេទដល់កែន្លងប៉ះទងគិចេ យយនយន្ត ពកួេគ្រគនែ់ត
ក់អនករបសួេនេលី្របង់ករ េហយីដឹកេទមនទរីេពទយេ យមិនមនេធ្វកីរវនិចិឆ័យជំងេឺទ។ មនិមនករ

ែបងែចកតួនទគីន េទ ដូចេនះមិនមនករយល់ដឹងកនុងចំេ ម្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េឡយី។ េនះជេហតុ
ផលែដល្រគូេពទយ ជនួំយករេវជជ ្រស្ត ឬគិ នុប ្ឋ យកិ្រតូវចុះេទកែន្លងសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដរ។ េទះបី
ជមន្របព័នធបញជូ ន្រគូេពទយ និងជំនយួករេវជជ ្រស្ត ឬគិ នុប ្ឋ យកិេដមីបេីទកន់កែន្លងសេ្រងគ ះ
បនទ ន់ក៏េ យ ក៏ករងរចំេពះមុខគឺ្រតូវមនវធិនករសេ្រងគ ះបនទ ន់ កន់ែតមនលកខណៈទូលំទូ យ
ែថមេទៀត។  

ទក់ទងេទនឹងក្រមិតជំនញរបស់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ មនករស្រមបស្រមួលល្អកនុងរ ង
សមជកិ្រកុមសេ្រងគ ះរបស់មនទរីេពទយមិត្តភពែខមរ-សូេវៀត ែដលបនទទួលវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លកលពី
េលីកមុន បុ៉ែន្តពួកេគមិនបង្ហ ញេ យេឃញីពីសមតថភពែផនកេវជជ ្រស្តេឡយី។ ក្រមិតជំនញរបស់
សមជកិ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េន មមនទរីេពទយជតិេផ ងេទៀតេនមនក្រមិតទបេនេឡយី នងិត្រមូវ
េ យមនករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្ដងេទៀត។ សមជកិគួរមនទឹកចិត្ត និងមនឆនទៈខពស់ េដីមបទីទលួឱកស
បណ្ដុ ះប ្ដ លសមរមយ និងមនជំនញចបស់ ស់។ 
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បចចុបបននេនះ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េធ្វសីកមមភពសេ្រងគ ះជីវតិ េ យេ្របី្របស់េ្រគឿងបរកិខ រែដល
មន្រ ប ់ ប៉ុែន្តបរកិខ រទងំេនះមិនទន់មនចំននួ្រគប់្រគន់េនេឡយីេទ។ េទះជបចចុបបននេនះ ្រកុម
សេ្រងគ ះបនទ ន់បន្របតិបត្តិករដឹកជញជូ ន្របជពលរដ្ឋរងរបសួ នងិមនជំងឺេទពយបលេន ម ថ ប័ន
េវជជ ្រស្តនន េហយីមិនមនត្រមូវករែផនកបរកិខ រដូចជ្របងក់រែដលមនសនូក នងិ្របង់ករធមម ។ 
្របសិនេបីករែថទំ មលកខណៈ មញញ រមួទងំករពយបលជំង្ឺរតូវផ្ដល់ជូនេនេពលេ្រកយ េនះ្រកុម
សេ្រងគ ះបនទ ន់ក៏្រតូវមនបរកិខ រេពទយែដរ។ 
 
២.៣.២. ករេផទ ងផទ តក់ណំតេ់ហតសុ្ដីពីសកមមភព 

កំណត់េហតុអនកជំងឺសំខន់ ស់េដមីបគុីណភពកនុងករពិនតិយជំងឺ ព័ត៌មនជមូល ្ឋ នស្ដីពី
ថ នភពរងរបសួ/ជំងឺ និងករករពរេនកនុងមូល ្ឋ ន កដូ៏ចជករបញជ ក់ស្ដីពីសកមមភពែថទមុំនេពល

មកដល់មនទរីេពទយ។ ទក់ទងនងឹ ថ នភពបចចុបបននៃនករ្របមូលទិននន័យអនកជំងឺ និងករេ្របី្របស់្របព័នធ
សេ្រងគ ះបនទ ន់របស់កមពុជ ្រកុមសិក បនសិក េលីករ្របមូលទិននន័យ ករទុក ក់ និងករេ្រប្ីរបស់
កំណត់េហតុស្ដីពីសកមមភពរបស់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់។  

ទក់ទងនឹងករ្របមូលទិននន័យ ្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េសទីរែតទងំអស់ រមួទងំ្របព័នធ
សេ្រងគ ះបនទ ន់កនុងមូល ្ឋ ន កំពុងេធ្វកំីណត់េហតុស្ដីពីសកមមភពរបស់ខ្លួនស្រមប់ករដឹកជញជូ នេដមីបី
សេ្រងគ ះបនទ ន់មុនេពលមកដល់មនទរីេពទយ និងករដកឹជញជូ នេទមនទរីេពទយបែង្អក។ ទ្រមង់កនុងករេធ្វែីបប
បទមនលកខណៈខុសៗគន ្រស័យ មតំបន់ ប៉ុែន្តខ្លឹម ររមួមនភព្របែហលគន  ដូចជកលបរេិចឆទ 
ទីកែន្លង ករកំណត់ ថ នភពអនកជំង ឺលកខខណ្ឌ /ជំងឺ និងករែថទែំដលបនផ្ដល់រចួ។ 

មនទរីេពទយរដ្ឋេនទី្រកុងភនំេពញ (មនទរីេពទយកល់ែម៉ត មនទីរេពទយមិត្តភពែខមរ-សូេវៀត មនទីរេពទយ
្រពះកុសមៈ) េ្របីទ្រមង់្រក សធមម ។ មនទីរេពទយបែង្អកេពធចិិនតុង េ្របីទ្រមង់ដូចគន េទនឹងមនទរីេពទយ
រដ្ឋែដរ ប៉ុែន្តេគ្របមូលព័តម៌នលម្អិតបែនថមស្រមប់យន្តករៃនករពយបល។ មណ្ឌ លសុខភពទឹកវលិៃន
េខត្ត្រពះសីហនុត្រមូវេ យមនករបំេពញខ្លឹម រដូចគន ពីរដងេលី្រក សែតមួយកនុងែផនកខងេឆ្វង នងិ
ខង ្ត ។ំ ព័ត៌មនែដលបនចុះ គឺដូចគន  ប៉ុែន្ត ជទ្រមង់របយករណ៍ែដលមិនទន់បនបំេពញេន 
(ទ្រមង់របស់មនទរីេពទយ្រកុង្រពះសីហនុ)។ ក់ដូចជមនករបំេពញព័តម៌នេ យៃដដូចគន ពីរដង
ែដល ចសរេសរបនេ យេសរ។ី មន្របមណែត ៧០ ករណីបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនដឹកជញជូ នេ យ
មណ្ឌ លសុខភពទឹកវលិកនុងមួយឆន ំៗ ។  

ងស្រមប់េធ្វីកំណត់េហតុែដលបនេ្របីេនទី្រកុងភនំេពញ មនចំណុចជេ្រចីនែដល្រតូវ
បំេពញ េហយីបនបត់ពត័៌មនជេ្រចីន។ ចំនុចមួយចំនួនគួរលុបេចល។ មឯក រេយង ករែថទំ
មុនេពលមកដល់មនទរីេពទយេន្របេទសៃថេ្របីចំណុចបួនយ៉ងេដីមបី យតៃម្ល។ 

ទ្រមង់របស់មនទរីេពទយ្រកុង្រពះសីហនុគឺជទ្រមង់សរេសរេ យេសរ ី ែដល ចេធ្វីេ យមន 
ខ្លឹម រមិនដូចគន ្រស័យេ យអនកសរេសរ។ ទ្រមង់េនះ មិនមនកែន្លងទំេនរស្រមប់កត្់រ ម
លំ បលំ់េ យេឡយី (ដូចជករេចញដំេណីរ និងករមកដល់មនទរីេពទយ)។ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ ច
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្របមូលព័តម៌នបនយ៉ងេ្រចីនស្តីពីរបសួ ប៉ុែន្តចំណុចជេ្រចីនែដលបនកត់្រ ទុកអំពី ថ នភពរបសួគឺ
មិនដូចគន នឹងទ្រមង់កនុងករពយបលេនមនទរីេពទយេទ ដូេចន ះកំណត់េហតុសកមមភពរបស់្រកុមសេ្រងគ ះ
បនទ ន់មិន ចបញជូ នេទស្រមប់្រតួតពនិិតយរបសួ នងិេ្របី្របស់េ យផទ ល់បនេឡយី។ 

ចំណុចបនទ ប់គឺទក់ទងេទនឹង ថ នភពផទុកទិននន័យរបស់អនកជំង។ឺ កំណត់េហតុរបស់្រកុម
សេ្រងគ ះបនទ ន់្រតូវបនផ្តល់េទេ យ្រគូេពទយេនមនទរីេពទយទទលួអនកជំង ឺ េហយីេ្របីជព័តម៌នមុនមក
ដល់មនទរីេពទយ។ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ក៏្រតូវរក ទុកកំណត់េហតុែដរ ប៉ុែន្ត្រកុមសិក មិនបនេឃញី ង
កំណត់េហតុស្តីពីសកមមភពេនមនទរីេពទយេទ។ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់បនេឆ្លយីថ ពិតជមនកំណត់េហតុ
ពិតែមន ប៉ុែន្ត ្រគនែ់តកត្់រ ចំននួមនុស  េហយីមិនរក ឯក រពិត្របកដេទ។ មនទរីេពទយបែង្អក
េពធចិិនតុង រក ទុកកំណត់េហតុសកមមភពរបស់ខ្លួន េហយីបនបញចូ លទិននន័យេទកនុងកមមវធីី Excel
េទៀតផង។ េនមណ្ឌ លសុខភពទឹកវលិ ្រក ស្រតូវបនកត់ជពីរ មួយែផនកស្រមប់អនកជំងេឺទជួប
្រគូេពទយ នងិមួយែផនកេទៀតស្រមប់ទុកេនមណ្ឌ លសុខភព។ 

ចុងេ្រកយ គឺករេ្របី្របស់ទិននន័យអនកជំង។ឺ រៈសំខន់ៃនករេ្របី្របស់កំណត់េហតុមិន្រតូវ
បនទទលួ គ ល់ទូលំទូ យេនេឡយី។ េនកនុង ថ ប័នមួយចំននួ កំណត់េហតុមិន្រតូវបនេ្របីស្រមប់
យតៃម្លសកមមភពេដមីបបីេងកីនគុណភពករែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយេទ។ េលីសពីេនះ  កំណត់
្រ មិន្រតូវបនេ្របីទុកជទិននន័យស្រមប់ករពយបលរងរបសួ នងិជំងេឺឡយី។  
 
៣. ចកខុវសិយ័ស្រមប្់របពន័ធសេ្រងគ ះបនទ នេ់នកមពុជ (អនុ សន)៍ 
៣.១ វធិី ្រស្តជមលូ ្ឋ នកនុងករផ្ដលអ់នុ សន ៍

មូលនិធិសន្តិភព ក ៉  បនបេងកីតគេ្រមងជេ្រចីនេនកនុង្របេទសកមពុជ មរយៈ
មូលនិធិ សីុ ែភន ក ៉  ដូចជ កមមវធីផី្ល ស់ប្ដូរស្រមប់អនកតំ ងកុមរកមពុជ ករអភវិឌ ន៍
សមតថភពស្រមប់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលជកមមវធិីស្រមប់ម្រន្តីថន ក់ក ្ដ ល នងិម្រន្តី្រ វ្រជវកនុង
រ ្ឋ ភបិល និងវគគបណ្តុ ះប ្ដ លអនក រពត៌័មនេនកមពុជ េដីមបគី្ំរទករអភឌិ ន៍សមតថភពអនក រ
ព័ត៌មនេ យយល់ដឹងអំពីទំនួលខុស្រតូវកនុងផ ព្វផ យព័តម៌នេ យេសរ ី និងេ យ្រកមសីលធម៌ល្អ។ 
មូលនិធសិន្តិភព ក ៉បនេផ្ដ តេទេលីករអភវិឌ ន៍ធនធនមនុស  និងករផ្ល ស់ប្ដូរអន្តរបុគគល
េនកមពុជ។ ករគ្ំរទរបស់មូលនធិិ ចជួយដល់ករេរៀបចំ្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ ប៉ុែន្តមិនទក់
ទងេទនងឹករ ងសង់ គរ ឬករផ្ដល់បរកិខ រេទ។ មូលនិធិេនះេផ្ដ តសំខន់េទេលីសកមមភពដូចជ៖ 
វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លភពជអនកដឹកនដំល់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ ករបញជូ នអនកជំនញជួយបេងកីនជំនញ
សមជិក្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេន្របេទសជបុ៉ន ករគ្ំរទវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លកនុងមូល
្ឋ ន ឬករជួយេរៀបចំសិកខ ជេដីម។  

ែផនកេនះផ្ដល់នូវអនុ សន៍ស្រមប់្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ េ យែផ្អកេលីទស នៈពីរ
ែដលជវធិនករបចចុបបនន (៣ ឆន )ំ និងវធិនកររយៈេពលមធយមេទរយៈេពលែវង (៦ ឆន )ំ េផ្ដ តសំខន់
េលីករអភវិឌ ន៍ធនធនមនុស  និងករផ្ល ស់ប្ដូរអន្តរបុគគល។ អនុ សន៍មិនបនផ្ដល់ជករពនយល់
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ជក់ ក់េទ ប៉ុែន្ត ជករ្របមូលផ្ដុ ំនូវជេ្រមសីជេ្រចីនែដល ចេ្របីជគំនតិេយបល់េ យរ ្ឋ ភបិល
កមពុជសំេ េរៀបចំែផនករេមនិងករេរៀបចំ្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 

