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រមភកថ 

 ករកំណត់តួនទីនិងភរកិចចដល់ម្រន្តីផ្តល់េស សុខភព្រគប់្របេភទ និង ្រគប់លំ ប់
ថន ក់មន រ:សំខន់ជទីបំផុតែដលជ ករងរមួយ កនុង ចំេ ម ករងរកំែណ ទ្រមង់វស័ិយ 
សុខភិបលេដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករបរបិទនិងករវវិត្តៃន ថ នភពសុខភពរបស់្របជជន
កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

 ្រកសួងសុខភិបលសហករជមួយអងគករសុខភពពិភពេ កនិង្រកុមករងរបេចចក 
េទសមកពីមនទីរេពទយ និង ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លគិ នុប ្ឋ កននបនេរៀបចំេសចក្តីែណនំ
ស្តីពីនិយមៃនករែថទំែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះដ៏រងឹមំស្រមប់ អនក្រគប់្រគងករែថទំ និង  គិ នុ
ប ្ឋ ក-យិកអនុវត្តករងរែថទំអនកជំងឺឲយមន្របសិទ្ឋភព។ និយមៃនករែថទំេនះ្រតូវបន ក់
ឲយេ្របើ្របស់េនទូទំង្របព័ន្ឋសុខភិបល ធណ: កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ទំងថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិទំងកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងសុខភិបល និង  ្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋដៃទេទៀត្រពម
ទំងអងគករសមគម និង ៃដគូអភិវឌ រមួទំង វស័ិយឯកជនននេ យេផ្ត តេលើ ករអនុវត្តន៏និង
ករែបងែចកតួនទី គិ នុប ្ឋ កបឋម បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក និង បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក
កនុងវជិជ ជីវៈៃនករងរែថទំអនកជំងឺ ។ 

 ្រកសួងសុខភិបលសូមែណនំគិ នុប ្ឋ ក-យិក្រគប់ក្រមិតជំនញបេចចកេទសទំង
អស់្រតូវ្របតិបត្តិ និយមៃនករែថទំអនកជំងឺេនះឲយបនទូលំទូ យនិងហមត់ចត់កនុងករែថទំជំងឺ
្រគប់្របេភទនិង្រគប់ ថ នភពជូន្របជពលរដ្ឋ្របកបេ យគុណភពខពស់៕ 
  
      ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី            ែខ             ឆន ំ២០១៥

          អគគនយកបេចចកេទសសខុភិបល 
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

និយមៃនករែថទអំនកជំងឺេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យ្រកសួងសុខភិបល និងមនករជួយគ្ំរទ
ែផនកបេចចកេទស និងថវកិពីអងគករ WHO AHC Pittsburgh University, American Nurses 
Association. ្រកសួងសុខភិបលសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះឯកឧត្តម  េ ក្រសី ្រ ្ត ចរយ  េ ក 
េ ក្រសី និងអនកនងកញញ ែដលមន យនមខងេ្រកម៖ 

្រកុម្របឹក បេចចកេទសៃន្រកសងួសខុភិបល៖ 
១.ឯកឧត្តម ្រ ្ត ចរយ ធ     ្រគយុ  រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងសុខភិបល 
២.េ កេវជជបណ្ឌិ ត    សខុ ្រស៊ុន  ្របធននយក ្ឋ នមនទីរេពទយ 
៣.េ ក្រសី ្រ ្ត ចរយ  គត  ភួង  ្របធននយក ្ឋ នអភវឌិ ធនធនមនុស  
៤.Mr. Richard HenkerPhD, RN, CRNA, FAAN, Professor, Department of Nurse Anesthesia 

School of Nursing, University of Pittsburgh. 

៥.Ms. Carol J. Bickford,PhD, RN-BC, CPHIMS, FAAN, Senior Policy Fellow, Department of Nursing Practice  

& Work Environment, American Nurses Association.  

្រកុមករងរបេចចកេទសអភិវឌ ែដនកណំត់និងនយិមៃនករែថទអំនកជំងឺ៖ 
    ១. េ ក  កយុ វីរយ៉ី  ្របធនករយិល័យគិ នុប ្ឋ កនិងឆមប និងជ្របធន  

្រកុម្របឹក គណៈគិ នុប ្ឋ កជតិ 
២. េ ក្រសី ្របក ់ ម៉នី  ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលមនទីរេពទយកុមរអងគរ 
៣. េ ក អ៊ុន ន  អនុ្របធន្រកុម្របឹក គណៈគិ នុប ្ឋ កជតិ 
៤. េ កេវជជ មយុ ៊ ងហន៊ ់ អនុ្របធនករយិល័យគិ នុប ្ឋ កនិងឆមប 
៥. េ ក្រសី ែហម វ ី  អនុ្របធនករយិល័យគិ នុប ្ឋ កនិងឆមប 
៦. េ ក លមឹ  វុទធ ី  ្របធនករយិល័យបេចចកេទស បេចចកេទសែថទេំវជជ ្រស្ត 

    ៧. េ ក្រសី េម៉ ម៉លវីណ្ណ  មនទីរេពទយកល់ែម៉ត 
    ៨. េ ក្រសី េម៉ ន់ រ ី ្របធនគិ នុប ្ឋ កមនទីរេពទយបែង្អក្រកុងភនំេពញ 
    ៩. េ ក យក ់ សុ ថ   ្របធនគិ នុប ្ឋ កមនទីរេពទយបែង្អកេខត្តបត់ដំបង 

១០. េ ក ជ ប៉ូឡ ូ  មធយមសិក ភូមិភគបត់ដំបង  
         ១១. េ ក ឃនុ  កម៉ុ  មធយមសិក ភូមិភគកំពង់ចម 
 ១២. េ ក្រសី     លមឹ  ថវ ៉   ្របធនគិ នុប ្ឋ កមនទីរេពទយកុមរជត 
 ១៣. េ ក េទស េកតយ  មធយមសិក ភូមិភគកំពត 
 ១៤. េ ក យង៉ ់ េរម៉ មធយមសិក ភូមិភគសទឹងែ្រតង 
 ១៥. េ ក្រសី     កង ឡងុឆវវីណ្ណ  មនទីរេពទយ្រពះកុសុមៈ 
 ១៦. េ ក ប៉ក ់ សភុគ  មនទីរេពទយមិត្តភពែខមរសូេវៀត។ 
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និយមៃនករែថទនំិងសមតថកិចច 

