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៦- ពនិិតយថវកិស្រមបែ់កលម្អករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ   េនកនុងមូល�្ឋ នសុខភបិល និង 
សហគមនែ៍ដលមនកនុងែផនករ្របតិបត្ត្ិរបចឆំន  ំែដលបន�កជ់ួនេ�យករយិល័យ្រសុក ្របតបិត្ត ិ
និងមនទីរេពទយ�ជធនី-េខត្ត។ 
៧- ធនថែផនករ្របតិបត្ត្ិរបចឆំន ពំកីរយិល័យ្រសុក្របតបិត្ត ិ និងមនទីរេពទយេខត្តបន�កប់ញចូ ល
នូវថវកិស្រមបស់កមមភព្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ។ 

 សមសភពរបស់្រកុមករងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនមនទីរសុខភបិលេខត្ត-�ជធន៖ី  
 អនុ្របធនមនទីរសុខភបិល�ជធនី-េខត្ត              ្របធន 
 ្របធនករយិល័យបេចចកេទស មនទីរសុខភបិល�ជធនី-េខត្ត      អនុ្របធន 
 ្របធនែផនក្របយុទធនឹងជងំឆឺ្លង /្របធន្រកុមេឆ្លើយតបបនទ ន ់       េលខអចិៃ្រន្តយ/៍ជនបេងគ ល

្របធនករយិល័យរដ្ឋបល              សមជិក 
 ្របធនករយិល័យគណេនយយនិងហិរញញ វតថុ            សមជិក 
 ្របធនកមមវធិី�ជធនី-េខត្ត               សមជិក 
 ្របធនមនទរីេពទយេខត្ត              សមជិក 
 ្របធនករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តិ              សមជិក 

 តនួទីរបស់្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនថន កម់នទីរេពទយជតិ-�ជធនី-េខត្ត   និងមនទីរេពទយ
បែង្អក៖ 
១. េធ្វើជជនបេងគ លស្រមបក់រងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុងមូល�្ឋ នសុខភបិល 
២. ធនឱយមនករអនុវត្ត្រតមឹ្រតូវនូវេគលករណ៍ែណនសំ្តីព ី   ករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុង
មូល�្ឋ នសុខភបិល 
៣. ទទួលពត័ម៌នថមីៗ     ស្តីពកីរ្រតួតពនិតិយករចម្លងេ�គ     ពថីន កក់រយិល័យ្រសុក្របតិបត្តថិន ក ់
�ជធនី-េខត្ត និងថន កជ់តិ 
៤. េរៀបចំែផនករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ្របចឆំន  ំ   េ�យមនសំេណើ ថវកិេនកនុងែផនករ្របតិបត្ត ិ
្របចឆំន  ំ    និង�កប់ញចូ លនូវករែកលម្អេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ   សមភ រៈបរកិខ      និងករបណ្តុ �ប�្ត ល 
៥. �យតៃម្លេលើករអនុវត្តករងរ និង�ថ នភព្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុងមូល�្ឋ នសុខភបិល 
សរេសររបយករណ៍្របច្ំរតមីស និង�កជូ់ន្របធនមនទីរេពទយ 
៦. អភបិល និង្រតួតពនិិតយ�ម�នករអនុវត្តករងរែថទអំនកជំងឺ្របចៃំថង  េដើមបបីងក រករចម្លងេ�គ 
៧. កំណតព់ីបញ្ហ ននែដលមនេនកនុងករអនុវត្តសកមមភព្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ  ែដលចបំច ់
្រតូវេ��្រ�យនិង�យករណ៍ដល់្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ េនថន កក់រយិល័យ្រសុក
្របតបិតិ្តថន ក�់ជធនី-េខត្ត និងថន កជ់តិ 
៨. អេងកតឃ្ល េំមើលជ្របចនូំវករចម្លងេ�គកនុងមនទីរេពទយខុស្រប្រកតី េនកនុងមូល�្ឋ នសុខភបិល 
និង�យករណ៍ដល់្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គថន កក់រយិល័យ្រសុក្របតបិតិ្តថន ក�់ជធនី-
េខត្ត និងថន កជ់តិ  និងេសនើសំុករគ្ំរទ្របសិនេបើចបំច ់ 
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៦- ពនិិតយថវកិស្រមបែ់កលម្អករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ   េនកនុងមូល�្ឋ នសុខភបិល និង 
សហគមនែ៍ដលមនកនុងែផនករ្របតិបត្ត្ិរបចឆំន  ំែដលបន�កជ់ួនេ�យករយិល័យ្រសុក ្របតបិត្ត ិ
និងមនទីរេពទយ�ជធនី-េខត្ត។ 
៧- ធនថែផនករ្របតិបត្ត្ិរបចឆំន ពំកីរយិល័យ្រសុក្របតបិត្ត ិ និងមនទីរេពទយេខត្តបន�កប់ញចូ ល
នូវថវកិស្រមបស់កមមភព្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ។ 

 សមសភពរបស់្រកុមករងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនមនទីរសុខភបិលេខត្ត-�ជធន៖ី  
 អនុ្របធនមនទីរសុខភបិល�ជធនី-េខត្ត              ្របធន 
 ្របធនករយិល័យបេចចកេទស មនទីរសុខភបិល�ជធនី-េខត្ត      អនុ្របធន 
 ្របធនែផនក្របយុទធនឹងជងំឆឺ្លង /្របធន្រកុមេឆ្លើយតបបនទ ន ់       េលខអចិៃ្រន្តយ/៍ជនបេងគ ល

្របធនករយិល័យរដ្ឋបល              សមជិក 
 ្របធនករយិល័យគណេនយយនិងហិរញញ វតថុ            សមជិក 
 ្របធនកមមវធិី�ជធនី-េខត្ត               សមជិក 
 ្របធនមនទរីេពទយេខត្ត              សមជិក 
 ្របធនករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តិ              សមជិក 

 តនួទីរបស់្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនថន កម់នទីរេពទយជត-ិ�ជធនី-េខត្ត   និងមនទីរេពទយ
បែង្អក៖ 
១. េធ្វើជជនបេងគ លស្រមបក់រងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុងមូល�្ឋ នសុខភបិល 
២. ធនឱយមនករអនុវត្ត្រតមឹ្រតូវនូវេគលករណ៍ែណនសំ្តីព ី   ករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុង
មូល�្ឋ នសុខភបិល 
៣. ទទួលពត័ម៌នថមីៗ     ស្តីពកីរ្រតួតពនិតិយករចម្លងេ�គ     ពថីន កក់រយិល័យ្រសុក្របតិបត្តថិន ក ់
�ជធនី-េខត្ត និងថន កជ់តិ 
៤. េរៀបចំែផនករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ្របចឆំន  ំ   េ�យមនសំេណើ ថវកិេនកនុងែផនករ្របតិបត្ត ិ
្របចឆំន  ំ    និង�កប់ញចូ លនូវករែកលម្អេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ   សមភ រៈបរកិខ      និងករបណ្តុ �ប�្ត ល 
៥. �យតៃម្លេលើករអនុវត្តករងរ និង�ថ នភព្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុងមូល�្ឋ នសុខភបិល 
សរេសររបយករណ៍្របច្ំរតមីស និង�កជូ់ន្របធនមនទីរេពទយ 
៦. អភបិល និង្រតួតពនិិតយ�ម�នករអនុវត្តករងរែថទអំនកជំងឺ្របចៃំថង  េដើមបបីងក រករចម្លងេ�គ 
៧. កំណតព់ីបញ្ហ ននែដលមនេនកនុងករអនុវត្តសកមមភព្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ  ែដលចបំច ់
្រតូវេ��្រ�យនិង�យករណ៍ដល់្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ េនថន កក់រយិល័យ្រសុក
្របតបិតិ្តថន ក�់ជធនី-េខត្ត និងថន កជ់តិ 
៨. អេងកតឃ្ល េំមើលជ្របចនូំវករចម្លងេ�គកនុងមនទរីេពទយខុស្រប្រកតី េនកនុងមូល�្ឋ នសុខភបិល 
និង�យករណ៍ដល់្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គថន កក់រយិល័យ្រសុក្របតបិតិ្តថន ក�់ជធនី-
េខត្ត និងថន កជ់តិ  និងេសនើសំុករគ្ំរទ្របសិនេបើចបំច ់ 
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៩.  ផ្តល់ករបណ្តុ ះបណ�្ត បន្តដល់បុគគលិកសុខភបិលស្តីព ីករអនុវត្តករងរករបងក រនិងករ្រតួត
ពនិិតយករចម្លងេ�គ យ៉ងេ�ច�ស់ មយួឆន មំ្តង 
១០. ធនដល់ករផគតផ់គងស់មភ រៈនិងបរកិខ ឱយបន្រគប្់រគនស់្រមបក់រងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ 
ដូចជ សឺ�ុងំ មជុល ្របអបសុ់វតថភិព �ប៊ូ សមភ រៈស្រមបជ់្រមះករចម្លងេមេ�គ ថងផ់្ល សទិក និងធុង
សំ�ម ទឹករ ៉ូប៊េីន និងេភ្លើងអគគិសនី  
១១. ធនឱយមនេហ�្ឋ រចនសមពន័ធចបំច ់ ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គដម៏ន្របសិទធភព
មយួេនកនុងមូល�្ឋ នែថទសុំខភបិលដូចជ ទឹកមសីុន បងកនអ់នមយ័សម្រសប្របពន័ធលូសម្រសប 
និង េភ្លើងអគគ◌ិសនីជេដើម  
១២. ផ្តល់ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទសេនកនុងករទិញ ករ�ម�នសមភ រៈនងិបរកិខ  និងពនិិតយេមើល
្របសិទធភពៃនវធិនករេសទរលី និងរងំបេ់មេ�គ 
១៣. ធនថ កែន្លងស្រមបអ់នមយ័ៃដ ដំេណើ រករសម្រសបនងិមន�ប៊ូេនកនុង្រគបអ់គរ 
១៤. ធនថបរ�ិថ នជុំវញិ នងិៃផទក្រមលេផ�ងៗ្រតូវបនសម្អ ត និង�ងទឹកបន្រតឹម្រតូវ 
១៥. ធនថ បុគគលិកែដលេទើបេ្រជើសេរ ើសថមី្រតូវបនផ្តល់ពត័ម៌នអពំកីរអនុវត្តករបងក រនិងករ្រតួត
ពនិិតយករចម្លងេ�គមុនេពលពកួេគចបេ់ផ្តើមេធ្វើករេនកនុងអគរ�មយួ 
១៦. ធនថសំណល់្រតូវបនេធ្វើករែញកពីគន េយង�ម្របកសស្តីពកីរ្រគប្់រគងសំណល់ពីេស�
ែថទសុំខភព   
១៧. ធនថេគលករណ៍ែណនសំ្តីពកីរចកថ់ន មំនសុវតថិភព និងករពយបលេ្រកយេពល្របឈម
្រតូវបនអនុវត្ត 
 សមសភពៃន្រកុមករងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនមនទីរេពទយជតិ �ជធនី-េខត្ត និងមនទីរេពទយ