អនុ សន៍េផ្ដ តេលី្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងករ្របមូល កររក ទុក និងករេ្របី
្របស់ទិននន័យអនកជំងឺ។ េនមនបញ្ហ សុខភបិលនិងត្រមូវករជេ្រចីនេទៀត ប៉ុែន្ត្រកុមសិក បនេផ្ត ត
េលីបញ្ហ ៖ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ្របព័នធសុខុមលភពសងគម និងរចនសមពន័ធសហគមន ៍ (្រគួ រ និង
សហគមន៍) ភពបនទ នក់នុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ប ្ដ លមកពីករប៉ះទងគិចរ ងម៉ូតូនិងរថយន្តែដល
កំពុងែតក្ល យជបញ្ហ ធំស្រមប់្របេទសកមពុជនេពលបចចុបបនន។ ្រស័យេ យមនភពខុសគន រ ង
ករករែថទសុំខភពេនទី្រកុងភនំេពញ នងិទីជនបទ ្រកុមសិក ផ្ដល់អនុ សនពី៍រ ច់ពីគន ស្រមប់
្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់េនកមពុជ។ 
 
៣.២. ្របពន័ធដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន ់
៣.២.១. រយៈេពលខ ្ល ី(៣ ឆន )ំ 
(១) ្របពន័ធដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ នេ់នកនុងទ្ីរកុងភនេំពញ 

េនទី្រកុងភនំេពញ មន្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់មួយចំននួែដលកំពុងដំេណីរករ េទះ
មិនទន់្រគប់លកខណៈ មបទ ្ឋ នរបស់អងគករ Side By Side International ែដលផ្ដល់្រកុមសេ្រងគ ះ
ដំបូង នងិ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ជមួយ្របព័នធេលខ ១១៩។ េទះជយ៉ងក្ដី សកមមភពករងររបស់អងគករ
េនះេនមនក្រមិត្រទង់្រទយតូច ែដលត្រមូវេ យមនករព្រងីកបែនថមេដមីបជីួយសេ្រងគ ះជីវតិបែនថម
េទៀតបន។ រ ្ឋ ភបិលកមពុជគួរែតព្រងីងដល់ករេរៀបចំខងេ្រកមេដមីបេីធ្វីែផនករស្រមប់្របព័នធដឹក
ជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 
 
១) ករបេងកើនចនំនួអនកសេ្រងគ ះបឋម 

្រកុមសេ្រងគ ះបឋមេធ្វដីំេណីរេទកែន្លងេកតីេហតុ មុនេពល្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់មកដល់កែន្លង
េ្រគះថន ក់ ឬេ្រគះមហន្ត យ។ ្រកុមេនះផ្ដល់ករសេ្រងគ ះបឋម មករចបំច់ផង និង្រគប់្រគង
ថ នភពផង ្រស័យ ម ថ នភពជក់ែស្ដង។ េហតុករណ៍ទងំេនះមិន ចេ ះ្រ យែត មរយៈ

អនកសេ្រងគ ះបឋមរបស់អងគករ SBSI ែតមួយបនេទ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរែតបេងកីន្រកមុអនកសេ្រងគ ះ
បឋមថមីបែនថមេទៀត េ យសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ ថ ប័ននន ដូចជមជឈមណ្ឌ លជតិ្របឆងំ
េភរវកមម សថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងេ យផទ ល់របស់េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.ប.ភ នគរបលច ចរណ៍ និង
អងគភពពន្លត់អគគភី័យ។ េលីពេីនះ គួរបេងកីតេ យមន ថ នបន័ជំនញ (ឬបុគគលិកជំនញខពស់) េដមីបី
ដឹកន្ំរកុមសេ្រងគ ះបឋម។ ថ នប័នជំនញ (ឬបុគគលិកជំនញខពស់) ក៏្រតូវ្រគប់្រគង្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់
ផងែដរេដមីបេី យករ្រគប់្រគងកន់ែតមនភពល្អ្របេសីរេឡងីស្រមប់្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់។  
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២) ករបេងកើត្រកុមសេ្រងគ ះបនទ នថ់មី 
្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន ់១១៩ បចចុបបនន មនិ្រតមឹែត្រគប់ដណ្ដ ប់ទី្រកុងភនំេពញប៉ុេ ្ណ ះ

េទ ែតែថមទងំទីរមួេខត្តមួយចំននួេទៀតបេ ្ដ យផ្លូវជតិេលខ ៦ និងេលខ ៧ និងតំបន់ឆង យៗ
េផ ងេទៀតែដលេគ ច្រគបណ្ដ ប់បន។ េដីមបែីកលម្អ ថ នភពេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរែតបេងកីត
្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ថមីៗេន មប ្ដ មនទរីេពទយបែង្អក េ្រកមចំណុះ្រកសួងសុខភបិលែដលនឹង្រតូវ
ទទលួរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះនងិជំនយួពីបរេទស េហយីេរៀបចំ្រកុមទងំេនះេដីមបេី យពួកេគស្រមបខ្លួន
ជមួយ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់បចចុបបនន។ 

អនកសេ្រងគ ះបឋម នងិ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ នម់នទំនក់ទំនងបំេពញបែនថមគន េទវញិេទមក។ 
ករចំ យេទេលី្របតិបត្តិករ និង្រគប់្រគងេលី្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េនមនទរីេពទយ ្រតូវបនទូទត់េ យ
្របក់ចំណូលទូេទរបស់មនទរីេពទយនីមយួៗ។ មយង៉េទៀត សកមមភពរបស់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់្រតូវបន
គ្ំរទេ យគំនតិផ្ដួចេផ្ដមីរបស់មនទរីេពទយ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ អនកជំងឺែដល្រតូវសេ្រងគ ះបនទ ន់
េន មទី ធរណៈ ដូចជេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍គួរែត្រតូវដឹកយកេទសេ្រងគ ះេ យមិនចបំច់បង់្របក់
េឡយី។ េ យ រែតចំននួេជីងបញជូ នជនរងេ្រគះេចះែតេកនីេឡងី រចនសម័ពនេនះបន ក់បនទុក
ធងនធ់ងរេទេលីមនទរីេពទយ កនុងករចំ យេទេលី្របតិបត្តិកររបស់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់។ ជករពិត ស់ 
ករដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលមិនយកៃថ្លឈនួលកំពុងែតេកនីេឡងីជេរៀង ល់ឆន  ំ េហយីមនទរីេពទយជ
េ្រចីនកំពុងែតជួបនឹងបញ្ហ លំបកកនុងករែថទ ំ និងករចំ យេលី្របតិបត្តិករ។ ករបេងកីនចំននួអនក
សេ្រងគ ះបឋមែដលសហករណ៍ជមួយ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន ់ ពិតជមន រៈសំខន់ខ្ល ងំ ស់កនុងករ
ែកលម្អ ថ នភពេនះ េហយីេដីមបបីន្តករពរ យុជីវតិ្របជពលរដ្ឋ។ 

េ យមនករេកនីេឡងីៃនចំននួអនកសេ្រងគ ះបឋម វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លគសំឺខន់ ស់ស្រមប់
្រកុមសេ្រងគ ះថមី េដីមបេី យេគ ចទទួលបនជំនញទក់ទងនឹងរេបៀបសេ្រងគ ះបឋម ករដឹក
ជនរងេ្រគះ និងអនកជំង ឺ ្រពមទងំ ចបេងកីនជំនញ្រគប់្រគងេទៀតផង។ ជករសំខន់ែដល្រតូវព្រងឹង
បុគគលិកេ យេចះេធ្វកីរងរ េចះផ្តួចេផ្តមីគំនតិខ្លួនឯង និងមនជំនញដឹកន ំ ែដលចណុំចេនះបង្ហ ញពី
ឥទធពិលវជិជមនេទអនកជុំវញិពួកេគ។ បែនថមពីេនះ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ នថ់មី្រតូវទទលួករបណ្តុ ះប ្ត ល
បែនថមេដមីបទីទលួជំនញដូចជ បេចចកេទសសេ្រងគ ះជីវតិ ករែថទរំថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ រេបៀប្រគប់
្រគងរថយន្ត រេបៀបសរេសររបយករណ៍ ្រគប់្រគងមូលទិនននយ័សកមមភព និង្របតិបត្តិករ្របកបេ យ
សុវតថិភព។  

អ្វីែដលបនេរៀប ប់ខងេលី ្រតូវកររយៈេពលយូរ េហយីមិន ចសេ្រមចបនភ្ល មៗេទ។ 
េហតុេនះ ត្រមូវេ យមនករផ្តួចេផ្តីមគំនិតពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេដមីបពី្រងឹងេឡងីវញិនូវតួនទីរបស់
្រកុមសេ្រងគ ះបឋមែដលមន្រ ប់ និង្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ មរយៈករបន្តេធ្វសីកមមភពេ្រតៀមលកខណៈ
នន។ ជដំបូង កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពេឡងីវញិគួរ្រតូវបនេធ្វីេដមីបពី្រងឹងក្រមិតសមតថភព
សមជកិ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលសកមម្រ ប់។ បនទ ប់មក ចបំច់្រតូវផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ម
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កមមវធិីសិក ទូេទស្រមប់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ នេ់ន្រគប់មនទីរេពទយ។ មនទីរេពទយមិត្តភពែខមរ-សូេវៀតបនេធ្វី
ករស្រមបស្រមួល នងិេធ្វីសកមមភពបណ្តុ ះប ្ត លអនកសេ្រងគ ះបនទ នរ់ចួេហយី។ សកមមភពគរូំេនះ
ចយកេទេ្របី្របស់កនុងករបេងកីត "កមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លបេចចកមូល ្ឋ នស្រមប់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់" 

និងេ្របីេដមីបបីណ្តុ ះប ្ត ល្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េនមនទរីេពទយេផ ងៗបន។  
្រកុមសេ្រងគ ះបឋមរបស់អងគករ SBSI ក៏្រតូវព្រងឹងផងែដរ។ តួនទីចមបងរបស់្រកុមសេ្រងគ ះ

បឋម គឺឃ្ល េំមីល នងិករគ្ំរទករ្រគប់្រគងេដមីបធីនេ យបនថ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់្របចមំនទរីេពទយ
កនុង្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន ់១១៩ េធ្វីសកមមភព មបទបញជ ជក់ ក់ នងិេស េវជជ ្រស្តកំពុង្រតូវបន
អនុវត្ត្រតមឹ្រតូវ។ េដីមបពី្រងឹងសកមមភព្រកុមសេ្រងគ ះបឋម្របចេំនអងគករ SBSI ទក់ទងគុណភព
ករងរសេ្រងគ ះបនទ ន់ ជករសំខន់ែដល្រតូវបងកលកខណៈេ យករងរអនុវត្តេ យ្របសិទធភពខពស់។ 
វធិី ្រស្តដ៏មន្របសិទធភពមួយគឺ ្រតូវមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋស្រមប់េលីករែថទអំនកជំងឺសេ្រងគ ះ
បនទ ន់ មរយៈករចូលរមួកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល នងិេ យពួកេគេធ្វីជអនកសម័្រគចតិ្ត។ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លរមួស្រមប់្រកុមសេ្រងគ ះបឋមរបស់អងគករ SBSI និង្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់
ែដលមន្រ ប់ គួរមន ក់បញចូ លនូវរេបៀប យករណ៍ មវទិយុទក់ទងរ ងបនទប់បញចូ ន្រកុមសេ្រងគ ះ
បនទ ន់និងបនទប់ទូរស័ពទសេ្រងគ ះបនទ ន់ ្រកុមសេ្រងគ ះបឋម នងិ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ គិតទងំរេបៀប្របមូល
ព័តម៌នស្រមប់ករេ េទេលខ ១១៩។ គរួយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសកនុងករព្រងឹងជំនញេ
វទិយុទក់ទងភ្ល មៗ និងរក ទុកពត័៌មន្រគប់្រគន់ និងជំនញកនុងករេឆ្លយីតប មវទិយុទក់ទង។ េដីមបី
េរៀបចំករបណ្តុ ះប ្ត លែបបេនះ ្រតូវេរៀបចអំតថបទជភ ែខមរជមុនសិន។ 
 

(២) ្របពន័ធដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ នក់នុងមូល ្ឋ ន 
្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ នេ់នេន មទីជនបទេនមនលកខណៈេកមងខចជីងេនភនំេពញ 

េធ្វីេ យ ថ នភពជំងរឺបស់្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់ទងំេនះមនករលំបក។ េលីសពីេនះ ថ នភពេវជជ
្រស្ដេន មតំបន់េផ ងៗគន ក៏មនលកខណៈខុសគន េទ មភូមិ ្រស្តដូចជែដរ (ឧទហរណ៍ េខត្ត

កំពង់ចម និងេខត្ត្រពះសីហនុ) និងតំបន់េនជុំវញិ។ េន្របេទសកមពុជ េស េវជជ ្រស្ដ មនភពខុសគន
េទ មតំបន់។ េនតំបន់្របជំុជនភគេ្រចីនពុំបនបេងកីត្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលជួយដឹកជញជូ នអនកជំងឺ
មករកំណតៃ់នចបប់េទ។ បចចុបបននេនះ មនទរីេពទយរដ្ឋកំពុងពយយមរកមេធយបយេដមីបជីួយអនក