១-និយមៃនករអនុវត្តៈ 

និយមទី១: ករប៉ន់្របមណ 
គិ នុប ្ឋ ក្រតូវេធ្វើករប៉ន់្របមណេ យ្របមូលទិននន័យឲយបនចបស់ ស់សីុជេ្រមសម្រសប

េទនឹងសុខភពអនកជំងឺ ឬ ថ នភពរបស់អនកជំងឺ។ 

ក. គិ នុប ្ឋ កបឋម៖ 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- ្របមូលទិននន័យមនលកខណៈជ្របព័នធេ យេធ្វើករប៉ន់្របមណដំេណើ រករៃន មុខងរ
សុខភពផ្លូវកយ និង  ផ្លូវចិត្តេ យគិតចប់ពីេពលទទួលអនកជំងឺឲយស្រមកេពទយ និង េពល
ចប់េផ្តើមករពយបល។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- ្របមូលទិននន័យបែនថមេទៀតេ យេធ្វើករប៉ន្របមណពី ផ្លូវ រមមណ៍ ករយល់ដឹង យុ

្របៃពណីបរ ិ ថ នេភទជំេនឿ សនទំនក់ទំនងបុគគល និងេសដ្ឋកិចចសងគម។ 
- ពិនិតយរកគុណតៃម្ល របស់អនកជំងឺ ចំណង់ចំណូលចិត្ត ត្រមូវករ និង ចំេណះដឹងៃន ថ នភព

ែថទំសុខភពរមួទំងត្រមូវករែផនករបូវន័្តដូចជ ររបូតថមភអនម័យ។ល។ េ យមនករ
ចូលរមួពីអនកជំងឺ្រកុម្រគួ រនិងអនកផ្តល់េស ែថទំេផ ងេទៀតឲយបនសមរមយ។ 

- េធ្វើករប៉ន់្របមណ្រកុម្រគួ រនិងផលប៉ះពល់ដល់អនកជំងឺ។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- េ្របើ្របស់ភស្តុ ងបេចចកេទសៃនករប៉ន់្របមណសមភ រៈ និងឧបករណ៍េផ ងៗេទៀតឲយបន 
សម្រសប។ 

- បក្រ យេ គវនិិចឆ័យនិងទ្រមង់ករែដលទក់ទងេទនឹង ថ នភពរបស់អនកជំងឺ។ 
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និយមទី២: ករេធ្វើេ គវនិិចឆយ័ 
គិ នុប ្ឋ កេធ្វើករវភិគទិននន័យែដលបនមកពីករប៉ន់្របមណេដើមបីកំណត់រកេ គវនិិចឆ័យឬ

បញ្ហ របស់អនកជំងឺ។ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- កំណត់រកនិងកត់្រ ភពមិន្រប្រកតីរបស់អនកជំងឺ និងេធ្វើរបយករណ៍ឲយបនសម្រសបជូន
េទអនកែថទំសុខភពឯេទៀត។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- ទញយកេ គវនិិចឆ័យ ឬបញ្ហ ពីទិននន័យៃនករប៉ន់្របមណ។ 
- េធ្វើឲយមនសុពលភពេ គវនិិចឆ័យ ឬបញ្ហ ជមួយអនកេ្របើ្របស់េស ែថទំសុខភព ្រកុម

្រគួ រ និង អនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពដៃទេទៀត  េទ ម កលៈេទសៈ ឲយបនសមរមយ។ 
- កត់្រ េ គវនិិចឆ័យេដើមបីស្រមួលដល់កិចចសហ្របតិបត្តិករ និងកំណត់លទធផលរពឹំងទុក្រពម

ទំងេធ្វើែផនករែថទំអនកជំងឺ។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- េ្របើ្របស់ទិននន័យែដលសមុ្រគ ម ញនិងព័ត៌មនែដលបនមកពីករសមភ សន៍ ករពិនិតយ និង
ដំេណើ រករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យេដើមបីកំណត់េ គវនិិចឆ័យ។ 

- ជួយបុគគលិកកនុងករអភិវឌ  និងរក សមតថភពកនុងដំេណើ រករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ។ 
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និយមទី៣: ែផនករ 
 គិ នុប ្ឋ កបេងកើត ែផនករេ យកំណត់  យុទធ ្រស្ត និង ក់ជេ្រមើសែថទំេផ ងៗេដើមបី 
ឈនេទសេ្រមចលទធផលរពឹំងទុក។ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- ផ្តល់ករគំ្រទស្រមប់ករកំណត់អំពីករេធ្វើែផនករៃនករែថទំអនកជំងឺ។ 
- កត់្រ ែផនករេ យេ្របើ ភ ស្តង់  ឬ េ យេ្របើពកយបេចចកេទស។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- បេងកើតែផនករែថទំស្រមប់អនកជំងឺមន ក់ៗ ជលកខណៈបុគគល ្រកុម្រគួ រ និងលកខណៈ
ថ នភពរបស់អនកជំងឺ្រពមទំងគុណតៃម្លជំេនឿ សន និង ករេគរពករែថទំសុខភព

ចំណង់ចំណូលចិត្ត ករេ្រជើសេរ ើសក្រមិតៃនករលូត ស់ រេបៀបៃនករេ ះ្រ យបញ្ហ
វបបធម៌ បរ ិ ថ នរបស់អនកជំងឺ និងបេចចកវជិជ ែដលមន្រ ប់។ 

- បេងកើតែផនករែដលជ ទិភពស្រមប់អនកជំងឺ ្រកុម្រគូ រ និងស្រមប់អនកេផ ងេទៀតឲយ
បនសម្រសប។ 

- ក់បញចូ លយុទធ ្រស្តកនុងែផនករេ យបញជ ក់អំពីេ គវនិិចឆ័យ ឬបញ្ហ នីមួយៗ។ យុទធ
្រស្តេនះស្រមប់៖ 

   ១-េលើកកមពស់ និងេធ្វើឲយ្របេសើរសុខភព 
   ២-បងក រជំងឺេ្រគះថន ក់ និងជំងឺឆ្លងេផ ងៗ 
   ៣-ស្រមលករឈចឺប់ 
   ៤-គំ្រទករែថទំចំេពះអនកជំងឺ ្ល ប់។ 