បែង្អក៖ 
 អនុ្របធនមនទីរេពទយ                           ្របធន 
 ្របធនែផនកែថទ ំ                                          អនុ្របធន 
 ្របធន/អនុ្របធនករយិល័យឬែផនកបេចចកេទស          េលខអចិៃ្រន្តយ/៍ជនបេងគ ល 
 ្របធនករយិល័យឬែផនករដ្ឋបល និងគណេនយយ                            សមជិក 
 ្របធនករយិល័យឬែផនកឱសថ                               សមជិក  
 ្របធនែផនកនីមយួៗ                           សមជិក  
 នយ�ល(អគរ)នីមយួៗ                                                               សមជិក 
 ្រកុមេឆ្លើយតបបនទ ន ់                សមជិក 
 ្របធន/អនុ្របធនែផនកមនទរីពេិ�ធន ៍                                               សមជិក 

 តនួទីរបស់្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនករយិល័យ្រសុក្របតិបត្ត ិ
១. េធ្វើជជនបេងគ លស្រមបក់រងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនករយិល័យ្រសុក្របតិបត្ត ិ
២. ផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពកីរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គពីថន កេ់ខត្តេទមូល�្ឋ នែថទសុំខភព 
៣. សហករជមយួ្រកុម្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គថន ក�់ជធន-ីេខត្ត េដើមប�ីម�ននិង�យតៃម្លសកមម 
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ភពករបងក រនិងករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនកនុងមូល�្ឋ នសុខភបិល និងសហគមន ៍ 
៤. ្របមូលរបយករណ៍ពមូីល�្ឋ នែថទសុំខភព និងសរេសររបយករណ៍្របចឆំមសស្តីពី  សកមម 
ភពករបងក រនិងករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ  និង�ថ នភពៃនករងរករបងក រនងិករ្រតួតពនិិតយករ
ចម្លងេ�គរបស់្រសុក្របតិបត្ត ិ    និង�កជូ់ន្រកុមករងរករបងក រនិង្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ    ថន ក ់
�ជធនី-េខត្ត 
៥- ធនថែផនករ្របតិបត្ត្ិរបចឆំន  ំពកីរយិល័យ្រសុក្របតិបត្តបិន�កប់ញចូ លនូវថវកិ    ស្រមប់
សកមមភពករបងក រនិងករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ  
៦. ពនិិតយថវកិស្រមបែ់កលម្អករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុងមនទីរសុខភបិល�ជធនី-េខត្ត    
ែដលមនកនុងែផនករ្របតិបត្ត្ិរបចឆំន ែំដលបនេរៀបចេំ�យមូល�្ឋ នសុខភបិលនីមយួៗ។ 

 សមសភពរបស់្រកុមករងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនករយិល័យ្រសុក្របតបិត្ត៖ិ  
១. ្របធនករយិល័យ្រសុក្របតិបត្ត ិ                                        ្របធន 

      ២. ្របធនែផនកបេចចកេទស្រសុក្របតិបត្ត ិ                                             អនុ្របធន 
      ៣. ្របធនែផនកកមមវធិ្ីរបយុទធនឹងជំងឆឺ្លង/្រកុមេឆ្លើយតបបនទ ន ់           េលខអចិៃ្រន្តយ/៍ជនបេងគ ល 

៤. ្របធនកមមវធិ្ីរសុក្របតិបត្តិ                              សមជិក 
៥. ្របធនមនទរីេពទយបែង្អក                                         សមជិក 
៦. ្របធនមណ្ឌ លសុខភពទងំអស់                                     សមជិក 

 តនួទរីបស់្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនមណ្ឌ លសុខភព 
១. េធ្វើជជនបេងគ លស្រមបក់រងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុងមណ្ឌ លសុខភព 
២. ធនឱយមនករអនុវត្ត្រតមឹ្រតូវនូវេគលករណ៍ែណនសំ្តីពកីរបងក រនិង្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ
េនកនុងមណ្ឌ លសុខភព និងសហគមន(៍ភូម.ិឃំុ) 
៣. សហករជមយួ្រកុមេឆ្លើយតបបនទ ន ់  េដើមបអីនុវត្តសកមមភពករបងក រនិងករ្រតួតពិនិតយករចម្លង
េ�គេនកនុងសហគមន ៍

 សមសភពៃន្រកុមករងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនមណ្ឌ លសុខភព 
 ្របធនមណ្ឌ លសុខភព                                                                            ្របធន 
 ម្រន្តីទទួលបនទុកកមមវធិីនមីយួៗ                                                                    សមជិក 
 តំ�ង្រកុម្រទ្រទងសុ់ខភពភូម ិ្របធនភូម ិនិង្រកុម្របកឹ�ឃំុ (េបើ�ច)          សមជិក 

៣.៤: ធនធនមនុ�� 

៣.៤.១ ត្រមូវករធនធនមនុស�មនករពនិិតយយ៉ងេទៀងទត ់ េលើត្រមូវករធនធនមនុស�ទកទ់ង 
នឹងជំនញ និងចំនួនេដើមបគី្ំរទករងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនកនុង្របេទស�ជដំេណើ រករបន្ត
មយួស្រមបក់រអភវិ��កម្ល ងំករងរ។ អនុ�សនស៍្រមប ់ បុគគលិកែដល្រតូវអនុវត្តករងរបងក រនិង
្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គនឹង្រតូវពឹងែផ្អកេទេលើេស� ែដលផ្តល់េ�យមូល�្ឋ នសុខភបិលកដូ៏ចជ
បនទុកករងរែដរេនមូល�្ឋ នពយបលនិងែថទសុំខភព។  
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៣.៤.២ ករបណ្តុ ះប�្ត លស្តីពកីរ្រតូតពនិិតយករចម្លងេ�គ ករបណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជិវៈ    មុនេពល
ចូលបេ្រមើករងរេនកនុងមូល�្ឋ នពយបល  និងែថទសុំខភព។ សកលវទិយល័យវទិយ��ស្តសុខភិ
បល មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប�្ត ល្របចតំបំន ់និង�កលវទិយល័យឯកជនមយួចំននួ នងឹមនែផនករ 
�កប់ញចូ លករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ     ឲយកនែ់តលំអតិែថមេទៀតេនកនុងកមមវធិីសិក�របស់ខ្លួន។  
៣.៤.៣ ករអភវិ��វជិជ ជីវៈជបន្តៃនបុគគលិក្រតូតពិនិតយករចម្លងេ�គេន្រគបថ់ន ក្់រកុមករងរកបងក រ 
និងករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គរបស់នយក�្ឋ នមនទីរេពទយ នឹងទទលួខុស្រតូវកនុងករេរៀបចែំផនករ
និងស្រមបស្រមួលករអភវិ��វជិជ ជីវៈជបន្ត។ វគគបណ្តុ ះប�្ត លបំបន៉ នងិសកមមភពដៃទេទៀតនឹង
្រតូវបនអភវិ��េឡើង េ�យ្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គរបស់ នយក�្ឋ នមនទីរេពទយេយង
�មត្រមូវករចបំចស់្រមបបុ់គគលិក្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុង្របេទស។ វគគបំបន៉ នឹង្រតូវ�ម
�នបន្តេ�យអភបិល   ករគ្ំរទ    និង�យតៃម្លេ�យករពិនិតយ   េឡើងវញិេលើករអនុវត្តករងរ។  

បចចុបបននេនះ េ�យ�រែតកង្វះនូវបុគគលិក្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គែដលមនសមតថភពគិ�
នុប�្ឋ កែដលមនបទពិេ�ធនេ៍្រចើន ឬេវជជបណ្ឌិ តែដលមនបទពេិ�ធនគ៍្លីនិក បនជួយ ដល់កមមវធិី 
បណ្តុ ះប�្ត ល េ�យែផ្អកេលើេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី ករបងក រនិងករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ។ 
្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនថន កជ់តិ ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឱយចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ ះប�្ត ល
បែនថមេទៀតេនកនុងមជឈមណ្ឌ លពត័ម៌ន េនកនុង្របេទសកនុងតបំន ់ េដើមបទីទួលបននូវបទពិេ�ធន៍
កនែ់តេ្រចើនែថមេទៀត។  