រងរបួសេ យេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍។ េន មផ្លូវជតិេលខ៦, ៦  និង៧ ពីភនំេពញេទេខត្តកំពង់ចម 
មនអ្រ ្ល ប់េ យេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ខពស់ជងេគបំផុតកនុង្របេទសកមពុជ (របយករណ៍រដ្ឋ ផ យ
កលពឆីន  ំ ២០០៩។ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់មកពីមនទរីេពទយរដ្ឋ មេនតំបន់្របជុំជនក៏្រតូវបនបញជូ នេទ
កែន្លងេ្រគះ ថន ក់ច ចរណ៍ មផ្លូវជតិែដលភជ ប់ពី ជធនីេទេខត្តែដរ។ 

ជួនកល កែន្លងេកតីេហតុេនឆង យពីមនទីរេពទយ។ េ យ រែតមនកង្វះខតរថយន្តគិ ន
សេ្រងគ ះ េនេពលែដលរថយន្តមួយេ្រគឿង្រតូវបនបញជូ នេទកន់តំបន់ ច់្រសយល ពកួេគមិន ចផ្តល់
េស ដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនេទលុះ្រ រថយន្តមួយេនះ្រតលបម់កវញិសិន។  
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ផ្លូវជតិេលខ៤ែដលភជ ប់ពី ជធនីភនំេពញេទ្រកុង្រពះសីហនុ ជផ្លូវជតិមួយែដលមនតួនទី
យ៉ងសំខន់សំ ប់វសិ័យេសដ្ឋកចិច ប៉ុែន្តេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍មន្រទង់្រទយធំ ចេកតីមននងិបងកជ
េ្រគះមហន្ត យធងនធ់ងរដូចជ ករេលចធ្ល យ រធតុេ្រគះថន ក់ រជតគិីមី ឬអគគិភ័យេ យេ្របង ងំ
ឬ រធតុឆបេឆះេផ ងៗេទៀត។ មិនទន់មន ថ ប័ន មួយេឆ្លយីតបេទនងឹ ថ នភពទងំេនះេន
េឡយីេទ។ 

េដមីបេី ះ្រ យ ឬបនធូរបនថយបញ្ហ ទងំេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរែតផ្ល ស់ផ្តូរ្របព័ន្ឋដឹក
ជញជួ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េន មទីជនបទ េ យែផ្អកេទេលីបទពិេ ធន៍ែដលជួប្របទះកនុង ជធនី
ភនំេពញ ប៉ុែន្ត្រតូវែតេរៀបចំគេំ ងេ យ្រសបេទ ម ថ នភពេនកនុងមូល ្ឋ ន។ េយង ម
េគលករណ៍របស់្រកសួងសុខភបិល រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះបនទ ន់មួយ្រតូវបនទុកស្រមប់មនទរីេពទយ
មួយចំនួន មតំបន់ជក់ែស្ដង។ រ ្ឋ ភិបលគួរែតែណនវំធិសីេ្រងគ ះបឋម និងករ្រគប់្រគងរថយន្តដល់
បុគគលិកដឹកជញជូ នេន មមនទីេពទយ េនេពលែដលរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ្រតូវបនេរៀបចទុំកស្រមប់
ពួកេគ។ បុគគលិកទងំេនះគួរចូលរមួករហ្វកឹ ត់ជមួយ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េនភនេំពញ។  

អ្វីែដលចបំច់កនុងេពលបចចុបបននសំ ប់មនទរីេពទយេនទីជនបទ គឺករបញជូ ន និងករពយបលជន
រងរបសួេ យេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍។ មនទរីេពទយេន មតំបន់ទីជនបទមិន ចេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ
បនេឡយី គឺ្រតូវែតមនកម្ល ងំ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េនទី្រកុងភនំេពញជួយបែនថម។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជគួរ
បេងកីត្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ថមីៗេន មមនទរីេពទយេនទជីនបទេដីមបេីឆ្លីយតបនងឹេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍េន
មបេ ្ត យផ្លូវជតិេ យមន្របសិទធភព។ ជរ ្ឋ ភបិលក៏គរួសេ្រមចេ យមនប ្ដ ញទំនក់

ទំនងរ ង្រកុមសេ្រងគ ះកនុងមូល ្ឋ ន នងិ្រកុមអនកសេ្រងគ ះេនទី្រកុងភនំេពញ។ ្របសិនេបីមនមណ្ឌ លសុខ
ភព ឬប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសេនជតិផ្លូវែខ្វង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ចបេងកីត្រកុមសេ្រងគ ះបឋមជួយ មលទធភព។ 

ពិតជមនករលំបក ស់កនុងករេ្របី្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េនទីជនបទេ យ
ដូចជទី្រកុង។ ចជទ្រមង់ថមីមយួែដល្រតូវពិចរ  បុ៉ែន្តេទះជទ្រមង់ ក៏េ យ ្រតូវែតមន
តៃម្លទបែដល ចទទលួយកបន។ 

ករសិក េនះ ផ្ដល់នូវអនុ សន៍េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ យសងកត់ធងន់េទេលីករែក
លំអសមសធតុសំខន់ទងំយ៉ងៃនករដឹកជញជូ ន ករកំណត់ ទិភពកនុងករសេ្រងគ ះ ករសហករ 
រ ង ថ ប័ននន នងិករែថទមុំនមកដល់មនទរីេពទយ។ អនុ សន៍មនដូចខងេ្រកម៖ 
 
១) ករព្រងឹងលទ ធភពេ្របី្របស្់របពន័ធដកឹជញជូ ន 

េដមីបែីកលម្អ្របព័នធដឹកជញជូ ន ចបំច់្រតូវយកចិត្តទុក ក់េទេលីករេរៀបចំែផនករដឹកជញជូ ន
សេ្រងគ ះបនទ ន់ ករផ្តល់ដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋ និងករេរៀបចំ្របព័នធែចករែំលកព័តម៌នស្ដីពីេ្រគះថន ក់។ 
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ក) ករធនចេំពះមេធយបយដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន ់
ជរ ្ឋ ភិបលគួរែតេរៀបចំែផនករដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ នស់្រមប់តំបន់នីមយួៗ។ ្របជជន

េនជិតតំបន់ែដលមនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ គរួ ចមនលទធភពេ្របី្របស់រថយន្តស្រមប់កសេ្រងគ ះ
បនទ ន់។ េពលខ្លះេគមិន ចេ្របី្របស់រថយន្តសេ្រងគ ះរបស់ ថ ប័នទងំេនះបនេទ ្របសិនេបីតំបន់េនះ
េន ច់្រសយ៉លេពក។ ្រស័យេទេលីចំងយពី ថ ប័ន េគ ចេ្របី្របស់មេធយបយដឹកជញជូ នែដល
មនេនកនុងតំបន់េនះ្រ ប់េដមីបដឹីកេទកន់មនទរីេពទយ ឬេទទី ងំែដលបនកំណត់ទុកជមុនេដីមបេីផទរ
អនកជំងេឺទ ក់កនុងរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេផ ងេទៀត ជជងេ យរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះចំ យេពល
េ្រចីនេទទទលួយកអនកជំងឺ។ 

ែផនករគួរកំណត់វធិី ្រស្តស្រមប់តំបន់ដឹកជញជូ នអនកជំងឺេទមនទរីេពទយេ យបនេលឿន ម
ែដល ចេធ្វីបន។ េនកនុងតំបន់ែដលគម នមេធយបយដឹកជញជូ ន ធរណៈ  ជញ ធរមូល ្ឋ នគួរែត
ពិចរ ករេ្របីរថយន្តឈនូល ( ក់សុី  ឬ នដឹកទំនិញ) ឬរថយន្តេធ្វីដំេណីរផទ ល់ខ្លួន។ ពួកេគគួរ
សេ្រមចចិត្តអំពកីរេរៀបចំ (មេធយបយទំនកទ់ំនង និងតៃម្ល) ស្រមប់ករសេ្រងគ ះបនទ ន់ជមុនជមួយ
មច ស់រថយន្ត។ តៃម្លគួរែតសថិតកនុងក្រមិតទបែដល ចទទលួយកបន។ ្របសិនេបីេ្របី ក់សុី គួរែត
កំណត់តៃម្លទបជងតៃម្លធមម ។ រ ្ឋ ភិបលក៏្រតូវករមេធយបយទំនកទ់ំនងែដលមនសុវតថិភពកនុង
តំបន់ែដលមិនេ្របី្របស់្របព័នធទូរស័ពទចល័តែដរ។ ករេរៀបចំ ចជករេសនីរសុសំហ្របតិបត្តិករពី្រគួ រ 
ឬកែន្លងមនទូរស័ពទ ឬបេងកីតមេធយបយទំនកទ់ំនង មរយៈ្របធនភូមិ ឬអនកសម័្រគចតិ្តសុខភពភូម។ិ 
 
ខ) ករផ្តលព់ត័ម៌នដល្់របជពលរដ្ឋ 

ករមន្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់មិនទន់្រគប់្រគន់េទ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នគួរជូនដំណឹង
ដល់្របជពលរដ្ឋែដលេ្របីេស កមមេនះ និងរេបៀបេ្របី្របស់ ផងែដរ (ព័តម៌នទំនក់ទំនង នងិតៃម្ល)។ 
េយង មករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តិខងលិច រ ្ឋ ភិបលគួរែចកលិខិត ឬកតេទេ យ្របជពលរដ្ឋ
េដមីបេីគដឹងអំព្ីរបព័នធទងំេនះ ក៏ដូចជមេធយបយទំនក់ទំនង និងព័តម៌នេផ ងេទៀត ឬេរៀបចវំគគ
បណ្តុ ះប ្ត ស្ដីពទីំនក់ទនំងពត័៌មន និងសកមមភពនន មរយៈអនកសម័្រគចិត្តសុខភព មភូមិ។ 
 
គ) ករេរៀបចែំផនករស្ដីពីករែបងែចក និភយ័ 

ែផនករស្ដីពីករែចករែំលករមួមន ករធន ៉ប់រងែផនកេវជជ ្រស្ត (ករ្របមូលមូលនិធិ
ស្រមប់ៃថ្លពយបល) េ ថមូលនិធិសមធម៌ ែដល្រតូវបនបេងកីតេនកនុងតំបន់មួយចំននួ ប៉ុែន្តពួកេគមិន
មនៃថ្លដឹកជញជូ នេទ។ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងសហគមន៍គួរែតែកលំអមូលនិធិសមធម៌េ យមន្របក់
ស្រមប់ទូទត់ៃថ្លេធ្វដីំេណីរ។ េនកនុងតំបន់ែដលគម នករេរៀបចំែបបេនះ គួរែតបេងកីតែផនករស្ដីពីករែចក
រែំលកស្រមលករលំបកជមួយគន ។ 
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២) ករែកលំអវធិកីណំតអ់ទភិពកនុងករសេ្រងគ ះ 
រ ្ឋ ភបិលកមពុជគួរែតេរៀបចំពិធី រកំណត់ ទិភពកនុងករសេ្រងគ ះេដីមបេី យ្រកុមសេ្រងគ ះ

បនទ ន់េនកនុងតំបន់ ចយកេទេ្របី្របស់ កនុងេនះរមួមនករកំណត់ករដឹកជញជូ នេទមនទរីេពទយបែង្អក
មណ្ឌ លសុខភព នងិេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លដល់បុគគលិកពក់ព័នធ។ េដមីបកីត់បនថយករបញជូ នអនកជំងឺ
េទមនទរីេពទយេ យខ្លួនឯង និងករកំណត់ ទិភពកនុងករសេ្រងគ ះេ យខ្លួនឯង រ ្ឋ ភបិលគួរែត
ជូនដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋពីេ្រគះថន ក់ៃនករដឹកជញជូ នផ្លូវឆង យ។ មរយៈករបេងកីនគុណភពៃនករ
ែថទពំយបលកនុងរយៈេពលែវង េគ ចកត់បនថយករបញជូ នអនកជំងេឺទមនទរីេពទយេ យខ្លួនឯង និងករ
កំណត់អទភិពកនុងករសេ្រងគ ះេ យខ្លួនឯងបន។ 
 
៣) ករែកលំអករស្រមបស្រមួល និងទនំកទ់នំងអន្តរ ថ បន័ 

រ ្ឋ ភបិលគួរអបរ់បុំគគលិកសុខភបិលដូចជ ករទក់ទងេទមនទរីេពទយទទលួអនកជំងឺ េន
េពលកពុំងដឹកជញជូ នអនកជំងឺេទមនទីរេពទយេនះ េហយី្រតូវជូនដំណឹងអំពី ថ នភពអនកជំងឺ និងេរៀបចំ
ែផនករេពលមកដល់ ទនទមឹេនះ្រតូវផ្ដល់ករែណនអំំពីរេបៀបពយបលអនកជំងឺដល់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន ់ឬ
បុគគលិកសុខភបិលេនមនទីរេពទយបែង្អក។ ពិធី រកំណត់ ទិភពកនុងករសេ្រងគ ះ នងិករដឹកជញជូ ន
េទមនទរីេពទយបែង្អកគួរែតមន "ករទក់ទងគន មុនេពលដឹកជញជូ ន”។ 
 