- ក់បញចូ លយុទធ ្រស្តស្រមប់ែថទំសុខភព ឬរយៈេពល យុ (ចប់ពីេពលេកើតដល់
េពល ្ល ប់)។ 

- ផ្តល់ករែថទំបន្តេនកនុងែផនករ។ 
- ក់បញចូ លភពទន់េពលៃនករេធ្វើអន្ត គមន៍េនកនុងែផនករ។ 
- េធ្វើករពិចរ អំពីផលប៉ះពល់ថវកិៃនែផនករែថទំចំេពះអនកជំងឺ ្រកុម្រគួ រអនកែថទំ 

ឬអនកែដលទទួលរងករប៉ះពល់ដៃទេទៀត។ 
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- េ្របើ្របស់ែផនករេដើមបី ផ្តល់ករែណនំដល់  សមជិក  ៃន  ្រកុមែថទំសុខភពដៃទេទៀត។ 
- ែកស្រមួលែផនករេទ មករប៉ន់្របមណអនកជំងឺេដើមបីឲយេឆ្លើយតបេទនឹងរង្វ ស់លទធផល

ៃនករែថទំ។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- េធ្វើបចចុបបននភពភស្តុ ងនិនន ករ និងករ្រ វ្រជវែបបវទិយ ្រស្ត។ 
- កំណត់យុទធ ្រស្តៃនករប៉ន់្របមណេ គវនិិចឆ័យ និងករេធ្វើអន្ត គមន៍ៃនករពយបល

េ យែផ្អកេលើភស្តុ ងថមីៗរមួមនទិននន័យករ្រ វ្រជវឯក រេយង និងចំេណះដឹងែផនក
គ្លីនិករបស់អនកជំនញ។ 

- េ្រជើសេរ ើស ឬេរៀបចំយុទធ ្រស្តេដើមបីបំេពញត្រមូវករជេ្រចើនៃនភពសមុ្រគ ម ញរបស់អនកជំងឺ។ 
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និយមទី៤: ករេធ្វើអន្ត គមន ៍
គិ នុប ្ឋ ក្រតូវេធ្វើអន្ត គមន៍េដើមបីែថទំអនកជំងឺ មែផនករែដលបនកំណត់។ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- ផ្តល់ករគំ្រទកនុងករអនុវត្តន៍ែផនករែថទំអនកជំងឺែដលបនកំណត់។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- សនមត់ពីករទទួលខុស្រតូវេដើមបីសុវតថិភពនិង្របសិទធភពៃនករេធ្វើអន្ត គមន៍ មែផនករ។ 
- សហករជមួយបុគគល្រកុម្រគួ រអនកែដលមនៃដគូ និងអនកែថរក ដៃទេទៀតឲយបនសមរមយ

េដើមបីឲយករេធ្វើអន្ត គមន៍មនសុវតថិភពជក់ ក់និងទន់េពលេវ ។ 
- បង្ហ ញអំពី កបបកិរយិែថរក ចំេពះអនកជំងឺអនកែដលមនៃដគូ និង្រកុមមនុស ែដល

ទទួលបនករែថទំ។ 
- េ្របើ្របស់បេចចកវទិយេដើមបី ស់ែវងកត់្រ ករទញយកទិននន័យករអនុវត្តន៍ដំេណើ រករែថទំ

និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករអនុវត្តន៍ករងរែថទំអនកជំងឺ។ 
- ផ្តល់ករែថទំទំង្រសុងែដលេឆ្លើយតបេទនឹង ត្រមូវករៃន ្របជជននន្រគប់ក្រមិត យុ។ 
- និយយគំ្រទស្រមប់ែថទំសុខភពែដលជចំណុចចំបច់េដើមបី បំេពញត្រមូវកររបស់អនកជំងឺ

េ យសងកត់ធងន់េទេលើត្រមូវករ្របជជននន។ 
- េ្របើ្របស់ចំេណះដឹងឲយបនសមរមយអំពីបញ្ហ សុខភពសំខន់ៗ និង ភពេផ ងគន ៃនវបបធម៌

កនុងករេធ្វើអន្ត គមន៍ មែផនករៃនករែថទំ។ 
- េ្របើ្របស់បេចចកវទិយករែថទំសុខភពែដលមន្រ ប់េដើមបីឲយអនកជំងឺទទួលេស  និង េធ្វើ

ឲយលទធផលរបស់អនកជំងឺកន់ែត្របេសើរេឡើង។ 
- េ្របើ្របស់ធនធននិង្របព័នធេផ ងៗេនកនុង្រគឹះ ថ នែថទំសុខភព និង សហគមន៍េដើមបីអនុវត្ត

ែផនករបនសេ្រមច។ 
- សហករជមួយអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពដៃទេទៀតពីមជឃ ្ឋ នេផ ងៗេដើមបីេធ្វើអន្ត គមន៍

និង ក់បញចូ លែផនករែថទំ។ 
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- ស្រមបស្រមួល មរេបៀបេផ ងគន ៃនករទំនក់ទំនងែដលេ្របើេ យអនកជំងឺ្រកម្រគួ រ និង
អនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពដៃទេទៀត។ 

- ក់បញចូ លករ្របតិបត្តិែថទំសុខភព មែបប្របៃពណី សន និង មែបបបនទ ប់បន ំ
េផ ងេទៀតែដលសម្រសប។ 

- អនុវត្តែផនករែថទំ ម កលេវ  េ យែផ្អកេលើ េគលេ  សុវតថិភពស្រមប់  អនកជំងឺ។ 
- េលើកកមពស់សមតថភពរបស់អនកជំងឺ  េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ករចូលរមួនិងេ ះ្រ យ

បញ្ហ ។ 
- កត់្រ ល់ករេធ្វើអន្ត គមន៍ និងករែកលម្អ្រពមទំងករផ្ល ស់ប្តូរឬលុបេចលែផនករែថទំ

ែដលបនកំណត់។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- េ្របើ្របស់អន្ត គមន៍េ យែផ្អកេលើភស្តុ ង និងពយបលេ គវនិិចឆ័យ ឬបញ្ហ ជក់ ក់
របស់អនកជំងឺ។ 

- ស្រមបស្រមួលករេ្របើ្របស់្របព័នធកនុងអងគភព និងធនធនសហគមន៍េដើមបីអនុវត្តែផនករ
ែថទំអនកជំងឺ។ 

- គំ្រទករ សហករ ជមួយ សហេសវកិដៃទេទៀត េដើមបី អនុវត្តែផនករៃន  ករែថទំឲយបន 
សេ្រមច។ 

- ក់បញចូ លចំេណះដឹង និងយុទធ ្រស្តថមីៗេដើមបីផ្តួចេផ្តើមេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរករអនុវត្តន៍ករ
ែថទំកនុងករណីលទធផលែដលរពឹំងទុកមិនទទួលបនេជគជ័យ។ 