កមមវធិីបណ្តុ ះប�្ត លថន កជ់តមិយួស្រមបក់រ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ នឹង្រតូវបេងកើតេឡើង
េ�យមនជំនួយបេចចកេទសពីអងគករសុខភពពិភពេ�ក ្រកសួងសុខភបិល �កលវទិយល័យ 
និងម�វទិយល័យ េដើមបេីរៀបចែំផនករវធិីល្អបំផុត គឺករបណ្តុ ះប�្ត ល្រទង្់រទយធំស្រមបក់រ្រតួត
ពនិិតយករចម្លងេ�គ។ ជដំបូងកចិចករេនះនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេ�យេរៀបចំជ សិកខ ��បណ្តុ ះប�្ត ល
្រគូបេងគ ល។ ្រគូបេងគ ល     ែដល្រតូវបនបណ្តុ ះប�្ត លថមីៗ   នឹង្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្តល់ករ 
បណ្តុ ះប�្ត លបន្ត ដល់បុគគលិកសុខភបិល រមួទងំបុគគលិកែដលេទើបេ្រជើសេរ ើសថមីៗផងែដរ។ ករ
បណ្តុ ះប�្ត លេនះ នឹងេធ្វើឱយបុគគលិកសុខភបិលទទួលបននូវករយល់ដឹងអពំ ី ករ្រតួតពនិិតយករ
ចម្លងេ�គ។ 

្រកសួងសុខភបិល នឹងេលើកទឹកចិត្តឱយមនករបេងកើតភពជៃដគូជមយួសហេសវកិ ែដល
មនបទពេិ�ធន ៍និងអងគករ/សមគមេផ�ងៗេទៀត ែដល�ចមនលទធភពជួយ  (ឧ.្រកសួងសុខភិ
បល/អងគករសុខភពពិភពេ�កកនុងតំបន ់ មជឈមណ្ឌ ល្របយុទធនិងបងក រជងំឆឺ្លងរបស់សហរដ្ឋ�េមរកិ 
សមគម�សីុប៉សីុហ្វិក  ស្រមបក់រ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ)  ជមយួនងឹករអភវិ��វបបធម្៌រតួតពនិិតយ 
ករចម្លងេ�គ េនថន កជ់ត ិថន កេ់ខត្ត និងថន កមូ់ល�្ឋ ន។  

            ៣.៤.៤ ្រកសួងពកព់ន័ធេផ�ងៗេទៀត ្រតូវេរៀបចំករបណ្តុ ះប�្ត លបន្ត�មលំន្ំរកសួងសុខភបិល។  

20



21 
 

៣.៤.២ ករបណ្តុ ះប�្ត លស្តីពកីរ្រតូតពនិិតយករចម្លងេ�គ ករបណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជិវៈ    មុនេពល
ចូលបេ្រមើករងរេនកនុងមូល�្ឋ នពយបល  និងែថទសុំខភព។ សកលវទិយល័យវទិយ��ស្តសុខភិ
បល មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប�្ត ល្របចតំបំន ់និង�កលវទិយល័យឯកជនមយួចំននួ នងឹមនែផនករ 
�កប់ញចូ លករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ     ឲយកនែ់តលំអតិែថមេទៀតេនកនុងកមមវធិីសិក�របស់ខ្លួន។  
៣.៤.៣ ករអភវិ��វជិជ ជីវៈជបន្តៃនបុគគលិក្រតូតពិនិតយករចម្លងេ�គេន្រគបថ់ន ក្់រកុមករងរកបងក រ 
និងករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គរបស់នយក�្ឋ នមនទីរេពទយ នឹងទទលួខុស្រតូវកនុងករេរៀបចែំផនករ
និងស្រមបស្រមួលករអភវិ��វជិជ ជីវៈជបន្ត។ វគគបណ្តុ ះប�្ត លបំបន៉ នងិសកមមភពដៃទេទៀតនឹង
្រតូវបនអភវិ��េឡើង េ�យ្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គរបស់ នយក�្ឋ នមនទីរេពទយេយង
�មត្រមូវករចបំចស់្រមបបុ់គគលិក្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុង្របេទស។ វគគបំបន៉ នឹង្រតូវ�ម
�នបន្តេ�យអភបិល   ករគ្ំរទ    និង�យតៃម្លេ�យករពិនិតយ   េឡើងវញិេលើករអនុវត្តករងរ។  

បចចុបបននេនះ េ�យ�រែតកង្វះនូវបុគគលិក្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គែដលមនសមតថភពគិ�
នុប�្ឋ កែដលមនបទពិេ�ធនេ៍្រចើន ឬេវជជបណ្ឌិ តែដលមនបទពិេ�ធនគ៍្លីនិក បនជួយ ដល់កមមវធិី 
បណ្តុ ះប�្ត ល េ�យែផ្អកេលើេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី ករបងក រនិងករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ។ 
្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនថន កជ់តិ ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឱយចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ ះប�្ត ល
បែនថមេទៀតេនកនុងមជឈមណ្ឌ លពត័ម៌ន េនកនុង្របេទសកនុងតបំន ់ េដើមបទីទួលបននូវបទពិេ�ធន៍
កនែ់តេ្រចើនែថមេទៀត។  

កមមវធិីបណ្តុ ះប�្ត លថន កជ់តមិយួស្រមបក់រ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ នឹង្រតូវបេងកើតេឡើង
េ�យមនជំនួយបេចចកេទសពីអងគករសុខភពពិភពេ�ក ្រកសួងសុខភបិល �កលវទិយល័យ 
និងម�វទិយល័យ េដើមបេីរៀបចែំផនករវធិីល្អបំផុត គឺករបណ្តុ ះប�្ត ល្រទង្់រទយធំស្រមបក់រ្រតួត
ពនិិតយករចម្លងេ�គ។ ជដំបូងកចិចករេនះនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេ�យេរៀបចំជ សិកខ ��បណ្តុ ះប�្ត ល
្រគូបេងគ ល។ ្រគូបេងគ ល     ែដល្រតូវបនបណ្តុ ះប�្ត លថមីៗ   នឹង្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្តល់ករ 
បណ្តុ ះប�្ត លបន្ត ដល់បុគគលិកសុខភបិល រមួទងំបុគគលិកែដលេទើបេ្រជើសេរ ើសថមីៗផងែដរ។ ករ
បណ្តុ ះប�្ត លេនះ នឹងេធ្វើឱយបុគគលិកសុខភបិលទទួលបននូវករយល់ដឹងអពំ ី ករ្រតួតពនិិតយករ
ចម្លងេ�គ។ 

្រកសួងសុខភបិល នឹងេលើកទឹកចិត្តឱយមនករបេងកើតភពជៃដគូជមយួសហេសវកិ ែដល
មនបទពេិ�ធន ៍និងអងគករ/សមគមេផ�ងៗេទៀត ែដល�ចមនលទធភពជួយ  (ឧ.្រកសួងសុខភិ
បល/អងគករសុខភពពិភពេ�កកនុងតំបន ់ មជឈមណ្ឌ ល្របយុទធនិងបងក រជងំឆឺ្លងរបស់សហរដ្ឋ�េមរកិ 
សមគម�សីុប៉សីុហ្វិក  ស្រមបក់រ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ)  ជមយួនងឹករអភវិ��វបបធម្៌រតួតពនិិតយ 
ករចម្លងេ�គ េនថន កជ់ត ិថន កេ់ខត្ត និងថន កមូ់ល�្ឋ ន។  

            ៣.៤.៤ ្រកសួងពកព់ន័ធេផ�ងៗេទៀត ្រតូវេរៀបចំករបណ្តុ ះប�្ត លបន្ត�មលំន្ំរកសួងសុខភបិល។  
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៣.៥:  េគលករណ៍ែណនជំតិស្តពីីករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ  
នយក�្ឋ នមនទីរេពទយៃន្រកសួងសុខភបិល គជឺអងគភពមយួែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំ

បេងកើត ផ�ព្វផ�យ និងអនុវត្តេគលករណ៍ែណនជំតសិ្តីពីករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ េ�យែផ្អកេលើភស័្តុ
�ងវទិយ�្រស្តស្រមបក់រងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនកនុង្របេទស។ 

េគលករណ៍ែណនជំតេិនះ នងឹ្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពជ្របចេំដើមបធីនដល់ករផ្ល ស់ប្តូរេនថន កជ់តិ 
និងេនមូល�្ឋ ន។ ម្រន្តីមយួរូបេនថន កជ់ត្ិរតូវទទួលខុស្រតូវករងរស្រមបស្រមួលេនះ។ 

េគលករណ៍ែណនជំតសិ្តីព ី ករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនះ្រតូវអនុវត្តេន្រគបមូ់ល�្ឋ នពយបល 
និងែថទសុំខភពទងំ�ធរណ� និងឯកជន។ 

៣.៦ បរកិខ ស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គកនងុ្រគឹះ�ថ នសខុភិបល��រណៈ 
៣.៦.១ ករេរៀបចំឱយេទជស្តង់�ចំេពះបរកិខ ែដលេ្របើ្របសស់្រមប់ករ្រតួតពិនិតយករ
ចម្លងេ�គ 