៤) ករែកលំអករែថទមុំនេពលមកដលម់នទីរេពទយ 

េដមីបែីកលំអវធិនករសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងេស សេ្រងគ ះបនទ ន់មុនេពលមកដល់មនទរីេពទយពី
កែន្លងេកតីេហតុ (រមួទងំករពយបលេនមណ្ឌ លសុខភព) ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរែតយកចតិ្តទុក ក់
េទេលីពិធី រទក់ទងនឹងរេបៀបសេ្រងគ ះជីវតិ ករកំណត់ ទិភពសេ្រងគ ះ នងិករស្រមបស្រមួលរ ង
អន្តរ ថ ប័ន ករបេងកតីឯក របណ្ដុ ះប ្ដ ល និងវធិី ្រស្តកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល។ ្រតូវមនឯក រ
ជភ ែខមរស្រមប់ករែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយ ករែថទសំេ្រងគ ះបនទ ន់ក្រមិតមណ្ឌ ល
សុខភព និងករពយបលសេ្រងគ ះបឋមស្រមប់អនកសម័្រគចតិ្តសុខភព មភូមិេដមីបី
ងយបណ្ដុ ះប ្ដ ល។ ឯក រជែខ វេីដអូក៏គួរបេងកីតេ យមនផងែដរ។ បុគគលិកសុខភិបល 
អនកសម័្រគចិត្តសុខភពភូមិ ្រពមទងំអនក្រសុកភូមិគួរែតទទលួបនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីករពយបល
សេ្រងគ ះបឋមេនះ។ ករបេងកីតកមមវធិីពិេសសស្រមប់តំបន់ ច់្រសយ៉លក៏មនលកខណៈចបំច់ផងែដរ 
ពីេ្រពះអនកសេ្រងគ ះបឋម្រតូវករសមតថភពបែនថមេទៀតស្រមប់តំបន់របស់ខ្លួន េពលែដលករដកឹជញជូ ន
្រតូវករចំ យេពលយូរ។ ថ្វីេបីមិនមនករសិក លម្អិតេ យបន្រគប់្រគន់េនេពលេនះក៏េ យ ក៏
បង្ហ ញេ យេឃញីចបស់ថ មណ្ឌ លសុខភពកំពុងខ្វះខតសមភ រៈចបំច់ែដលមនតៃម្លេថក ដូេចនះ
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ចបំច់្រតូវេរៀបចំែផនករេដីមប្ីរតួតពិនិតយ និងផ្ដល់សមភ រៈបរកិខ រទងំេនះ 9  ។ វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពី
រេបៀបេធ្វីក្ដ ្រទ និង្រក ត់អបឆ្អឹង គួរែត្រតូវបនេធ្វេីឡងី េ យេ្របីស្របស់សមភ រៈែដលមន្រ ប់។ 

្រគូែខមរ នងិ្រគូតឆ្អឹងបក គរួែណនេំទកនុង្របព័នធែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយ េ យ រ
ចនឹងមន រៈ្របេយជន៍ េហយីអនកជំងឺជេ្រចីនក៏ចូលចិត្តករពយបល មែបបបូ ណេនះជងករ

េ្របី្របស់ថន េំពទយ។ ទងំេនះបនបង្ហ ញេ យេឃញីថ ករពយបលរបួសប៉ះទងគិចេ យេ្របីវធិបូី ណ 
ជពិេសសភពសមុគ ម ញកនុងករពយបលករបក់ឆ្អឹង (ជំងឺខ្វះឈមែដលប ្ដ លមកពីករចងរតឹតឹង 
េពក េហយី ចឈនដំ ក់កលកត់អវយវៈ) គឺជបញ្ហ េកតីជញឹកញប់ បុ៉ែន្ត ក៏បនបង្ហ ញេ យ
េឃញីផងែដរថ ភពសមុគ ម ញេនះ ចកត់បនថយបន មរយៈករបណ្ដុ ះប ្ដ លរយៈេពលខ្លី 10  ។ 
ជជងករទត់េចលវធិីពយបលែបបបូ ណទងំ្រសុង រ ្ឋ ភិបលគួរេធ្វយ៉ីង េ យ្រគូែខមរទទលួ
គ ល់អំពី រសំខន់ៃនករ្របញប់េទពយបលរបសួប៉ះទងគិចេនមនទរីេពទយ េហយីបញចូ នពួកេគេទកនុង

្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 
្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ នក់នុងមូល ្ឋ ន ឧបសម័ពនធ "េសចក្ដីែណនសំ្ដីពីករេរៀបចំែផនករ

ដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់" េនែផនកខងេ្រកយៃនរបយករណ៍េនះ ចមន្របេយជន៍នងិគួរេ្របីជ
ជំនយួ ម រតី។ មបទពិេ ធន៍េនេខត្តេកះកុង ្របព័នធេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យអនក្រសុកភូមិ 
េ ថ "្របពន័ធបញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់កនុងភូមិ”។ មន្របសិទធភពយ៉ងល្អស្រមប់ករជួយសេ្រងគ ះគន  
(VERS)”11 ។ 

ឧបសម័ពនធ " េសចក្ដីែណនសំ្ដីពីករេរៀបចំែផនករដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់“ 
 
៣.២.២. រយៈេពលមធយមេទរយៈេពលែវង (៦ឆន )ំ 
(១) ្របពន័ធដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ នស់្រមប់ ជធនីភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរែត យតៃម្លសកមមភពេដមីបកីំណត់ថេតីកិចចខិតខំ្របងឹែ្របងបីឆន ដំំបូង 
មន្របសិទធភពក្រមិត  និងកំណត់េគលេ ជក់ ក់េដមីបែីកលម្អ្របតិបត្តិករៃន្របព័នធដឹកជញជូ ន
សេ្រងគ ះបនទ ន់។ រ ្ឋ ភិបល្រតូវចត់វធិនករចបស់ ស់កនុងេពលមនេ្រគះមហន្ត យ និងេ្រគះថន ក់
្រទង់្រទយធំ ្ល ប់នងិកររងរបួសេ្រចីន។ មេធយបយមួយេដីមបេីផទ ងផទ ត់េគលេ េនះ គឺ្រតូវេរៀបចំវគគ
បណ្ដុ ះប ្ដ លជក់ែស្ដងច្រមុះរមួជមួយគណៈកមមករជតិ្របឆងំេភរវកមម ( មរយៈេលខធិក ្ឋ ន) 
ប៉ូលីសច ចរណ៍ និងបូ៉លីសពន្លត់អគគភ័ីយ នងិ ថ ប័នពក់ពន័ធ។ រ ្ឋ ភិបល្រតូវេរៀបចំវគគសិក ម ន
ករបេងកីនជំនញបែនថមសមជកិ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ មករចំបច់ ឬេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លរលឹំក
េឡងីវញិស្រមប់ករសេ្រងគ ះ។ ្រស័យេទ មភពេជគជ័យៃនករសេ្រងគ ះេន ជធនីភនំេពញ ្រកុម
សេ្រងគ ះបនទ ន់េនទីជនបទ មបេ ្ដ យផ្លូវជតិ្រតូវបនព្រងីកបន្តចិម្តងៗ។ អ្វីែដលសំខន់េនកនុង

                                                  
9 Nakahara et al., 2009. 
10 Lavy et al., 2011. 
11 MoH, 2009. 
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ដំេណីរករេនះ គឺករអបរ់អំនកដឹកនកំមពុជអំពរីេបៀបសេ្រងគ ះ។ កំេនីន្របជជនែដលយល់ដឹងពីករែថទំ
េវជជ ្រស្តសេ្រងគ ះបនទ ន់នឹងឈនេទដល់ឯក ជយភពបែនថមៃន្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់។  
 

្រស័យេ យវធិី ្រស្តខងេលី  ្រកុមសិក ផ្ដល់អនុ សន៍ដូចខងេ្រកម៖ 
 
១) ករេរៀបចវំគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនហនឹ ងកែន្លង មរយៈ ថ បន័ពកព់ន័ធ 

េទះបីជ ្រកុមសេ្រងគ ះបឋម នងិ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់មនចំនួនេកីនេឡងីក៏េ យ ចំនួនេនះនឹង
មិនទន់មន្របសិទធភពស្រមប់ករដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េនេឡយី ្របសិនេបេីគេធ្វ្ីរបតិបត្តិករ
េ យគន ករសហករជមួយអងគភពដៃទេទៀត។ ចេំពះេ្រគះមហន្ត យ នងិេ្រគះថន ក់្រទង់្រទយធំ 
ករស្រមបស្រមួលព័តម៌នជមួយអងគករពក់ពន័ធ គជឺករចបំចេ់ដីមបជីួយសេ្រងគ ះេ យបនទន់
េពលេវ  និងសមរមយ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ្រតូវេរៀបចំែផនករ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លេនហនងឹកែន្លង
េ យបនទន់េពលេដមីបពី្រងងឹសមតថភពរបស់ ថ ប័នសេ្រងគ ះបនទ ន់នីមយួៗ។ មរយៈវគគបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល ថ បន័នីមយួៗ រមួមន គណៈកមមករជតិ្របឆងំេភរវកមម ប៉ូលីសច ចរណ៍ និងបូ៉លីសពន្លត់
អគគភី័យ ចេ្របី្របស់ចំេណះដងឹ និងជំនញរបស់ខ្លួនបន។ វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ក៏្រតូវបនេ្របី្របស់
េដមីបរីកេ យេឃញីពីចណុំចេខ យៃន្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េន ជធនីភនំេពញផងែដរ។ េនះ
េ្របីជឱកសេដមីបរីកេឃញីចំណុចេខ យៃនបញ្ហ ជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ (ព្រងឹងករស្រមបស្រមួលជ
មួយ ថ ប័នពក់ពន័ធ)។ រ ្ឋ ភិបល្រតូវែកលម្អចំណុចេខ យ ម ន នងិបណ្ដុ ះប ្ដ លរលឹំកជំនញ
របស់្រកុមសេ្រងគ ះបឋម នងិ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 
 
២) ករព្រងឹង្របពន័ធសេ្រងគ ះបនទ នេ់លខ ១១៩ 

ជែផនកមួយៃនករព្រងឹង្របព័នធេ្រងគ ះបនទ ន់េលខ ១១៩  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរេរៀបចេំបកីវគគ
បណ្ដុ ះប ្ដ លស្រមប់ម្រន្តី្រគប់្រគងថន ក់ក ្ដ ល ែដលកំពុង្រគប់្រគងរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ និង្រកុម
សេ្រងគ ះបឋមេនកនុងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.ប.ភ  នគរបលពន្លត់អគគីភ័យ ្រកសួងសុខភបិល នងិ
អងគករពក់ព័នធេដមីប្ីរគប់្រគងវបិត្តិកន់ែត្របេសីរេឡងី។ គួរេរៀបចទំស នកិចចសិក អំព្ីរបព័នធសេ្រងគ ះ
បនទ ន់ និង្របព័នធ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យេនកនុង្របេទសដៃទេទៀត។ 

បែនថមពីេនះ ជរ ្ឋ ភិបលគួរែណនពំីគំនតិផ្ដួចេផ្ដមីកនុងករបេងកីតេ យមនអនកសម័្រគចតិ្ត
្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ េដីមបេីឆ្លយីតបេ យបនឆប់រហ័សេពលមនេ្រគះមហន្ត យ នងិេ្រគះថន ក់
ធងនធ់ងរ ែដលមិន ចេ ះ្រ យបន ម្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់ ១១៩ បន។ េន មមនទរីេពទយរដ្ឋ និង
ឯកជន គួរែតមនករយកចតិ្តទុក ក់េទេលីវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេដមីបទីទលួបនជំនញចបំច់ស្រមប់
សកមមភពរបស់្រកុមជំនយួេ្រគះមហន្ត យ បុគគលិកែដលមនបំណងចូលរមួេនកនុងសកមមភពរបស់
្រកុម្រគូេពទយឧបករ។ី គួរមនករ្រ វ្រជវស្ដីពី ថ នភពថវកិរមនទរីេពទយទុកជមុនេដមីបកំីណត់ពី
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លទធភពករបេងកតី្រកុម្រគូេពទយឧបករសី្រមប់េ្រគះមហន្ត យ េ យ រ្របព័នធេនះ ច្រតូវបនែថទ ំ
និង្របតិបត្តិករេ្រកមថរកិររបស់មនទរីេពទយរដ្ឋ ឬឯកជនែដល្រសេដៀងគន នឹង្រកុមសេ្រងគ ះបនទ នែ់ដរ។ 
 
(២) ្របពន័ធដកឹជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ នក់នុងតបំន ់

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរែតផ ព្វផ យអំព្ីរបព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េន មទីជនបទេទ
ដល់មនទរីេពទយរដ្ឋកនុងតំបន់ទងំអស់េ យបនទូលំទូ យ េ យែផ្អកេទេលីលទធផលៃនករ យតៃម្ល
រយៈេពលបីឆន ។ំ មយង៉វញិេទៀត គរួែតេរៀបចំេ យមនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្រមប់ករ្រគប់្រគងេនថន ក់
ក ្ត លៃនមនទរីសុខភបិល នងិមនទរីេពទយរដ្ឋ េដីមបពី្រងីកករយល់ដងឹបនកន់ែតេ្រចីនអំពី្របព័នធ
ដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 