- េ្របើ្របស់ជំនញៃនករ្រប្រស័យទក់ទងេជឿនេលឿនេដើមបី េលើកកមពស់ករទំនក់ទំនងរ ង
គិ នុប ្ឋ កនិងអនកជំងឺកនុងេគលបំណងផ្តល់បរបិទស្រមប់ករពិភក អំពី បទពិេ ធន៍
ៃនអនកេ្របើ្របស់េស ែថទំសុខភពនិងេលើកកមពស់លទធផលរបស់អនកទទួលេស សុខភិបល។ 

- ចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករបេងកើត  និងបន្តករេលើកកមពស់្របព័នធែដលគំ្រទៃនករអនុវត្តន៍
ែផនករ។ 
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និយមទី៥: ករ យតៃម្ល 
គិ នុប ្ឋ កេធ្វើករ យតៃម្លអំពីវឌ នភពៃនលទធផលករែថទំែដលសេ្រមចបន។ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម 
- ផ្តល់ករគំ្រទកនុងករអនុវត្តន៍ែផនករែថទំែដលបនកំណត់។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- បន្តេធ្វើករ យតៃម្លលកខណៈជ្របព័នធ និង ជលកខណៈែបបលកខខណ្ឌ អំពីលទធផលទក់ទង
េទនឹងរចនសមព័នធនិងដំេណើ រករែដលកំណត់េ យែផនករែថទំ និង មេពលេវ ែដល
បនេ្រគងទុក។ 

- សហករជមួយអនកជំងឺនិងអនកេផ ងេទៀតែដលជប់ទក់ទងេទនឹងករែថទំ ឬេទនឹង ថ ន
ភពៃនដំេណើ រករ យតៃម្ល។ 

- េ្របើ្របស់ទិននន័យែដលបនពីករប៉ន់្របមណបន្តេដើមបី ពិនិតយេឡើងវញិ េ គវនិិចឆ័យលទធផល
ែផនករនិងអន្ត គមន៍ មករចំបច់។ 

- ចូលរមួកនុងករប៉ន់្របមណនិងធនថ ករទទួលខុស្រតូវសមរមយកនុងករេ្របើអន្ត គមន៍
េដើមបីកត់បនថយករពយបល ែដលមិនចំបច់ និងកត់បនថយករឈឺចប់។ 

- កត់្រ លទធផលៃនករ យតៃម្លេនកនុងឯក រអនកជំងឺ។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- េធ្វើករ យតៃម្ល អនកជំងឺ្របសិទធភពៃនយុទធ ្រស្តែដលបនកំណត់ទក់ទងេទនឹងករេឆ្លើយ
តបរបស់អនកជំងឺនិងលទធផលរពឹំងទុកែដលសេ្រមចបន។ 

- បង្ហ ញលទធផលដល់អនកទទួលេស ្រកុម្រគួ រ និងអនកពក់ព័នធដៃទេទៀតេ យែផ្អក ម
បញញតិ្តេផ ងៗ។ 

- យតៃម្លភព្រតឹម្រតូវៃនេ គវនិិចឆ័យនិង្របសិទធភពៃនករេធ្វើអន្ត គមន៍ និងភពែ្រប្របួល
ទក់ទងេទនឹងលទធផលរពឹំងទុករបស់អនកជំងឺែដលទទួលបន។ 

- េធ្វើករសំេយគលទធផលៃនករ យតៃម្លេដើមបី កំណត់្របសិទធភពៃនែផនករស្រមប់អនកជំងឺ
្រកុម្រគួ រ    ្រកុមសហគមន៍ និង ថ ប័នេផ ងៗ។ 

- ែកស្រមួលែផនករេទ ម្របសិទធភពៃនករពយបល។ 
- េ្របើ្របស់លទធផលៃនករ យតៃម្លេដើមបីេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរដំេណើ រករ ឬ រចនសមព័នធ្រពមទំង

េគលនេយបយ ទ្រមង់ករឬពិធី រឲយបនសមរមយ។ 
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២. និយមៃន្របសទិធភពករងរវិជជ ជវីៈ 

និយមទី៦: សីលធម៌គិ នុប ្ឋ កអនុវត្ត្របកបេ យសីលធម៌ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- ផ្តល់ករែថទំ្របកដ្របជេ យរក  បងក រេគរពនិងករពរឯក ជយភព េសចក្តីៃថ្លថនូរសិទធិ
តៃម្លជំេនឿ្របៃពណីវបបធម៌ទំេនៀមទម្ល ប់ និង សនរបស់អនកជំងឺ។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- េ្របើ្របស់្រកមសីលធម៌េដើមបីជេគលករណ៍ែណនំស្រមប់ករអនុវត្ត។ 
- ទទួល គ ល់ភពសំខន់របស់អនកជំងឺនិង ្រកុម្រគួ រែដលជចំណុចសនូលៃនសមជិក្រកុម

បុគគលិកសុខភិបលនីមួយៗ។ 
- ជួយអនកជំងឺឲយេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេ យខ្លួនឯង។ 
- រក ករពយបល និង ទំនក់ទំនងរ ង អនកជំងឺ និង គិ នុប ្ឋ កឲយបនសមរមយកនុង ក្រមិត 

តួនទីវជិជ ជីវៈ។ 
- ្របកន់ខជ ប់ កបបកិរយិ មិនវនិិចឆ័យ េ យ មិនេធ្វើករស្តីបេនទ ស មិនបំភ័យឬ មិន្របែកក

ជមួយអនកជំងឺ។ 
- ចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ សីលធម៌ែដលទក់ទងនឹង  អនកជំងឺ    សហេសវកិ   ្រកុមកនុង្របព័នធ 

សហគមន៍ និង អនក្រគប់្រគង។ 
- ចត់វធិនករសម្រសប កនុងេពលមនករេកើតេឡើងនូវ ភពមិន្រសបចបប់ អសីលធម៌ ឬ

កបបកិរយិ មិនសមរមយែដល ចប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់ដល់ផល្របេយជន៍ឬ ថ ន
ភពរបស់អនកជំងឺ។ 

- និយយឲយបនចបស់ និង េនេពល ែដលសមរមយេដើមបី កសួរអំពីករ្របតិបត្តិែថទំ
សុខភពកនុងេពលចំបច់េដើមបី សុវតថិភព និង ករេលើកកមពស់ គុណភព ករែថទំអនកជំងឺ។ 

- និយយជំនួសអនកជំងឺេដើមបីសមធម៌ៃនករែថទំអនកជំងឺ។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- ចូលរមួកនុង្រកុមអន្តរវជិជ ជីវៈេដើមបី េ ះ្រ យករ្របឈមែផនកសីលធម៌ ផល្របេយជន៍   
និងលទធផល។ 

- ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីករ្របឈមផល្របេយជន៍ និងលទធផលៃនករែថទំពយបលដល់អនកជំងឺ
េដើមបីអនុញញ តឲយអនកជំងឺេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេធ្វើកិចចសនយ  ឬបដិេសធករពយបល។ 
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និយមទី៧: ករបណ្តុ ះប ្ត លបន្ត 

 គិ នុប ្ឋ ក្រតូវបន្តករបណ្តុ ះប ្ត លេដើមបីបេងកើនសមតថភពវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួនឲយបនជ្របចំ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម 

គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 
- ធនេលើករទទួលខុស្រតូវកនុងករ បន្តករសិក វជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួនេដើមបី អភិវឌ  និង រក

សមតថភពរបស់ខ្លួនជនិចច។ 
- េឆ្ល តឱកសសិក ជមួយសហេសវកិេដើមបីចូលរមួេធ្វើករែថទំសុខភព។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- ធនេលើករទទួលខុស្រតូវកនុងបន្តករសិក វជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួនេដើមបីអភិវឌ និងរក សមតថភព 

របស់ខ្លួនជនិចច។ 
- េឆ្ល តឱកសសិក ជមួយសហេសវកិេដើមបីចូលរមួេធ្វើករែថទំសុខភព។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- េធ្វើករសិក េឡើងវញិជេទៀងទត់ចំេពះករអនុវត្តរបស់ខ្លួនេ យភជ ប់េទនឹងករឆ្លុះបញច ំង 

ករពិនិតយែផនក គ្លីនិក ករ យតៃម្ល និង ែស្វងរកជំនួយៃន ករពិនិតយេឡើងវញិពីសហេសវកិ។ 
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និយមទី៨: ករអនុវត្តេ យេ្របើ្របស់ភស្តុ ងនិងករ្រ វ្រជវ 
គិ នុប ្ឋ កេធ្វើ ករ្រ វ្រជវ  និង យកលទធលៃន ករ្រ វ្រជវេដើមបី េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរករ 
អនុវត្តឲយបនសម្រសប។ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម 

គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 
- ជួយ និងចូលរមួ ល់សកមមភពៃនករសិក ្រ វ្រជវ។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- គំ្រទករេ្របើ្របស់ភស្តុ ងឬលទ្ឋផលកនុងេពលអនុវត្តករែថទំអនកជំងឺ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- េ្របើ្របស់ចំេណះដឹងថមីៗែដលែផ្អកេលើ ភស្តុ ងេ យយកលទធផលៃនករ្រ វ្រជវេដើមបី

េធ្វើជេគលករណ៍ែណនំស្រមប់អនុវត្ត។ 
- បង្ហ ញភស្តុ ងេនេពលេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរករែថទំអនកជំងឺ។ 
- ចូលរមួកនុងករ បណ្តុ ះប ្ត ល  និង  បំេពញតួនទីឲយបនសមរមយកនុងករ   បេងកើតករែថទំ 

អនកជំងឺេ យែផ្អកេលើភស្តុ ង មរយៈករសិក ្រ វ្រជវ។ 
- ែចករែំលកចំេណះដឹងបទពិេ ធន៍ និង លទធផលៃនករសិក ្រ វ្រជវជលកខណៈផទ ល់

ខ្លួន ឬជ្រកុមជមួយសហេសវកិនិងអនករមួករងរដៃទេទៀត។ 
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និយមទី៩: គុណភពៃនករអនុវត្ត 

គិ នុប ្ឋ កចូលរួម   េលើកកមពស់គុណភព ៃន  ករអនុវត្ត  ករងរែថទំអនកជំងឺ   ជ្របចំ។ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម  

គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 
- េ្របើ្របស់ករៃចន្របឌិត និង បេងកើតវធីិ ្រស្តថមីេដើមបីេលើកកមពស់គុណភពករែថទំអនកជំងឺ។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- បង្ហ ញគុណភពៃន ករែថទំ មរយៈករេ្របើ្របស់ឯក រែដលបនអនុវត្តដំេណើ រករ

ែថទំកនុងរបួភព្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ មនគណេនយយភព និងសីលធម៌។ 
- ចូលរមួកនុងករេលើកកមពស់គុណភពៃនករែថទំែដលមនសកមមភពដូចតេទ៖ 

  ១-កំណត់អំពីទិដ្ឋភពសំខន់ៗេដើមបី្រតួតពិនិតយគុណភពែថទំអនកជំងឺ 
  ២-េ្របើ្របស់ខន តរង្វ ស់េដើមបី្រតួតពិនិតយ គុណភព សុវតថិភព និង្របសិទធភពៃនករែថទំ 
  ៣-្របមូលទិននន័យេដើមបី្រតួតពិនិតយគុណភព និង្របសិទធភពៃនករអនុវត្តករងរែថទំ 

- ចូលរមួឬដឹកនំកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបីកត់បនថយតៃម្ល និងករ្រតួតពិនិតយកិចចករមិនចំបច់ 
- កំណត់បញ្ហ ែដលបនេកើតេឡើងកនុងករងរ្របចំៃថងេដើមបីែកលម្អដំេណើ រករែដលគម ន 

្របសិទធភព។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- វភិគគុណភពទិននន័យេដើមបីកំណត់ឱកសកនុងករេលើកកមពស់ករអនុវត្តន៍ករងរែថទំអនកជំងឺ 
- បេងកើតេសចក្តីែណនំេផ ងៗេដើមបី េលើកកមពស់ ករអនុវត្តន៍ ឬ លទធផលករងរែថទំ។ 
- ្របតិបត្តិសកមមភពេផ ងៗេដើមបីជំរញុករេលើកមពស់ គុណភពៃន ករអនុវត្តន៍ករងរែថទំ។ 
- បេងកើត្រកម្របតិបត្តិនិង យតៃម្លេគលនេយបយពិធី រ និងេគលករណ៍ែណនំេដើមបី

េលើកកមពស់គុណភពករែថទំអនកជំងឺ។ 
- ចូលរមួឬដឹកនំ្រកុមអន្តរវជិជ ជីវៈេដើមបី យតៃម្លករែថទំគ្លីនិក ឬេស ែថទំសុខភព។ 
- វភិគក ្ត ែដលពក់ព័ន្ឋនឹងគុណភពសុវតថិភព និង ្របសិទធភពៃនករែថទំអនកជំងឺ។ 
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- វភិគ្របព័នធ្រគប់្រគងរបស់មនទីរេពទយែដល ចជឧបសគគ និង រខំនដល់លទធផលគុណភព
របស់អនកជំងឺ។ 

- ្របតិបត្តិដំេណើ រករេដើមបីបំបត់ឬកត់បនថយឧបសគគេនកនុង្របព័នធ្រគប់្រគងរបស់មនទីរេពទយ។ 
- ផ្តល់ភពជអនកដឹកនំកនុង ករបេងកើត  និង  ្របតិបត្តិៃនករ េលើកកមពស់ គុណភពករែថទំ។ 
- បេងកើតវធីិ ្រស្តថមីៗែដលជកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងផ្ល ស់ប្តូរករអនុវត្ត និងករេលើកកមពស់លទធផល 

ែថទំសុខភព។ 
- េ្របើ្របស់លទធផលៃនករេលើកកមពស់គុណភពកនុងករផ្តួចេផ្តើមករផ្ល ស់ប្តូរករអនុវត្តន៍ និង

េធ្វើករែកស្រមួល្របព័នធផ្តល់េស ែថទំអនកជំងឺកនុងករណីចំបច់។ 
- ជួយពិនិតយេឡើងវញិ   និងែកលម្អពិធី រនិងេគលនេយបយរបស់មនទីរេពទយ។ 
- ជួយ  េធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត ល និងេធ្វើករអភិវឌ វជិជ ជីវៈដល់និសិ តនិងសហេសវកិេននឹកែន្លងេធ្វើករ 
- ផ្តល់ពត៌មន្រតឡប់ផ្តល់ករែណនំេដើមបីេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ និងេ ះ្រ យឲយមន្របសិទធភព

ល់ផលប៉ះពល់ដល់ ករផ្ល ស់ប្តូរចំេពះ ករអនុវត្តន៍របស់ខ្លួន   ឬ  ចំេពះមនទីរេពទយ។ 
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និយមទី១0: ករទនំក់ទនំង 
 គិ នុប ្ឋ កេធ្វើទំនក់ទំនងជមួយ អនកជំងឺ ្រកុម្រគួ រ  និង  ម្រន្តីសុខភិបលដៃទេទៀត។ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋមៈ 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- េធ្វើករទំនក់ទំនងជមួយអនកជំងឺ្រកុម្រគួ រ និងបុគគលិកសុខភិបលដៃទេទៀត។ 
- ប៉ន់្របមណពីជំនញទំនក់ទំនងរបស់ខ្លួនកនុងេពលជួបសំភសន៍អនកជំងឺ ្រកុម្រគួ រ  និង

បុគគលិកសុខភិបលដ៏ៃទេទៀត។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- េធ្វើករប៉ន់្របមណពីទ្រមង់ៃនករទំនក់ទំនងែដលចូលចិត្តរបស់អនកេ្របើ្របស់េស  
សុខភិបល ្រកុម្រគួ រ    និងសហេសវកិ។ 

- ប៉ន់្របមណជំនញទំនក់ទំនងរបស់ខ្លួនកនុងេពលេធ្វើករ្រប្រស័យទក់ទងជមួយ អនកេ្របើ
្របស់េស សុខភិបល ្រកុម្រគួ រ និងសហេសវកិដៃទេទៀត។ 

- បន្តករែស្វងរក ករចូលរមួេលើកកមពស់ ទំនក់ទំនង    និង   ជំនញដំេ ះ្រ យជេម្ល ះ។ 
- ផ្តល់ព័ត៌មនជក់ ក់ដល់អនកេ្របើ្របស់េស សុខភិបល ្រកុម្រគួ រ្រកុមអន្តរ:វជិជ ជីវៈ  

និងអនកពក់ព័ន្ឋដៃទេទៀតេដើមបីជួយបេងកើនភពេជឿជក់េលើេស សុខភិបល។ 
- កសួរអំពីេហតុផលគំ្រទដំេណើ រករៃនករែថទំ  និងេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេនេពលែដល

ព័ត៌មនទំងេនះមិនបនបង្ហ ញេដើមបីជ្របេយជន៍ដល់អនកជំងឺ។ 
- បង្ហ ញអំពីករសេងកត  ឬករ្រពួយបរមភែដលទក់ទងករេ្រគះថន ក់   និងករភ័ន្ត្រចឡំកនុង

ករែថទំ    ឬបរយិកសៃនករអនុវត្តន៍កនុងក្រមិតសមរមយ។ 
- រក ករទំនក់ទំនងជមួយ អនកផ្តល់េស ដៃទេទៀតេដើមបីកត់បនថយករ្របឈមេ្រគះថន ក់

ែដលពក់ព័ន្ឋនឹងករបញជូ នករផ្ល ស់ប្តូរកនុងករផ្តល់ករែថទំ។ 
- រមូចំែណកកនុងទស នៈវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួនេ យេធ្វើករ ពិភក ជមួយ្រកុមវជិជ ជីវៈដៃទេទៀត។ 
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គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- ផ្តួចេផ្តើមបេងកើត និងបញឈប់ករទំនក់ទំនងករពយបល មរយៈករេ្របើ្របស់ទំនក់ទំនង
សមរមយនិងអន្តរ:ជំនញទំនក់ទំនងេដើមបី ែថរក ទំនក់ទំនងែដលេគរពដល់ ែដនកំណត់
រ ងអនកជំងឺនិងខ្លួនឯង។ 

- ្ត ប់អនកដៃទេ យ្របកន់ ឥរយិបថ មិនលំេអៀងមិនវនិិចឆ័យេគរពទស នៈអនកដៃទ និង
បេងកើនករសំែដងភពខុសគន ៃនគំនិត និងទស នៈេផ ងៗ។ 

- ទំនក់ទំនងចបស់ ស់មនភពសីុសង្វ ក់ និងភព្រតឹម្រតូវៃនព័ត៌មនផទ ល់មត់ ឬេ យ
ករសរេសរែបបេអឡិច្រតូនិកែដលសថិតេនកនុងករទទួលខុស្រតូវកនុងវជិជ ជីវៈ និង រក ករ
សមង ត់ ល់ករែថទំនិងពយបល។ 

- សហ្របតិបត្តិករកនុងឥរយិបថេគរពសមរមយចំេពះ វបបធម៌ ្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល ប់ ជំេនឿ
សនរបស់អតិថិជន្រកុម្រគួ រនិងអនកែដលមនវបបធម៌ខុសៗគន ។ 

- ស្រមបស្រមួល កនុងករេ្របើ្របស់ ទិននន័យ ឬ  ផ្តល់ ទិននន័យសមរមយដល់     បុគគល មន ក់ 
- ទំនក់ទំនងនិងែចករែំលកព័ត៌មនែដលពក់ព័នធរមួទំងករពិនិតយ អតិថិជន ្រកុម្រគួ រនិង

សមជិក្រកុមសុខភិបលែដលពក់ព័ន្ឋនឹងករផ្តល់េស ។ 
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និយមទី១១: ភពជអនកដឹកននិំងករ្រគប់្រគង 
គិ នុប ្ឋ កេ្របើ្របស់ភពជអនកដឹកនំ និង ករ្រគប់្រគងេទ ម ថ នភពឲយបនសមរមយ។ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋមៈ 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- ចូលរមួជមួយ្រកុមករងរែថទំសុខភពេ យេធ្វើករទំនក់ទំនងជមួយអនកដឹកនំ្រគប់្រគង
និងចលនឯក រអនកជំងឺឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- េលើកទឹកចិត្តអនកជំងឺ្រកុម្រគួ រនិងសហគមន៍ឲយចូលរមួកនុងករពយបល និងែថទំអនកជំងឺ។ 
- ពិភក អំពីផល្របេយជន៍សំខន់ៗកនុង ថ នភព មញញៗ។ 
- ផ្តល់និងចូលរមួេលើកកមពស់មនទីរេពទយ។ 
- ែស្វងរកករគំ្រទនិងេធ្វើសហ្របតិបត្តិករពីអនកពក់ព័ន្ឋ។ 
- ្រគប់្រគងអនកជំងឺេចញនិងចូល។ 
- ្រគប់្រគងសមភ រៈឱសថស្រមប់ផ្តល់ឲយកនុងករែថទំ។ 
- ្រគប់្រគង ងេពលេវ របស់បុគគល។ 
- ជួយបេងកើតទស នៈវស័ិយ េគលបំណង  និង  វតថុបំណងស្រមប់  សកមមភពែថទំអនកជំងឺ។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- និយយគំ្រទ  និង  បំេពញមុខងរ  កនុងែដន្រតួតពិនិតយ  េដើមបីបេងកើត បរ ិ ថ នករងរវជិជមន 
- យកលំនំ មសទីល  ភពជអនកដឹកនំ    និង  គ្រមូេផ ងៗេទ ម      ថ នភពខុសៗគន ។ 
- កនុងេពល្របឈមមុខនឹង ជេម្ល ះេ យមិនបនេធ្វើករវនិិចឆ័យ្រតូវេ្របើ្របស់ ្របសិទធភព

ជំនញទំនក់ទំនង និងយន្តករែដលមន្រ ប់េដើមបីសេ្រមចបននូវដំេ ះ្រ យ។ 
- ចូលរមួជមួយ្រកុមដឹកនំេ យជំរញុ េគលេ ែដលមនករេលើកកមពស់ករេគរពនិងភព

េជឿជក់កនុងចំេ ម្រកុមករងរ។ 
- សំែដងភពជអនកដឹកនំកនុងករចូលរមួនិងគំ្រទដល់លទធផលរពឹំងទុកដល់សមជិក្រកុមដៃទេទៀត 
- កំណត់ចំណុច ទិភពករណីមនកិចចករេ្រចើន និង្រគប់្រគងេពលេវ ឲយមន្របសិទធភពខពស់ 
- េធ្វើករសេ្រមចចិត្តេដើមបីជ្របេយជន៍ស្រមប់អនកជំងឺនិងមនទីរេពទយ។ 
- េ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេកើតេឡើងកនុងករអនុវត្តេ យេ្របើ្របស់ទិននន័យថមីៗព័ត៌មនបនមក

ពីអនកជំងឺនិងសហេសវកិ។ 
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និយមទី១២: ករេ្របើ្របស់ធនធន 
គិ នុប ្ឋ កេ្របើ្របស់ធនធនឲយបនសមរមយកនុងបំណងសេ្រមចលទធផលល្អ ៃន ករែថទំអនកជំងឺ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋមៈ 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- ចូលរមួកនុងករេ្របើ្របស់ធនធនឲយបនសមរមយ។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- ចូលរមួកនុងករេ្របើ្របស់ធនធនឲយបនសមរមយ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 
បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- ប៉ន់្របមណត្រមូវករៃនករែថទំរបស់អនកទទួលេស ជលកខណៈបុគគល និងប៉ន់្របមណ
ធនធនែដលមន្រ ប់េដើមបីសេ្រមចលទធផលរពឹំងទុក។ 

- កំណត់អំពីត្រមូវករែថទំរបស់អនកទទួលេស សក្ត នុពលេ្រគះថន ក់ភពសមុ្រគ ម ញៃន 
កិចចករ និងលទធផលៃនកររពឹំងទុកេនេពលពិចរ អំពីករេ្របើ្របស់ធនធន។ 

- េផទរភរកិចចៃនករែថទំអនកជំងឺេទបុគគលិកែថទំសុខភពដៃទេទៀតឲយបនសមរមយ្រសប ម
ចបប់ឬេគលនេយបយ ឬេគលករណ៍េផ ងៗ។ 

- េធ្វើករកំណត់អំពីភស្តុ ងេនេពល យតៃម្លធនធន។ 
- និយយគំ្រទអំពីធនធនរមួទំងបេចចកវទិយែដលជំរញុករអនុវត្តន៍ករងរែថទំអនកជំងឺ។ 
- ែកលម្អករអនុវត្តន៍េនេពល ចំបច់េដើមបី េលើកកមពស់កិចចសហកររ ងអនកទទួលេស  អនក 

ផ្តល់េស  និងបេចចកវទិយ។ 
- ជួយអនកទទួលយកេស និង្រកុម្រគួ រកនុងករកំណត់និងធនពីេស សមរមយេដើមបីបញជ ក់