្រកសួងសុខភបិល នឹងេរៀបចំនូវបញជ ីស្តង�់ ៃនឧបករណ៍បរកិខ ស្រមប ់ករងរបងក រនងិករ 
្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ (ឧទហរណ៍ម៉សីុនអូតូក្ល វ ឡដុតសំណល់េវជជ�្រស្ត បរកិខ វះកត)់  ស្រមប់
មនទីរេពទយជតិ មនទីរេពទយបែង្អក និង មណ្ឌ លសុខភព េ�យែផ្អកេលើគុណភព ៃនបរកិខ កិចចសនយផ្តល់
េស�កមមករងរែដលមន និងករអនុវត្តបេចចកេទស។ �ល់ករទិញឬករផ្តល់ជំនួយ ឧបករណ៍បរកិខ
ស្រមបក់រងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ ្រតូវស្រមបស្រមួល�មរយ�្រកុមករងរករបងក រនិងករ្រតួត
ពនិិតយករចម្លងេ�គេននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ នងិ្រកសួងសុខភបិល េដើមបធីនថបរកិខ ទងំេនះ 
មនលកខណ�សម្រសបេទ�មក្រមតិថន កៃ់នមូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភព។ ករសេ្រមចចិត្ត
េនះ្រតូវ�យករណ៍ជូនគណកមមករ្រគប្់រគង។ ្រកសួងេផ�ង�េទៀត្រតូវមនឧបករណ៍បរកិខ ស្តង�់
របស់ខ្លួនដូច្រកសួងសុខភបិល �មត្រមូវករជកែ់ស្តង។ ្រគបមូ់ល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភព
ទងំអស់  ្រតូវែតធនថដំេណើ រករសម្អ ត និងរងំបេ់មេ�គេលើឧបករណ៍បរកិខ ែដល�ចេ្របើ្របស់
េឡើងវញិ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យសុវតថិភពេដើមបកុីំឲយអនកជំងឺ ឬអតថិិជន ្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេ�គ។ 
និតវិធីិ្របតបិត្តសិ្តង�់នឹង្រតូវ�កប់ញចូ លេទកនុងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពកីរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ។ 
ឃ្ល ងំ�សថក�្ត ល្រតូវផគតផ់គងឧ់បករណ៍បរកិខ ស្រមបក់រងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ េទដល់្រគប់
មូល�្ឋ នសុខភបិលទងំអស់េ�យមនបរមិណ្រគប្់រគនក់នុងេពលេវ�សម្រសប។ 

៣.៦.២ ករផគត់ផគង់ និងករែចកចយសមភ រៈបរកិខ រស្រមប់ករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ  
អនកដឹកនកំរងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គរបស់មូល�្ឋ នពយបល នងិែថទសុំខភពទងំអស់  

នឹងេធ្វើសំេណើ សំុឧបករណ៍បរកិខ ដូចជ េ្រ�មៃដ និងម៉ស់ជេដើមស្រមបក់រងរ្រតួតពិនិតយករចម្លង
េ�គ�មរយ�រដ្ឋបលេទ្រសុក្របតិបត្ត ិនិងមនទីរសុខភបិល�ជធនី-េខត្ត ។ 

្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គថន ក�់ជធន-ីេខត្ត ទទួលខុស្រតូវកនុងករស្រមបស្រមួលជ 
មយួ្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេននយក�្ឋ នមនទីេពទយ និងឃ្ល ងំ�សថក�្ត លេនេពលច ំ
បច។់ 
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៣.៥:  េគលករណ៍ែណនជំតិស្តពីីករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ  
នយក�្ឋ នមនទីរេពទយៃន្រកសួងសុខភបិល គជឺអងគភពមយួែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំ

បេងកើត ផ�ព្វផ�យ និងអនុវត្តេគលករណ៍ែណនជំតសិ្តីពីករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ េ�យែផ្អកេលើភស័្តុ
�ងវទិយ�្រស្តស្រមបក់រងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនកនុង្របេទស។ 

េគលករណ៍ែណនជំតេិនះ នងឹ្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពជ្របចេំដើមបធីនដល់ករផ្ល ស់ប្តូរេនថន កជ់តិ 
និងេនមូល�្ឋ ន។ ម្រន្តីមយួរូបេនថន កជ់ត្ិរតូវទទួលខុស្រតូវករងរស្រមបស្រមួលេនះ។ 

េគលករណ៍ែណនជំតសិ្តីព ី ករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនះ្រតូវអនុវត្តេន្រគបមូ់ល�្ឋ នពយបល 
និងែថទសុំខភពទងំ�ធរណ� និងឯកជន។ 

៣.៦ បរកិខ ស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គកនងុ្រគឹះ�ថ នសខុភិបល��រណៈ 
៣.៦.១ ករេរៀបចំឱយេទជស្តង់�ចំេពះបរកិខ ែដលេ្របើ្របសស់្រមប់ករ្រតួតពិនិតយករ
ចម្លងេ�គ 

្រកសួងសុខភបិល នឹងេរៀបចំនូវបញជ ីស្តង�់ ៃនឧបករណ៍បរកិខ ស្រមប ់ករងរបងក រនងិករ 
្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ (ឧទហរណ៍ម៉សីុនអូតូក្ល វ ឡដុតសំណល់េវជជ�្រស្ត បរកិខ វះកត)់  ស្រមប់
មនទីរេពទយជតិ មនទីរេពទយបែង្អក និង មណ្ឌ លសុខភព េ�យែផ្អកេលើគុណភព ៃនបរកិខ កិចចសនយផ្តល់
េស�កមមករងរែដលមន និងករអនុវត្តបេចចកេទស។ �ល់ករទិញឬករផ្តល់ជំនួយ ឧបករណ៍បរកិខ
ស្រមបក់រងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ ្រតូវស្រមបស្រមួល�មរយ�្រកុមករងរករបងក រនិងករ្រតួត
ពនិិតយករចម្លងេ�គេននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ នងិ្រកសួងសុខភបិល េដើមបធីនថបរកិខ ទងំេនះ 
មនលកខណ�សម្រសបេទ�មក្រមតិថន កៃ់នមូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភព។ ករសេ្រមចចិត្ត
េនះ្រតូវ�យករណ៍ជូនគណកមមករ្រគប្់រគង។ ្រកសួងេផ�ង�េទៀត្រតូវមនឧបករណ៍បរកិខ ស្តង�់
របស់ខ្លួនដូច្រកសួងសុខភបិល �មត្រមូវករជកែ់ស្តង។ ្រគបមូ់ល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភព
ទងំអស់  ្រតូវែតធនថដំេណើ រករសម្អ ត និងរងំបេ់មេ�គេលើឧបករណ៍បរកិខ ែដល�ចេ្របើ្របស់
េឡើងវញិ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យសុវតថិភពេដើមបកុីំឲយអនកជំងឺ ឬអតិថិជន ្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេ�គ។ 
និតវិធីិ្របតបិត្តសិ្តង�់នឹង្រតូវ�កប់ញចូ លេទកនុងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពកីរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ។ 
ឃ្ល ងំ�សថក�្ត ល្រតូវផគតផ់គងឧ់បករណ៍បរកិខ ស្រមបក់រងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ េទដល់្រគប់
មូល�្ឋ នសុខភបិលទងំអស់េ�យមនបរមិណ្រគប្់រគនក់នុងេពលេវ�សម្រសប។ 

៣.៦.២ ករផគត់ផគង់ និងករែចកចយសមភ រៈបរកិខ រស្រមប់ករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ  
អនកដឹកនកំរងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គរបស់មូល�្ឋ នពយបល នងិែថទសុំខភពទងំអស់  

នឹងេធ្វើសំេណើ សំុឧបករណ៍បរកិខ ដូចជ េ្រ�មៃដ និងម៉ស់ជេដើមស្រមបក់រងរ្រតួតពិនិតយករចម្លង
េ�គ�មរយ�រដ្ឋបលេទ្រសុក្របតិបត្ត ិនិងមនទីរសុខភបិល�ជធនី-េខត្ត ។ 

្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គថន ក�់ជធន-ីេខត្ត ទទួលខុស្រតូវកនុងករស្រមបស្រមួលជ 
មយួ្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេននយក�្ឋ នមនទីេពទយ និងឃ្ល ងំ�សថក�្ត លេនេពលច ំ
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សមភ រៈបរកិខ ស្រមបែ់ផនកករបងក រនិងករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ ្រតូវែតបនេសនើសំុ ្រគប្់រគង 
និងរក�ទុកេ�យែផនកឱសថ�ថ នកនុងមូល�្ឋ នពយបល នងិែថទសុំខភពនីមយួៗ េ�យពិភក�
ជមយួ្រកុមករងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនកនុងមូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភពនីមយួៗ្រតូវែត
មន្របពន័ធទិនននយ័ស្តង�់មយួស្រមប្់រគប្់រគងបញជ ី�រេពើភណ័្ឌ ។ 

្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេននយក�្ឋ នមនទរីេពទយ      នឹងេធ្វើករជមយួនយក�្ឋ ន  
ឱសថ ចំណី��រ បរកិខ េពទយ និងេ្រគ�ងសំ�ង ឃ្ល ងំ�សថក�្ត ល និងែផនកលទធកមម េដើមបធីនថ 
ឧបករណ៍បរកិខ ស្រមបក់រ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គមនគុណភពល្អ�ចទទួលយកបន។ 

មូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភពនីមយួៗ�ចទិញឧបករណ៍បរកិខ ស្រមបក់របងក រនិងករ 
្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គបែនថមចបំចម់យួចំនួនបនេនេពលែដលករផគតផ់គងមនិ្រគប្់រគន ់ �មត្រមូវ
ករ ឬ�ចស់្តុក េ�យេ្របើ្របស់ថវកិ�មអីងគភព។ 

៣.៦.៣ ករយកចិត្តទុក�ក់ និងករែថទសំម្អ ត 
េនេពលឧបករណ៍បរកិខ ថមី្រតូវបនទិញ ឬបនមកពីករផ្តល់ជំនួយ្រកុមករងរបងក រនិងករ 

្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ នឹងេធ្វើករស្រមបស្រមួលឲយមនករករែណន ំ
េ�យផលិតករ ឬភន កង់រ អំពកីរែថទ ំនិងករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បរកិខ េនះ។ ្រកុមករងរេ�ងជង 
ជតិនឹង្រតូវបនផ្តល់ជូននូវថវកិ្រគប្់រគនេ់ដើមប ី ចុះេទពនិតិយេនមូល�្ឋ នសុខភបិលេដើមបេីធ្វើករ
ែថទ ំនិងេរៀបចំែកត្រមូវឧបករណ៍បរកិខ រឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

និត្ិរបតបិត្តិគ្រមូ្រតូវេរៀបចំេឡើងេ�យ្រកុមករងរ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គេនថន កជ់ត ិនងិផគត់
ផគងដ់ល់បុគគលិកទទួលបនទុកករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុងមូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភព
ស្រមបក់រយកទុក�កជ់ួសជុល និងែថទ្ំរបចៃំថងេលើឧបករណ៍បរកិខ ស្រមបក់រងរករបងក រនិងករ
្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គមយួចនំួន។ 

៣.៧ បរ�ិថ នេនកនងុមូ��្ឋ នសខុភិ����រ�� និងឯកជន 

មូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភពនីមយួៗ្រតូវធនឱយមនបរ�ិថ ន�្អ តនិងមនសុវតថភិព
ស្រមបក់រអនុវត្តេគលករណ៍ែណនជំតិ ស្តីពីករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ។ 

មូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភពនីមយួៗ ្រតូវផ្តល់ទឹក�្អ ត �ប៊ូ កែន�ង ឬ្រក�សជូតៃដ 
�ល់កុល�ងៃដ កែន្លង�ងៃដ បងគនអ់នមយ័ ស្រមប្់រគបបុ់គគលិកសុខភបិលទងំអស់ េដើមបអីនុ
វត្តអនមយ័ៃដសម្រសប និង្រតមឹ្រតូវ។ ខណៈេពលែដលកែន្លង�ងៃដកពុំង្រតូវបនេធ្វើករ�ងសង ់
មូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភពនីមយួៗ ្រតូវែត�ចផ្តល់ជូននូវ្របភពទឹកបេ�្ត ះ�សនន ដូចជ
ធុងមនកបលរ ៉ូប៊ីេនបង្ហូ រទឹកជេដើម    ឬ�ល់កុលស្រមប់�ងៃដដល់បុគគលិករបស់ខ្លួន  េដើមបេីធ្វើ 
អនម័យៃដ។ 

មូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភពទងំអស់្រតូវមនសមតថភព្រគប្់រគងអនកជំងឺែដលមនជងំ ឺ
ឆ្លង។ អនកជំងឺឆ្លងទងំេនះ ្រតូវ�កឱ់យេន�ចេ់�យែឡកពអីនកជំងឺេផ�ងៗេទៀត។ មូល�្ឋ នពយបល 
និងែថទសុំខភពនីមយួៗគូរពចិរ� និងចតទុ់កកែន្លងែបងែចកជំងដឺំបូង និងលំហូរអនកជងំឺថ ជ
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ែផនក�ទិភពមយួកនុងចំេ�មសកមមភព្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ ែដលចបំច្់រតូវេរៀបចំេឡើងវញិ ជ
ពេិសសេនែផនកពនិិតយជំងឺេ្រកេដើមបេីជៀស�ងកុំឱយមនករចម្លងជំងឺឆ្លងមយួចំនួនដូចជ ជំងឺរេបង និង 
ជំងឺផ្ត �យបក�ជីេដើម។ 

្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គរបស់មូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភពទងំអស់្រតូវេធ្វើ 
ករជមយួ្រកុមែថទឧំបករណ៍បរកិខ  េដើមបធីនថកមមវធិីែថទសំម្អ តកែន្លង�ងៃដ ម៉សីុនេបកគក ់
បងគនអ់នមយ័ ទកឹផក ឈូក ៘ ្រតូវអនុវត្តជ្របច។ំ កមមវធិីែថទេំនះក្៏រតូវយកចតិ្តទុក�កផ់ងែដរ 
ផទះបយមយួេដើមបេីជៀស�ងកុំឱយមនករ�សំ្លេនកនុងបនទបអ់នកជងំឺ។ 

មូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភពទងំអស់ ្រតូវែតអបរ់�ំចញ់តិអនកជងំអឺំពរីេបៀបេរៀបចំ��រ
េ�យសុវតថិភព ស្រមបអ់នកជំងឺ និងេរៀបចំេបះេចលសំណល់ឱយបន្រតមឹ្រតូវ េ�យេ្របើវធិ�ី�ស្តេផ�ង�
ដូចជ ផទ ងំរូបភព ែដលមនេនកនុងបរ�ិថ នមូល�្ឋ នសុខភបិល។ 

៣.៨  ករ្រគប់្រគងសណំលេ់នកនងុមូល�្ឋ នពយបល និងែថទសំ�ុ�ព��រណ� និង
ឯកជន 

ករ្រគប្់រគងសំណល់ពីេស�ែថទេំនកនុងមូល�្ឋ នពយបលនិងែថទសុំខភពគឺជែផនកមយួៃនសកមម 
ភព្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ និង្រតូវែតសថិតេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមករងរករបងក រនងិករ្រតួត
ពនិិតយករចម្លងេ�គ។ �ល់សំណល់េវជជ��ស្តទងំអស់ែដលមនេនកនុងមូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខ
ភព ្រតូវេធ្វើករែញកេចញពីគន  រក�ទុក ្របមូល ដឹកជញជូ ន នងិេបះេចល ្រតមឹ្រតូវេដើមបធីនដល់បរ�ិថ នល្អ
និងមនសុវតថភិព។  

មូល�្ឋ នពយបល និងែថទសុំខភពទងំអស់្រតូវអនុវត្ត�ម្របកសរបស់្រកសួងសុខភបិល ស្តីពី
ករ្រគប្់រគងសំណល់ពធិី�រជត-ិអន្តរជតសិ្រមបប់ន�ុទធសំណល់េដើមបកីតប់នថយេ្រគះថន កព់ី សំណល់
េវជជ��ស្តទងំ�យ។ ្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេន្រគបថ់ន ក្់រតូវេរៀបចំបេងកើត និងេ្របើ្របស់កមម
វធិីផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន អបរ់ ំ ស្រមប�់ធរណ�ជនអំពី�រ�សំខនៃ់នករ្រគប្់រគងសំណល់ពេីស�ែថទំ
សុខភពឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

៣.៩ សហ្របតបិត្តិករ និងករ��ព្វ��� 

កិចចសហ្របតបិត្តកិរនិងករផ�ព្វផ�យរ�ងនយក�្ឋ នេផ�ង�េនកនុង្រកសួងសុខភបិល  និង្រកសួង 
ពកព់ន័ធ េផ�ង�េទៀត ្រកុមករងរ និងអងគករៃដគូនននឹង្រតូវបនេលើកកមពស់។ នយក�្ឋ នដៃទេទៀតេន
កនុង្រកសួងសុខភបិល ្រតូវសហករគន  និងេធ្វើកររមួគន ជមយួនយក�្ឋ នមនទរីេពទយ និង នយក�្ឋ ន្របយុទធ
នឹងជំងឺឆ្លង េដើមបជីួយ េលើកកមពស់ករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គកនុង្រគបទិ់ដ្ឋភព ទងំអស់េនកនុង្របេទស
កមពុជ។  

្រកសួងសុខភបិល្រតូវសហករជមយួ្រកសួងពកព់ន័ធដៃទេទៀតដូចជ ្រកសួងអភវិ��នជ៍នបទ 
្រកសួង ករពរជតិ ្រកសួងម�ៃផទ ្រកសួងអបរ់-ំយុវជន និងកី� ្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងែដនដីនគររូបនីយ៍
កមមនិងសំណង ់ ្រកសួងពត័ម៌ន ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ ្រកសួង�ធរណ�ករនិងដឹកជញជូ ន  ្រកសួង
ឧស�ហកមមនិងសិបបកមម     ្រកសួងែរន៉ិងថមពល ្រកសួងធមមករនិង�សន។ល។ េដើមបែីកលម្អករងរ
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្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ្រកសួងសុខភបិល្រតូវែតសហករជមយួអងគករជតិ និង
អន្តរជត ិេដើមបអីនុវត្តសកមមភពមយួចំនួនែដលបនេរៀប�បខ់ងេលើ។ 

៣.១០ ករអភិបលនិង���ំៃល 

េរៀបចំឱយមន្របពន័ធ�យតៃម្ល និង្រតួតពនិិតយ�ម�នជបន្តេលើកមមវធិី្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ និង
ករអនុវត្តេន្រគបលំ់�បថ់ន កកនុង់្របេទសកមពុជ េដើមបធីនថេគលេ�្រតូវបនបេំពញេគលបំណងរមួ ្រតូវ
បនសេ្រមច េហើយសកមមភព្រតូវបនអនុវត្តេ�យេយងេ��មត្រមូវករ និងករកំណតពី់ែផនកននែដល
្រតូវែកលម្អ។  