ស្រមប់្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េន មទជីនបទវញិ ជរ ្ឋ ភិបលគួរែត យតៃម្លពី
ក្រមិតៃនសមិមទធផលែដលទទលួបនស្រមប់េពលបីឆន កំន្លង េ យេ្របីសូចនករករងរដូចខងេ្រកម
េដមីបពី្រងឹង នងិពិនតិយខ្លឹម រ េហយីឈនេទែស្វងយល់កន់ែតសីុជេ្រម ផ្ល ស់ប្តូរែកស្រមួលេទ ម
ថ នភពជក់ែស្ដង។ 

 
១) ករែកលទ ធភពេ្របី្របស្់របពន័ធដកឹជញជូ ន 

េ យេហតុថវធីិ ្រស្តដឹកជញជូ នកំពុងមនករផ្ល ស់ប្តូរជបន្តបនទ ប់ ដូេចនះ្របព័នធដឹកជញជូ ន
សេ្រងគ ះបនទ ន់ក៏នឹង្រតូវែ្រប្របួលផងែដរ ែដលត្រមូវេ យមនករពិនិតយេឡងីវញិេទ មកលកំណត់។ 
្របសិនេបមីនករផ្ល ស់ប្តូរ មួយ ដូចជមនករែបងែចករថយន្តគិ នសេ្រងគ ះថម ី និងផ្លូវេទបី ង
សង់ថមី ឬមនករែកលម្អរវធិី ្រស្តដឹកជញជូ ន េនះវធិី ្រស្តដឹកជញជូ នែដលល្អបំផុត ចនងឹមនករ
ែ្រប្របួលផងែដរ េហយី្រតូវពិនតិយែផនករដឹកជញជូ នេឡងីវញិ។ េនេពលែដលរ ្ឋ ភបិលែកស្រមួល
ែផនករេឡងីវញិ  េគគួរែតផ្តល់ដំណឹងអំពកីរផ្ល ស់ប្ដូរេនះដល់្របជពលរដ្ឋ។ 
 
២) ករែកលំអរេបៀបកណំតអ់ទភិពសេ្រងគ ះ 

សមតថភពពយបលក៏នឹងមនករែ្រប្របួលែដរ ្របសិនេបីបុគគលិកចល័តេទកែន្លងេផ ង ឬករ
េកនីេឡងីៃនចំននួបុគគលិក។ ករែបងែចកមុខងរកនុងចំេ ម ថ ប័នក៏ ចមនករែ្រប្របួលែដរ េ យ
រករេបីក ថ ប័នេវជជ ្រស្តថមី។ ពិធី រក៏្រតូវែកស្រមួលេទ មករផ្ល ស់ប្ដូរទងំេនះែដរ។ េនេពល

មនេគលេ កនុងករដឹកជញជូ នេ្រចីន ពិធី រកំណត់ ទិភពសេ្រងគ ះកន់ែតមនភពសមុគ ម ញ 
េហយីត្រមូវេ យមនករបណ្ដុ ះប ្ដ េ្រចីនបែនថមេទៀត។ ្របសិនេបីគម នករផ្ល ស់ប្ដូរេទ គួរែតមន
្របព័នធេផទ ងផទ ត់េឡងីវញិេ យេ្របីកំណត់េហតុសកមមភពខងេ្រកមេដមីបរីក ជំនញ។ 
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៣) ករែកលំអទនំកទ់នំង និងករស្រមបស្រមួលអន្តរ ថ បន័ 
រ ្ឋ ភបិលកមពុជគួរែតេរៀបចំ្របព័នធមួយ ែដលេវជជបណ្ឌិ តជំនញៃនមនទរីេពទយទទលួពយបល

ជំងឺ ចផ្ដល់ករែណនបំនេដមីបរីក លំនឹងមុនេពលដឹកជញជូ ន និងសេ្រមចចតិ្តទន់េពលេដមីបបីញជូ ន
េទមនទរីេពទយបែង្អកពីតំបន់ ច់្រសយល។ េធ្វីែបបេនះបុគគលិក ចផ្ដល់ករែថទមុំនេពលមកដល់
មនទរីេពទយ។ េយងី ចនិយយបនថជទ្រមង់ៃនករ្រគប់្រគងែផនកេវជជ ្រស្ត ឬឱសថ ថ នេន ម
តំបន់ ច់្រសយល។ 
 
៤) ករែកលម្អករែថទមុំនេពលមកដលម់នទីរេពទយ 

េ យ រត្រមូវករែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយ ែតងមនក្រមិតខុសៗគន  ្រស័យេទ
ម ថ នភពកនុងតំបន់ ជរ ្ឋ ភិបលគួរែតកំណត់ក្រមិតចបំច់េទ មតបំន់ េហយីបន្តសកមមភព

ែដលបនេធ្វីកលពីបីឆន មុំន និងេបីកវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនកនុងតំបន់ ច់្រសយលែដល្រតូវករករែថទំ
ក្រមិតខពស់។ គួរមនករពិនិតយេឡងីវញិនូវក្រមិតបណ្ដុ ះប ្ដ លេនេពលអនគត ប៉ុែន្ដករណីែដលធ្ល ប់
េកតីមនស្រមប់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ស្ដីពីជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់របសួប៉ះទងគិចធងនធ់ងរ កំពុង្រតូវបនផ្ដល់េទ
បុគគលិកេនមណ្ឌ លសុខភពកនុងមូល ្ឋ ន មបេ ្ដ យ្រព្ំរបទល់្របេទសកមពុជ។ វគគបណ្តុ ះប ្ដ ល
េនះមន រសំខន់ ស់ស្រមប់េ្របី្របស់េនេពលអនគត 12។ 

សូចនករករងរៃន្របព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់េន មទីជនបទ ្រតូវបនកំណត់ដូចខង
េ្រកម។ េគលេ ចុងេ្រកយគឺ្រតូវែកលំអ ថ នភព (ដូចជករកត់បនថយអ្រ ្ល ប់ និងពិករភព) 
ៃនអនកជំងឺសេ្រងគ ះបនទ ន់ (កររងរបសួ នងិមតុភព) ប៉ុែន្តអតថ្របេយជន៍ទងំេនះពិបកកំណត់កនុង
រយៈេពលខ្លី ស់។ សូចនករែដលមនស្តង់ រក្រមិតមធយម្រតូវបនេ្របី្របស់េដមីបជី្របេយជន៍ពី
សកមមភពទងំេនះ។ េទះ ជករសំខនក់នុងករកំណត់ក្រមិតធងនធ់ងរៃនរបសួយ៉ង ក៏េ យ កក៏រ
េរៀបចំែបបេនះមិនទន់បនេធ្វរីចួេនេឡយី។ គួរមនករ្របមូលករលទធផលអេងកតបឋម មុននងឹចប់
េផ្ដមីសកមមភព េហយីេ្របៀបេធៀបលទធផលបនទ បព់ីបនេធ្វីសកមមភព។ 

  

                                                  
12 Husum H et al. Save lives save limbs. Penang: Third World Network; 2000. 
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ករែកលំអលទធភពេ្រប្ីរបសក់រដឹក
ជញជូ ន 

・ភគរយៃនែផនករដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលបនេរៀបចំ 
(ឬរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះរបស់ ថ ប័នជំុវញិតំបន់) 
・ភគរយៃនករេ្របី្របស់្របព័នធដឹកជញជូ ន (ចំននួអនកជំងឺែដល
្រតូវសេ្រងគ ះបនទ ន់ មរយៈ្របព័នធេនះ) 
・ភគរយៃនករេរៀបចំថិកទូទតស់្រមប់ករសេ្រងគ ះបនទ ន់ 

ករែកលំអករកំណត់អទិភពកនុង
ករសេ្រងគ ះ 

្របសិនេបីមនេគលេ េ្រចីន  ្រតូវ យតៃម្លជភគរយេនេ្រកម
ទិភពៃនករសេ្រងគ ះបនទ ន។់ ករសថិតេ្រកមករកំណត់
ទិភពសេ្រងគ ះ នឹង្រតូវ ប់ជករណីដឹកបញជូ នអនកជំងឺេទកន់

មនទរីេពទយបែង្អកបនទ ប់ពីបនដឹកជញជូ ន ប៉ុែន្តករបញជូ នអនកជំងឺ
េទ ថ ប័នែដលអនកជំងបឺនេ្រជីសេរសី។ ករបញជូ នេទមនទរីេពទយ
េនភនំេពញនឹង្រតូវបនេលីកែលង (ករសេ្រមចចតិ្តេ យ្រកុម
សេ្រងគ ះបនទ ន់គឺទនំងជមិន ចេធ្វបីនេទ)។  

・ភគរយែដលសថិតេនេ្រកមករកំណត់អទភិពកនុងករសេ្រងគ ះ

ករែកលំអរករទនំកទ់នំង នងិករ
ស្រមបសំរលួអន្តរ ថ បន័ 

・ភគរយៃនករផ្តល់ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមុនេទមនទរីេពទយែដល
្រតូវទទលួអនកជំង ឺ(រមួទងំករដកឹេ យផទ ល់ពីកែន្លងេកតីេហតុ 
និងកែន្លង្រតូវបញជូ នេទ) 

・ភគរយៃនករកន់លិខិតបញជូ នអនកជងឺំ (ពីមណ្ឌ លសុខភព 
េទកន់មនទរីេពទយបែង្អក េហយីពីមនទរីេពទយបែង្អកេទកន់មនទរី
េពទយេខត្ត) 

・ភគរយៃនករផ្ដល់ព័តម៌ន្រតឡប់ពីរមនទីរេពទយទទួលអនកជំងឺ 
(ពីមនទរីេពទយបែង្អកេទមណ្ឌ លសុខភព និងពីមនទរីេពទយេខត្ត
េទមនទរីេពទយបែង្អក) 

ករែកលំអរករែថទមុំនេពលមក
ដល់មនទរីេពទយ 

・ចំននួអនកចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល (គិតជភគរយ)៖ 
បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព អនកសម័្រគចិត្តសុខភពភូម ិ
្របជពលរដ្ឋ) 

・ក្រមិតៃនករលទធកមមបរកិខ រេពទយេទ ម ETCG 

・ចំននួៃនករពយបលែដលបនេធ្វីេឡងី 

・ភគរយៃនករែថទសំមរមយផ្តល់េ យ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ 
・ភគរយៃនករសេ្រងគ ះបឋមសមរមយផ្តល់េ យ្រកុមសេ្រងគ ះ
បឋម (អនកសម័្រគចតិ្តសុខភពភូមិ ្របជពលរដ្ឋ) 
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៣.៣ ករ្របមូល  កររក ទកុ  និងករេ្របី្របសទ់និននយ័អនកជំង ឺ 
៣.៣.១ រយៈេពលខ ្ល ី (កនុងេពល ៣ ឆន )ំ 

េនកនុងឆន ទីំមយួ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគួរែតបេងកីតទិននន័យេទ មលកខណៈដូចខងេ្រកម នងិ
ករេ្របី្របស់ទិននន័យ កលបងេនេពលេបកីវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លដល់្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់េដមីបរីកេឃញី
ចំណុច្រតូវែកលំអ។ ចេំពះកំណត់េហតុែដលត្រមូវេ យមនករ ក់ពនិទុ (ករ កព់ិនទុេទេលីរបសួប៉ះ
ទងគចិធងនធ់ងរ ដូចជ ASI ឬ TRISS) គួរែតមនសិកខ ស្រមប់អភវិឌ ធនធនមនុស េដមីបបីញចូ ល
ទិននន័យ េដីមបេី យ ជរ ្ឋ ភិបល ច្របតិបត្តិករក្រមិតេពញេលញចប់ពីឆន ទំីពីរបន។ េ យេហតុថ
មនករលំបកកនុងករេ្របី្របស់ ASI ឬ TRISS េនកនុង្របេទសកមពុជ ដូេចនះ្រតូវែតពចិរ េទេលីវធិី
្រស្តដ៏ មញញ។ 

 
១. ករ្របមូលទនិននយ័ 

េទះ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ទូទងំ្របេទសមនិចបំច់េ្របីទ្រមង់កំណត់េហតុសកមមភពក៏េ យ ក៏
គួរមនទ្រមង់ មញញមួយែដលមនទិននន័យសំខន់ៗ (្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ទងំអស់មនេ្របដូីចគន ) និង
ទិននន័យបែនថម ( ម ថ នភពកនុងតំបន់ នងិ្រកុមនីមួយៗ)។ េគគួរែតចម្លង មចបប់េដីមពីរចបប់ 
េដមីបេី យ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ នរ់ក ទុកឯក រមួយចបប់ េហយីគួរេ្របី ងថមីចុងេ្រកយ។ ជករ
ចបំច់ែដល្រតូវមនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លពរីេបៀបបេងកីតទ្រមង់ មញញ្របេភទេនះ។ ក៏ចបំច់ផងែដរ
កនុងករេបកីវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីរេបៀបបំេពញទិននន័យេទកនុង ងកំណត់េហតុេ យបន្រតឹម្រតូវ។ 
េគលបំណងេនះនឹងេធ្វីេ យមនករយល់ដងឹ្រគប់្រគន់េទេលីខ្លឹម រកនុងកំណត់េហតុ និងករកំណត់
វធិែីកលម្អគុណភពទិននន័យ។ 
 
(២) កររក ទកុទនិននយ័ 

្រតូវមនករែណនពំនយល់អំពីកររក ទុក ងកំណត់េហតុទងំអស់។ ថ បន័ ែដលមន
កុំពយូទរ័េ្របី្របស់គួរែតបញចូ លទិននន័យេទកនុងកុំពយូទរ័ (ដូចជ៖ កមមវធិី Excel) និងរក ទុកជទិននន័យ
េអឡចិ្រតូនិច។  
 
(៣) ករេ្របី្របសទ់និននយ័ 

្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់គួរទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លអំពរីេបៀបេផទ ងផទ ត់េ្របី្របស់កំណត់េហតុៃន
សកមមភពែដលបនេធ្វរីចួ។ មរយៈករបង្ហ ញករេផទ ងផទ ត់េនះ បុគគលិកនឹងយល់ចបស់ពីេហតុផល
ៃនករងរេផ ង និង ចែកលម្អពីសកមមភពរបស់ពួកេគបន។ គួរែតមនករបណ្ដុ ះប ្ដ លបុគគលិកពី
ករចង្រកងកំណត់េហតុអនកជំងឺេន មមនទរីេពទយ ្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងតំបន់នន។ េនះជករសរុប
េសចក្តីយ៉ង មញញបំផុត។ បុគគលិកមនទរីេពទយជតិគួរែតទទលួនូវករបណ្ដុ ះប ្ដ ល េដីមបី ចេ្របី
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វធិី ្រស្ដ យតៃម្លគុណភពពយបលរបួសបះ៉ទងគិច (ដូចជ៖ TRISS) េ យេ្របី្របស់ទិននន័យអនកជំងឺ
មកពីមនទរីេពទយនន។ 
 
៣.៣.២. រយៈេពលមធយមេទរយៈេពលែវង (កនុងរយៈេពល ៦ ឆន )ំ 

ករែកលម្អរេបៀប និងរក ទុកទិននន័យ គឺជត្រមូវចបំច់បំផុត ប៉ុែន្ដករេ្របី្របស់ទិននន័យ្រតូវ
មនជំនញវភិគេ្រជ្រជះ (ករ យតៃម្លគុណភពៃនករពយបល) និង្រតូវករពីមធយមេទរយៈេពលែវង
េដមីបែីកលម្អ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករវភិគែដល្រគនែ់តេធ្វេីឡងីេ យេវជជបណ្ឌិ ត និងបុគគលិក
្រកសួងសុខភិបល មនករលំបក ដូេចនះគួរមនអនក្រ វ្រជវេន ម កលវទិយល័យជតិេវជជ ្រស្ត
ែដលពក់ពន័ធេទនងឹករវភិគ្របេភទេនះ។ 

វធិី ្រស្ត TRISS ែដលពឹងែផ្អកេទេលី AIS ្រតូវបនេ្របី្របស់យ៉ងទូលំទូ យេនកនុង
្របេទសអភវិឌ ជសូចនករែដលមនស្តង់ រស្រមប់ករ យតៃម្លេទេលីគុណភពៃនករពយបលរបសួ
ប៉ះទងគិច។ បុ៉ែន្តអក រកូដរបស់ AIS គមឺនភពសមុគ ម ញ េហយី្រតូវករេ យមនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ែដលមនករចំ យខពស់េទបីមនតម្ល ភព។ កន្លងមក មនករេសនីសុំេ យមនវធិី ្រស្តេផ ងេទៀត
ែដលលកខណៈ មញញ ប៉ុែន្តេនមិនទន់បនទទួលបនេនេឡយីេទស្រមប់្របេទសកំពុងអភវិឌ ន៍។ 
្រ វ្រជវ នងិករបេងកីតវធិី ្រស្តសម្រសបស្រមប់្របេទសកមពុជ គឺមនភពចបំច់ខ្ល ងំ ស់ ដូចជ 
សហ្របតិបត្តិកររបស់អនក្រ ្រជវេន ម កលវទិយល័យជតិេវជជ ្រស្តក៏មន រៈសំខន់ែដរ។ 

េគលបំណងស្រមប់រយៈេពលមធយមេទរយៈេពលែវង គឺ្រតូវែកលម្អសមតថភពវភិគ និង
្រ វ្រជវរបស់េវជជបណ្ឌិ ត បុគគលិក្រកសួងសុខភបិល នងិអនក្រ វ្រជវេន ម កលវទិយល័យជតិ
េវជជ ្រស្តេដីមបអីភវិឌ   និងេ្របី្របស់ទិននន័យែដលបន្របមូល/រក ទុក។  

សូចនករករងរ្រតវូបនកំណត់ដូចខងេ្រកម។ លកខណៈ្រសេដៀងគន នឹង្របព័នធដឹកជញជូ ន
សេ្រងគ ះបនទ ន់ េគលេ ចុងេ្រកយៃនករ្របមូល/កររក ទុក/ករេ្រប្ីរបស់ទិននន័យ គឺ្រតូវែកលម្អករ
វនិឆិឆ័យអនករងរបួស នងិអនកជំង ឺ បុ៉ែន្ត្រកុមសិក បនសេ្រមចចិត្ត្របមូល/រក ទុក/េ្របី្របស់ទិននន័យទងំ
េនះវញិ េ េយហតុថករែកលម្អករវនិិឆឆ័យេនះ ្រតូវករេពលេវ េ្រចីនេពក។ ស្រមប់ករេ្រប្ីរបស់
ទិននន័យ ្រកុមសិក ចង់បញចូ លទងំករ យតៃម្លេទេលីគុណភពៃនករពយបលេន មមនទរីេពទយេន
កនុងតំបន់េគលេ  ប៉ុែន្តបន យតៃម្លេលីទិននន័យមុនមកដល់មនទរីេពទយវញិ េ យ រករសិក ្រគន់ែត
ចង់េផ្ដ តេទេលីករែថទមុំនេពលមកដល់មនទរីេពទយប៉ុេ ្ណ ះ។ 
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ករ្របមូល
ទនិនន័យ 

・ភគរយៃន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលេ្របី្របស់ទ្រមង់ ងធមម  ស្រមប់េធ្វី
កំណត់េហតុស្ដីពីសកមមភព 

・ភគរយៃនទិននន័យែដលបនបត់បង់ 
កររក ទុក
ទនិនន័យ 

・ភគរយៃន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលរក ទុកកំណត់េហតុស្ដីពីសកមមភព 
・ភគរយៃន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលមនទិននន័យេអឡចិ្រតូនិក 

ករេ្រប្ីរបស់
ទនិនន័យ 

・ភគរយៃន្រកុមសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលកត្់រ ចំននួ និងេធ្វីរបយករណ៍ 
・ភគរយៃន្រកុមសេ្រងគ ះែដលបញជ ក់េឡងីវញិេលីកំណត់េហតុស្ដីពីសកមមភព 

 

៤. សននិ ្ឋ ន 
េនទី្រកុង្រកុងភនំេពញ នងិតំបន់ជេ្រចីន មបេ ្ត យផ្លូវជតិ អនកជំងឺរងរបសួភគេ្រចីនគឺ

ប ្ដ លមកពីករប៉ះទងគិចេ យយនយន្ត េហយីចំននួរងរបសួកន់ែតមនករេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់ 
េ យ រផ្លូវថនល់កំពុង្រតូវបន ថ បនជួសជុល បងករករលំបកដល់ច ចរណ៍។ ្របសិនេបី ថ នភពន
េពលបចចុបបននេនែតបន្តេទេទៀត អ្រ រស់ នមនជីវតិ មរយៈ
្របព័នធសេ្រងះបនទ ន់ នឹង្រតូវបនថយចុះ េហយីកំេនីនអនករងរបួស
េ យ រេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍នឹងេកនីេឡងី។ េគលបំណងចំបង
កនុងករសិក េនះ គឺេដមីបបីេងកីន ្រ រស់ នមនជីវតិ មរយៈ
ករព្រងឹង្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន។់ ប៉ុែន្តេដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ
សុខភពបងកេ យេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ េយងី្រតូវពិចរ េលី
វធិនករសុវតថិភព មដងផ្លូវ។  

ករព្រងឹង្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន ់មិនែមន្រគន់ែតជបញ្ហ របស់េស  ឬករអបរ់អំំពកីរសេ្រងគ ះ
បនទ ន់េនះេទ។ ទមទរេ យមនវធិនករជតិេដមីបកីត់
បនថយករប៉ះទងគិចេ យយនយន្ត ករព្រងងឹចបបច់ ចរណ៍ 
ព្រងឹងករេធ្វចី ចរណ៍របស់្របជពលរដ្ឋ និង្របព័នធដកឹជញជូ ន
ធរណៈផងែដរ។ ជករសំខន់ ស់កនុងករព្រងឹងេលីករ
មឃត់ករេបកីបរេពល្រសវងឹ នងិ្រតូវមុងឹម៉ត់អនុវត្ត មចបប់

ច ចរណ៍ថន ក់ជតិ េដីមបកីត់បនថយករប៉ះទងគិចេ យយនយន្ត
្រសបេពលកំពុងខតិខំព្រងឹង្របព័នធសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 

តួនទីវស័ិយសុខភបិល គឺ្រតូវទទួល គ ល់ថេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ជបញ្ហ សុខភព នងិ្រតូវ
មនេគលេ ែកលំអ ព្រងឹងបញ្ហ សុខភពរបស់្របជពលរដ្ឋ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជមិន្រតមឹែត្រតូវ
ទប់ ក ត់េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ប៉ុេ ្ណ ះេនះេទ ែត្រតូវព្រងឹងសកមមភពបរ ិ ថ ន និងករកត់បនថយែផ ង
ពុលកនុងេពលែតមួយ។ ករែកលម្អបរ ិ ថ នផ្លូវថនល់ ករ្រគប្់រគងច ចរណ៍ និងែផនករេរៀបចំទី្រកុងគឺ
សថិតេនេ្រកពីវសិ័យសុខភិបល ប៉ុែន្តបញ្ហ េនះគួរែតមនសំេណីេដីមបែីកលំអបរ ិ ថ នផ្លូវថនល់ និងកររស់

របូភព ៥ & ៦៖ ផ្លូវេនកមពុជ 
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េន (ដូចជ ករែកលំអអគរសុវតថិភព ករែកលំអ្របព័នធដឹកជញចូ ន ធរណៈេដមីបកីត់បនថយបញ្ហ
ច ចរណ៍) សំេ េ ះ្រ យបញ្ហ សុខភព នងិេធ្វេី យ្របជពលរដ្ឋមនសុខភព្របេសីរេឡងី។ 
 
(*្រកុមសិក សូមអរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ អងគករ SBSI របស់េ កេវជជបណ្ឌិ ត Peter Z.LI និង 
កញញ  Michie Nishiguchi ែដលបនសកមមគ្ំរទកនុងករសិក េន្របេទសកមពុជ។ ្របសិនេបី
មិនមនករគ្ំរទដ៏សកមមពីសំ ក់េ កេវជជបណ្ឌិ ត និងកញញ េទ ្រកុមសិក ពុំ ចទទួលលទធផលដ៏
្រតចះ្រតចង់េនះេឡយី។) 
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របូភព៖ មនទីរេពទយែដលមនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ និង្រកុមសេ្រងគ ះេន្រកុងភនេំពញ 

 

សមគ ល ់
  : ថ បន័/រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះសហករជមួយប ្ដ ញ ១១៩ (ែតេពលមនមហន្ត យ) 

  : មនទីរេពទយមនរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះែតមិនែមនជប ្ដ ញ ១១៩

Maternal 
and Child 

Army 
Hospital 

PHN Health 
Dept..

Cham 
Kamon 
PHN 

Pediatric 

ODW 
Hospital 

NCTC 

Kossamak 

Calmette

SBSI 

Municipal 

Khmer-
Soviet 
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ឧបសមពន័ធ 
េគលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រអភិឌ នែ៍ផនករដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន ់

 

(*ដក្រសង់ និងករែកស្រមួលពី្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងករងរ និងសុខុមលភព គេ្រមងករ្រ វ
្រជវកិចចសហ្របតបិត្តិករេវជជ ្រស្តអន្តរជតិ (១៦ Ko ៤) ករ្រ វ្រជវស្ដីពីករែថទកំរសេ្រងគ ះ
បនទ ន់និងករែថទពីំេ្រគះថន ក់របស់អងគភព េន្របេទសកំពុងអភវិឌ  នងិរបយករណ៍្រ វ្រជវឆន  ំ
២០០៦) 
 
េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ករែថទរំបសួបះ៉ទងគចិមុនេពលេទដល់មនទរីេពទយ នងិ្របពន័ធដឹកជញជូ នេន
កែន្លងខ្វះធនធនៃន្របេទសែដលមន្របក់ចំណូលតិច នងិមធយម។ 
 
េសៀវេភែណនេំនះេផ្ដ តេទេលីករេ្របី្របស់ធនធនែដលមន្រ ប់ នងិករេកៀងគង្របជជនេនកនុង
សហគមន៍ ជជងករែណនពំីគំរូៃន្របព័នធសេ្រងគ ះមុនេពលេទដល់មនទរីេពទយេនបចចមឹ្របេទស េដីមបី
បេងកីតគំរូថមីៃនករែថទរំបសួប៉ះទងគិចមុនេពលេទដល់មនទីរេពទយ និង្របព័នធដឹកជញជូ នេនកែន្លងែដលខ្វះ
ធនធន។ 
 

១. ករបេងកីត្របព័នធដឹកជញជូ ន 
២. ករបេងកីតប ្ដ ញទំនកទំ់នងកនុងចំេ មអគរពិនិតយសុខភព 
៣. ករបេងកីតប ្ដ ញសេ្រងគ ះពីសហគមនេ៍ទមនទរីេពទយែថទសុំខភពជំនញ 
 
១. ្របពន័ធដកឹជញជូ ន 

ភពចបំច់េនកនុង្របព័នធដឹកជញជូ ន៖ េនេពលែដលអនកទទលួអនកជំងឺរបសួធងនធ់ងរ េហយីអនក
មិន ចពយបលេនកែន្លងអនកបនេទ អនក្រតូវេរៀបចំមេធយបយដឹកជញជូ នគត់េទកន់មនទរីេពទយែដល
មនសមតថភពខពស់ជងេនះ។ ្របសិនេបីអនកមិនមនមេធយបយដឹកជញជូ ន អនក្រតូវចត់ែចងករេរៀបចំ
ដូចខងេ្រកម៖ 
១.១. េនេពលែដលអនក ចេ្របីរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេនមនទរីេពទយេផ ងេទៀតែដលមនសមតថភព
ខពស់ជងអនក  អនក្រតូវដឹងជមុននូវរេបៀបេ រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ។ អនក្រតូវកំណត់អពីំ៖ 

 រេបៀបទក់ទងមនទីរពយបល េដីមបេី រថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ (េតីេលខទូរស័ពទមួយ  េតីអនក
ជអនកទទួលខុស្រតូវ) 

 េតីអនកជំងឺ្រតូវចំ យេលីៃថ្លដឹកជញជូ នប៉ុនម ន? 
 េតី្រតូវេ ះ្រ យេ យរេបៀប  ្របសិនេបីរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះមិនទំេនរ (ជប់រវល់ ឬេ្របី

មិនបន) 
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១.២. ្របសិនេបីរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះេនកែន្លងរបស់អនកមិនទំេនរេទ អនក្រតូវេរៀបចំវធិីេផ ងេទៀតេដីមបី
ដឹកជញជូ ន។ េបីអនកមិនមនថវកិសេទ  អនក្រតូវគិតដល់ជេ្រមសីមួយចំននួដូចខងេ្រកម រមួមនជំនយួពី
សហគមន៍េដីមបទិីញយនយន្ត (េទច្រកយនយន្ត ម៉ូតូកងបី់ ឬ្របេភទយនយន្តេផ ងេទៀត)។ េនេពល

អនកែស្វងរកធនធនេនកនុងសហគមន៍ អនក្រតូវគិតដល់និរន្តភព។ 
 ចុះកចិចសនយជមួយអនកេបកីបរេ យដឹកអនកជំងឺេនេពលមនរកណីសេ្រងគ ះបនទ ន់ 

◊ អនក្រតូវកំណត់តៃម្លជមួយអនកេបកីបរជមុន។ េនេពល្របជពលរដ្ឋមិន ចទទួលយកតៃម្ល
េនះបន ្រតូវមនកររមួចំែណកស្រមលករលំបក ឬឧបតថមភធនកនុងកមមវធិី។ ករបង់្របក់
មុន និង្របព័នធធន ៉ប់រង ចជករ្របេសីរជងករយកៃថ្លេស កមមេនេពលេ្របី្របស់។ 1 

◊ អនក្រតូវកំណត់ពីរេបៀបទំនក់ទំនងជមួយអនកេបកីបរែដលបនចុះកិចចសនយ។ ដបូំង អនកគួរ
ដឹងថគត់េនឯ ។ ្របសិនេបីគត់ដឹកអនកដំេណីរ ឬទំនញិ មផ្លូវដែដល ល់ៃថង អនក
ចរកេឃញីអនកេបកីបរេនះបនយ៉ងងយ្រសួល។ ្របសិនេបីផ្លូវេធ្វដំីេណីររបស់គត់េន

ជិតសហគមន៍ គត់ក៏ ចមកយកអនកជំងបឺនយ៉ង្រសួល។ ទីពីរ អនកគួរកំណត់រេបៀប
ទូរស័ពទេទអនកេបកីបរេនះ។ ្របសិនេបីគត់មនទូរស័ពទ ជករងយ្រសួលទក់ទង។ 
មយង៉េទៀត អនកគួរបញជូ នបុគគលិកេទកែន្លងែដលគត់រស់េនេ យជិះកង់ ឬម៉ូតូ។ បុគគលិក
េនះ្រតូវ គ ល់អនកេបកីបរ ឬអនកេបកីបរ្រតូវពក់ ្ល កសមគ ល់ខ្លួន។ េនកនុង្របេទសនេីហ យ៉ 
អនកេបីកបរពក់ ្ល កសញញ េដមីបេី យ្របជជនកនុងសហគមន៍ ចចំ ពួំកេគបន 2 ។ 

◊ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអនកេបីកបរមនពីរវធិីសំខន់ៗ។ អនកេបកីបរ ចផ្ដល់ករសេ្រងគ ះបឋម
ដល់អនករងរបួសបន េនេពលពួកេគែសងអនកជំងពីឺកែន្លងេកតីេហតុ។ 3 អនកេបកីបរនឹងមន
ករេនឿយហត់េ្រពះគត់្រតូវ្របយត័នចំេពះករខូចខត និងករ ្ល ប់េន មផ្លូវ។ 1 ករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល ចជួយស្រមួលករណីេនះបន។ 

◊ អនកគួរែតកំណត់ពីរេបៀបេដមីបរីកអនកេបកីបរេនៃថងឈប់សំ ក។ ករកំណត់េនះ ច ្រតូវបន
យកមកពិចរ េ យចុះកិចចសនយ។ តែម្លស្រមប់េស េនេពលយប់ ចនងឹែថ្លជងេន
េពលៃថង។ អនកេបកីបរខ្លះ ចនឹងមិនយល់្រពមេទយកអនកជំងឺេនេពលយប់ ឬេនៃថងឈប់
សំ កេទ។ 

 េនេពលរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះឯកជន ឬ ធរណៈមិនទំេនរ អនកគួរគិតដល់វធិដីឹកជញជូ ន
េផ ងេទៀត។ មូ៉តូ ឬរុមឺក៉គិ នសេ្រងគ ះ មនៃថ្លេស េថកជងរថយន្តគិ នសេ្រងគ ះ។ ច 
ជួយដឹកជញជូ នេទមណ្ឌ លសុខភពបន។ 4 
◊ អនកេបីកបរគួរមនទំនក់ទំនងជមួយ្របជជនកនុងសហគមន៍ អនកេ្របី្របស់ េដីមបពីិភក គន
ពីរេបៀបេ្របី្របស់វធិី ្រស្តសេ្រងគ ះទងំេនះ។ េដីមបេី យេ្របី្របស់បនយូរ អនកគួរគិតៃថ្លពី
អនកេ្របី្របស់ស្រមប់ៃថង ងំ និងករជសួជុលកនុងតៃម្លែដលពួកគត់ ចចំ យបន។ គរួ
មនករគិតគូរអំពកីរបងៃ់ថ្លជមុន។ 
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◊ េនេពលមណ្ឌ លសុខភពមនមេធយបយសេ្រងគ ះែបបេនះ គរួមនករកំណត់រកមនុស
ទទលួខុស្រតូវ។ េ យ រែតមណ្ឌ លសុខភពមិន ចជួលមនុស េធ្វីករេនះបន ដូេចនះ
សមជកិបុគគលិកមណ្ឌ លសុខភពគួរទទួលបនទុកេលីកិចចករេនះ។ 

◊ ្របជជនគួរមនករយល់ដឹងពីយនយន្តគិ នសេ្រងគ ះេនកនុងមណ្ឌ លសុខភពេដីមបពួីក
គត់ ចទក់ទងបនេនេពលមនករសេ្រងគ ះបនទ ន់ ជជងេ យពួកគត់េរៀបចំករដឹក
ជញជូ នអនកជំងេឺ យខ្លួនឯង។ 

 េទះបីជមិនមនយនយន្តសំ បដឹ់កជញជូ នក៏េ យ ក៏គួរមនករពយយម្របកបេ យគំនតិ
ឈ្ល សៃវ ដូចជករដកឹជញជូ ន ម កង់ កណូត ទូក និងរេទះជេដមី។1,5 
◊ អនកគួរែស្វងយល់ពី្របសិទ្ឋភពរបស់្របពន័ធថមីេនះ។ េន មតំបន់ទំនប កងក់៏្របេសីរជងករ
េដរី ប៉ុែន្តេនតំបន់ដៃទេទៀត កង់ពុំ ចេ្របីករបនេឡយី។ 1 

◊ ជំេនឿវបបធម៌េពលខ្លះេធ្វេី យ្របជពលរដ្ឋញេញីតកនុងករេ្រប្ីរបស់ករដកឹជញជូ ន្របេភទ
េនះ។ ្រស្តីមនៃផទេពះេន្របេទសម៉ វ ីមិនចង់េ យអនកដៃទេឃញីខ្លួនជិះកងេ់ដមីបី
សេ្រងគ ះេឡយី។ 1 

១.៣  ្របជពលរដ្ឋគរួយល់ដងឹអំព្ីរបព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ េបមីិនដូេចន ះេទ ពកួេគនឹងមិនេ្របី
្របស់្របព័នធេនះេឡយី េហយីពួកេគនឹងពយយមេរៀបចំករដកឹជញជូ នេ យខ្លួនឯង។ 
 ផ ព្វផ យព័តមនអំព្ីរបព័នធដឹកជញជូ នសេ្រងគ ះបនទ ន់ែដលមន្រ ប់ 
 ផ ព្វផ យព័តមនអំពរីេបៀបេ្របី្របស់្របព័នធេនះ៖ រេបៀបទំនកទំ់នង (េលខទូរស័ពទ) រេបៀបបង់

្របក់ជមុន ឬ្របព័នធែចករែំលកេ្រគះថន ក់ជេដមី ។-ល-។  
 
២. ទនំកទ់នំងរ ងមនទីរេពទយនឹងមនទីរេពទយ 
២.១ លិខតិបញជូ ន ៖ 

ករបញជូ នព័តម៌នអំពអីនកជំងគឺឺជកិចចករសំខន ់ េនេពលបញជូ នអនកជំងឺេទមនទីរេពទយែដល
មនសមតថភពខពស់។ ពត័៌មនស្ដីពី្របវត្តិ និងករពយបលរបស់អនកជំងឺពីមនទរីេពទយបញជូ នេចញ និង
ថ នភពអនកជំងឺ នងឹ ចជយួធនថ មិនបងកេ យមនភពកន់ែតធងនធ់ងរ និងទទលួបនករ

ពយបលសមរមយេនមនទេីពទយមួយេទៀត។ 
 អនកគួរែតេធ្វលិីខិតបញជូ ន ឬលិខិតផ្លូវករមួយ។ អនកគួរែតកណត់មុខងរៃនលិខិតថជ "លិខិត 

បនទ ន់" ែដលេ យអនកជំងឺ ចពិេ្រគះជមួយអនកជំនញបនេ យមិនចបំច់រងច់យូំរ។  ែបប
េនះ ចកត់បនថយករបញជូ នករេទេពទយខ្លួនឯងេដីមបសីេ្រងគ ះបនទ ន់។ 
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២.២. ករេ ទរូសព័ទបញជូ នអនកជំង៖ឺ 
 ្របសិនេបីមនទរីេពទយទទលួអនកជំងឺ្រតូវបនេគផ្តល់ដំណឹងជមុន េនះេគ ចេរៀបចំមនទរីេពទយជ

មុនស្រមប់ទទលួអនកជំងឺរបសួធងនធ់ងរ។ េហតុេនះ បុគគលិកៃនមនទរីេពទយបញជូ នអនកជំង្ឺរតូវទក់ទង 
( មទូរស័ពទ ឬវទិយុទក់ទង) េទបុគគលិកៃនមនទរីេពទយេនះមុនេពលបញជូ នអនកជំងេឺចញ។ េន
េពលេ ទូរស័ពទ ព័ត៌មនេនកនុងលិខិតបញជូ នអនកជំងឺគួរ្រតូវបនេគបញជូ នេទមនទរីេពទយេនះែដរ។ 
េទះេនះបងកេ យមនករងរេ្រចីនក៏េ យ ប៉ុែន្តេគលបំណងៃនករេ ទូរស័ពទ គឺេដមីបអីនុ
ញញ តេ យបុគគលិកៃនមនទរីេពទយទទលួអនកជំងឺ េរៀបចំករចប់េផ្តីមៃនករពយបលេ យបន
សម្រសប នងិទន់េពល។  

 
២.៣. ពត័ម៌ន្រតឡប ់
 េនេពលែដលអនកជំង្ឺរតូវបនបញជូ ន្រតឡប់មកមណ្ឌ លសុខភពវញិ ព័តម៌ន្រតឡប់ក៏្រតូវេផញមីក

វញិែដរ។ ជព័តម៌នសំខន់ ជពិេសសស្រមប់បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព ម ន ថ នភព
អនកជំងឺ។ ជងេនះេទេទៀត ក៏សំខន់ស្រមប់អបរ់៖ំ បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព ចដឹងពី
លទធផលៃនករបញជូ នរបស់ពួកេគ។ េគ ចដងឹពីលទធផលថេតីករបញជូ នរបស់ពួកេគសម្រសប 
និងទន់េពលឬេទ។ 

 
២.៤ ប ្ត ញ្របឹក មទរូសព័ទ៖ 

្របសិនេបីករ្របឹក ពិេ្រគះេយបល់របស់អនកឯកេទស ចេធ្វបីន ២៤ េម៉ង ម្របព័នធទូរស័ពទ
ពិតជជំនយួដ៏្របេសីរសំ បបុ់គគលិករបស់មនទេីពទយបែង្អក ឬបុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព។ អនកឯកេទស
ចផ្តល់្របកឹ ថេតី្រតូវដឹកជញជូ នអនកជំងឺេទកន់មនទេីពទយែដលមនលំ បខ់ពស់ ឬ្រតូវេរៀបចំេ យមន

អន្ត គមន៍បនទ ន់ ្រពមទងំរេបៀប្របតិបត្តិករ។ មុនេពលេផទរ ្របសិនេបី ថ នភពវវិឌ េទកន់ែតធងនធ់ងរ 
បុគគលិកមនទេីពទយបែង្អកឬមនទីេពទយរដ្ឋ ្របឹក េយបល់េដមីប្ីរគប់្រគង ថ នភពកនុងកំពុងេពលេធ្វីដំេណីរ 
(្របសិនេបីបុគគលិក ចអមដំេណីរេទជមួយអនកជំងឺ)។ េលីសពីេនះេទេទៀត បុគគលិកេន មតំបន់
ច់្រសយលនឹងមិនមន រមមណ៍ថឯេកេទ េនេពលែដលពួកេគមនប ្ដ ញែបបេនះ។ 
 អនកគួរែតចត់ ងំអនកឯកេទសេនកនុងមនទេីពទយបែង្អក ឬមនទេីពទយរដ្ឋេ យមនពិេ្រគះេយបល់

មទូរស័ពទេនអគរែថទសុំខភពក្រមិតបឋម នងិមធយម។ េនេវនយប់ េវជជបណ្ឌិ ត្របចកំរ
ចពិេ្រគះេយបល់ មទូរស័ពទបន។ េ យេហតុថ ភរកិចចេនះនឹងេធ្វេី យបនទុកករងរ

អនកឯកេទសកន់ែតមនេ្រចីន គួរមនករេរៀបចំជមុនេនមនទីរេពទយែថទសុំខភព េ យពិភក  
និងសេ្រមចេ យមនសមរមយ។ 
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២.៥. ប ្ដ ញបញជូ នអនកជំង ឺ
បុគគលិក្រគប់ក្រមិតគួរែត គ ល់គន េទវញិេទមក។ បុគគលិកេនមណ្ឌ លសុខភព គរួែតដឹងពី

សមតថភពៃនមនទរីេពទយបែង្អក ឬមនទរីេពទយេផ ងេទៀត ែដលេនជិតបំផុតកនុងតំបន់របស់ពួកេគ និង
ជំនញរងរបស់េវជជបណ្ឌិ ត។ ព័តម៌នេនះ ចជួយស្រមួលេ យពួកេគសេ្រមចចិត្តបនយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ 
បុគគលិកេនមនទរីេពទយបែង្អកគួរែតដឹងពីសមតថភពរបស់បុគគលិកេនមណ្ឌ លសុខភពេដមីបេី យពួកេគ
ចផ្ដល់អនុ សន៍បនសមរមយថេតីគួរបញជូ នអនកជំង ឺឬយ៉ង ។ គួរមនករវនិចិឆ័យេលីករបញជូ នជ
យលកខណ៍អក រេ យែផ្អកេលីសមតថភពរបស់បុគគលិកេនមណ្ឌ លសុខភព និងេនមនទរីេពទយ

បែង្អក។ 
 ចបំច់្រតូវេបីកវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ផ្ដល់ជំនញទំនកទំ់នងរ ងបុគគលិកេនមណ្ឌ លសុខភព 
និងបុគគលិកេនមនទរីេពទយបែង្អក។ មរយៈព័តម៌នទងំេនះ ពួកេគ ចេធ្វកីរវនិិចឆ័យបញជូ នជ
យលកខណ៍អក របន។ េបីមិនដឹងពីសមតថភពរបស់បុគគលិកទងំអស់េនកនុង្របព័នធែថទំ

សុខភពេនះេទ ករវនិចិឆ័យសមរមយក៏មិន ចេធ្វបីនែដរ។ ករទំនក់ទនំងែបបេនះក៏ ចជួយ
ស្រមួលដល់ករេ្រប្ីរបស់លិខិតបញជូ ន និងលិខិតព័ត៌មន្រតឡប់បនែដរ។ 

 
២.៦. ករ កប់ញចូ ល្រគូែខ មរេទកនុងប ្ដ ញបញជូ នអនកជំង ឺ

ជធមម  ្រគូែខមរ ជពិេសស្រគូតឆ្អងឹបក់មិន្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុងប ្ដ ញបញជូ នអនកជំងេឺទ។ 
ករអនុវត្តរបស់ពួកេគខ្លះមនេ្រគះថន ក់ ែដលប ្ដ លេ យមនផលវបិក ឧទហរណ៍ៈ ករតឆ្អងឹខុស
េ យ្រគូតឆ្អឹង ចប ្ដ លេ យមនដំេបរលួយ េហយីឈនដល់ករកត់ៃដេជីងេទៀតផង។ 6 េវជជ
បណ្ឌិ តខ្លះ ទ កេ់សទីរកនុងករ ក់បញចូ ល្រគូតឆ្អងឹេទកនុង្របព័នធែថទសុំខភព។ េគលករណ៍ែថទរំបួស
ប៉ះទងគិចធងនធ់ងររបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក មិនបនបញជ ក់អំពផីលលំបក ្រកកេ់ឡយី។ េ យ
រ្របជជន ចរក្រគូតឆ្អឹងបន និងេ យមនករទទលួ គ ល់ពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋ េយងី្រតូវ

ពិចរ េទេលីករផ្ល ស់ប្ដូរ្រគូែខមរែដរ។ អនកជំងឺរបសួប៉ះទងគិចជេ្រចីន បនមកពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
្រគូតឆ្អងឹមុនេពលេទពយបលេន មមនទរីេពទយ 7។ 
 
៣. ប ្ត ញស្រមបក់ររស់ នមនជីវតិ 
៣.១ ប ្ត ញអនកសម្័រគចតិ្តសហគមន ៍

េន មតបំន់ ច់្រសយលៃន្របេទសែដលមនចំណូទប និងមធយម ករែថទមុំនេពលមក
ដល់មនទរីេពទយមួយចំនួន មិន ចេធ្វីបនេឡយី េហយី ្រតូវករចំ យេពលជេ្រចីនេម៉ង (ឬេ្រចីនៃថង) 
េដមីបបីញជូ នេទមនទរីេពទយ។ ្របព័នធែថទកំរសេ្រងគ ះបនទ នេ់លីរបួសប៉ះទងគិច គឺជ្របព័នធពិេសសមួយេន
កនុងសហគមន៍។ ្របជពលរដ្ឋគួរែតជអនកចូលរមួចំែណកដំបូងបផុំតៃន្របព័នធេនះ េដីមបេី យ "ប ្ត ញ
ទំនក់ទំនងស្រមប់កររស់ នមនជីវតិ" ចបន្តេទមុខេទៀតបន។ ករចូលរមួពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋ
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េនកនុង្របព័នធែថទមុំនេពលេទដល់មនទរីេពទយ គឺជអនុ សន៍ដ៏្របេសីរបំផុត ជពិេសសេនកែន្លងែដល
ខ្វះធនធន 3,8 ។ 

 អនក ចេ្រជីសេរសី្របជពលរដ្ឋែដលមនទឹកចិត្តចងចូ់លរមួេនកនុងសហគមន៍ េហយីេរៀបចំពួកេគ
ជ្រកុមស្រមប់ែថទមុំនេពលេទដល់មនទីរេពទយ។ ្រតូវមនករបណ្តុ ះប ្ត លអំពរីេបៀប្រតមឹ្រតូវ
កនុងករសេ្រងគ ះបឋម និងរេបៀបេរៀបចំករដកឹជញជូ នអនកជំង។ឺ បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព គឺជ
មនុស កសមបំផុតស្រមប់បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រកុមអនកសម័្រគចតិ្ត ពេី្រពះពួកគត់ គ ល់សហគមន៍
ចបស់ ស់។ បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភពគួរ្រគប់្រគង ពិនិតយ និង យតៃម្លករអនុវត្តន៍របស់្រកុម 
េដមីបពីួកេគ ចជួយែកលំអ្របព័នធេនះ។ េនេពល្រកុមេនះបញជូ នអនកជំងេឺទមណ្ឌ លសុខភព 
ឬមនទីរេពទយ ព័ត៌មន្រតឡប់គឺមន រៈសំខន់ ស់េដមីបពី្រងឹង េលីកទកឹចិត្ត នងិបេងកីនជំនញ
របស់ពួកេគ ។11 

 បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព ច្រគប់្រគង្រកុមសម័្រគចតិ្ត។ ពកួគត់ក៏្រតូវទទលួផល្របេយជន៍ែដរ
េនករបណ្តុ ះប ្ត លស្ដីពីករែថទរំបសួប៉ះទងគិច។ ពួកគត់ ចែស្វងយល់ពីជំនញកនែ់តសុី
ជំេ បែនថមេទៀត។ ក្រមតិៃនជំនញែដល្រតូវករ គឺ ្រស័យេលី ថ នភពជក់ែស្តងកនុងតំបន់។ 
េន មតំបន់ ច់្រសយលឆង យពីមនទរីេពទយេន្របេទសកមពុជ បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភពបន
សិក ជំនញ ATLS យ៉ងេជគជ័យកនុងករកត់បនថយមរណភព 10 ។ បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព
ចអនុវត្តរេបៀប្រគប់្រគងករខូចខតែផនកេពះ 11 ។ 

 គួរផ ព្វផ យព័តម៌នថនរ ខ្លះជសមជកិៃន្រកុមសម័្រគេនសហគមន៍។ កនុង្របព័នធដឹកជញជូ ន
សេ្រងគ ះបនទ ន់ មភូមិេន្របេទសកមពុជ សមជកិទទួលបន ្ល កសញញ េដមីបី ក់ មផទះេដមីបី
បញជ ក់ថពួកគត់ជសមជិកសម័្រគចតិ្ត 12 ។   ្របជជនសហគមន៍និងសមជកិអនកស័ម្រគចិត្ត្រតូវ
គ ល់េលខទូរស័ពទេដមីបទីក់ទងមណ្ឌ លសុខភពជិតបំផុតកនុងករេ ទូរស័ពទរកជំនួយ។ 

 អនកពក់ពន័ធកនុង្របព័នធេនះ ចចូលរមួចំែណក និងបេងកនីករេជឿជក់េលីខ្លួនឯង េហយី ច
ែកែ្រប រកីចេ្រមនី ទទួល្របេយជន៍ពីកមមវធីិ ក្ល យជអនកពក់ព័នធដ៏សកមមមួយរូម។ ពួកេគ ច
មនឥទធិពលជវជិជមនេលីែផនករអនគត រមួចំែណកេរៀបចំ្របព័នធេឆ្លយីតបដ៏្របេសីរមួយ 13 ។ 
មិនដូចជករែថទជំំងឺដៃទេទៀតេទ ករសេ្រងគ ះបឋមេលីរបសួបះ៉ទងគិចមន្របសិទធកនុងករកត់
បនថយករ ្ល ប ់ឬជំងឺេផ ងេទៀត។ េនេពលពកួេគមនករេជឿជក់េលីខ្លួនឯង នងិមនសមតថភព
េដមីបកីំណត់េ ះ្រ យបញ្ហ  ពួកគត់នឹងបន្តេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេកតីេឡងីជបន្តបនទ ប់។ 

 
៣.២ ប ្ត ញទនំកទ់នំងរ ងមនទីរេពទយ 

"ប ្ត ញទំនក់ទំនង" មិនគួរកតផ់្ដ ច់ពីគន េទ លុះ្រ ែត្របជជនទទលួបនករែថទបំន
េពញេលញសិន។ េនេពលបញជូ នអនកជំងឺេទកន់មនទរីេពទយក្រមិតខពស់ ពួកេគជធមម មិនមនបុគគលិក
សុខភពមកជមួយេទ េ យ រែតបុគគលិកទងំេនះមនកតព្វកិចចកនុងករែថទអំនកជំងឺដៃទេទៀត
េនមនទីរេពទយរបស់ខ្លួន ។ 
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 កំឡុងេពលបញជូ ន អនកជំងឺធងន់ធងរគួរ្រតូវបនទទលួករែថទមូំល ្ឋ នដូចជករពយរួេសរ ៉ូម និងករ
្រគប់្រគងផ្លូវដេង្ហីម។ គរួមនមនុស យ៉ងតិចមន ក់ែដលមនជនំញែបបេនះេទ មអនកជំង។ឺ 
ករចត់ែចងបុគគលិក និងករបណ្តុ ះប ្ត លេ យកំណត់ទុកជមុន គឺជេរឿងសំខន់ ។ 
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[Referenced Websites] 

・Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation ODA Grant Aid Cooperation 

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html> 

・Japan International Cooperation 

<http://www.jica.go.jp/> 

・Christian and Missionary Alliance 

<http://www.cmalliance.org/> 

・Global Medic 

<http://globalmedic.ca/> 

  ・Medical Teams International 

<http://www.medicalteams.org/> 

  ・TICO 

<http://www.tico.or.jp/> 

・Ratnak International 
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<http://www.ratanak.org/> 

 ・Second Hand 

<http://2nd-hand.main.jp/> 

・GRAPHIS 

<http://graphis-ngo.jp/> 

・Bangkok Post 

<http://teakdoor.com/thailand-and-asia-news/36550-bangkok-rescue-workers-shoot-each-other.

html> 

 

 

」 