អំពីត្រមូវករកនុងករបន្តករែថទំសុខភព។ 
- ជួយអនកទទួលយកេស និង្រកុម្រគួ រេធ្វើករសេ្រមចចិត្តអំពីក ្ត តៃម្លករ្របឈម និង 

ផល្របេយជន៍ពីករពយបល និងករែថទំអនកជំងឺ។ 
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និយមទី១៣: ករស្រមបស្រមួលកនុងករែថទ ំ

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- កត់្រ អំពីករស្រមបស្រមួលៃនករែថទំអនកជំងឺ។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- េរៀបចំសមសភគែផនករែថទំអនកជំងឺ។ 
- ្រគប់្រគងករែថទំេដើមបីបេងកើនភពមច ស់ករនិងគុណភពជីវតិរបស់អនកជំងឺ។ 
- ជួយអនកទទួលេស សុខភិបលេដើមបីកំណត់អំពីលទធភពៃនជេ្រមើសកនុងករែថទំ។ 
- ទំនក់ទំនងជមួយអនកជំងឺ ្រកុម្រគួ រនិងែបបបទេផ ងៗេនេពលមនករផ្ល ស់ប្តូរករែថទំ 
- និយយជំនួសអនកជំងឺេ យរក េសចក្តីៃថ្លថនូរ និង ករែថទំ្របកបេ យមនុស ធម៌ជមួយ

្រកុមករងរអន្តរវជិជ ជីវៈ។ 

គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- ្របកន់យកភពជអនកដឹកនំកនុងេពលស្រមបស្រមួលអន្តរ:វជិជ ជីវៈសុខភិបល េដើមបីផ្តល់
េស ែថទំដល់អនកជំងឺ។ 

- េធ្វើសំេយគទិននន័យ និងព័ត៌មនេដើមបីបញជ ក់អំពី្របព័នធចំបច់និងវធិនករណ៍បន្តករគំ្រទ
្រពមទំងែកស្រមួល ថ នភពែដលេនជំុវញិកនុងករណីចំបច់។ 
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និយមទី១៤: ករអប់រ ំនិង ករេលើកកមពស់សុខភព 
គិ នុប ្ឋ កបេងកើតែផនករស្តីពីករអប់រ ំនិងករេលើកកមពស់សុខភពេ យកំណត់យុទធ ្រស្ត

េដើមបីសេ្រមចលទធផលរពឹំងទុក។ 

ក.គិ នុប ្ឋ កបឋម 
គិ នុប ្ឋ កបឋម្រតូវ៖ 

- ផ្តល់ព័ត៌មននិងអប់រដំល់អនកជំងឺអំពីករេលើកកមពស់សុខភព   និងករបងក រជំងឺ។ 

ខ.បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមេលើភរកិចចរបស់គិ នុប ្ឋ កបឋមបរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 

- េ្របើ្របស់ព័ត៌មនែបបបេចចកវទិយេដើមបីទំនក់ទំនងអំពីករេលើកកមពស់សុខភព និងព័ត៌មន
អំពីករបងក រជំងឺចំេពះអនកជំងឺេន្រគប់ែផនក។ 

- ផ្តល់ព័ត៌មននិងអប់រអំនកជំងឺអំពីផលប៉ះពល់សុខភពនិងផលរខំនៃនករពយបល។ 
- េធ្វើករអប់រសុំខភពេ យសងកត់េទេលើរេបៀបៃន កររស់េន្របកបេ យផសុខភពេដើមបី

កត់បនថយ កបបកិរយិ្របឈមមុខត្រមូវករស្រមប់ករលូត ស់សកមមភពរស់េន្របចំ
ៃថង និងករបងក រខ្លួនឯងពីជំងឺេផ ងៗ។ 

- េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តេលើកកមពស់ និងករអប់រសុំខភពឲយបនសមរមយស្រមប់ ថ នភព និង
គុណតៃម្លរបស់អនកជំងឺករេជឿជក់ករ្របតិបត្តិែថទំសុខភពក្រមិត ៃន ករលូត ស់ត្រមូវ
ករសិក ករេ្រត មខ្លួន និងលទធភពេដើមបីសិក ភ ែដលចូលចិត្ត ជំេនឿ សន 
្របៃពណីវបបធម៌ ទំេនៀមទម្ល ប់និង ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគម។ 

- េ្របើ្របស់បេចចកវទិយព័ត៌មនកនុងករទំនក់ទំនងអំពីករេលើកកមពស់សុខភព ករបងក រជំងឺ
ស្រមប់អនកជំងឺេន្រគប់្រគឹះ ថ នែថទំសុខភព។ 

- ផ្តួចេផ្តើមឲយមនសម័ពនធអនកេ្របើ្របស់េស  និង្រកុមអនកតសូ៊មតិឲយបនសមរមយកនុងសកមមភព
អប់រនិំងេលើកកមពស់សុខភព។ 

- ផ្តល់េគលករណ៍ែណនំស្តីពីករចូលរមួដល់បុគគល្រកុម្រគួ រ្រកុម និងសហគមន៍េដើមបី
េលើកកមពស់សុខភពនិងករបងក រ កត់បនថយបញ្ហ សុខភពឬែកែ្របឥរយិបថែដល្របឈម
នឹងេ្រគះថន ក់។ 
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គ.បរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក 

បែនថមពីេលើភរកិចចរបស់បរញិញ ប្រតរងគិ នុប ្ឋ កបរញិញ ប្រតគិ នុប ្ឋ ក្រតូវ៖ 
- ែស្វងរកឱកសកនុងករផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់ និង ករ យតៃម្លអំពី្របសិទធភពៃនយុទធ ្រស្ត

ែដលបនអនុវត្ត។ 
- េរៀបចំ្របព័នធព័ត៌មនសុខភិបល និងអប់រអំំពីករែថទំសុខភពដល់អនកេ្របើ្របស់េស

ឲយបនសមរមយអំពីត្រមូវករលូត ស់របស់អនកជំងឺ   ករេ្រត មខ្លួន និងលទធភពេដើមបី
សិក តៃម្លៃនវបបធម៌និងជំេនឿ សន។ 

- យតៃម្លអំពី្របភព្របព័នធព័ត៌មនសុខភិបលដូចជអីុនធឺែណតភព្រតឹម្រតូវៃនតំបន់អនុវត្ត
ភពេជឿជក់ និងករយល់េឃើញែដលជួយឲយអនកជំងឺេ្របើ្របស់្របព័នធព័ត៌មនសុខភិបល
ឲយមនគុណភព៕ 

 