េដើមប�ីម�នករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនជំតិ ្រកសួងសុខភបិលបនបេងកើត និងអនុវត្តនូវកមមវធិី
សវនកមម្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ។ សកមមភពេនះបនអនុវត្តេ�យករយិល័យធនគុណភពៃន្រកសួង 
សុខភបិល �មរយៈករចុះ�យតៃម្លេន�មមូល�្ឋ នពយបលនិងែថទសុំខភពជ្របច។ំ 

៣.១១ ករអេងក����ន 

ករអេងកត�ម�នេ�យ�ទ ល់េលើករចម្លងេ�គ ែដលពកព់ន័ធនឹងករែថទសុំខភព និងភព�ំុៃន 
េមេ�គន�ិងឱសថ្របឆងំនឹងេមេ�គមន�រៈសំខន ់ េដើមបែីស្វងយល់ពី�ថ នភពបចចុបបននេនកនុង្របេទស 
កមពុជ។ កិចចករេនះនឹងជួយ ែស្វងយល់ព ី មូលេហតុចមបងៃនករចម្លង ករ�ម�ន ករអនុវត្តករងរករ
បងក រនិង្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ នងិ�ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ជករជូនដំណឹងជមុនអពំកីរផទុះជំងឺ។  

េគលបំណងរមួ ៃនករអេងកត�ម�នេ�យ�ទ ល់េលើករចម្លងេ�គជុំវញិករែថទសុំខភព និងភព 
�ំុនិងឱសថ្របឆងំនឹងេមេ�គគឺ៖ (១)េដើមប្ីរបមូលទិនននយ័ ជលកខណៈ្របពន័ធអំព�ីងំសីុដង ់ ៃនករចម្លង
េ�គថមី ែដលពកព់ន័ធនងឹករែថទសុំខភព (២)េដើមបកីំណតព់បីញ្ហ េនេពលបញ្ហ នឹងេកើតេឡើង និង(៣)េដើមបី
អនុវត្តវធិនករសម្រសប។  

្រកសួងសុខភបិល  កំណត�់ទភិពស្រមបអ់េងកត�ម�នករចម្លងេ�គ   និងភន កង់របងកេ�គេន 
ទូទងំ្របេទសដូចខងេ្រកម៖ 

១. ករអេងកត�ម�នរបសួវះកត ់
 ២. ករចម្លងេ�គេន្របពន័ធទកឹេនម 

៣. ករចម្លងេ�គ�ម្របពន័ធឈមរត ់
៤. ករចម្លងេ�គេលើទរកេទើបេកើត 
៥. ករចម្លងេ�គ�ម្របពន័ធដេង្ហើម 
៦. ភព�ំុនឹងឱសថ្របឆងំេមេ�គ 

ករកំណត់ជស្តង់��មករណីស្រមប់វធិីអេងកត�ម�នេ�យសកមម នឹង្រតូវេរៀបចំេឡើងេដើមបី
្របមូលទិនននយ័្រសបគន េន្រគបមូ់ល�្ឋ នសុខភបិល និង�ចេធ្វើករេ្រប�បេធៀបបន។ 

ពធិី�រស្រមបក់រអេងកត�ម�នេ�យសកមម នងឹ្រតូវ្រសបគន ជមយួេគលករណ៍ែណនជំតិស្តីពី
ករបងក រនងិករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ។ មូល�្ឋ នសុខភបិលសំខន�់ែដលមនេស�េ�គវនិិចឆយ័ម្ីរកូប៊ី
យ៉ូឡូហ�ុ ី្រតូវបនចត�់ងំឱយចូលរមួេនកនុងកមមវធិីអេងកត�ម�នេនះ។  
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៣.១២ េស�េ��វិនិចឆ័យមី្រកូបី៊យ៉ឡូ�ូ� ុ ី

ករយិល័យមនទីរពេិ�ធនេ៍វជជ��ស្តេនកនុងនយក�្ឋ នមនទីរេពទយ បចចុបបននេនះកំពុងអនុវត្តែផនករ 
យុទធ��ស្តជត◌ិស្រមបេ់លើកកមពស់សមតថភពមនទីរពិេ�ធន។៍ េគលនេយបយស្តីពីករបងក រនិងករ
្រតួត ពនិិតយករចម្លងេ�គេនះ នឹង្រសបគន ជមយួេគលនេយបយមនទីរពេិ�ធន ៍និងជំរុញេទរកេស� ម្ីរកូ
ប៊យី៉ូឡូ��ុ ី ែដលមនដំេណើ រករេនកនុង្របេទសកមពុជ ដូេចនះករអេងកតឃ្ល េំមើលស្តីពកីរបងក រនិងករបងក រ
និងករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ�យេទៀងទត។់   

៣.១៣ ករេ្របើ្របសអ់ង់ទីបី៊យ៉ទិូក េ�យ្របុង្របយត័ន      
្រកសួងសុខភបិល ជំរុញដល់ករេ្របើ្របស់ទីប៊យី៉ូទកិេ�យ្របុង្របយត័ន�មរយ�េគលករណ៍ែណនំ

ស្តីពកីរពយបលែដលេរៀបចំេឡើងេ�យ្រកសួងសុខភបិល និងកមមវធិីជតិ។  
្រកសួងសុខភបិលបននិងកពុំងេធ្វើករអេងកតឃ្ល េំមើលអតិសុខុម្របណ ែដល�ំុនឹងឱសថ្របឆងំ

េមេ�គ េដើមបឱីយ្រសបេទ�មេគលេ� និងអបរ់បុំគគលិកសុខភបិលេនកនុងករេ្របើ្របស់េ�យ្របុង្របយត័ន 
និង្រសម្រសបៃនឱសថ្របឆងំេមេ�គ េដើមបកីតប់នថយបនទុកៃនភព�ំុនឹងឱសថ្របឆងំេមេ�គ។ 

 

៣.១៤ ករេ្របើ្របសឈ់ម និងផលតិផលឈមមនសវុតថិភព 
 

 ្រកសួងសុខភបិល ជំរុញដល់មូល�្ឋ នពយបលនិងែថទសុំខភព េ្របើ្របស់ឈម នងិផលិតផល
ឈមឱយបនសម្រសប�មបទ�្ឋ នែណនំ ស្តីពីករបងក រនិងករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ�មករ�ក់
បញចូ លឈម (TTI-Transfusion Transmitted infection)។ 

៣.១៥  ករ្រ�វ្រ�វ និងករអភិវ�� 

ករ្រ�វ្រជវអំពកីរចម្លងេ�គ នងិករអភវិ��បេចចកវទិយេវជជ��ស្តនឹងនេំទរកករយល់ដងឹកនែ់ត
្របេសើរអពំីករចម្លងេ�គ ែដលពកព់ន័ធនឹងករែថទសុំខភពេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលនឹង្រតូវបនេ្របើ
្របស់េដើមបផី្តល់អតថ្របេយជនដ៍ល់បុគគលិកសុខភបិលនិងអនកជំងឺ។  

ករ្រ�វ្រជវអំពកីរចម្លងេ�គ �មករ�កប់ញចូ លឈម �ម�ថ បន័ពយបល ែថទ្ំរតូវបនេលើក
កមពស់ពកីរយល់ដឹង នងិករបងក រករចម្លងេ�គដល់អនកជំងឺ ។ 

ករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គនឹងក្ល យជ្របធនបទមយួ កនុងចំេ�ម្របធនបទននៃនករ្រ�វ្រជវ
េ�យនិស�តិេពទយកំពុងសិក� នងិេ្រកយេពលបញចបក់រសិក�េនសកលវទិយល័យ វទិយ��ស្តសុខភបិល 
ឬ�ថ នបន័េវជជ��ស្តដៃទេទៀតេដើមបទីទួលសញញ ប្័រត ឬបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់។  

្រកសួងសុខភបិល្រតូវេលើកទកឹចតិ្តផងែដរដល់�ថ បន័កនុង្រសុក និងអន្តរជតិ មនទីរពិេ�ធន ៍ឬ កមម
វធិី្រ�វ្រជវ  េដើមបេីធ្វើករសិក�បែនថមេទៀតេនកនុងជំនញេផ�ង�   ែដល�ចមន្របេយជនច៍ំេពះករ្រតួត 
ពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុង្របេទសកមពុជ។  

៣.១៦ សខុភព និងសវុតថិភពករងរ 

 ្រកសួងសុខភបិល េមើលេឃើញពកីរ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន កច់ំេពះបុគគលិកសុខភបិល ែដលេធ្វើ
ករជមយួអនកជំងឺ និងករ្របឈមមុខរបស់អនកជំងឺ ចំេពះករឆ្លងេ�គពីបុគគលិកសុខភបិល។ ដូេចនះ ្រកសួង
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៣.១២ េស�េ��វិនិចឆ័យមី្រកូបី៊យ៉ឡូ�ូ� ុ ី

ករយិល័យមនទីរពេិ�ធនេ៍វជជ��ស្តេនកនុងនយក�្ឋ នមនទីរេពទយ បចចុបបននេនះកំពុងអនុវត្តែផនករ 
យុទធ��ស្តជត◌ិស្រមបេ់លើកកមពស់សមតថភពមនទីរពិេ�ធន។៍ េគលនេយបយស្តីពីករបងក រនិងករ
្រតួត ពនិិតយករចម្លងេ�គេនះ នឹង្រសបគន ជមយួេគលនេយបយមនទីរពេិ�ធន ៍និងជំរុញេទរកេស� ម្ីរកូ
ប៊យី៉ូឡូ��ុ ី ែដលមនដំេណើ រករេនកនុង្របេទសកមពុជ ដូេចនះករអេងកតឃ្ល េំមើលស្តីពកីរបងក រនិងករបងក រ
និងករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ�យេទៀងទត។់   

៣.១៣ ករេ្របើ្របសអ់ង់ទីបី៊យ៉ទិូក េ�យ្របុង្របយត័ន      
្រកសួងសុខភបិល ជំរុញដល់ករេ្របើ្របស់ទីប៊យី៉ូទកិេ�យ្របុង្របយត័ន�មរយ�េគលករណ៍ែណនំ

ស្តីពកីរពយបលែដលេរៀបចំេឡើងេ�យ្រកសួងសុខភបិល និងកមមវធិីជតិ។  
្រកសួងសុខភបិលបននិងកពុំងេធ្វើករអេងកតឃ្ល េំមើលអតិសុខុម្របណ ែដល�ំុនឹងឱសថ្របឆងំ

េមេ�គ េដើមបឱីយ្រសបេទ�មេគលេ� និងអបរ់បុំគគលិកសុខភបិលេនកនុងករេ្របើ្របស់េ�យ្របុង្របយត័ន 
និង្រសម្រសបៃនឱសថ្របឆងំេមេ�គ េដើមបកីតប់នថយបនទុកៃនភព�ំុនឹងឱសថ្របឆងំេមេ�គ។ 

 

៣.១៤ ករេ្របើ្របសឈ់ម និងផលតិផលឈមមនសវុតថិភព 
 

 ្រកសួងសុខភបិល ជំរុញដល់មូល�្ឋ នពយបលនិងែថទសុំខភព េ្របើ្របស់ឈម នងិផលិតផល
ឈមឱយបនសម្រសប�មបទ�្ឋ នែណនំ ស្តីពីករបងក រនិងករ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�គ�មករ�ក់
បញចូ លឈម (TTI-Transfusion Transmitted infection)។ 

៣.១៥  ករ្រ�វ្រ�វ និងករអភិវ�� 

ករ្រ�វ្រជវអំពកីរចម្លងេ�គ នងិករអភវិ��បេចចកវទិយេវជជ��ស្តនឹងនេំទរកករយល់ដងឹកនែ់ត
្របេសើរអពំីករចម្លងេ�គ ែដលពកព់ន័ធនឹងករែថទសុំខភពេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលនឹង្រតូវបនេ្របើ
្របស់េដើមបផី្តល់អតថ្របេយជនដ៍ល់បុគគលិកសុខភបិលនិងអនកជំងឺ។  

ករ្រ�វ្រជវអំពកីរចម្លងេ�គ �មករ�កប់ញចូ លឈម �ម�ថ បន័ពយបល ែថទ្ំរតូវបនេលើក
កមពស់ពកីរយល់ដឹង នងិករបងក រករចម្លងេ�គដល់អនកជំងឺ ។ 

ករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គនឹងក្ល យជ្របធនបទមយួ កនុងចំេ�ម្របធនបទននៃនករ្រ�វ្រជវ
េ�យនិស�តិេពទយកំពុងសិក� នងិេ្រកយេពលបញចបក់រសិក�េនសកលវទិយល័យ វទិយ��ស្តសុខភបិល 
ឬ�ថ នបន័េវជជ��ស្តដៃទេទៀតេដើមបទីទួលសញញ ប្័រត ឬបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់។  

្រកសួងសុខភបិល្រតូវេលើកទកឹចតិ្តផងែដរដល់�ថ បន័កនុង្រសុក និងអន្តរជតិ មនទីរពិេ�ធន ៍ឬ កមម
វធិី្រ�វ្រជវ  េដើមបេីធ្វើករសិក�បែនថមេទៀតេនកនុងជំនញេផ�ង�   ែដល�ចមន្របេយជនច៍ំេពះករ្រតួត 
ពនិិតយករចម្លងេ�គេនកនុង្របេទសកមពុជ។  

៣.១៦ សខុភព និងសវុតថិភពករងរ 

 ្រកសួងសុខភបិល េមើលេឃើញពកីរ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន កច់ំេពះបុគគលិកសុខភបិល ែដលេធ្វើ
ករជមយួអនកជំងឺ និងករ្របឈមមុខរបស់អនកជំងឺ ចំេពះករឆ្លងេ�គពីបុគគលិកសុខភបិល។ ដូេចនះ ្រកសួង
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សុខភបិលធនឱយមនបរ�ិថ នសុវតថភិពេនកនុង្រគឹះ�ថ នសុខភបិលកនុង្របេទសកមពុជ េ�យេរៀបចំឱយ
មននូវកមមវធិីផ្តល់ថន បំងក រសម្រសបដល់បុគគលិកសុខភបិល ជពិេសសថន បំងក រជំងរឺ�កេថ្លើម្របេភទេប 
(Hepatitis B Vaccine)  និងថន បំងក រជំងឺេកើតថមីមយួចំននួេរៀបចំឱយអនុវត្តេគលនេយបយស្រមប្់រគប្់រគង
ករបងក រេ្រកយេពលបះ៉ពល់្របឈមនឹងជំងឺេអដស៍ និងបេងកើតករអេងកត�ម�នរបួសេ�យវតថុ មុត
្រសួច ៘ 
៣.១៧ ហរិញញបបទន និង និរន្តរភពៃនសកមមភព្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�� 

្រតូវែស្វងរកធនធនហិរញញ វតថុ េដើមបធីនដល់និរន្តរភពៃនករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ្របកបេ�យ 
គុណភពេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករ្រគប្់រគងហរិញញ វតថុនឹង្រតូវបនែកលម្អស្រមបក់រ េ្របើ្របស់ថវកិែដល
មន្របកបេ�យ្របសិទធភព។  

យន្តករហរិញញបបទនករេរៀបចំថវកិទងំអស់ ្រតូវឆ្លុះបញច ំងពី្របសិទធភពៃនករច�ំយ និងនរិន្តរ
ភព។ វដ្តថវកិមយួស្រមបអ់នុវត្តករ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ នឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ�យែឡកពថីវកិ
ដៃទេទៀត េ�យ្រសបគន ជមយួវដ្តថវកិរបស់រ�្ឋ ភបិល។ ្រតូវមនករេរៀបចំថវកិេនកនុងអងគភព�មុ ី
េ�យមនករពេិ្រគះេយបល់ជមយួ្រកុមករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គរបស់ខ្លួន។ នយក�្ឋ នមនទីរេពទយ
ជមយួ នងិនយក�្ឋ នែផនករ នងិ្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិលមនភរកិចចបូកសរុបថវកិស្រមបក់រ្រតួត
ពនិិតយករចម្លងេ�គរបស់អងគភព�មុ។ី  

ករអនុវត្តករងរ្រតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ ្រតូវផ្តល់ថវកិ�មរយ�យន្តករជេ្រចើនរមួមន៖ 
 កញចបថ់វកិរ�្ឋ ភបិល 
 អេំ�យ និងថវកិជនំួយពៃីដគូអភវិ��ន។៍  
 សកមមភពបេងកើត្របកច់ំណូលេនមូល�្ឋ នពយបលនិងែថទសុំខភពសុខភបិល 
្របសិនេបើ�ចអនុវត្តបន (ថវកិរហិរញញ បបទន) 

៣.១៨ ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវិញៃនេគលនេយបយជតិ្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�� 
ករ្រតួតពនិិតយែកស្រមួលេឡើងវញិៃនេគលនេយបយជត្ិរតួតពនិិតយករចម្លងេ�គ នឹង្រតូវេធ្វើេរៀង

�ល់្របឆំន មំ្តង ឬ�ចឆបជ់ងេនះកនុងករណីចបំច ់េ�យ្របធនអសន� ៃនគណកមមករដឹកនេំ�យេយង
េ��មករផ្ល ស់ប្តូរចនសមពន័ធ ឬករផ្ល ស់ប្តូ្រទង្់រទយធំកនុង្រកសួងសុខភបិល។  
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េសចក្តីែថ្លងអណំរគុណ 
្រកសួងសុខភបិល សូមែថ្លងអណំរគុណយ៉ងេ្រជ�វេ្រ�ចំេពះ េ�ក េ�ក្រសី និងអងគករែដល

បនជួយ គ្ំរទទែំផនកសមភ រៈ   នងិបេចចកេទស  នងិករចូលរមួេធ្វើបចចុបបននភពេគលនេយបយថមីេនះ។ 
១.្រកុម្របឹក�បេចចកេទស៖ 

ឯ.ឧ. ���្ត ចរយ  េអង ហួត    រដធេលខធិករ ្រកសួងសុខភបិល 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត   សខុ ្រស៊ុន   ្របធននយក�្ឋ នមនទីេពទយ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត   ល ីស�៉ូន់   ្របធននយក�្ឋ ន្របយុទធជំងឆឺ្លង 
២. ្រកុមករងរបេចចកេទស 
េ�����្ត ចរយជំ. កឹម �វួន  អនុ្របធននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត   េ� សគុនធ� អនុ្របធននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត ជន សុនីួន  អនុ្របធននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ 
េ��បណ្ឌិ ត   កយុ វីរយ៉ី  អនុ្របធននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    គួយ បុ៊នេធឿន ្របធនមនទីរសុខភបិលេខត្តក�្ត ល 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    ែកវ សភ័ុ្រក្ត  ្របធនមនទីរសុខភបិលេខត្តបនទ យមនជយ័ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    ញ៉ បុ៊នថន  ្របធនមនទីរសុខភបិលេខត្តកំពត 
េ��ឱសថបណ្ឌិ ត  យង៉�់�៉វធុ អនុ្របធននយក�្ឋ នឱសថចំណីរ��រ បរកិខ េពទយ និងេ្រគ�ងសំ�ង 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត �ក់ មួយ�៊ង      អនុ្របធននយក�្ឋ នករពរសុខភព 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    ជ សឃុមី   អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិផ្តល់ឈម 
េ�����្ត ចរយ   ឡកឹ ឌីសឡូ ី អនុ្របធនម.ជតិ្របយុទធនឹងជងំឺ្រគុនចញ់ ប៉�៉សីុត�្រស្ត បណក�្រស្ត 
េ�����្ត ចរយរង ឃនុ គឹម�៊ម អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិកំចតេ់�គរេបង និងហងសិុ់ន 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត     លមឹ �រនិ  នយករងមនទីរេពទយជតិកុមរជតិ 
េ���្តបណ្ឌិ ត        ចន់ វិចិ្រត  នយករងមនទីរេពទយមតិ្តភពែខមរ សូេវៀត 
េ�����្ត ចរយជំ. �៉ �វ៉ន  នយករងមនទីរេពទយ្រពះអងគឌួង 
េ�����្ត ចរយជំ. ែកវ មួយ្រសួយ អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិគពំរ ម� នងិទរក 
េ�����្ត ចរយរង គឹម ឈងួ  អនុ្របធនមនទីរេពទយមតិ្តភពកមពុជ ចិន្រពះកុសុមៈ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត     ជឺ  សុវុីទធី   ្របធនករយិល័យេស�មនទីេពទយ 
េ���សីឱសថ   សំ សភុព  ្របធនករយិល័យេស�មនទីរពិេ�ធនេ៍វជជ�្រស្ត 
េ���សី    ែហម ��  ្របធនករយិល័យគិ�នុបប�្ឋ កនិងឆមប 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត សុមឹ សន� ំ             អនុ្របធនករយិល័យធនគុណភព 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត   ហូយ វ�្ណ �៉ អនុ្របធនករយិល័យធនគុណភព 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    សុនិ ទូច   អនុ្របធនករយិល័យេស�មនទីេពទយ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    េ�ម ស�ីរត័ន  អនុ្របធនករយិល័យនិយត័កមម និង្រកមសីលធម ៌
េ���សីឱសថ   អ៊ចុ េមនីភព អនុ្របធនករយិល័យេស�មនទីរពិេ�ធនេ៍វជជ�្រស្ត 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត េទព ចិន្ត                ម្រន្តីករយិល័យធនគុណភព 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត  ឆយ លកខិ�       ម្រន្តីករយិល័យធនគុណភព 
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េសចក្តីែថ្លងអណំរគុណ 
្រកសួងសុខភបិល សូមែថ្លងអណំរគុណយ៉ងេ្រជ�វេ្រ�ចំេពះ េ�ក េ�ក្រសី និងអងគករែដល

បនជួយ គ្ំរទទែំផនកសមភ រៈ   នងិបេចចកេទស  នងិករចូលរមួេធ្វើបចចុបបននភពេគលនេយបយថមីេនះ។ 
១.្រកុម្របឹក�បេចចកេទស៖ 

ឯ.ឧ. ���្ត ចរយ  េអង ហួត    រដធេលខធិករ ្រកសួងសុខភបិល 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត   សខុ ្រស៊ុន   ្របធននយក�្ឋ នមនទីេពទយ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត   ល ីស�៉ូន់   ្របធននយក�្ឋ ន្របយុទធជំងឆឺ្លង 
២. ្រកុមករងរបេចចកេទស 
េ�����្ត ចរយជំ. កឹម �វួន  អនុ្របធននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត   េ� សគុនធ� អនុ្របធននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត ជន សុនីួន  អនុ្របធននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ 
េ��បណ្ឌិ ត   កយុ វីរយ៉ី  អនុ្របធននយក�្ឋ នមនទីរេពទយ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    គួយ បុ៊នេធឿន ្របធនមនទីរសុខភបិលេខត្តក�្ត ល 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    ែកវ សភ័ុ្រក្ត  ្របធនមនទីរសុខភបិលេខត្តបនទ យមនជយ័ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    ញ៉ បុ៊នថន  ្របធនមនទីរសុខភបិលេខត្តកំពត 
េ��ឱសថបណ្ឌិ ត  យង៉�់�៉វធុ អនុ្របធននយក�្ឋ នឱសថចំណីរ��រ បរកិខ េពទយ និងេ្រគ�ងសំ�ង 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត �ក់ មួយ�៊ង      អនុ្របធននយក�្ឋ នករពរសុខភព 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    ជ សឃុមី   អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិផ្តល់ឈម 
េ�����្ត ចរយ   ឡកឹ ឌីសឡូ ី អនុ្របធនម.ជតិ្របយុទធនងឹជងំឺ្រគុនចញ់ ប៉�៉សីុត�្រស្ត បណក�្រស្ត 
េ�����្ត ចរយរង ឃនុ គឹម�៊ម អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិកំចតេ់�គរេបង និងហងសិុ់ន 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត     លមឹ �រនិ  នយករងមនទីរេពទយជតិកុមរជតិ 
េ���្តបណ្ឌិ ត        ចន់ វិចិ្រត  នយករងមនទីរេពទយមតិ្តភពែខមរ សូេវៀត 
េ�����្ត ចរយជំ. �៉ �វ៉ន  នយករងមនទីរេពទយ្រពះអងគឌួង 
េ�����្ត ចរយជំ. ែកវ មួយ្រសួយ អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិគពំរ ម� នងិទរក 
េ�����្ត ចរយរង គឹម ឈងួ  អនុ្របធនមនទីរេពទយមតិ្តភពកមពុជ ចិន្រពះកុសុមៈ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត     ជឺ  សុវុីទធី   ្របធនករយិល័យេស�មនទីេពទយ 
េ���សីឱសថ   សំ សភុព  ្របធនករយិល័យេស�មនទីរពិេ�ធនេ៍វជជ�្រស្ត 
េ���សី    ែហម ��  ្របធនករយិល័យគិ�នុបប�្ឋ កនិងឆមប 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត សុមឹ សន� ំ             អនុ្របធនករយិល័យធនគុណភព 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត   ហូយ វ�្ណ �៉ អនុ្របធនករយិល័យធនគុណភព 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    សុនិ ទូច   អនុ្របធនករយិល័យេស�មនទីេពទយ 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត    េ�ម ស�ីរត័ន  អនុ្របធនករយិល័យនិយត័កមម និង្រកមសីលធម ៌
េ���សីឱសថ   អ៊ចុ េមនីភព អនុ្របធនករយិល័យេស�មនទីរពិេ�ធនេ៍វជជ�្រស្ត 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត េទព ចិន្ត                ម្រន្តីករយិល័យធនគុណភព 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត  ឆយ លកខិ�       ម្រន្តីករយិល័យធនគុណភព 
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េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត  អូ៊ច សរិ ី            ម្រន្តីករយិល័�េស�មនទីរេពទយ 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត  ស ូ�្រគី          ម្រន្តីករយិល័�េស�មនទីរេពទយ 
េ���សីឱសថករមី. អ៊កុ រមន    ម្រន្តីករយិល័�េស�មនទីរេពទយ 
 

៣.្រកុមជំនួយបេចចកេទស និងអងគករៃដគូអភវិ��ន៍ៈ 
 

េ��េវជជបណ្ឌិ ត     កប វណ្ណ�          ម្រន្តីបេចចកេទស្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�� និង្របពន័ធ�ម�ន�ំង(ឺWHO) 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត     អូ៊ វ៉ុន      ម្រន្តីឯកេទសបងក រនិង្រតួតពនិិតយករចម្លងេ��(ADB GMS) 
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30 
 

េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត  អូ៊ច សរិ ី            ម្រន្តីករយិល័�េស�មនទីរេពទយ 
េ���សីេវជជបណ្ឌិ ត  ស ូ�្រគី          ម្រន្តីករយិល័�េស�មនទីរេពទយ 
េ���សីឱសថករមី. អ៊កុ រមន    ម្រន្តីករយិល័�េស�មនទីរេពទយ 
 

៣.្រកុមជំនួយបេចចកេទស និងអងគករៃដគូអភវិ��ន៍ៈ 
 

េ��េវជជបណ្ឌិ ត     កប វណ្ណ�          ម្រន្តីបេចចកេទស្រតួតពិនិតយករចម្លងេ�� និង្របពន័ធ�ម�ន�ំង(ឺWHO) 
េ��េវជជបណ្ឌិ ត     អូ៊ វ៉ុន      ម្រន្តីឯកេទសបងក រនិង្រតួតពនិិតយករចម្លងេ��(ADB GMS) 

�ះពុម��ើកទី ២    �យ ៖ គ���ងទប់���ត់  និងប���រជម�ឺឆ�ងក��ងម�អនុតំបន់��គង��ះពុម��ើកទី ២    �យ ៖ គ���ងទប់���ត់  និងប���រជម�ឺឆ�ងក��ងម�អនុតំបន់��គង�


