ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គោលការណ៍ណែនាំ

ការរៀបចំគិលានដ្ឋាន
សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ដោយ
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បុព្វកថា
រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមាំ ក្នុងការធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ

ប្រកបដោយចីរភាព និងសមធម៌។ កម្មវិធីពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ គឺបានដាក់ចេញនូវគោល

នយោបាយស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិ

សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ និងផែនការមេលើកទី២ ស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារត្រូវបានបន្ត។ រីឯ
លិខត
ិ បទដ្ឋន
ា គតិយត
ុ ម
ិ្ត យ
ួ ចំនន
ួ ក៏បានរៀបចំបន្ថម
ែ និងធ្វប
ើ ច្ចប
ុ ប្ ន្នភាព ព្រមទាំងបន្តយទ
ុ ្ធនាការបង្ករា ទបស
់ ត
ា្ក ់
នឹងជំងឺអេដស៍ និងគ្រឿងញៀននៅកន្លែងធ្វើការ។

ប្រព័ន្ធសុខភាព និងសុវត្ថិភាពថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ជាកម្លាំងជម្រុញដ៏

សំខាន់កង
ុ្ន ការកសាងវបប្ ធម៌សខ
ុ ភាព និងសុវត្ថិភាពការងារនៅកន្លង
ែ ធ្វើការ។ តាមរយៈការពងងកា
ឹ្រ
រចូលរួម និង

ការលើកទឹកចិត្តក្នុងការការពារសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ពីសំណាក់ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងក
 ម្មករ
និយោជិត គឺជាការពង្រីកការការពារសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារទៅដល់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម។

កត្តចា
ា បា
ំ ចដ
់ ល
ែ មិនអាចខកខានបាន គឺជមញ
ុ្រ ការលើកកមស
្ព ប
់ ស
្រ ទ
ិ ្ធភាពសវា
េ ពទ
េ ្យនៅតាមសហគស
្រា

គ្រឹះស្ថាន ដែលជាសេវាតម្រូវការឱ្យកាន់តែមានគុណភាព និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ព្រោះវាជាផ្នែកមួយដ៏

សំខាន់ក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ហានិភ័យដោយសារគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងជំងឺវិជ្ជាជីវៈនៅកន្លែងធ្វើការ ហើយ

ក៏ទាមទារចាំបាច់ផងដែរឱ្យមាននីតិវិធី ឬគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងពិនិត្យ
តាមដានជំងឺវិជ្ជាជីវៈ

ព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់

និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចំពោះការ

អភិវឌ្ឍវិស័យសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារនៅកន្លែងធ្វើការ។

សៀវភៅ គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលបានរៀបចំឡើងជា

ភាសាខ្មែរ និងអមដោយការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសក្រៅផ្លូវការនេះ គឺជាស្នាដៃ និងជាសមិទ្ធផលបានមកពីការ

ខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួង ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងប
 ណ្តុះ

បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ២០១៤-២០១៨ សម្រាប់ជួយដល់វិស័យឯកជន ពិសេសសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានផ្នែកវាយនភណ្ឌ
កាត់ដេរ

និងផលិតស្បែកជើងដែលមានប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្នុងន័យប
 ង្ក

លក្ខណៈងាយស្រួល ក៏ដូចជាការបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់កម្មករនិយោជិត ក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាព

នៅកន្លែងធ្វើការដែលមានលក្ខណៈសមស្រប និងត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋាន និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់
ស្តីពីការងារ និងស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។

សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំនេះ រៀបចំឡើងសម្រាប់ទុកជាឧបករណ៍ណែនាំ និងចង្អុលបង្ហាញពីរបៀបនៃ

ការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយការងារផ្នែកសេវាកម្មសុខភាព

នៅកន្លែងធ្វើការ។ សៀវភៅនេះក៏មានបង្ហាញអំពី បែបបទ នីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗផងដែរ ដូចជាសិទ្ធិ
កាតព្វកិច្ច និងតួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត គ្រូពេទ្យសហគ្រាស

គ្រឹះស្ថាន អធិការការងារ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធឯទៀត ដែលត្រូវអនុវត្តការងាររៀបចំ គ្រប់គ្រង និងដំណើរការការងារ

របស់គិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន។ សៀវភៅនេះ ក៍បានបញ្ចូលនូវខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃលិខិតបទដ្ឋាន
គតិយុត្តិ និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់មួយចំនួនទៀត ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និងទុកជាឯកសារយោង

iii

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយទូលំទូលាយក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទំាងឡាយដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ស្តីពី
ការងារ ។

សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំនេះ ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយក្រុមការងារមួយដែលរួមមានមន្ត្រីនៃក្រសួង

ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ រួមដោយទីប្រឹក្សាជំនួយបច្ចេកទេស និងថវិការបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពីអង្គការ
UNFPA USAID Population Council តាមរយៈគម្រោង Woker Health អង្គការ CARE RHAC Marie

Stopes E&D និងគម្រោង Partnering to Save Lives (PSL)ដែលបានចូលរួមចំណែក និងគាំទ្រផ្នែក
បច្ចេកទេសដល់ដំណើរការរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍន៍ឯកសារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើង។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ អង្គការក្រៅ

រដ្ឋាភិបាល សមាគមនិយោជក សហជីព ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញ រោងចក្រកាត់ដេរ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
ដែលបានចំណាយពេលវេលា ក្នុងការជួបប្រាស្រ័យជាមួយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស និងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាង
សកម្មក្នុងការចែករំលែកនូវព័ត៌មាន គំនិតយោបល់ និងបទពិសោធន៍ល្អៗ ដើម្បីឱ្យគោលការណ៍ណែនាំនេះ
បានល្អ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

iv

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សូមសម្តែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះឯកឧត្តម

ហ៊យ
ុ
ហានសុង រដ្ឋលខា
េ ធិការកស
្រ ង
ួ ការងារ និងបណ្តះុ បណ្តល
ា វិជជ
ា្ជ វី ៈ ដែលបានផ្តច
ួ ផ្តម
ើ គំនត
ិ និងដឹកនាំ
រៀបរៀងសៀវភៅ គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាននេះ។ ឯកសារនេះជា

ឯកសារសំខាន់ និងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់វិស័យឯកជន ពិសេសផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង
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V. ដំណើរការនៃការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ ���������������������������������������������������������������������� ១៤
ផ្នែកទី ៣៖ ស្តង់ដារអប្បបរមា និងការផ្តល់សេវាសុខភាព�����������������������������������������������១៥
I.

គិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន������������������������������������������������������������������������������������� ១៥

1> ទីតាំង និងទំហំគិលានដ្ឋាន���������������������������������������������������������������������������������������� ១៥
2> ចំនួន គុណភាពបុគ្គលិកស
 ុខាភិបាល និងម៉ោងធ្វើការ ���������������������������������������������������� ១៦
3> សម្ភារៈ បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថ������������������������������������������������������������������������������������១៧

II. បន្ទប់រុំរបួស������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ១៩

1> ចំនួន គុណភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងម៉ោងធ្វើការ����������������������������������������������������� ១៩
2> គ្រឿងសង្ហារឹម បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថ��������������������������������������������������������������������������� ១៩

III. ប្រអប់សង្គ្រោះ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ១៩

1> បុគ្គលិកជំនួយ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ១៩
2> បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថ�����������������������������������������������������������������������������������������������២០

IV. តម្រូវការនៃសេវាសុខភាពការងារ�������������������������������������������������������������������������������������២០

1> ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យការងារ�������������������������������������������������������������������������������������២០
2> ការព្យាបាល និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំពោះកម្មករនិយោជិត����������������������������������������������������២១
3> សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការបញ្ជូន����������������������������������������������������������������������������� ២៣
4> សេវាសុខភាពជាមូលដ្ឋានចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលមានបញ្ហាសុខភាព��������������������������២៤

vii

5>
6>

តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋាន���������������������២៤
សេវាផ្សេងៗ ដែលសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន គួរបំពេញបន្ថែមនៅកន្លែងធ្វើការ���������������������������២៥

ផ្នែកទី ៤៖ ការគ្រប់គ្រងគិលានដ្ឋាន និងសេវាគាំទ្រសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន��������������������២៩
I.

រចនាសម្ព័ន្ធ និងការងាររដ្ឋបាលរបស់គិលានដ្ឋានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន������������������������������������២៩

1> រចនាសម្ព័ន្ធ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ២៩
2> ការងាររដ្ឋបាល���������������������������������������������������������������������������������������������������������២៩
3> ការងារទំនាក់ទំនងនៅក្នុង និងក្រៅសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន�������������������������������������������������៣០

II. ការធ្វើផែនការ ការរក្សាកំណត់ត្រា និងការធ្វើរបាយការណ៍���������������������������������������������������៣០

1> កម្មវិធីការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋាន����������������������������������������������������៣០
2> កំណត់ត្រាព័ត៌មានសុខភាពប្រចាំថ្ងៃ និងការធ្វើរបាយការណ៍ �������������������������������������������៣១

III. ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស��������������������������������������������������������������៣១

1> ការប្រជុំការងារជាទៀងទាត់របស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋាន���������������������������������៣១
2> ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល������������������������������������������������������������������៣១
3> ការចូលរួមប្រជុំនិងបណ្តុះបណ្តាលនៅខាងក្រៅ������������������������������������������������������������ ៣៣

IV. អនាម័យ និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព��������������������������������������������� ៣៣

1> កាកសំណល់ឧស្សាហកម្ម���������������������������������������������������������������������������������������� ៣៣
2> កាកសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ������������������������������������������������������������������������������������������� ៣៣

V. ប្រការគួរអនុវត្តបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រង និងការគាំទ្រគិលានដ្ឋាន���������������������������������������������៣៤
ផ្នែកទី ៥៖ ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ����������������������������������������������������������������������������� ៣៦
ផ្នែកទី ៦៖ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន������������������������������������������������������������������������������������������������៣៧
ឧបសម្ព័ន្ធនានា������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ៣៩

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៖ សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច ���������������������������������������������������������������������������������������� ៤០
ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៖ ការរៀបចំបន្ទប់គិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន�����������������������������������������������៤៣

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣៖ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ(
 Checklist) សម្រាប់ប្រអប់សង្គ្រោះ������������������������������������������� ៤៤
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤៖ គំរូលិខិតបញ្ជូន��������������������������������������������������������������������������������������������� ៤៥

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៥៖ ទម្រង់ និងគ
 ំរូនៃបញ្ជីការងាររបស់គិលានុប្បដ្ឋាក/គិលានុប្បដ្ឋាយិកា����������������������� ៤៦

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦៖ ឯកសារជាធនធាន និងឧបករណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់ក្រុមរោងចក្រកាត់ដេរ���������������� ៥០
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៧៖ កំណត់ត្រានៃឧបទ្ទវហេតុ និងការព្យាបាល��������������������������������������������������������៥២

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៨៖ តារាងកត់ត្រាការពិនិត្យ ពិគ្រោះ ព្យាបាលបឋម និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រចាំថ្ងៃ �������������៥៣

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៩៖ វិក្រឹត្យការបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋាន���������������������������������������������������� ៥៤

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១០៖ លក្ខខណ្ឌការងារសំខាន់ៗនៅកន្លែងធ្វើការ����������������������������������������������������� ៥៦

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១១៖ ប្រកាសលេខ ៣៣០ ៖ ស្តីពី ការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស��������������������������� ៦០
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២៖ ប្រកាសលេខ ១៣៩ ៖ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងបេសកកម្មសេវាពេទ្យសហគ្រាស�������� ៦៤
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៣៖ បញ្ជីរាយនាមអ្នកចូលរួមចំណែក������������������������������������������������������������������ ៦៨
ឯកសារយោង��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៧០

viii

សេចក្តីផ្តើម
សន្តស
ិ ខ
ុ និងសុវត្ថភា
ិ ពការងារ តវបា
ូ្រ នដាកឱ
់ ្យអនុវត្តច
ោ
ំព ះគប
្រ ផ្ន
់ ក
ែ ទាំងអស់នៃសកម្មភាពសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច សំដៅ

ផ្តល់នូវកិច្ចការពារគ្រប់គ្រាន់ដល់កម្មករនិយោជិតនៅកន្លែងធ្វើការ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខ
 ខណ្ឌនេះ មុននឹងដាក់
ឱ្យអនុវត្តនូវវិធាននានា ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយតំណាងនិយោជក និងត
 ំណាងកម្មករនិយោជិត ត្រូវបានធ្វើ

ឡើងដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ក្នុងគោលបំណងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ និងធ្វើយ៉ាងណា
 ឱ្យការប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
ដែលកើតឡើងដោយទាក់ទងទៅនឹងការងារ ឬពេលក
 ំពុងធ្វ
 ើការ ឱ្យនៅកម្រិតស
 ូន្យ ឬឱ្យនៅទាបជាអប្បបរមា
តាមតែអាចធ្វើទៅបាន។

ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលស្វែងរកការងារធ្វើ និងទទួលបានការងារធ្វើ សង្ឃឹមថានឹងទ
 ទួលបាន ការធានា

នៅក្នុងការងារ និងរៀនមុខជំនាញថ្មីទៀតជាមួយនឹងមុខរបររបស់ខ្លួន ព្រមទាំងធានាបាននូវការងារដែលមាន

សុវត្ថិភាព កន្លែងធ្វើការដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ដល់សុខភាព ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ដ ោយជំនួសមកវិញនូវ

ការលើកទឹកចិត្ត និងការរីកចម្រើនប
 ុគ្គលិកល
 ក្ខណៈ។

សេវាសុខភាពនៅតាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន គឺត្រូវធ្វើការសហការជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងស
 ហគ្រាស កម្មករ

និយោជិត និងផ្នែកស
 ុវត្ថិភាព ដើម្បីបង្កើតសេវាបង្ការសុខភាព និងកែលម្អស
 ុវត្ថិភាព សុខភាព និងស្ថានភាព

ការងារ។ ដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយនេះ គេត្រូវប
 ង្កើតឱ
 ្យមានគិលានដ្ឋាន មួយដែលស្របតាម
ការកំណត់នៃច្បាប់ស្តីពការ
ី ងារ ពោលគឺចំពោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែ
 លប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតចាប់ពី ៥០

នាក់ឡើងទៅ។ សម្រាប់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដ
 ែលប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតត
 ិចជាង ៥០នាក់ តម្រូវឱ្យមាន
ត្រឹមបន្ទប់រុំរបួស ឬប្រអប់សង្គ្រោះប៉ុណ្ណោះ។

គោលការណ៍ណនា
ែ ន
ំ េះ បានផ្តោតទៅលើចណ
ំ ច
ុ គោលសំខានៗ
់ ដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ សវា
េ ថ
 ទា
ែ ស
ំ ខ
ុ ភាព និងស
 វុ ត្ថិភាព

ការងារ សំដៅការពារ និងលើកកម្ពស់អនាម័យ សុខភាព និងស
 ុវត្ថិភាពការងារ ដល់កម្មករនិយោជិត និងធានា

បាននូវកម្លាំងពលកម្មដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងមានសុវត្ថិភាព ដែលគាំទ្រ និងប
 ង្កើនផ
 លិតភាពរបស់

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន។

គោលការណ៍ណែនាំនេះ

ក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរពីសារៈសំខាន់នៃកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មការិនី

ចំពោះ

សេដ្ឋកិច្ចក
 ម្ពុជា និងសេចក្តីត្រូវការរបស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងក៏ដើម្បីដោះស្រាយស
 េចក្តីត្រូវការផ្នែក

សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រី។សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ គឺជាការងាររួមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ដូចនេះ
ការចូលរួមយ៉ង
ា សកម្មពស
ី ណា
ំ
កន
់ យោ
ិ
ជក និងកម្មករនិយោជិត គឺជាកត្តស
ា ខា
ំ នណា
់
ស់ក្នងកា
ុ
រកល
ែ ម្អអនាម័យ

សុខភាព សុវត្ថិភាព និងការចាត់ចែងការងារ បង្កើនផលិតភាព ដោយកាត់បន្ថយ
ការរអាក់រអួលក្នុងដ
 ំណើរ

ការផលិត ការអវត្តមានពីការងារ ចំនួនគ្រោះថ្នាក់ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារដែលជាផលចំណេញមួយដល់

កម្មករនិយោជិតមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ ឬជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗ។

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាននេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងមិនមែនចាត់

ទុកជាឯកសារជំនួសឱ្យបទប្បញ្ញតាំ
្តិទ ងឡាយ ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារ និងលិខិតប
 ទដ្ឋានផ្សេងៗ
ឡើយ គឺគ្រាន់តែដើម្បីជួយផ្តល់ជាគំនិតស
 ម្រាប់ងាយស្រួលអនុវត្ត និងការណែនាំបន្ថែមក
 ្នុងការរៀបចំបង្កើត

និងដំណើរការនៃគិលានដ្ឋាននៅ
 តាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក
 ្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់
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ស្តីពីការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សំដៅជំរុញដល់ការអនុវត្តប
 ទប្បញ្ញតដ
្តិ ែលទាក់ទងនឹងការរៀបចំ និង

ដំណើរកា
 ររបស់គិលានដ្ឋាននៅ
 តាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានកាន់តែសមស្រប និងល្អប្រសើរ ដើម្បីរួមចំណែកក
 ្នុង
ការការពារនិងលើកកម្ពសសុ
់ ខភាព និងស
 ុវត្ថិភាពការងារកម្មករនិយោជិតនៅកន្លែងធ្វើការ ។
គោលការណ៍ណែនាំនេះ

បានសង្កត់ធ្ងន់តែទៅលើការរៀបចំបង្កើតគ
 ិលានដ្ឋានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែល

ឆ្លះុ បញ្ចង
ំា ពីអភិកម
្រ នៃការព្យាបាលបឋម និងសង្គ្រោះបន្ទន
ា ជ
់ ន
ូ កម្មករនិយោជិតនៅ
 កន្លង
ែ ធ
 ើកា
្វ រឱ្យបានសមស្រប
តាមច្បាប់ស្តីពីការងារ និងប្រកាសរួមលេខ៣៣០សកបយ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២
 ០០០ ស្តីពីការរៀបចំ
គិលានដ្ឋានសហគ្រាស និងប្រកាសរួមល
 េខ១៣៩ សកបយ ចុះថ្ងទី
ៃ ២៨ ខែម
 ិថុនា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពល
ី ក្ខខណ្ឌ

និងប
 េសកកម្មស
 េវាពេទ្យសហគ្រាស រវាងក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយ
 ុវនីតិសម្បទា
និងក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើសហគ្រាស

គ្រឹះស្ថានណាដែលមានបំណងរៀបចំគិលានដ្ឋាន

របស់ខ្លួន ឱ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងការកំណត់ដូចមា
 នចែងក
 ្នុងច
 ្បាប់ និងល
 ិខិតបទដ្ឋានខាងលើនេះ គឺ

អាចរៀបចំទៅតាមលទ្ធភាព និងការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនបាន។ ប៉ុន្តែមិនអាចឱ្យទាបជាងការកំណត់អំពីគិលាន
ដ្ឋានដូចមានចែងក្នុងប្រកាសរួមខាងលើឡ
 ើយ ដូចជា៖ ទំហគិ
ំ លានដ្ឋាន ចំនួនបុគ្គលិកស
 ុខាភិបាល សម្ភារៈ

បរិក្ខារពេទ្យ និងឱ
 សថជាដ
 ើម។
ទន្ទឹមនេះដែរ

គោលការណ៍ណែនាំនេះ

មិនគ្រាន់តែជាការផ្តលនូ
់ វគំនិតអនុ
 វត្ត

និងការណែនាំជួយដល់

និយោជក និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានប៉ុណ្ណោះទេ។ ប៉ុន្តែថែមទាំងបាន
បញ្ចូលនូវខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អធិការការងារ អធិការពេទ្យការងារ

និយោជក កម្មករនិយោជិត និងគ្រូពេទ្យសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ព្រមទាំងព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារ
ដែលចែងក្នុងច
 ្បាប់ស្តីពីការងារ ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែម សម្រាប់ជួយដល់និយោជក កម្មករនិយោជិត
និងភាគីពាក់ព័ន្ធឯទៀត បានយល់ដឹងផ
 ងដែរ(ដូចមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ និងឧបសម្ព័ន្ធទី ១០)។
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និយមន័យ
ការព្យាបាលបឋម ៖	គឺសដៅ
ំ ដលកា
់ រថែទាស
ំ ខ
ុ ភាពដល
ែ តវូ្រ ទទួលបាននៅក្នង
ុ សហគមន៍ជាធមា
្មត 

គឺត្រូវបានទទួលពីគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារ គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា
របស់សហគមន៍បុគ្គលិកគ្លីនិកមូលដ្ឋាន ឬពីអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល

ផ្សេងទៀត។ បុគ្គលទាំងឡាយ និងគ្រួសារ គួរតែត្រូវបានទទួលការព្យាបាល

បឋមនេះ តាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបាន ដោយមាន
ការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញរបស់ពួកគាត់

និងក្នុងតម្លៃមួយដែលសហគមន៍

និងប
 ្រទេសនោះ អាចរ៉ាបរង
់ បាន។(ប្រភព៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក)
ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ៖	គឺសំដៅដល់អន្តរាគមន៍ទាំងឡាយណា

ដែលធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈមួយ

ដែលមិនបាន
 គ្រោងទ
 ុក ហើយអន្តរាគមន៍ទាំងនោះ អាចត្រូវធ្វើឡើងភ្លាម ក្នុង

គោលបំណងដម
ើ ប្ ជ
ី យ
ួ សង្គ្រោះជវី ត
ិ ឬជួយការពារការបាតប
់ ងអ
់ វៈយវៈណាមួយ
នៃសរីរាង្គរបស់អ្នកជំងឺឬជនរងគ្រោះ។ (ប្រភព៖ប.ស.ស)

អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ៖	គឺសំដៅដល់អ្នកដែលមានសញ្ញាប័តវេ
្រ ជ្ជបណ្ឌិត គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្ប-
ដយ
ា្ឋ កា
ិ ឬឆ្មបដល
ែ ទទួលស្គល
ា ់ដោយកស
្រ ង
ួ សុខាភបា
ិ ល។ (បភ
្រ ព៖ ប្រការ១
នៃប្រកាស១៣៩)

អ្នកផ្តល់សេវាសុខាភិបាល ៖	គឺជាបុគល
្គ ក
ិ ដែលបានជួល ឬមានកិចស
្ច នយា
្ ការងារជាមួយសហគស
្រា គះឹ្រ ស្ថន
ា

ដើមប្ ផ
ី ល
្ត ស
់ វា
េ សុខភាពនៅកន្លង
ែ ធ្វើការ។ (បភ
្រ ព៖ Health Facilithy Guideline
and Management Benchmarks, Oct 2015)

សុខភាព ៖	ក្នុងន័យទាក់ទងនឹងការងារ សុខភាព គឺមិនសំដៅត្រឹមត
 អវត្តមាននៃ
ែ
ជំងឺ ឬ
ពិការភាពប៉ុណ្ណោះទេ។ ប៉ុន្តែវារួមបញ្ចូលទាំងភាពសុខស្រួលពេញលេញទាំងផ
 ្លូវ

កាយ និងផ្លូវចិត្ត ដែលជាប់ពាក់ព័នផ
្ធ ្ទាល់ទៅនឹងអនាម័យ និងសុវត្ថិភាពនៅ

កន្លែងធ្វើការ។ (ប្រភព៖ អនុសញ្ញាលេខ ១៥៥ អង្គការអន្តរជាតិខា
 ងការងារ)។

ការលើកកម្ពស់សុខភាព ៖	គឺសំដៅដល់ដំណើរការដែលធ្វើឱ្យមនុស្សអាចបង្កើននូវការត្រួតត្រា និងលើក
កម្ពស់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ ឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ។ ការលើកកម្ពស់សុខភាព

នេះ វាមានការវិវត្តន៍លើសពីការផ្តោតតែទៅលើឥរិយាបថរបស់បុគ្គល ចំពោះ
វិសាលភាពនៃកិច្ចអន្តរាគមន៍ខាងបរិស្ថាន និងស
 ង្គម។ (ប្រភព៖ អង្គការ

សុខភាពពិភពលោក)។

កម្មករនិយោជិត ៖	គឺសំដៅដល់ជនគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់សញ្ជាតិ ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាធ្វើការ
យកកំរៃ ក្រោមការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀត ជារូបវន្តបុគ្គល

ឬនីតិបុគ្គលជា
 សាធារណៈ ឬឯកជន។ (ប្រភព៖ មាត្រា៣ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ

១៩៩៧)។
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I. សា្ថនភាពនៃកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជា

1> ប្រជារាស្ត្រសកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ន1
បាតុភត
ូ ប្រជាសាសព
្ត្រ ស
ិ ស
េ ដែលបទ
្រ ស
េ កម្ពុជាបានជួបបទ
្រ ះនៅក្នង
ុ ទសវតស្ ទី៧០ និងទ
 ៨
ី ០ បានផ្តលឱ
់ ្យក

ម្ពុជានូវទីផ្សារការងារដ៏ពិសេសមួយនៅទសវត្សឆ្នាំ២០០០។

នៅរវាងជំរឿនប្រជារាស្ត្រនៅឆ្នាំ១៩៩៨

និង

ឆ្នាំ២០០៨ ប្រជារាស្ត្របានកើនពី១១.៤លាននាក់ដល់ ១៣.៤លាននាក់ក្នុងអា
 ត្រាកំណើនប្រជារាស្ត្រជាមធ្យម
ប្រចាំឆ្នាំ១.៥%។ កំណើនប្រជារាស្ត្របានបន្តកើនដល់១៤.៧លាននាក់ និង១៥.២លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០១៣

និង ២០១៤ ធ្វើអោយអាត្រាកំណើនប្រជារាស្ត្រជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ១.៧៩% នៅក្នុងអំឡុងពេល១៦ឆ្នាំ។

ប្រហែលជា៨៣%ដែលចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្ម ក្នុងនោះស្ត្រីមាន៧៨% និងបុរស៨៨%។ កម្លាំងព
 លកម្ម

ខ្ពស់បំផុតស
 ម្រាប់បុរស ដែលស
 ិ្ថតនៅក្រុមអា
 យុចាប់ពី ៣៥ ដល់ ៤៤ ឆ្នាំ មានប្រហែល ៩៨% និងសម្រាប់
ស្ត្រីអាយុចាប់ពី២៥ ដល់៣៥ឆ្នាំ មាន៨៥%។ កម្លាំងពលកម្មក
 ្មេងបំ
 ផុតអាយុចាប់ពី១៥ ដល់១៩ឆ្នាំ ទាំងពីរភេទ

មានប្រហាក់ប្រហែល៦០%។ កម្លាំងពលកម្មអាយុចាប់ពី២០ ដល់២៤ឆ្នាំ ទាំងពីរភេទមានប្រហែល៨៣%។
ជារួម

អត្រាចូលរួមន
 ៃកម្លាំងពលកម្ម

ស
 ម្រាប់បុរស គឺមា
 នកម្រិតខ្ពស់ជាងអត្រាចូលរួមនៃកម្លាំងព
 លកម្ម

សម្រាប់ស្ត្រីនៅគ្រប់ក្រុមអាយុទាំងអស់។

ពិសេសក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ។

ប៉ុន្តែស្ត្រីមានច្រើនលើសលុបក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ

ជា

អតមា
្រា នការងារធ្វើមានការកើនឡើងក្នង
ុ អំឡង
ុ បឆ
ំ្រា ច
ំា្ន ង
ុ ក្រោយទាំងបុរស និងស
 ។
ី្ត្រ  ភាគចណ
ំ
ក
ែ នន
ៃ យោ
ិ
ជិត

ទទួលប្រាក់បំណាច់មានការកើនឡើង គួរឱ្យកត់សំគាល់គឺមានប្រហែល២
 ៧% នៅឆ្នាំ២០០៩ និង៤៤% នៅ
ឆ្នាំ២០១៤។

កំណើននេះវាអាចទាក់ទងនឹងការពង្រីក

រោងចក្រកាត់ដេរ និងផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។

ឬតម្រូវការកើនឡ
 ើងស
 ម្រាប់កម្លាំងព
 លកម្មនៅតាម

2> ចំនួនសហគ្រាសសរុបនៅប្រទេសកម្ពុជា2
ចាប់តំាងពីឆ្នាំ២០១០មក ចំនួនសហគ្រាសកើតថ្មីនៅកម្ពុជា ទាំងខ្នាតធំ មធ្យម និងត
 ូច មានការកើនឡ
 ើង

យ៉ាងឆាប់រហ័សជាលំដាប់។ ក្នុងចំណោមសហគ្រាសសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន ៥១៣.៧៥៩សហគ្រាស មាន

អ្នកចូលរួមក្នុងការងារប្រមាណ១.៨៧៤.៦៧០នាក់ ក្នុងនោះបុរសមានចំនួន៧
 ៨០.២៩៩នាក់ ស្មើនឹង៤១.៦%

និងស្តមា
ី្រ នចំនន
ួ ១.០៩៤.៣៧១នាក់ ស្មន
ើ ង
ឹ ៥៨.៤%។ តាមចរិតល
 ក្ខណៈអក
្ន ច
ល
ូ រម
ួ ការងារនៅក្នង
ុ សហគស
្រា 

ធំៗ គឺស្ត្រីមានសមាមាត្រខ្ពស់ជាងបុរស នោះដោយសារសហគ្រាសធំៗទាំងនោះបានផ្តល់ឱកាសការងារដល់
ស្ត្រី ជាពិសេស គឺសហគ្រាសចម្បងៗជាងគេដែលមានអ្នកចូលរួមកា
 រងារពី១០១នាក់ឡើង ។

ចំពោះសហគ្រាសដែលមានអ្នកចូលរួមកា
 រងារក្រោម២០នាក់ មានចំនួន ៥០៨.៦៦០សហគ្រាស ស្មើនឹង

៩៩% ហើយស
 ហគ្រាសដែលមានអ្នកចូលរួមការងារពី២០ដល់៤៩នាក់ មានចំនួន ៣.៥៨៩សហគ្រាស ស្មើ
នឹង០
 .៧% និងចាប់ពី៥០នាក់ឡើងទៅ មានចំនួន ១.៥១០សហគ្រាស ស្មើនឹង០.៣%។ ក្នុងចំណោម

4
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សហគ្រាសសរុបខាងលើ

សហគ្រាសដែលមានផ្ទៃក្រឡាទីតាំងអាជីវកម្មក្រោម

៣០ម៉ែតការ៉
្រ េ

មានចំនួន

៣៦៩.៦៦៤សហគ្រាស ស្មើនឹង៧២% ហើយស
 ហគ្រាសដែលមានផ្ទៃក្រឡាទីតាំងអា
 ជីវកម្មពី ៣០ម៉ែត្រការ៉េ

ដល់៩៩៩ម៉ែត្រការ៉េ មានចំនួន១២៤.៤០៥សហគ្រាស ស្មើនឹង២៤.២% ហើយសហគ្រាសដែលមានផ្ទៃក្រឡា
ទីតាំងអាជីវកម្មល
 ើសពី ១០០០ម៉ែត្រការ៉េ មានចំនួន១៩.៦៩០សហគ្រាស ស្មើនឹង៣.៨%។

3
3> ចំននួ សហគស
្រា គ្រះឹ ស្ថន
ា និងកម្លង
ំា ពលកម្មកង
ុ្ន និងកវ្រៅ ស
ិ យ
័ កាត់ដរេ ទូទាង
ំ ប្រ
 ទស
េ
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យ និងជំរុញលើ
 ការអនុវត្ត

ច្បាប់សព
ី្ត កា
ី រងារ និងបទបប្ ញ្ញតិនាន
្ត ា ដើមប្ ល
ី ក
ើ កមស
្ព ល
់ ក្ខខណ្ឌការងារឱ្យបានលត
្អ ម
ឹ្រ តវូ្រ និងការគោរពចំពោះ

សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជា។ នៅឆ្នាំ២០១៦សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានសរុបផ្នែកកាត់ដេរ និង
ក្រៅកាត់ដេរទូទាំងប្រទេសមានចំនួន

១១.១៦៨សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

និងមានកម្មករនិយោជិតប
 ្រមាណ

១.១៨៧.២២៧នាក់ ក្នុងនោះកម្មករនិយោជិតជាបុរសចំនួន៣
 ៥៦.១២៣នាក់ ស្មើនឹង៣
 ០% និងស្ត្រីចំនួន
៨៣១.១០៤នាក់ ស្មើនឹង៧០%។ ក្នុងចំណោមចំនួនសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានសរុបខាងលើនេះ សហគ្រាស

គ្រឹះស្ថានផ្នែកកាត់ដេរមានចំនួន១.១០៧ មានកម្មករនិយោជិតស
 រុបចំនួន ៧៤៣.៦១៥នាក់ ក្នុងនោះថ្នាក់
កណ្តាលមានចំនួន៦៥១សហគ្រាស

គ្រឹះស្ថាន

ស្មើនឹង៥៩%

ដោយមានកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន

៣៩០.១១៨នាក់ ស្មើនឹង ៥២% និងថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ចំនួន៤
 ៥៦សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ស្មើនឹង៤១%

ដោយមានកម្មករនិយោជិតស
 រុបចំនួន ៣៥៣.៤៩៧នាក់ ស្មើនឹង៤៨%។ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានក្រៅកាត់

ដេរចំនួន ១០.០៦១គ្រឹះស្ថាន មានកម្មករនិយោជិតស
 រុបចំនួន៤៤៣.៦១២នាក់ ក្នុងនោះថ្នាក់កណ្តាលចំនួន

១.៣៨៥សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ស្មើនឹង១៤% ដោយមានកម្មករនិយោជិតសរុ
 បចំនួន ១៨៨.១១៦នាក់ ស្មើនឹង
៤២% និងថ្នាករាជធានី
់
ខេត្តមានចំនួន ៨.៦៧៦សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ស្មើនឹង៨៦% ដោយមានកម្មករនិយោជិត
សរុបច
 ំនួន២៥៥.៤៩៦នាក់ ស្មើនឹង ៥៨%។

ចំពោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតក្រោម ២០នាក់មានចំនួន៥
 .៩៣៦គ្រឹះស្ថានស្មន
ើ ឹង

៥៣%នៃសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានសរុប ហើយសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី ២០

ដល់៤៩នាក់ មានចំនួន១.៩៩២ ស្មើនឹង១៨%។ ចំណែកស
 ហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិត

ចាប់ពី៥០នាក់ឡើងមានចំនួន ៣.២៤០ ស្មើនឹង២៩%។ រីឯសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិត
ចាប់ពី ៥០ដល់៣០០នាក់ មានចំនួន២.៣១៤ ស្មើនឹង២១% សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិត
ចាប់ពី ៣០១ ដល់ ៦០០នាក់ មានចំនួន៤៩៥ ស្មើនឹង៤% សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិត
ចាប់ពី ៦០១ដល់៩០០នាក់ មានចំនួន១៥០ ស្មើនឹង១% សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី

៩០១ដល់១៤០០នាក់ មានចំនួន១៤១ ស្មើនឹង១% សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី

១៤០១ដល់២០០០នាក់ មានចំនួន៥៨

ស្មើនឹង០
 .៥% និងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិត
លើសពី ២០០០នាក់ឡើង មានចំនួន៨២ ស្មើនឹង០.៧%។

4> ស្ថានភាពនៃសេចក្តីត្រូវការផ្នែកសុខភាពរបស់កម្មករ កម្មការិនី
ក្នុងខណៈដែលកម្មករកម្មការិនី និងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទទួលបានជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរ ដ ោយសារតែ

5

6

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកម្ពុជានោះ ហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវទទួលស្គាល់ថា កម្មការិនីក៏ជួប
ប្រឈមច្រើនទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារដែរ។

4

តាមរយៈការអង្កេត ដែលធ្វើជាមួយរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន ៤ នាចុងឆ្នាំ២០១៥ បានបង្ហាញថា កម្មការិនី

រោងចក្រការត់ដេរជាមធ្យម មានអាយុ២៧ឆ្នាំ និងបានបញ្ចប់កំរិតបឋមសិក្សា។ ក្នុងចំណោមនោះ ប្រមាណ

ពាក់កណ្តាល (៤៨.៧%) បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចនិង៤៣.២% នៅលីវនៅឡើយ។

បើផ្អែកតាមការសិក្សាបែបគុណភាពមួយដែលធ្វើដោយអង្គការ Worker Health ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីសេចក្តី

ត្រូវការផ្នែកសុខភាព និងឥរិយាបថនៃការស្វែងរកសេវាសុខភាពរបស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា មាន
បញ្ហាសុខភាពធំៗ ចំនួនបីប្រភេទ៖

ទី១.ជំងឺទូទៅ ដូចជា ជំងឺផ្តាសាយ គ្រុនក្តៅ រាគ ឈឺក្បាល វិលមុខអស់កម្លាំង និងសន្លប់
ទី២. បញ្ហាសុខភាពបន្តពូជ និងការធ្វើផែនការគ្រួសារ
ទី៣. ស
 ្ថានភាពដែលមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងបំពង់រំលាយអាហារ បំពង់តម្រងនោម
ជំងឺឆ្លង និងជំងឺឫសដូងបាតជាដើម។

ជាមួយគ្នានេះ តាមការអង្កេតរបស់អង្គការកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីជួយជីវិតមាតា និងទារក (PSL) បានរកឃើញ

ថា កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរងាយនឹងទទួលរងគ្រោះ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តព
 ូជ

ដោយមូលហេតុផ្សេងៗរួមទាំងការរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគ្រួសារ

និងពីបណ្តាញគាំទសហគមន៍
្រ
របស់ពួកគា
 ត់។

ក្នុងខណៈដែលការយល់ដឹងនៃវិធីពន្យារកំណើតមានអត្រាខ្ពស់រហូតដល់៩៩% តាមការសិក្សាមានតែក
 ម្មការិនី
ប្រមាណ២០.៣%ប៉ុណ្ណោះ

និង៤០.៤%នៃកម្មករកម្មការិនីដ
 ែលមា
 នទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទស
 កម្មបាន

និង

កំពង
ុ ប្រប
ើ ស
្រា វ់ ធ
ិ ព
ី នយា
្ រកំណត
ើ បែបទំនប
ើ ។ ២ឆ្នម
ំា ន
ុ ចំនន
ួ នេះ គឺស
 ន
ើ្ម ង
ឹ ១០.៦% ចំពោះកម្មការិនទា
ី ង
ំ អស់
និង២៤.២% នៃកម្មករដែលមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទសកម្ម។ លទ្ធផលនេះ ជាចំនួនដ៍សំខាន់នៃការមានផ្ទៃពោះ

ដែលគេមិនចង់បាន។ ការអង្កេតបានរកឃើញថា ១១% នៃអ្នកដែលបានសាកសួរ គាត់ធ្លាប់បានរំលូតកូន។

ការអង្កេតក៏បានពិនិត្យពីការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងកំរិតជ
 ឿជាក់របស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរផងដែរ ជុំវិញ

បញ្ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ និងស
 ុខភាពបន្តពូជ។ ចំនួន១/៤ (ស្មើនឹង២៤.៨% បើប្រៀប
ធៀបនឹង ៥%កំឡុងពេលធ្វើអង្កេតលើកដំបូង) នៃកម្មការិនីមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការទទួល
យកការពិភាក្សា និងការប្រើប្រាស់វិធីពន្យារកំណើតបែបទំនើប តាមគ្រប់សេណារីយ៉ូដែលគេបានផ្តល់ជូន
ទោះបីជា
 ដៃគូរបស់គាត់មិនយល់ព្រមក
 ៏ដោយ។

តាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រ បុគ្គលិកគិលានដ្ឋាន អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពឯកជន និងបុគ្គលិកអង្ក
 ការ

ក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលអនុវត្តផ្នែកអន្តរាគមន៍សុខភាពក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ ក៏បានឱ្យដឹងពីបញ្ហសុ
ា ខភាពប្រហាក់
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ប្រហែលគ្នានេះដែររបស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរ ។ អ្នកដែលឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាំងអស់សុទ្ធតែបានយល់
ស្របថា សុខភាពបន្តពជ
ូ និងការធ្វផ
ើ ន
ែ ការគ្រួសារ គឺជាសច
េ ក្តត
ី ្រូវការអាទិភាពបផ
ំ ត
ុ សមប
្រា ់ការគាំទស
្រ ខភ
ុ ាព
សម្រាប់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរ។

ទិដ្ឋភាពរួម

II. សា្ថនភាពនៃគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

1> កាតព្វកិច្ចដែលតម្រូវឱ្យមានគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍6
សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលមានប្រើកម្មករនិយោជិតចាប់ពី ៥០នាក់ឡើង ត្រូវតែមា
 នក្នុងប
 រិវេណ

នៃសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាននូវគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយ។ គិលានដ្ឋាននេះ ត្រូវមានគ្រូពេទ្យកាន់កាប់ផ្ទាល់ ដោយ
មានគិលានុប្បដ្ឋាក

ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាម្នាក់

ឬច្រើននាក់ជួយធ្វើការផង

អាស្រ័យ
ទៅតាមចំនួនក
 ម្មករ

និយោជិត។ ក្នុងម
 ៉ោងធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ ត្រូវមានគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋយិកា
ា
យ៉ាងតិចម្នាក់នៅ
យាមប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍។ គិលានដ្ឋានត្រូវមានសម្ភារៈ វត្ថុរុំរបួស និងឱសថគ្របគ្រា
់ ន់ ដើម្បស
ី ង្គ្រោះបន្ទាន់

និងព្
 យាបាលបឋម ក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ ឬមានជំងឺបណ្តាលមកពីការងារ ឬមានជំងក
ឺ ្នុងពេលធ
 ្វើការងារ។

កាលណាចំនួនកម្មករនិយោជិតមានច្រើនជាងពីររយនាក់

គិលានដ្ឋានត
 ្រូវមានកន្លែងស
 ម្រាប់ឱ្យអ្នករបួសនិង

អ្នកជ
 ំងស
ឺ ម្រាក មុននឹងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ។ ទីកន្លែងទាំងនោះត្រូវមានលទ្ធភាពដាក់អ្នកជំងស
ឺ ម្រាកឱ្យបាន
២% (ពីរភា
 គរយ)នៃកម្មករនិយោជិតដែលប្រើក្នុងការដ្ឋាន។

ចំពោះសហគ្រាសដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី២០ ដល់ក្រោម ៥០នាក់ ត្រូវមានបន្ទប់ររុំបួសមួ
 យ និង

គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាម្នាក់។ បន្ទប់រុំរបួសត្រូវមានជាចាំបាច់នូវគ្រឿងសង្ហារឹម បរិក្ខាពេទ្យ និង
ឱសថ។

ចំណែកសហគ្រាសដែលមានកម្មករនិយោជិតក្រោម២០នាក់ ត្រូវមានប្រអប់សង្គ្រោះមួយ និងអ
 ្នកជ
 ំនួយ
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ស
សង្គ្រោះម្នាក់ ដោយមាននូវបរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថដែលត្រូវមានជាចាំបាច់ដែលមានកំណត់ក្នុងប
 ្រកា ។

2> លទ្ធផលនៃកាអនុវត្តប្រកាសរួម8(លេខ ៣៣០ និង១៣៩)

តាមរយៈរបាយការណ៍អធិការកិច្ចការងារ ដើម្បីត្រួតព
 ិនិត្យការអនុវត្តច
 ្បាប់ស្តីពីការងារ និងប
 ទប្បញ្ញត្តិនានា

រួមទាំងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងផ្នែកសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ពិសេសការអនុវត្តប
 ្រកាសរួមចំនួន២ គឺ

ប្រកាសលេខៈ ៣៣០សកបយ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស និង
ប្រកាសលេខៈ ១៣៩សកបយ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងប
 េសកកម្មសេវាពេទ្យ
សហគ្រាសបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅឆ្នាំ២០១៥ មានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានចំនួន ៩៧៦ ដែលបានធ្វអ
ើ ធិការ
កិច្ចរួច ហើយក៏បានរកឃើញផ
 ងដែរពីភាពត្រឹមត្រូវ ឬមិនត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តាមប្រកាសទាំងពីរខាងលើនេះ
ត
ពីសំណាក់និយោជកនៃសហគ្រាស គ
 ្រឹះស្ថានទាំងនោះ។
ក្នុងចំណោមសហគ្រាស

គ្រឹះស្ថានសរុបខាងលើនេះ

សហគ្រាស

គ្រឹះស្ថានដែលតម្រូវឱ្យរៀបចំប
 ង្កើត

គិលានដ្ឋានមានចំនួន ៧៣៩ ក្នុងនោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលរៀបចំបា
 នត្រឹមត្រូវមានចំនួន ៣១៤ ស្មើនឹង
៤២% ហើយសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលរៀបចំមិនបានត្រឹមត្រូវចំនួន ២០៧ ស្មើនឹង ២៨% និងស
 ហគ្រាស
គ្រឹះស្ថានដ
 ែលមិនបានរៀបចំគិលានដ្ឋានមានចំនួន២១៨ស្មើនឹង៣
 ០%។ (សូមពិនិត្យមើលក្នុងរូបភាពទី១)
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

រូបភាពទី ១

លទ្ធផលនៃការធ្វើអធិការកិច្ចការងារស្តីពីតម្រូវការគិលានដ្ឋាននៃសហគ្រាសចំនួន ៧៣៩ នៅឆ្នាំ ២០១៥

៣០% គ្មាន
ត្រឹមត្រូវ ៤២%

២៨%

មិនត្រឹមត្រូវ

ចំពោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដ
 ែលតម្រូវឱ្យបង្កើតបន្ទ
 ប់ររុំបួសចំនួន ១២១ ក្នុងនោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

ដែលមានបន្ទបរុ់ំរបួសត្រឹមត្រូវចំនួន ១៣ ស្មើនឹង ១១% ហើយសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដ
 ែលមានបន្ទបរុ់ំរបួស
មិនត្រឹមត្រូវមា
 នចំនួន១២ស្មើនឹង ១០% និងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលគ្មានបន្ទប់ររុំបួសមានចំនួន ៩៦ស្មន
ើ ឹង
៧៩%។ (សូមពិនិត្យមើលក្នុងរូបភាពទី២)

រូបភាពទី ២

លទ្ធផលនៃការធ្វើអធិការកិច្ចការងារស្តីពីតម្រូវការបន្ទប់រុំរបួសនៃសហគ្រាសចំនួន ១២១ នៅឆ្នាំ ២០១៥
ត្រឹមត្រូវ
មិនត្រឹមត្រូវ
១0%

១១%

៧៩%
គ្មាន
រីឯសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលតម្រូវឱ្យបង្កើតប
 ្រអប់សង្គ្រោះមានចំនួន១១៦ ក្នុងនោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន

ដែលបានរៀបចំបានត្រឹមត្រូវមានចំនួន១៨ ស្មើនឹង១៦% ហើយស
 ហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលរៀបចំមិនបាន

ត្រឹមត្រូវមា
 នចំនួន ៨៤ស្មើនឹង ៧២% និងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលគ្មានប្រអប់សង្គ្រោះមានចំនួន១៤ ស្មើនឹង

១២%។ (សូមពិនិត្យមើលក្នុងរូបភាពទី៣)

ទិដ្ឋភាពរួម

រូបភាពទី ៣

លទ្ធផលនៃការធ្វើអធិការកិច្ចការងារស្តីពីតម្រូវការប្រអប់សង្គ្រោះនៃសហគ្រាស ១១៦ នៅឆ្នាំ ២០១៥

ត្រឹមត្រូវ

គ្មាន
១២%

១៦%

៧២%

មិនត្រឹមត្រូវ

បើពិនិត្យមើលលើលទ្ធផលសរុបចំពោះការអនុវត្តខាងលើ ឃើញថាសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដ
 ែលបានរៀបចំ

ឱ្យមានគិលានដ្ឋាន បន្ទប់រុំរបួស និងប្រអប់សង្គ្រោះដែលអ
 នុវត្តបានត្រឹមត្រូវមានចំនួន ៣៤៥ ស្មន
ើ ឹង៣
 ៥%

ហើយសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានចំនួន៣
 ០៣ ស្មើនឹង៣១% អនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវ និងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានច
 ំនួន
៣២៨ ស្មើនឹង ៣៤% ដែលមិនបានអនុវត្តតាមការកំណត់របស់ប្រកាសទេ។(សូមពិនិត្យមើលក្នុងតារាងទី១)។

តារាងទី១៖ តារាងសង្ខេបនៃការអនុវត្តប្រកាសរួម៣៣០ និង១៣៩របស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
ចំនួនគិលានដ្ឋាន

ចំនួនបន្ទប់រំរបួស

ចំនួនប្រអប់សង្គ្រោះ

ចំនួន សហគ្រាស
គ្រឹះស្ថានសរុប

ត្រឹមត្រូវ

មិនត្រឹមត្រូវ

គ្មាន

ត្រឹមត្រូវ

មិនត្រឹមត្រូវ

គ្មាន

ត្រឹមត្រូវ

មិនត្រឹមត្រូវ

គ្មាន

សរុប

៣១៤

២០៧

២១៨

១៣

១២

៩៦

១៨

៨៤

១៤

៩៧៦

៣២%

២១%

២៣%

១%

១%

១០%

២%

៩%

១%

១០០%

ជាមួយគ្នានេះដែរ តាមការធ្វើអង្កេតមួយចំនួនកន្លងមកឆ្នាំ២០១៤-២០១៥ បានរកឃើញថា៖
yy កម្មករ និយោជិតភាគច្រើន បានទៅរកសេវាសុខាភិបាលពីវិស័យឯកជន ហើយពួកគា
 ត់មិនទាន់មាន
ការធានារ៉ាប់រងផ្នែកថែទាំសុខភាព ឬទម្រង់គាំទ្រផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជួយប
 ង់ភាគទានសម្រាប់ផ្នែកថែទាំ

9

សុខភាពទាំងនេះជូនពួកគាត់ឡើយ ។

yy ការអង្កេតដែលបានធ្វើនៅរោងចក្រចំនួន៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាចុងឆ្នាំ២០១៣ បានបង្ហាញ
ថា កម្មករ
និយោជិតប្រមាណ៧០% បានប្រើប្រាស់សេវានៅគិលានដ្ឋាន ក្នុងរយៈពេល១២ខែច
 ុងក្រោយនេះ។

ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្មករនិយោជិតភាគច្រើនបានលើកឡើ
 ងពីបញ្ហាមួយចំនួន ដែលទាក់ទងនឹង

10

កំរិតគុណភាពនៃសេវា និងការគួរសមរាក់ទាក់របស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល នៅគិលានដ្ឋាន ។

9
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ហេតុផលនៃការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ
បញ្ហាសុវត្ថិភាព សុខភាព និងស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនៅតែជាបញ្ហាកង្វលដែ
់ ល
ទ ាមទារឱ្យ

មានការដោះសយ
្រា បក
្រ បដោយបស
្រ ទ
ិ ្ធភាព។ ក្នង
ុ ខណៈដែលការរីកចមន
ើ្រ ផ
 ក
ែ្ន ស
 ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច និងស
 ងម
្គ កម្ពុជាកំពង
ុ 

ធ្វឱ
ើ ្យមានការប្រប
ែ ល
ួ្រ នូវជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិត និងកម
ុ្រ គ្រួសារពក
ួ គា
 តផ
់ ងដរែ នោះ វាពិតជាសំខានណា
់
ស់

ដែលត្រវូ ទទួលស្គល
ា ់ថា កម្មករនិយោជិត ក៏ជប
ួ នូវបញ្ហប
ា ឈ
្រ មខាងផ្នក
ែ ស
 ខ
ុ ភាព និងសុវត្ថិភាពការងារជាចន
ើ្រ 

ផងដែរ។ ជាពិសស
េ កម្មការិ

នទ
ី ទួលបាននវូ សវា
េ ផស្ ង
េ ៗដែលមិនទាន់សមសប
្រ ដូចជាក្នង
ុ ផ្នក
ែ សុខភាពបន្តពជ
ូ

ការពន្យារកំណើត និងអនាម័យ។

រោងចក្រមួយចំ
 នួនអាចនៅមានអនាម័យមិនល្អ និងខ្វះការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ឱ្យបានល្អ។ ហេតុនេះ

ការតម្រូវឱ្យមានជាអ
 ប្បបរមា ដូចជា៖ ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត អ្នកសំអាតទៀងទាត់ ។ល។ នឹងអាចការពារបាននូវ

ជំងឺឆ្លងនានា។ ផ្អែកតាមការសិក្សារបស់ WorkerHealth ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ឃើញថា អ្នកគ្រប់គ្រង និងប
 ុគ្គលិក
គិលានដ្ឋានស
 ហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន បានដឹងផងដែរព
 ីសេចក្តីត្រូវការសុខភាពជាអាទិភាពរបស់កម្មការិនីភាគច្រើន

គឺសុខភាពបន្តពូជ និងការពន្យារកំណើត។ អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយក៏មា
 នជំនឿថា ការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំ

ខ្លាំងដល់ការបន្តពូជនឹងផ្តល់នូវផលិតភាពដល់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានរបស់ពួកគាត់។

ទន្ទឹមនេះដែរ នៅពេលដែលកម្លាំងពលកម្មកើនឡើង និងផ្លាស់ប្តូរ នោះបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗន
 ឹងកើតមា
 នឡើង

ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ជីវភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរ។ ការបង្កើត និងការគ្របគ្រ
់ ងគិលាន
ដ្ឋានបានល្អ អាចនឹងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតបច្ចុប្បន្ន និងឆ
 ្លើយតបទៅនឹង
សេចក្តីត្រូវការនាពេលអនាគត។

ការងារដែលតវូ្រ ធ្វប
ើ ្រចាំថៃនៅ
្ង កន្លង
ែ ធ
 ើកា
្វ រ តែងតែជ
ប
ួ ប
 ឈ
្រ មជាមួយនឹងការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត នៃបច្ចក
េ វជ
ិ ។
ា្ជ ហត
េ ន
ុ េះ

ទាំងនិយោជក និងកម្មករ និយោជិត ត្រូវស
 ហការគ្នា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស
 េចក្តត
ី ្រូវការរបស់កម្មករនិយោជិត
ចំពោះសេវាថែទាំសុខភាពល្អនៅត ាមគិលានដ្ឋានសហគ្រាស
សុខុមាលភាពរបស់កម្មករ និយោជិត។

គ្រឹះស្ថាន

ដើម្បីការពារ

និងល
 ើកកម្ពស់

I. គោលបំណងនៃគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណនា
ែ ស
ំ ព
ី្ត ី ការរៀបចំគលា
ិ នដ្ឋន
ា សហគស
្រា គះឹ្រ ស្ថន
ា នេះ មានគោលបំណងដច
ូ ខា
 ងកម
្រោ ៖
yy ជំរុញសេវាថែទាំសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ដើម្បីការពារ និងលើកកម្ពស់សុខភាព អនាម័យ និង
សុវត្ថិភាពការងារដល់កម្មករ និយោជិត

yy ធានាបាននូវកម្លាំងពលកម្មដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងមានសុវត្ថិភាព ដែលគាំទ្រ និងប
 ង្កើន
ផលិតភាពរបស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

yy ផ្តល់ការណែនាំ

និងគំនិតអនុវត្តដល់និយោជក

និងអ្នកគ
 ្រប់គ្រងសហគ្រាស

គ្រឹះស្ថានក្នុង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការរៀបចំគ
 ិលានដ្ឋានមួយប្រកបដោយគុណភាពល្អ ពង្រឹងនូវប
 ្រព័ន្ធ

គ្រប់គ្រង និងគ
 ុណភាពនៃសេវាសុខភាពដែលរួមមាន៖ សេវាព្យាបាលបឋម សេវាស
 ង្គ្រោះបន្ទាន់ ការ
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ហេតុផលនៃការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ
លើកកមស
្ព ស
់ ខ
ុ ភាព

និងការអនុវត្តនផ
៍ ស្ ង
េ ៗទៀតដល
ែ នាំមកនូវបរិយាកាសការងារមយ
ួ ដល
ែ កានត
់ ែ

អនុគ្រោះ និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករ និយោជិត។


yy

ធានាថា កម្មករនិយោជិតដែលបម្រើការងារក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ទទួលបានដោយពេញចិតន
្ត ូវ

សេវាព
 ្យាបាលបឋម សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងសេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដូចជា ការដឹកជញ្ជូនប
 ន្ទាប់ពី

គ្រោះថ្នាក់ការងារ និងការបញ្ជូន ។

yy ជាឯកសារយោង ក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង សម្រាប់និយោជក អ្នកគ្របគ្រ
់ ង គ្រូ
ពេទ្យសហគស
្រា គះឹ្រ ស្ថន
ា និងអ្នកពាកព
់ ន
័ ដ
្ធ ទទ
ៃ ៀត ក្នងកា
ុ
រងាររៀបចំ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ ន
ង
ិ ការធ្វឱ
ើ ្យដណ
ំ
រើ 

ការការងាររបស់គិលានដ្ឋាន បន្ទប់រុំរបួស និងប្រអប់សង្គ្រោះ នៅតាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឱ្យបាន
សមស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ ពិសេសឱ្យបានសមស្របទៅនឹងប
 ្រកាសរួមលេខៈ ៣៣០ និង១
 ៣៩។

II. អ្នកដែលទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណែនាំនេះ អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងឡាយ ដែលស្ថិតក្នុងដ
 ែន

អនុវត្តនៃច្បាប់ស្តីពីការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានលក្ខណៈជាកាតព្វកិច្ច (ការរៀបចំគ
 ិលានដ្ឋាន

សមស្របតាមកាតព្វកិចអប្
្ច បប
 រមាដែលកំណត់ដោយច្បាប់) ឬជាជម្រើសថ្មី (ការរៀបចំគិលានដ្ឋានដ
 ែលល្អ

ប្រសើរជាងកាតព្វកិចអប្
្ច បបរមាកំណត់ដោយច្បាប់) ផង
 ដែរ។

គោលការណ៍ណនា
ែ ន
ំ េះ តវូ្រ បានរៀបចំឡង
ើ ដើមប្ ជា
ី ប្រយោជន៍ដល់អ្នកបប
ើ្រ ស
្រា ស
់ ខា
ំ នៗ
់ ដូចខាងកម
្រោ ៖
yy និយោជក និងអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
yy កម្មករនិយោជិត ដែលធ្វើការនៅតាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
yy បុគ្គលិកសុខាភិបាលធ្វើការនៅតាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
yy ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល រួមមាន៖ អធិការការងារ អធិការពេទ្យការងារនិងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
yy អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត រួមមាន៖ អង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាដើម

1> សម្រាប់និយោជក ឬអ្នកគ្រប់គ្រង

តាមរយៈគោលការណ៍ណែនាំនេះ និយោជក ឬអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន នឹងទទួលបាននូវ

គំនិតអនុវត្ត និងការណែនាំ ក្នុងការរៀបចំ

បង្កើត ការគ្រប់គ្រង និងដំណើរការគិលានដ្ឋានស
 ហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

ឱ្យបានសមស្របតាមការកំណត់នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ និងជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ និងក
 ែ

លម្អ ការគ្រប់គ្រងផ
 លិតកម្ម អាជីវកម្ម ដើម្បីឈានទៅបង្កើននូវផ
 លិតភាព និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទ
 ំនាក់ទំនង
រវាងនិយោជក ឬអ្នកគ្របគ្រ
់ ងជា
 មួយកម្មករនិយោជិត។

អ្នកគ្របគ
់ ង
្រ សហគស
្រា គះឹ្រ ស្ថានភាគចន
ើ្រ ចងម
់ ល
ើ ឃើញភស្តា
ុត ងនត
ៃ ម្លដ
ៃ ល
ែ វិនយោ
ិ
គលើផក
ែ្ន ស
 ខភ
ុ ាព

ចំពោះអាជីវកម្ម និងកម្មករនិយោជិតរបស់ពួកគាត់។ ជាការពិតក្នុងករណីអាជីវកម្ម ចំពោះសេវាស
 ុខភាព និង
កម្មវិធីសុខុមាលភាពនៅកន្លែងធ្វើការមានប្រយោជន៍ខ្លំាងណាស់។ តាមការស្រាវជ្រាវដោយកម្មវិធីការងារកាន់
តែប្រសើរ (Better Work Program) បានកត់សម្គាល់ឃើញថា ការមានបរិស្ថានការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ការពេញចិត្តចំពោះកំរិតប្រាក់ឈ្នួល និងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាព គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលមានឥទ្ធិពល

បំផុតទៅលើសុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិយោជិតនៅ
 កន្លែងធ្វើការ។ នៅក្នុងប
 ណ្តាប្រទេសដែលមានកំរិតប្រាក់
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

ចំណេញផ្សេងៗគ្នា ឃើញថា ក្រុមហ៊ុនដែលប
 ង្កើតឱ្យមាន "វប្បធម៌ស
 ុខភាព" មើលឃើញពីផលចំណូលមកវិញ

លើការវិនិយោគនោះ។ តាមការវិភាគស្ថិតិ (Meta-analyses) បានរកឃើញថា ផលចំណូលដ
 ែលទទួលបាន
មកវិញចំនួន US$៣ សម្រាប់រាល់ការវិនិយោគតម្លៃ US$១ ក្នុងផ្នែកសុខុមាលភាពកម្មករនិយោជិត ជាមួយគ្នា

នេះអាចកាត់បន្ថយបាននូវការបោះបង់ ឬអវត្តមានពីការងារ និងគ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់កម្មករនិយោជិតដែលនាំ
មានកំណើនផលិតភាពក្នុងសកម្មភាពផលិតក
 ម្ម អាជីវកម្ម។

ការសិក្សារបស់កម្មវិធីការងារកាន់តែប្រសើរ បានកត់សម្គាល់ថា សុខុមាលភាពកម្មករនិយោជិត អាចមាន

ឥទ្ធិពលសំខាន់ទៅលើផលិតភាព។ ការស្រាវជ្រាវដែលកំពុងតែបន្តធ្វើក្នុងកម្មវិធីនេះជាមួយបណ្តារោងចក្រ
នានា បានបង្ហាញថា លក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែប្រសើរ នាំឱ្យទទួលបានផលិតភាពកាន់តែខ្ពស់ ដែលនឹងឈាន

ទៅបង្កើនប្រាក់ចំណេញ
ដែរ។

និងពង្រឹងឱកាសរស់រានមានជិវិតរបស់រោងចក្រក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ
 ង

ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រមិនជឿជាក់ថា

សុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិយោជិតទេ

ការធ្វើឱ្យប្រសើរនូវលក្ខខណ្ឌការងានេះអាចជំរុញ

នោះពួកគាត់ប្រហែលជាមិនអា
 ចវិនិយោគធនធានដោយរលូនទេ។

បញ្ហានេះអាចកំណត់ពីផលប្រយោជន៍ទាំងបំពោះកម្មករនិយោជិត
បំផុត។

ទាំងចំពោះរោងចក្រឱ្យស្ថិតនៅកំរិតទាប

2> សម្រាប់កម្មករនិយោជិត
កម្មករនយោ
ិ
ជិត នឹងទទួលបានការយលដ
់ ង
ឹ កាន់តច
ែ បា
្ ស់ អំពស
ី ទ
ិ រិ្ធ បស់ខ្លន
ួ ក្នងកា
ុ
រទទួលបាននូវសេ
 វាសុ
 ខភាព

ពិសេសសេវាព្យាបាលបឋម សង្គ្រោះបន្ទាន់ ព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព និងការបញ្ជូន។ ចំណេះដឹងប
 ន្ថែមទាំងនេះ
អាចបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការទទួលបាននូវសេវា និងព័ត៌មានដែលចាំបាច់ទាំងឡាយ និងបា
 នធូរស្រាល

ក្នុងបន្ទុកចំណាយលើការព្យាបាលជំងឺ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឱ្យគាត់អាចកាត់បន្ថយ
បាននូវពេលវេលាអវត្តមានពី
ការងារតាមរយៈនស
ៃ ខ
ុ ភាព និងសុវត្ថិភាពការងារកានត
់ ប
ែ ស
្រ រើ និងទ
 ទួលបានបក
្រា ឈ
់ ួលកា
្ន
នត
់ ខ្ព
ែ សផ
់ ងដរែ ។

3> សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

បុគ្គលិកស
 ុខាភិបាលដែលធ្វើការនៅតាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន នឹងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយ
 ល់បន្ថែម

និងដ
 ឹងច្បាស់ពីសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងការងារជាគ្រូពេទ្យ គិលានុប្បដ្ឋាក

គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឬឆ្មបសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដើម្បីបំពេញកា
 រងារ និងផ
 ្តល់សេវាជូនក
 ម្មករនិយោជិតប
 ្រកប
ដោយភាពទទួលខុសត្រូវ និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

4> សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
ជាមួយគ្ននេះដែ
ា
រ នៅពល
េ ដែលសហគស
្រា គះឹ្រ ស្ថន
ា បង្កត
ើ គិលានដ្ឋានបានតម
ឹ្រ តវតូ្រ ាមចបា
្ ប់កំណត់ ហើយ

កម្មករនិយោជិតទទួលនូវសេវាព្យាបាលបឋម និងស
 េវាថែទាំសុខភាពផ្សេងៗទៀត បានសមស្របទាន់ពេល

វេលា និងជាទីទុកច
 ិត្តនោះមានន័យថាសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតកា
 ន់តែត្រូវបានធានា ប្រាកឈ្ន
់ ួលក៏ទ
 ទួល
បានកាន់ច្រើន ជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិតក៏កាន់តែត
 ្រូវបានលើកក
 ម្ពស់។ ចំណែកឯ
 សកម្មភាពផលិតកម្ម

អាជីវកម្មរបស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ក៏សម្រេចបា
 នលទ្ធផល
កាន់តែខ្ពស់ផងដែរ។ ទាំងនេះជាកា
 រចូលរួម

ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់វិស័យស
 ុខាភិបាលនៅកម្ពុជា និងរួមច
 ំណែកកាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលជា
 បំណងប្រាថ្នា និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។(សូមពិនិត្យមើលក្នុងតារាងទី២)។

ផ្នែកទី ២
ហេតុផលនៃការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ

តារាងទី២៖ តារាងសង្ខេបអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានការលើកកម្ពសសុ
់ ខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្ទាល់
បន្ថយចំណាយ និងផល
ចំណូលពីការវិនិយោគ

បន្ថយអវត្តមាន និងវត្តមាន
(មកធ្វើការ ប៉ុន្តែមិនធ្វើការ)

បន្ថយចំណាយផ្នែកពេទ្យ

បន្ថយសំណងផ្នែកពិការភាព

ប្រយោល

លទ្ធផលលើសុខភាព

លទ្ធផលលើគុណភាពជីវិត
និងផលិតភាព

បប
ើ ្រ ស
្រា កា
់ នត
់ ប
ែ ស
្រ រើ នូវចំណាយ កម្មករនិយោជិតប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅ លើកកម្ពស់ការបំពេញមុខងារ
លើសុខភាព ដូចជា គ្លីនិក ពេទ្យ នឹងការព្យាបាលប្រកបដោយ
សម្ភារៈ បរិក្ខារ និងសេវា

គុណភាព

បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងអ្នក

ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថវិជ្ជមាន

គ្រប់គ្រង និងកម្មករនិយោជិត
បង្កើនអតិថិជន ឬពង្រឹង

ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន

បង្កើនសីលធម៌ និង

សុវត្ថភា
ិ ពរបស់កម្មករនយោ
ិ
ជិត សុខុមាលភាពកម្មករនិយោជិត

និងកា
 ត់បន្ថយហានីភ័យ

លើកកម្ពស់សុខភាពរស់នៅ

កម្មការិនីតាមរយៈ អនាម័យ

ពេលមានរដូវ ម្ហូបអាហារ ទឹក
និងផែនការគ្រួសារ

លើកកម្ពស់សេវាផ្សេងៗ
សម្រាប់កម្មករនិយោជិត

លើកកម្ពស់សុខុមាលភាព

បង្កើនភាពនឹងនររបស់ក្រុមហ៊ុន កម្មករនិយោជិត (សុខភាព
ពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

កាន់តែល្អកាន់តែរីករាយនិង
កាន់តែស្វាហាប់)

និងផលិតភាព

កាន់តែទាក់ទាញ និងរក្សា
បានកម្មករនិយោជិត

(ការជ្រើសរើសនិយោជក)
កាន់តែមានការចូលរួមពីកម្មករ
និយោជិត

អនុវត្តបានកាន់តែប្រសើរច
 ំពោះ

ច្បាប់សព
ី្ត កា
ី រងារ និងប
 ទបប្ ញ្ញតិ្ត
ស្តព
ី ស
ី ខ
ុ ភាព និងស
 វុ ត្ថភា
ិ ពការងារ

ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍

និងការអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវ
សង្គមកាន់តែប្រសើរ

Based on studies of global workplace health programs from the Workplace Health Research Network, Business
for Social Responsibility/HERproject, Evidence Project/Meridian Group International, Inc.11

III. មូលដ្ឋាននៃការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណែនាំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីជួយផ្តល់នូវគំនិត និងការណែនាំអនុវត្តដល់និយោជក

ឬអ្នកគ្រប់គ្រងស
 ហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ក្នុងការរៀបចំបង្កើតគ
 ិលានដ្ឋាន ដើម្បីធានាថាកម្មករ និយោជិតទ
 ទួល

បានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាព
 ្យាបាលបឋម សង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬសេវាថែទាស
ំ ុខភាពមួយចំនួនទ
 ៀតក្នុងគ
 ិលានដ្ឋាន

បានសមស្របតាមការកំណត់នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ដោយផ្អែកលើច្បាប់ និងលិខិតប
 ទដ្ឋានស
 ំខាន់ៗមួយចំនួន

ដូចខាងក្រោម៖

yy ច្បាប់ស្តីពីការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ឆ្នាំ១៩៩៧)

yy អនុសញ្ញាលេខ១៥៥ ស្តីពីសុខភាព សុវត្ថិភាពការងារ និងបរិស្ថាននៅកន្លែងធ្វើការរបស់អង្គការ
អន្តរជាតិខាងការងារ

(ILO ១៩៨១)

yy អនុក្រិត្យលេខ៦១អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ស្តីពក
ី ្រមសីលធម៌គ
 ្រូពេទ្យ

yy ប្រកាសរួមលេខៈ៣៣០ សកបយ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំគិលានដ្ឋានស
 ហគ្រាស

និងប
 ្រកាសរួមល
 េខៈ១៣៩ សកបយ ចុះថ្ងទី
ៃ ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងបេ
 សកកម្ម

សេវាពេទ្យសហគ្រាស រវាងក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា និង

ក្រសួងសុខាភិបាល។

yy សេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងការចុះផ្តល់សេវាសុខភាពដល់មូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងស
 ុខាភិបាល

13
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣។

yy សច
េ ក្តណ
ី
នា
ែ ំ ស្តព
ី ស
ី ណ
ំ ស
ំុ កម្មភាពអប្បបរមាសមប
្រា អ
់ ភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌលសុខភាពរបស់ក្រសង
ួ ស
 ខា
ុ ភិបាល
ឆ្នាំ២០០៧។

IV. ដែនអនុវត្តនៃគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណនា
ែ ន
ំ េះតវូ្រ បានរៀបចំឡង
ើ ដើមប្ ជ
ី យ
ួ ផ្តល់ការណនា
ែ ក
ំ ងកា
ុ្ន
រអនុវត្តផក
ែ្ន សុខភាព សុវត្ថិភាព

ការងារដល់និយោជក ឬអ្នកគ្រប់គ្រងស
 ហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនៃ
 ច្បាប់ស្តីពីការងារ ដោយ

12

ផ្អែកទៅតាមសមាមាត្រនៃចំនួនក
 ម្មករនិយោជិតក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ដោយចែក
 ចេញជា ៣ កម្រិត

៖

yy កម្មករនិយោជិតចា
 ប់ពី៥០នាក់ឡើងទៅ

yy កម្មករនិយោជិតចាប់ពី២០ ដល់ ៤៩នាក់

yy កម្មករនិយោជិតក
 ្រោម២០នាក់

គោលការណ៍ណែនាំនេះ មិនអនុវត្តចំពោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមការ

គ្របគ្រ
់ ងដោយច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការ ។

V. ដំណើរការនៃការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរៀបចំបង្កើតគិលានដ្ឋាននេះ

ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការងារ

និង

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្រុមការងារ និងមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួង និងអង្គការដៃគូមួយចំនួន។ គោលការណ៍
ណែនាន
ំ េះ តវូ្រ បានរៀបចំឡង
ើ តាមរយៈវិធសា
ី សដ
្ត្រ ែលមានលក្ខណៈចល
ូ រួមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអក
្ន ពាកព
់ ន
័ ្ធ
និងឆ្លងតាមលំដាប់លំដោយនៃដំណាក់កាលជាច្រើន៖

yy ពិនត
ិ ្យសជ
ី៊ មល
្រៅ ឯ
ើ កសារចបា
្ បស
់ ព
ី្ត កា
ី រងារ លិខត
ិ បទដ្ឋន
ា និងគោលការណ៍ណនា
ែ ពា
ំ កព
់ ន
័ ្ធ (ដូចមាន
ក្នុងឯ
 កសារយោង)

yy កំណត់វិសាលភាពនៃមាតិកា
yy ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ
yy រៀបចំសេចក្តីព្រាងគម្រោងគោលការណ៍ណែនាំ
yy ពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាង
yy យោលទៅតាមព័ត៌មានត្រឡប់លើកទី១ សេចក្តីព្រាងលើកទី២ ត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញ
yy ប្រជុំ និងសិក្ខាសាលា ពិនិត្យសេចក្តីព្រាងជាច្រើនលើក ដោយមានការចូលរួមពីត្រីភាគី
yy តាមលំដាប់លំដោយនៃផែនការសកម្មភាពរបស់គម្រោង
yy ពិនិត្យសេចក្តីព្រាងបញ្ចប់ និងដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

ផ្នែកទី ៣

ស្តង់ដារអប្បបរមា និងការផ្តល់សេវាសុខភាព
I. គិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
ការរៀបចំបង្កត
ើ គិលានដ្ឋន
ា ធ
 ឡ
ើ្វ ង
ើ
ដើមប្ ផ
ី ល
្ត ជ
់ ន
ូ កម្មករនិយោជិតផ្នក
ែ សវា
េ សុខភាពលើការពយា
្ បាលបឋម

និងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកន្លែងធ្វើការ។ ជញ្ជាំងបន្ទប់គិលានដ្ឋាន ត្រូវធ្វើឡើងដ
 ែលអាចបត់បែន ឬផ្លាស់ប្តូរបាន

ដើម្បីអាចធ្វើឱ្យបន្ទប់ពង្រីកខ្លួនបានទៅតាមទំហំដែលត្រូវការ ពិដាន និងកម្រាលត
 ្រូវធ្វើពីសម្ភារៈដែលមិនស
 ្រូប

ធូលី មិនរអិល និងងាយស្រួលសំអាត។ ការរៀបចំបន្ទប់ត្រូវធានាបាននូវភាពឯកជន ដោយប្រើបង្អួចមើលពី

ក្រៅមិនច្បាស់ប្រសិនបើចាំបាច់។ សីតុណ្ហភាព និងសំណើមត្រូវស្ថិតក្នុងក
 ម្រិតដ
 ែលមានផាសុខភាព ។ (សូម
មើលរូបភាពនៃគិលានដ្ឋានគ
 ំរូដូចមា
 នបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ២)

1> ទីតាំង និងទំហំគិលានដ្ឋាន
1>1 ទីតាំងគិលានដ្ឋាន13

ទីតាំងសម្រាប់រៀបចំគិលានដ្ឋាន ត្រូវស្ថិតនៅជិតកន្លែងធ្វើការ ដែលអាចផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជ
 ំងឺ

ចេញចូល ដោយមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ និងមានខ្យល់អាកាសល្អ ហើយនៅឆ្ងាយពីសម្លេងលាន់ឮខ្លាំង ឬឆ្ងាយ
ពីទីតាំងដាក់កាកសំណល់ គ្មានធូលីគ្មានផ្សែង និងគ្មានក្លិន។

កាលណាសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានមានសាខា ឬការដ្ឋានមួយ ឬច្រើនដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី ៥០

នាក់ឡើងទៅ ហើយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយលើសពី ប្រាំគីឡូម៉ែត្រ ពីការដ្ឋានធំន
 ិយោជកត្រូវតែផ្តល់ចំពោះសាខា

ឬការដ្ឋានទាំងនោះឱ្យដូចជាចំពោះការដ្ឋានធំដែរ នូវម
 ធ្យោបាយសង្គ្រោះ និងព្យាបាលកម្មករនិយោជិតខ្លួនឱ្យ

បានសព្វគ្រប់ ដូចជាៈ បុគ្គលិកពេទ្យ សំណង់ សម្ភារៈ បរិក្ខារ វត្ថុរុំរបួស និងឱសថព្យាបាល។

1>2

ទំហំគិលានដ្ឋាន និងចំនួនគ្រែ

ការរៀបចំបរិវេណខាងក្នុងនៃគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវមានទំហំសមស្របទៅតាមចំនួនកម្ម
 ករនិយោជិត

របស់សហគ្រាស

គ្រឹះស្ថាន

ដោយការរៀបចំនោះយ៉ាងតូចបំផុតឱ្យមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង២០ម៉ែត្រការ៉េ។

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានប្រើកម្មករនិយោជិតច្រើនជាង ២០០នាក់ ត្រូវរៀបចំឱ្យមានកន្លែងស
 ម្រាប់ឱ្យអ្នក
របួស និងអ្នកជំងឺសម្រាក (គ្រែ) ទៅតាមអត្រា២% នៃចំនួនកម្ម
 ករ និយោជិតក
 ្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

និងមានរហូតដល់ចំនួន ២០គ្រែ ជា
 អតិបរមា។

អនុលោមតាមបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងប្រការ៥ នៃប្រកាសលេខ ៣៣០ និងដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុង

ការរៀបចំដាក់គ្រែសម្រាប់ឱ្យអ្នករបួស និងអ្នកជំងឺសម្រាកក្នុងគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នោះ និយោជកត្រូវអនុវត្ត
ទៅតាមអត្រា និងចំនួនកម្មករ និយោជិត ដែលមានប្រើក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួននូវចំនួនគ្រដ
ែ ែល

មានពូក និងកម្រាលស្អាតដូចមានកំណត់ក្នុងតារាងខាងក្រោម៖


តារាងទី៣៖ ចំនួនគ្រែសម្រាប់ការរៀបចំឱ្យអ្នករបួស និងអ្នកជំងឺសម្រាកក្នុងគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ 
តាមសមាមាត្រនៃចំនួនកម្មករ និយោជិតក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

15

16

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
ចំនួនកម្មករ និយោជិត

អត្រា

៥០ - ២០០

ចំនួនគ្រែ
២

២០១ - ២២៤

២%

៤

២២៥ - ២៧៤

២%

៥

២៧៥ - ៣២៤

២%

៦

៣២៥ - ៣៧៤

២%

៧

៣៧៥ - ៤២៤

២%

៨

៤២៥ - ៤៧៤

២%

៩

៤៧៥ - ៥២៤

២%

១០

៥២៥ - ៥៧៤

២%

១១

៥៧៥ - ៦២៤

២%

១២

៦២៥ - ៦៧៤

២%

១៣

៦៧៥ - ៧២៤

២%

១៤

៧២៥ - ៧៧៤

២%

១៥

៧៧៥ - ៨២៤

២%

១៦

៨២៥ - ៨៧៤

២%

១៧

៨៧៥ - ៩២៤

២%

១៨

៩២៥ - ៩៧៤

២%

១៩

ចាប់ពី៩៧៥នាក់ ឡើងទៅ

២០

បញ្ជាក់៖ កន្លែងសម្រាប់ដាក់គ្រែបន្ថែម ២% ខាងក្រោមនេះ មិនស្ថិតនៅក្នុងគិលានដ្ឋាននោះទេ គឺត្រូវរៀបចំដាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយផ្សេង
ទៀត ដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងគ
 ិលានដ្ឋាននោះ។

14
2> ចំនួន គុណភាពបុគ្គលិកស
 ុខាភិបាល និងម៉ោងធ្វើការ
2>1 ចំនួន និងម៉ោងធ្វើការរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល
ដើម្បីឱ្យគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានមួយ អាចដំណើរការបានល្អ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាននោះ ត្រូវមាន

បុគ្គលិកស
 ុខាភិបាលស្របតាមចំនួនកម្មករ និយោជិត ដូចបានកំណត់ខាងក្រាម៖

តារាងទី៤៖ ចំនួន និងម៉ោងធ្វើការរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល
ចំនួនកម្មករនិយោជិត

ចំនួនគិលានុប្បដ្ឋាក

៥០ - ៣០០នាក់

១នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់ ឬគ្រូពេទ្យមធ្បម១នាក់

២ម៉ោង

៣០១ - ៦០០នាក់

១នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

២ម៉ោង

៦០១ - ៩០០នាក់

២នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

៣ម៉ោង

៩០១ - ១៤០០នាក់

២នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

៤ម៉ោង

១៤០១-២០០០នាក់

២នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

៦ម៉ោង

លើសពី ២០០០នាក់

៣នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

៨ម៉ោង

ក្នុងសហគ្រាស

ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា

ចំនួនគ្រូពេទ្យ

វត្តមានអប្បបរមារបស់គ្រូ

ពេទ្យសមប
្រា ម
់ យ
ួ វេន៨ម៉ង
ោ

បញ្ជក
ា ៖
់ បុគល
្គ ក
ិ សុខាភិបាលដែលជាគិលានុបប្ ដ្ឋក
ា ឬគិលានុបប្ ដ្ឋយ
ា ិកាប្រចាំការ បម្រើការងារតាមថិរវេលាធ្វើការដូចកម្មករនិយោជិត
ដទទ
ៃ ៀតដែរ។

ផ្នែកទី ៣
ស្តង់ដាអប្បបរមា និងការផ្តល់សេវាសុខភាព
កាលណាសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានមានធ្វើការបន្ថែមម៉ោង បុគ្គលិកនៃគិលានដ្ឋាន ត្រូវមានគិលានុប្បដ្ឋាក ឬ

គិលានុដ្ឋាយិកា និងគ្រូពេទ្យប្រចាំការក្នុងរយៈពេលធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនេះ។

2>2

គ្រូពេទ្យ

គុណភាពនៃបុគ្គលិកសុខាភិបាល
និងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅគិលានដ្ឋានសហគ្រាស

វិជ្ជាជីវៈ ដូចខាងក្រោម៖

ឬទីកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ

yy មានសញ្ញាប័ត្រវេជ្ជសាស្រ្តដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល
yy បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីសមាជិកគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជា
yy បានបញ្ចបកា
់ របណ្តះុ បណ្តល
ា បន្ថម
ែ ស្តព
ី ស
ី ខ
ុ ភាព សុវត្ថិភាពការងារ និងវិជស
ា្ជ ង្គ្រោះបន្ទន
ា ់ ពា
ីន យកដ្ឋន
ា 
ពេទ្យការងារនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

គ្រូពេទ្យអាចផ្តល់សេវាសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ ឬប្រកបមុខរបរជាគ្រួពេទ្យសហគ្រាស លុះត្រាណាមាន

លិខិតអនុញ្ញាតដែលចេញដោយនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ មានសញ្ជាតិខ្មែរ និងមិនមា
 នទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌ
ព្រមទាំងមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រាន់អាចបំពេញការងារនេះបាន។

យោងតាមច្បាប់ថ្មី ស្តីពីបទប្បញ្ញតិ្តរបស់អ្នកប្រតិបត្តិសុខាភិបាល ដែលបានអនុម័តនៅចុងឆ
 ្នាំ២០១៦នេះ

បានកំណត់ថា ជនណាដែលមានបំណងប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ត្រូវចុះបញ្ជី និងមានលិខិតអនុញ្ញាតប
 ្រកប

15

របរសុខាភិបាលដោយគណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ។

3> សម្ភារៈ បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថ16

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវរៀបចំឱ្យមាននូវសម្ភារៈ បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថជាចាំបាច់នៅក្នុងគ
 ិលានដ្ឋាន

ដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
គ្រឿងសង្ហារឹម

សម្ភារៈជាគ្រឿងសង្ហារឹម ត្រូវមានជាអប្បបរមាគឺ ៖
yy តុធ្វើការមួយ
yy កៅអីអង្គុយមានបង្អែកបី
yy ទូសម្រាប់ទុកដាក់ឯកសារមួយ
yy ទូសម្រាប់ដាក់តាំងឱសថមួយ
yy បរិធានសម្រាប់រំងាប់មេរោគមួយ (STERILISATEUR)
yy គ្រែពីរមានពូក និងកម្រាល (១សម្រាប់ពិនិត្យជំងឺ១សម្រាប់ការងាររុំរបួស ឬវះកាត់តូច)
បរិក្ខារពេទ្យ

1. Trousse pour petite chirurgie

2. Tensiome`tre+ Stétoscope bi-auriculaire
3. Chronome`tre a` secondes
4. Marteau a` réflexes
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
5. Abaisse-langue
6. Otoscope

7. Spéculum nasal

8. Thermome`tre médical

9. Thermome`tre d’ambiance
10. Vaccinostyles

11. Nécessaires pour petits pansements

12. Seringues en plastiques (divers numéros)
13. Gants
ឱសថ

1. Les Anti-infectieuses:
A. Anti-bactériennes
B. Antifugiques
C. Antihelminthiques
2. Les Analgésiques

3. Les Anti-inflammatoires non steroïdes(AINS)
4. Les Anesthésiques locaux
5. Les Antihistaminiques
6. Les Corticoïdes

7. Les Anti-asthmatiques
8. Les Antitussifs

9. Les Anti-migraineux

10. Les Anti-diarrhéiques
11. Les Diurétiques
12. Les Vitamines

13. Les Sels minéraux

14. Les Médicaments utilisés en cardio-angiologie:
A. Tonicardiaque
B. Anti-hypertenseur
15. Les Médicaments utilisés en gastro-entérologie
16. Les Anti-anémiques

17. Les Antihémorragiques

18. Les Antiseptiques externes, Cicatrisants percutanés
19. Les Coollyres
20. Les Sérums

ផ្នែកទី ៣
ស្តង់ដាអប្បបរមា និងការផ្តល់សេវាសុខភាព

II. បន្ទប់រុំរបួស
ការរៀបចំបន្ទប់រុំរបួស ត្រូវមានទំហំសមល្មម ដែលអាចដាក់តុ កៅអី និងគ្រែ ព្រមទាំងមានភ្លើងប
 ំភ្លឺ

គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងបន្ទប់ និងមានគំលាតសម្រាប់មនុស្សចេញចូលបានសមរម្យ។

1> ចំនួន គុណភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងម៉ោងធ្វើការ

បន្ទប់រុំរបួស ត្រូវបានកំណត់រៀបចំឱ្យមាននៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលមានកម្មករ និយោជិតចាប់
 ពី

២០ដល់៤៩នាក់ ដោយមានអ្នកប្រចាំការ ជាគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឬឆ្មបម្នាក់ កម្រិតមធ្យម
ឬបឋម និងបំពេញការងារទៅតាមពេលវេលាដូចកម្មករនិយោជិតដទៃទៀតដែរ។

2> គ្រឿងសង្ហារឹម បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថ
គ្រឿងសង្ហារឹម

yy គ្រែមានពូក និងកំរាល ១

yy តុធ្វើការ ១

yy កៅអីអង្គុយមានបង្អែក ៣

yy ទូដាក់សម្ភារៈ បរិក្ខារ

បរិក្ខារពេទ្យ

ឱសថ

yy Trousse pour petite chirurgie

yy Antihémorragiques

yy Eau Oxygénée + Alcool Iode

yy Analgésiques

yy Tensiomètre+stetoscope

yy Antispasmodiques

yy Ether

yy Anti-infectieuses

និងឱសថ១

III. ប្រអប់សង្គ្រោះ17
ការរៀបចំប្រអប់់សង្គ្រោះ ត្រូវធ្វើឡើងដោយសម្ភារៈ ដែលរឹងមាំ និងមានស្លាកសំគាល់ច្បាស់លាស់ផងដែរ។

ប្រអប់សង្គ្រោះនេះ អាចដាក់ជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅកន្លែងភ្លឺច្បាស់ល្អ ឬអាចលើកដាក់បាន ដើម្បីងាយយកវាប្រើ

ប្រាស់នៅពេលមានឧបត្តិហេតុកើតឡើង និងត្រូវចា
 ក់សោរ ហើយកូនសោរត្រូវរក្សាទុកនៅ
 ទីនោះ ដោយមាន
អ្នកទទួលខុសត
 ្រូវម្នាក់។

1> បុគ្គលិកជំនួយ
អ្នកជំនយ
ួ សង្គ្រោះមក
ា្ន ់ តវូ្រ មានវត្តមានប្រចាំការ នៅក្នង
ុ អំឡង
ុ ព
 ល
េ ធ្វើការ និងតមវូ្រ ឱ្យមានចំពោះសហគស
្រា

គ្រឹះស្ថាន ដែលមានប្រើកម្មករនិយោជិតក្រោម ២០នាក់។ អ្នកជំនួយសង្គ្រោះនោះ

គឺជាអ្នកដែលទទួលបានការ

បណ្តុះបណ្តាលស្តីពី សុខភាព សុវត្ថិភាពការងារ និងវិជ្ជាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ពីនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនៃក្រសួង

ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អ្នកជំនួយសង្គ្រោះ ត្រូវប្រាប់ទៅកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ ឱ្យដឹងពីកន្លែង

ដាក់ប្រអប់សង្គ្រោះ និងអាចផ្ត

ល់នូវច
 ំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួន ដូចជា
ផ្សព្វផ្សាយពត
័ មា
៌ នទាំងឡាយដល
ែ ទាកទ
់ ងទៅនឹងការបង្ករា ជំងឺ និងការថែទាស
ំ ខ
ុ ភាពដែលអាចនាំមកនូវផ
 លល្អ

ចំពោះសុខភាព ។
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

2> បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថ
បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថដែលត្រូវមាននៅក្នុងប្រអប់សង្គ្រោះ គឺជាចំនួនគ្រប់គ្រាន់មួយ និងស
 មស្របទៅនឹង

សេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ការព្យាបាលបឋម ឬសង្គ្រោះបន្ទាន់។

បរិក្ខារពេទ្យ
yy កន្ត្រៃអុីណុក ១

yy ដង្កៀបអុីណុក ២

yy ស្រោមដៃ ២០

yy សាប៉ូដុំ ១

yy បង់ស្អិតរមូរ ១

yy បង់ស្បៃរមូរ ៥

ឱសថ
yy Alcool Iodé 200ml

yy បង់យឺតរមូរ ៥

yy Eau Oxygéné 200ml

yy ក្រណាត់សបីជ្រុង ៤

yy Ether 50ml

yy កំប្រេស ១០

yy Analgésiques

yy សំឡីជក់ទឹក ១០០ក្រ

yy Anti-diarrhéiques

yy ប្រេងខ្យល់ ១ដប

yy ប្រេងកូឡា ១ដប

ដើម្បីធានាដល់ការប្រើប្រាស់ប្រអប់សង្គ្រោះ ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាញឹកញាប់ ហើយឱ្យប្រាកដថាប្រអប់

សង្គ្រោះនោះ ត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ សម្ភារៈ និងរបស់របរដូចបានពោលខាងលើ។ សម្ភារៈដែលបាន

ប្រើរួច ឬអស់ត្រូវយកមកដាក់ ឬជំនួសវិញឱ្យបានឆាប់រហ័ស។ ដើម្បីតាមដាន និងត
 ្រួតពិនិត្យពីភាពសមស្រប
នូវអ្វីដែលត្រូវមានក្នុងប
 ្រអប់សង្គ្រោះ បុគ្គលិកជំនួយ គួរប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ (Check List) ដូចមានក្នុង

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣។

IV. តម្រូវការនៃសេវាសុខភាពការងារ
គិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹស្ថាន គឺជាកន្លែងសម្រាប់ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនកម្មករនិយោជិត ដែល

កំពុងប
 ម្រើការងារក្នុងសហគ្រា

ស គ្រឹះស្ថាន នៅរាល់ម៉ោងធ្វើការរបស់កម្មករ និយោជិតដែលរាល់ការចំណាយ
ជាបន្ទុករបស់និយោជក។

បេសកកម្មរបស់គិលានដ្ឋានសហគ្រាស

ត្រូវដឹកនាំដោយគ្រូពេទ្យ

និងមានការជួយគាំទោយ
្រដ
បុគ្គលិក

សុខាភិបាល ដើមប្ កា
ី តប
់ ន្ថយហានិភយ
័ ការងារ និងជំងរឺ បសក
់ ម្មករនិយោជិត។ សវា
េ និងស
 កម្មភាពសុខាភបា
ិ ល
សំខាន់ៗមានដូចខាងក្រោម៖

yy ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យការងារ
yy ការព្យាបាល និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំពោះកម្មករនិយោជិត
yy សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ និងការបញ្ជូន
yy សេវាសុខភាពជាមូលដ្ឋានចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលមានបញ្ហាសុខភាព

1> ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យការងារ

មុខងារដ៏សំខាន់របស់គិលានដ្ឋានសហគ្រាស គឺសំដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យការងារ និងជំងឺរបស់ កម្មករ

និយោជិត។ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវរៀបចំឱ្យមាននូវសេវាមូលដ្ឋានដូចតទៅ៖

ផ្នែកទី ៣
ស្តង់ដាអប្បបរមា និងការផ្តល់សេវាសុខភាព
yy ការព្យាបាលបឋម និងការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់កម្មករ និយោជិត
yy ការពារសុខភាពរបស់កម្មករ និយោជិត ពីជំងឺបណ្តាលមកពីការងារ
yy ប្រមល
ូ ព័តមា
៌ នស្តព
ី ស
ី ន
ា្ថ ភាពនៅកន្លង
ែ ធ្វើការ ដែលអាចបណ្តល
ា ឱ្យមានគ្រោះថ្នក
ា ដ
់ លក
់ ម្មករ និយោជិត
ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត

yy ឃ្លំាមើលលក្ខខណ្ឌអនាម័យការងារ (រួមទាំងអនាម័យម្ហូបអាហារ) ហានិភ័យនជំ
ៃ ងឺឆ្លង និងស្ថានភាព
សុខភាពអ្នកជំងឺ

yy ផ្តល់ព័ត៌មានដល់កម្មករនិយោជិតស្តីពីវិធីប្រើប្រាស់និងការពារខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីផលប៉ះពាល់
នៃសារធាតុគីមីដែលបណ្ដាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សរីរាង្គ និងអាយុជីវិតដោយសារឥទ្ធិពលរបស់វា

yy ជំរញ
ុ ឱ្យមានឥរិយាបថលា
្អទ ង
ំ ក្នងកា
ុ
រធ្វើការងារ ការឈរ និងអងយ
ុ្គ រួមទាំងកា
 រផល
្ត ដ
់ ប
ំ ន
ូ ន
ា្ម ឱ្យជៀសវាង
ពីការលើកដាក់ដោយកម្លាំងដែលអាចបណ្ដាលឱ្យកម្មករនិយោជិតមា
 នគ្រោះថ្នាក់ដល់ឆ្អឹងខ្នង

yy ផ្តល់គំនិតយោបល់ និងព័ត៌មានស្តីពីវិធានការការពារនានាដល់កម្មករនិយោជិត
yy ចាត់តាំង និងចាត់ចែងស្តារនីតិសម្បទា ក្នុងករណីដែលកម្មករនិយោជិតមានជំងឺ និងកាត់បន្ថយ
សមត្ថភាពធ្វើការងារ

yy ត្រត
ួ ពិនត
ិ ្យ និងរៀបចំឯកសារកម្មករនិយោជិតដែលទើបចូលធ្វើការ និងតត
ួ្រ ព
ន
ិ ត
ិ ្យសុខភាពជាទៀងទាត់
ដល់ក្រុមដែលអាចប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យការងារ

yy ពិនត
ិ ្យសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតឱ្យបានទៀតទាត៖់ កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅកន្លង
ែ ដែលងា
 យ

រងហានិភ័យដល់សុខភាពត្រូវស្នើសុំគ្រូពេទ្យគិលានដ្ឋានជួយត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួន ក្នុងក
 រណី
ដែលមានការសង្ស័យ

yy ទំនាក់ទំនងជាមួយប.ស.ស សម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលមានបញ្ហាសុខភាព ដើម្បីទទួលបានសេវា
ធានារ៉ាប់រងហានិភ័យការងារ និងថែទាំសុខភាព (ក្នុងក
 រណីជាសមាជិកប.ស.ស) ។

2> ការព្យាបាល និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំពោះកម្មករនិយោជិត

ការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកន្លែងធ្វើការ រួមមានការផ្តល់នូវមធ្យោបាយសម្រាប់សង្គ្រោះបន្ទាន់មានសេវាពាក់ព័ន្ធ

និងបុគ្គលិកជំនាញដែលត្រូវការចាំបាច់ សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់កម្មករនិយោជិតដែ
 លរងគ្រោះថ្នាក់
ការងារ ឬជំងឺផ្សេងៗទៀត។

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវឱ្យប្រាកដថា បុគ្គលិកគិលានដ្ឋានទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាទៀងទាត់ពី

ការសង្គ្រោះបន្ទាន់។ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលត្រូវធ្វើឡើងភ្លាមៗចំពោះជនរងគ្រោះ ក្នុងគោលបំណង៖
yy រក្សាអាយុជីវិតមនុស្ស
yy ទប់ស្កាត់ ឬបង្ការជំងឺ ឬរបួសកុំឱ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
yy បន្ថយនូវការឈឺចាប់
yy ជំរុញពន្លឿនឱ្យមានការធូរស្បើយឡើងវិញ
yy ផ្តល់ការថែទាំដល់អ្នកដែលសន្លប់មិនដឹងខ្លួន

21

22

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

2>1

បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការសង្គ្រោះបន្ទាន់

គ្រោះថ្នាក់ការងារទាំងឡាយ ដែលអាចកើតឡើងទៅតាមប្រភេទការងារ ឬទីកន្លែងធ្វើការ។ គ្រោះថ្នាក់នៅ

កន្លែងធ្វើការដែលត្រូវការការសង្គ្រោះបន្ទាន់ មានជាអាទិ៍ដូចខាងក្រោម៖
yy ការសង្គ្រោះដង្ហើមចេញចូល
yy ការហូរឈាមដោយរបួស
yy របួសមុត រលាត់
yy ការឆេះ និងរលាក
yy របួសដោយសារវត្ថុធាតុកាត់ស្បែក
yy ការបាក់ឆ្អឹង គ្រេច និងភ្លាត់ឆ្អឹង
yy ប៉ះទង្គិច
yy ភាពមិនដឹងខ្លួន
yy ការពុល
yy ស្ហុក (Shock)
yy ឆ្កែខាំ សត្វខាំ សត្វមានពិសខាំ និងពស់ចឹក។

ឧទារហរណ៍ ការដួលបាក់ដៃ បាក់ឆ្អឹងដោយសារអីវ៉ាន់ធ្លាក់សង្កត់លើ រងរបួស ឬមុតសាច់ដុំ គ្រូពេទ្យត្រូវ

ធ្វើការអប ឬរុំទប់កុំឱ្យរង្គើ។ ឆក់ខ្សែភ្លើង សន្លប់ដោយសារធាតុពុល ធ្លាក់ឈាម លង់ទឹក ខ្យល់គ គ្រូពេទ្យត្រូវ
ធ្វកា
ើ រសង្គ្រោះឱ្យមានដង្ហម
ើ មុនបញ្ជ
 ន
ូ ទៅមន្ទរី ពទ
េ ្យពយា
្ បាលបន្ត។ គ្រោះថក
ា្ន ា
់ទ ង
ំ ឡាយកើតឡើងខុសៗគ្នា អាច

ប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទការងារ ឬបុស្តិ៍ការងារ ដូចជា៖ ការរលាក ពេលខ្លះវាអាច កើតឡើងដោយសារកំដៅ
ឬអាស៊ីដជាដើម។

2>2

ការគ្រប់គ្រងការសង្គ្រោះបន្ទាន់

ក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មករ និយោជិតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ឬមានជំងឺអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវ៖
yy ផ្តល់ការព្យាបាលបន្ទាន់ភ្លាមៗ ដោយចងចាំថា ឧបទ្ទវហេតុអាចបណ្តាលឱ្យរបួស ឬជំងឺកាន់តធ
ែ ្ងន់ធ្ងរ
ឡើង

yy រៀបចំបញ្ជូនអ្នករបួស ឬអ្នកជំងឺឱ្យបានឆាប់រហ័សទៅគ្រូពេទ្យ ឬមន្ទីរពេទ្យជំនាញអាស្រ័យ
ទ ៅតាម
ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់គាត់ ។

yy អនុវត្តគោលការណ៍នកា
ៃ របង
ុ្រ បយ
្រ ត
័ ស
្ន កល ដើមប្ ទ
ី បស
់ ត
ា្ក ជ
់ ង
ំ ឆ
ឺ ងនាន
្ល
ា ដូចជាៈ មរោ
េ គថ្លម
ើ Hepatitis
B ឬ C ឬ HIV ជាដើម។

2>3

កំណត់ត្រា ឬរបាយការណ៍នៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់

បុគ្គលិកគិលានដ្ឋាន ត្រូវមានកំណត់ត្រាអំពីឧបទ្ទវហេតុ និងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬអាចប្រើនវូគ
 ំរូកំណត់ត្រា

ក្នុងឧបសម្ព

័ន្ធទី ៨ ដែលកំណត់ត្រានោះ គួររាប់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានអំពី ៖

ផ្នែកទី ៣
ស្តង់ដាអប្បបរមា និងការផ្តល់សេវាសុខភាព
yy សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលបានផ្តល់ភ្លាមៗ
yy ចំណុចលំអិតអំពីឧបទ្ទវហេតុ ឬគ្រោះថ្នាក់ រួមទាំងព័ត៌មានអំពីដំណើរការការងារដែលពាក់ព័ន្ធ
yy ចំណុចលំអិតអំពីគ្រោះថ្នាក់ ឬជំងឺវិជ្ជាជីវៈ
yy ការងារបញ្ជូនដែលបានធ្វើ ដូចជា ៖ ការប្រើប្រាស់សេវារថយន្តសង្គ្រោះមូលដ្ឋានស
 ុខាភិបាល ការបញ្ជូន

3>

ទៅគ្លីនិក ឬមន្ទីរពេទ្យ។

សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការបញ្ជូន

នៅពេលដែលកម្មករនិយោជិតមានបញ្ហាសុខភាពដែលមានសភាពស្ម

ុគស្មាញ មិនអាច
 មានលទ្ធភាពផ្តល់

ការព្យាបាលបាននៅក្នង
ុ គ
 លា
ិ នដ្ឋន
ា

គ្រព
ូ ទ
េ ្យសហគស
្រា តវូ្រ បញា
្រ ប់បញ្ជន
ូ ពក
ួ គាត់
 ឱ្យទៅមណ្ឌលសុខភាព

មន្ទីរពេទ្យ ឬគ្លីនិកជាដៃគូរបស់ប.ស.ស ដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បព
ី ិនិត្យព្យាបា
 លបន្ត។ ក្នុងករណីន
 េះ គ្រូពេទ្យ

សហគ្រាស

គ្រឹះស្ថានត
 ្រូវដឹងឱ្យច្បាស់ពីសេវាដ
 ែលមាននៅក្នុងគ្លីនិកឯកជន

ឬមន្ទីរព
 េទ្យបង្អែករបស់រដ្ឋនោះ

ជាពិសសគ្លីនិកឯកជន ឬមន្ទីរពេទ្យជាដ
 ៃគូរបស់បេឡាជាតិរបបសន្តស
ិ ុខសង្គម (
 ប.ស.ស)។

3>1

ដំណើរការនៃការបញ្ជូនជនរងគ្រោះ ឬអ្នកជំងឺ

ការបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅគ្លីនិកឯកជន ឬមន្ទីរព
 េទ្យបង្អែករបស់រដ្ឋ គ្រូពេទ្យត្រូវរ
 ៀបចំលិខិតបញ្ជូនអ្នកជំ
 ងឺ ហើយ

ប្រសិនជាអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬទើបត
 ែទទួលការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ត្រូវមានគិលានុប្បដ្ឋាក ឬ
គិលានុប្បដ្ឋាយិកាម្នាកជូ
់ នអ
 ្នកជ
 ំងឺនោះ ក្នុងពេលបញ្ជូននេះ។
ក្នុងដំណើរការនៃការបញ្ជូនជនរងគ្រោះ

ឬអ្នកជំងឺ

គ្រូពេទ្យ

ប្រើប្រាស់ទម្រងលិ
់ ខិតបញ្ជូនដូចមានគំរូក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៤។

ឬគិលានុប្បដ្ឋាក

ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាត្រូវ

ជាមួយគ្នានេះ គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឬឆ្មប មានភារកិច្ចជួយគ្រូពេទ្យក្នុងការរៀបចំលិខិត

បញ្ជូនអ
 ្នកជំងឺ ឬអមអ្នកជំងឺទៅគ្លីនិក ឬមន្ទីរព
 េទ្យក្នុងករណីចាំបាច់ ជាពិសេសម
 ូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលមាន
កិច្ចសន្យាជាមួយ ប.ស.ស។

3>2

មធ្យោបាយបញ្ជូន

ដើម្បីឱ្យការបញ្ជូនអ្នកជំងឺបន្តទៅគ្លីនិកឯកជន ឬមន្ទីរព
 េទ្យបង្អែករបស់រដ្ឋ បានសមស្រប និងទាន់ពេល

វេលាទៅតាមស្ថានភាពជំងឺ អ្នកគ្រប់គ្រងស
 ហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន គ្រូពេទ្យសហគ្រាសត្រូវគិតគូ
 រ និងរៀបចំត្រៀម

ទុកជា
 មុននូវម
 ធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាបប្រ
់ ើប្រាស់ រួមមាន៖
yy មធ្យោបាយផ្ទាល់របស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

yy រថយន្តគិលានសង្គ្រោះរបស់គ្លីនិកឯកជន ឬមន្ទីរព
 េទ្យបង្អែករបស់

រដ្ឋ
yy មធ្យោបាយឯកជនខាងក្រៅ
មធ្យោបាយទាំងអស់ខាងលើនេះ ត្រូវមានគុណភាពសមស្រប ធ ានាបានច្បាស់លាស់ អាចបញ្ជូនអ្នកជំងឺ

ដោយមិនរអាក់រអួលឬរាំងស្ទះ ។

3>3

ការតាមដានការបញ្ជូន

នៅពេលដែលបានទទួលព័ត៌មានត្រឡប់នៃអ្នកជំងឺដែលបានបញ្ជូន ពីគ្លីនិកឯ
 កជន ឬមន្ទីរព
 េទ្យបង្អែករបស់

23

24

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
រដ្ឋ គ្រព
ូ េទ្យសហគ្រាស ត្រូវពន្យល់ទៅអ្នកជំងឺដែលត្រឡប់មកវិញនោះ ពីបញ្ហសុ
ា ខភាពរបស់គាត់ដែលត្រូវ

ទទួលការព្យាបាលបន្តនៅផ្ទះ នៅគ្លីនិកឯកជន ឬនៅមន្ទីរពេ
 ទ្យបង្អែករបស់រដ្ឋនោះបន្ថែមទៀត។

3>4

ការកត់ត្រាករណីបញ្ជូន

រាល់អ្នកជំងឺដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅគ្លីនិកឯកជន ឬមន្ទីរព
 េទ្យ ត្រូវមានលិខិតប
 ញ្ជូនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

ដែលមានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះអ្នកជំងឺ អាយុ ភេទ អាសយដ្ឋាន រោគវិនិច្ឆ័យ អាការរោគ ការរៀបរាប់ប្រាប់របស់
អ្នកជំងព
ឺ ីសញ្ញនៃ
ា ជំងឺរបស់គាត់ ការព្យាបាលដែលបានផ្តល់មុនពេលបញ្ជូន និងឈ្មោះអ្នកប
 ញ្ជូនលិខិតបញ្ជូន

នេះត្រូវបំពេញឱ្យបានសព្វគ្រប់ និងមានពីរច
 ្បាប់ ដោយមួយច្បាប់រក្សាទុកនៅគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

(ឬមួយច្បាប់ក៏បាន ដោយធានាឱ្យមានឯកសារក្នុងសៀវភៅបញ្ជី) រាល់ការបញ្ជូនត្រូវកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីបញ្ជូន
មួយ និងត្រូវរា
 យការណ៍ប្រចាំខែជូននាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ។

4> សេវាសុខភាពជាមូលដ្ឋានចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលមានបញ្ហាសុខភាព
ការផ្តលស
់ វា
េ ថែទាស
ំ ខ
ុ ភាពជាមូលដ្ឋន
ា ដែលបក
្រ បដោយគុណភាព តវូ្រ ពង
ឹ ផ្អកទ
ែ ៅលើកត្តធន
ា ធានមនុសស្ 

ដែលមានជំនាញផក
ែ្ន ស
 ខា
ុ ភបា
ិ លរបសគ
់ ព
ូ្រ ទ
េ ្យ គិលានុបប្ ដ្ឋក
ា គិលានុបប្ ដ្ឋយិកា
ា
ឬឆ្មប និងដោះសយ
្រា ស
 ច
េ ក្តី
ត្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិត ដូចជា៖ ការឈឺ ឬចុកពោះ ឈឺក្បាល វិលមុខ រាគ ផ្តាសាយ ក្អក
គ្រុនក្តៅ ឈឺធ្មេញបន្តិចបន្តួច រមាស់ និងការលាងសម្អាតដំបៅជាដើម។ ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនេះ

បុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវអ
 នុវត្តតាមនីតិវិធម
ី ួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

yy មុនធ្វើការព្យបាលដល់បញ្ហាសុខភាពអ្នកជំងឺ បុគ្គលិកគិលានដ្ឋាន ត្រូវធ្វើការពិគ្រោះសិន ពីអាការរោគ
របស់អ្នកជំងឺដែលអាចកើតមានជាញឹកញាប់ ដូចជា៖ ជំងឺឆ្លងទូទៅ ជំងម
ឺ ិនឆ្លង និងជំ
 ងឺរ៉ាំរ។ល។
៉ៃ

yy ការពិនិត្យ ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺត្រូវធ្វើដោយម៉ត់ចត់ និងរកឱ្យឃើញនូវបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ។
បុគល
្គ ក
ិ គិលានដ្ឋន
ា តវូ្រ ធ្វើការពយា
្ បាលដោយតម
ឹ្រ ត
 វូ្រ ទៅតាមការណនា
ែ រំ បសម
់ គទ
ុ្គ ស
េ ក៏ព្យាបាល

ឬ

ធ្វកា
ើ របញ្ជន
ូ (ក្នង
ុ ករណីម
ន
ិ អា
 ចពយា
្ បាលបាននៅគិលានដ្ឋន
ា )ទៅមន្ទរី ពទ
េ ្យដែលនៅជិតបំផត
ុ ពិសស
េ 

មន្ទីរពេ
 ទ្យដែលជាដៃគូរបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម(ប.ស.ស)។

yy ការពិនត
ិ ្យ ពិគ្រោះ និងព្យាបាល ត្រវូ ធ្វោ
ើដ យមានការអបរ់ ស
ំ ខ
ុ ភាពអមជាមួយ ដើមប្ ឱ
ី ្យកម្មករនិយោជិតបាន

យល់ដឹងពីការបង្ការ ការពារ និងរបៀបព្យាបាល ដោយធ្វើការបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់លាស់ពីរបៀបប្រើប្រាស់
ឱសថ និងពីផលប៉ះពាល់របស់វា។

yy កម្មករនិយោជិតដែលបានមកពិគ្រោះ ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងគ
 ិលានដ្ឋានត្រូវត
 ែបានទទួល
ការពន្យល់ណែនាំពីពេលវេលានៃការតាមដានជាទៀងទាត់ពីបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់។

5> តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋាន
5>1 សម្រាប់គ្រូពេទ្យ18
គ្រូពេទ្យសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវធ្វើការងារបង្ការសុខភាពកម្មករនិយោជិតឱ្យគេចផ
 ុតពីគ្រោះថ្នាក់ការងារ

និងជ
 ំងឺវិជ្ជាជីវៈដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះកម្មករនិយោជិតនៅពេលបំពេញការងារតាមភារកិច្ចចំបងៗ ទាំង

នោះ រួមមានជាអាទិ៍ ៖

yy ពិនិត្យទីកន្លែងធ្វើការឱ្យបានទៀតទាត់

និងជាកាលិក

ដើម្បីសិក្សាអំពីល
 ក្ខខណ្ឌការងារ

ប៉ស
ុ ិ៍្ត

ផ្នែកទី ៣
ស្តង់ដាអប្បបរមា និងការផ្តល់សេវាសុខភាព
ការងារ បច្ចេកទេសផលិតអំពីសារធាតុនានាដែលមានប្រើក្នុងផលិតកម្មនិងអំពីស្ថានភាពសុវត្ថិភាព
គ្រឿងចក្រនានា

yy ឃ្លាំមើលស្ថានភាពសុខភាពកម្មករនិយោជិតដោយផ្តល់ព័ត៌មាន

ឬឱ្យដំបូន្មានដល់កម្មករនិយោជិត

អំពីយថាហេតុនៃការថមថយកាយសម្បទារបស់គាត់ ឬយថាហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ការងារ និង ជំងឺវិជ្ជាជីវៈ

yy ឃ្លាំមើលបរិស្ថានជុំវិញ

និងស្ថានភាពនៃអនាម័យទូទៅរបស់សហគ្រាស

រោងជាង អាហារដ្ឋាន វាសនដ្ឋាន។ល។

គ្រឹះស្ថាននៅការិយាល័យ

yy ពិនិត្យមើលទីកន្លែងជុំវិញគិលានដ្ឋាន ដើម្បីធានាភាពឯកជនជូនអ្នកជំងឺក្នុងពេលព្យាបា
 ល ឬពិគ្រោះ
ជំងឺ

yy ផ្តល់សេវាប្រឹក្សា ពិគ្រោះយោបល់ដល់កម្មករ និយោជិត ដូចជា៖ សុខភាពបន្តពូជមាតា និងទារក
ផែនការគ្រួសារ ការរំលូត និងអាហារូបត្ថម្ភ ។ល។

5>2
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សម្រាប់គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឬឆ្មប

គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឬឆ្មប គឺជាជំនួយការឱ្យគ្រូពេទ្យនូវកិច្ចការមួយចំនួនដ
 ែលមានជាអាទិ៍

ដូចខាងក្រោម ៖

yy ជួយក្នុងការព្យាបាលបឋម និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗដល់កម្មករនិយោជិតដែលមានជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់
ការងារទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ

yy ផ្តល់ឱសថ និងចាក់ថ្នាំជូនអ្នកជំងឺតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យ
yy ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានអាការរោគសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា ៖ វាស់តង់ស្យុងឈាមវាស់សីតុណ្ហភាព
ស្ទង់ជីពចរ និងកត់ត្រាទុកជាព័ត៌មានជូនគ្រព
ូ េទ្យ

yy ផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសាស្រ្តដល់អ្នកជំងឺ និងគ្រួសារអ្នកជំងឺ
yy អប់រំអ្នកជំងឺ និងគ្រួសារ អ
 ំពីជំងឺ និងរោគវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់
yy រក្សាអាថ៌កបា
ំ អ
ំ ព
ំ ប
ី ញ្ហា
ាទ ក់ទងនឹងវិជជ
ា្ជ វី ៈពទ
េ ្យ និងបច្ចក
េ ទស
េ នានា និងបែបផែនផលិតរបស់សហគស
្រា
yy ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ដល់កម្មករ និយោជិត ដូចជា៖ សុខភាពបន្តពូជមាតា និងទារក ការ
ពន្យារកំណើត ការរំលូត និងអាហារូបត្ថម្ភ ។ល។

(សូមមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ ទម្រង់ និងគំរូនៃបញ្ជីការងាររបស់គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា)

6> សេវាផ្សេងៗ ដែលសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន គួរបំពេញបន្ថែមនៅកន្លែងធ្វើការ

សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសុខភាព និងស
 ុវត្ថិភាពការងារ

របស់កម្មករនិយោជិត គឺផ្តល់សារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្ទាល់ និងក្រុមគ្រួសារ ព្រមទាំងសហគ្រា

ស

គ្រឹះស្ថាន។ ការកាត់បន្ថយនូវអត្រាគ្រោះថ្នាក់ និងបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត ដោយសារការងារ

គឺជាការសន្សំទៅលើថ្លៃដើម ការជ្រើសរើស និងការបណ្តុះបណ្តាលកម្មករនិយោជិតថ
 ្មី ដើម្បីជ
 ំនួសកម្មករ

និយោជិតដ
 ល
ែ រងរបួស ឬបាតប
់ ងជ
់ វី ត
ិ ។ កត្តាទាង
ំ នេះក៏ផល
្ត ន
់ វូ ក
 រេ ឈ្ម
ិ៍្ត
ោះដល់សហគស
្រា គះឹ្រ ស្ថន
ា និងបង្ហញ
ា ពី

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមផងដែរ។

25
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
ដើមប្ ប
ី ង្ហញ
ា ពីការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាកច
់ ពោះ
ំ
សុខភាពកម្មករនិយោជិត និងការអនុវត្តបានលប
្អ ស
្រ រើ សហគស
្រា

គ្រឹះស្ថានទាំងឡាយគួរ៖

yy បង្កើតបញ្ជីពណ៌នាការងារ (job descriptions) សម្រាប់អ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈសុខាភបា
ិ ល ដែលដាក់
ឱ្យអនុវត្តតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវដោយផ្អែកតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ និងកំណត់ពីការរំពឹងទុកនៃការ
គ្រប់គ្រងសហគ្រាស។

yy ចែករំលែកឱ្យកម្មករនិយោជិតបានដឹងអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហគ្រាស
សុខភាព

គ្រឹះស្ថាន

ក្នុងការអនុវត្ត

និងសុវត្ថិភាពការងារចំពោះកម្មករនិយោជិត ហើយធានាថាពួកគាត់បានយល់ដឹងពីសេវា

ផ្សង
េ ៗដែលអាចទទួលបានតាម កាតព្វកច
ិ ដ
្ច ល
ែ ត
 វូ្រ អនុវត្តចោ
ំព ះសុវត្ថិភាព និងសិទិនាន
្ធ ារបសព
់ ក
ួ គាត់

ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារ។ ការចែករំលែកទាំងនេះ អាចធ្វើតាមរយៈការដាក់វាបញ្ចូល
ទ ៅក្នុង
គោលនយោបាយរបស់សហគ្រាស និងអាចធ្វើដោយផ្ទាល់មាត់នៅពេលណែនាំកម្មករនិយោជិតថ្មី ការ

បណ្តុះបណ្តាលពីស
 ុខភាព និងសុវត្ថិភាព និងតាមរយៈកិចប
្ច ្រជផ
ុំ ្សេងទៀត។

yy ត្រូវធានាថាព័ត៌មានអំពីការបញ្ជូន មិនមែនសម្រាប់តែសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះទេ។ ប៉ុន្តែវាសម្រាប់

សេចក្តីត្រូវការសុខភាពផ្សេងទៀត ដូចជាការផ្តល់ចំណីអាហារ និងសុខភាពស្ត្រីដែលត្រឹមត្រូវ និងទាន់

សម័យ។

yy ត្រូវប្រជុំជាទៀងទាត់រវាងគ្រូពេទ្យ ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងអ្នកគ្រប់គ្រង ឬផ្នែកធ
 នធានមនុស្សរបស់
សហគ្រាស ដើម្បីធានាការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ និងបញ្ហាផ្សេងៗរបស់គិលានដ្ឋានត្រូវបានដោះស្រាយ។

តាមច្បាប់ស្តីពីការងារមិនបានតម្រូវឱ្យសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ផ្តល់នូវសេវាសុខភាពផ្សេងទ
 ៀតទេ។ ប៉ុន្តែ

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានជាច្រើន បានរកឃើញថា ការលើកកម្ពស់សុខភាពទូទៅរបស់កម្មករនិយោជិតនាំមកនូវ

ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការងារ កាត់បន្ថយការរាំងស្ទះខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម។ ឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញមួយអំពី
ការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ

សម្រាប់សហគ្រាសមួយដ
 ែលបានផ្តល់ការអប់រំស
 ុខភាពបន្ថែម

និងមាន

សកម្មភាពសេវាខ្លាំ ងក្លដ
ា ល
ែ ជំរញ
ុ ឱ្យមានអនាម័យដ
 ល់កម្មករនយោ
ិ
ជិតនោះ អាចជួយទ
 បស
់ ត
ា្ក ់បាននូវការរីករាល

ដាលនៃជំងឺនេះ។ មានបញ្ហសុ
ា ខភាពជាច្រើនទៀត ដែលស្ថិតនៅក្រៅការដ្ឋានការងារអាចបង្កផលអាក្រក់ដល់

សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានផងដែរ។ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលបង្កើតឱ
 ្យមានវប្បធម៌ស
 ុខភាព ដើម្បីដោះស្រាយ

សេចក្តីត្រូវការសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតឱ្យកាន់តែប្រសើរ ត្រូវធ
 ្វើការប្រើប្រាស់នូវបុគ្គលិកស
 ុខាភិបាល និង

មធ្យោបាយសុខាភិបាលដែលមាននៅតាមការដ្ឋានការងារ និងការពង្រឹងប្រព័នប
្ធ ញ្ជូន ទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវា
សុខាភិបាលខាងក្រៅ។

និយោជកឈានមុខនៅកម្ពុជា បានរកឃើញថា ពួកគាត់អាចផ្តល់សេវាសុខភាពបន្ថែមដោយខ្លួនឯ
 ង ឬ

ដោយសហការជាមួយដៃគខា
ូ ងក្រៅ អាស្រយទ
័ ៅតាមធនធានរបសព
់ ក
ួ គាត។
់ ក្នង
ុ ករណីណាកោ
៏ដ យ សហគស
្រា
គ្រឹះស្ថាន អាចដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតតាមរយៈមធ្យោបាយបី៖

ក. ធានាថាអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល មានជំនាញ និងការបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បផ
ី ្តល់ការថែទាំ

ឬផល
្ត កា
់ រអបរ់ ំ និងបក
ឹ្រ ្សាយោបលជា
់ មួយកម្មករនិយោជិតអ
ព
ំ ស
ី ច
េ ក្តត
ី វកា
ូ្រ រសខ
ុ ភាពចំបងៗ ក្នងនោះ
ុ
រួមមាន

ការបង្កត
ើ បព
្រ ន
័ ប
្ធ ញ្ជន
ូ ដែលរឹងមាំមយ
ួ
ដោយជូនព័តមា
៌ នទាំងនេះទៅបឡា
េ ជាតិរបបសន្តស
ិ ខ
ុ សងម
្គ និងអ្នក

ផ្តល់សេវាសុខភាពខាងក្រៅដែលមានគុណភាព និងអាចទទួលយកបាន។ សេចក្តីត្រូវការសុខភាពផ្សេងៗ
មួយចំនួនទៀតរបស់កម្មករនិយោជិត ដែលត្រូវការឱ្យមានការអប់រំ ការប្រឹក្សាយោបល់ និងការថែទាំ រួមមាន៖

ផ្នែកទី ៣
ស្តង់ដាអប្បបរមា និងការផ្តល់សេវាសុខភាព
yy សុខភាពបន្តពូជ និងផែនការគ្រួសារ។ កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរបានឱ្យដឹងនៅពេលធ
 ្វើការអង្កេតថា

សេវាសុខភាពបន្តពូជ គឺជាសេចក្តីត្រូវការចំបងមួយដែលម
 ិនទាន់បានបំពេញ។ អ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈ

សុខាភិបាល អាចផ្តល់ការអប់រំ ការប្រឹក្សាយោបល់ និងក
 រណីខ្លះអាចផ្តល់ជាផលិតផល និងសេវាអំពី
សុខភាពបន្តពជ
ូ ។ បញ្ហន
ា េះ រាបប
់ ញ្ចល
ូ ទាំងការផ្តលព
់ ត
័ មា
៌ ន និងការបក
ឹ្រ ្សាយោបលអ
់ ព
ំ កា
ី ររំលត
ូ ដោយ

សុវត្ថិភាព និងការថែទាក
ំ ្រោយ
ការរំលូតព្រមទាំងកា
 រថែទាំផ្ទៃពោះ និងការថែទាំក្រោយសម្រាលកូន។

yy ជំងឺឆ្លង ជាពិសេសជំងឺកាមរោគ (STIs) មេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ (HIV/AIDS) និងមេរោគថ្លើម
(Hepatitis)។ អ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលអាចអប់រំកម្មករនិយោជិតអំពីឥរិយាបថសុខភាព ការ

ទប់ស្កាត់ និងការព្យាបាល ព្របទាំងការផ្តល់សេវាផ្សេងៗ។

yy ការផ្តល់ចំណីអាហារ និងអនាម័យម្ហូបអាហារ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណ
បុគល
្គ ក
ិ ដែលសម
្គ ស
 ង
ំា្គ និងអបរ់ ក
ំ ម្មករនិយោជិតអំពកា
ី របរិភោគមប
ូ្ហ អា
 ហារ និងការរៀបចំទក
ុ ដាកឱ
់ ្យបាន

ត្រឹមត្រូវ។

yy គ្រឿងស្រវឹង និងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់។
yy អំពើហឹង្សា និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ។
ខ. ប
 ង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីដំណើរការបន្តបន្ទាប់ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល ដើម្បីជំរុញការអប់រំ និងការ
 យល់ដឹង

ពីសុខភាព។ និយោជក និងបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចរៀបចំឱ្យមានសកម្មភាពខាងក្រៅបន្ថែមទៅនឹងការ
អប់រំដោយផ្ទាល់ និងសេវាដែលមានក្នុងគិលានដ្ឋាន ដើម្បីជំរុញកា
 រយល់ដឹងបន្ថែមក្នុងចំណោមកម្មករ
និយោជិតអំពឥ
ី រិយាបថការពារ និងលើកកមស
្ព ស
់ ខ
ុ ភាព។ កម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ ជោ
 គជយ
័ ជាកម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ បានបញ្ចល
ូ
នូវសកម្មភាពទាំងអស់ ឬមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

yy ការចែកចាយនូវសម្ភារៈអប់រំសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិត ក្រោមទំរង់ជាផ្ទាំងរូបភាព ឯកសារអប់រំ
សុខភាព កូនសៀវភៅអបរ់ ស
ំ ខ
ុ ភាព និងសម្ភរា ៈផស្ ង
េ ៗទៀតដែលកម្មករនយោ
ិ
ជិតអាចមើលយលបា
់ ន។

yy ការបង្ហាញ និងសកម្មភាពខាងក្រៅរបស់គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឬឆ្មបព
 េលដែលមិនមាន
អ្នកជំងឺ នៅកន្លែងធ្វើការដែលពួកគាត់មានទំនាក់ទំនងគា្នទៅវិញទៅមក ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងកម្មករ
និយោជិតអំពីការអនុវត្តសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាមូលដ្ឋាន។

yy ការអប់រំមិត្ត ដោយកម្មករនិយោជិតដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីឱ្យជួយផ
 ្សព្វផ
 ្សាយព័ត៌មាន
អំពីសុខភាព ក្រោមការណែនាំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលទៅកាន់កម្មករនិយោជិតគ្នាគាត់។

yy យុទ្ធនាការ ឬវេទិកាសុខភាពដែលអាចធ្វើឡើងជាដៃគូជាមួយសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានផ
 ្សេងទៀត និងមាន
បញ្ចូលទស្សនកិច្ចពីអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពសាធារណៈ។

yy បន្តការទំនាក់ទំនងជាមួយការដ្ឋានការងារ និងសេវាសុខភាពខាងក្រៅ រួមទាំងព័ត៌មានសុខភាពតាម
hotlines ផងដែរ។

yy ការបញ្ចល
ូ ព័តមា
៌ នពីបគ
ុ ល
្គ ក
ិ សុខាភិបាល និងសុខភាពនៅពល
េ ណែនាត
ំ មង
្រ ទ
់ ស
ិ និង បណ្តះុ បណ្តល
ា 
កម្មករនិយោជិតថ្មី។

27

28

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

គ. កា
 ររៀបចំក្រុមទ្រទ្រង់សេវាសុខភាព ដែលមានការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តពីកម្មករនិយោជិត ដែលក្រុមនេះ
អាចជួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មករ

និយោជិតកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ក្រុមទ្រទ្រង់សេវាសុខភាពនេះអាចបង្កើតឡ
 ើងទៅតាមផ្នែកន
 ីមួយៗនៅ

ក្នុងក
 ន្លែងធ្វើការ ដែលអាចជួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអំពស
ី ុខភាព និងទទួលព័ត៌មាន

ត្រឡប់ពីកម្មករនិយោជិត។ គ្រូពេទ្យ ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចចូលរួមសកម្មភាពជាមួយក្រុមនេះទៅលើ

បញ្ហស
ា ខ
ុ ភាព និងសុវត្ថភា
ិ ពដែលស្ថត
ិ កម
្រោ ចបា
្ បស
់ ព
ី្ត កា
ី រងារ ពម
្រ ទាំងប
 ញ្ហម
ា យ
ួ ចំនន
ួ ទៀត ដូចខាងកម
្រោ ៖
yy សេវាសុខភាពដែលផ្តល់ដោយគិលានដ្ឋាន
yy ព័ត៌មានការបញ្ជូនអំពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលខាងក្រៅ
ជាក់លាក់

ដែលអាចផ្តល់សេវាជាសេចក្តីត្រូវការសុខភាព

yy សិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក និងកម្មករនិយោជិត
yy ប្រធានបទដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ភ្លាមៗ និងកង្វល់របស់កម្មករនិយោជិត។
ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការសេវាសុខភាពបន្ថែមជូនកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ដែលមាន

គុណភាព និងទីទុកចិត្តរបស់ពួកគាត់ លុះត្រាសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានបានបំពេញ និងផ្តត់ផ្គង់ផងដែរដូចជា៖

ឱសថ ឧបករណ៍ សម្ភារៈ និងបិរក្ខារពាក់ព័ន្ធ ឱ្យមាននៅក្នុងស្តុក បើមិនដូច្នោះទេ សុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អាចប្រឈមនឹងហានិភ័យ។

សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវធានាថា គិលានដ្ឋានបានបំពេញតាមស្តង់ដារអប្បបរមា ដូចមានចែងក
 ្នុងប្រកាស

រួមលេខ៣៣០ និង១៣៩។ ដូចនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសេវា និយោជក និងគ្រូពេទ្យគួរ៖

yy ធ្វើការវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងមួយជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ ដើម្បីកំណត់ពក
ី ំរិតន
 ៃការអនុវត្ត

បានត្រឹមត្រូវជាមួយកាតព្វកិច្ចផ្នែកសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារចំពោះតម្រូវការសុខាភិបាល និង

ធានាថា អ្នករាល់គ្នាបានដឹងច្បាស់ពត
ី ម្រូវការទាំងនេះសម្រាប់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងភា
 ពឯកជនភាព

អាថ៌កំបាំង អនាម័យ និងបញ្ហាពាក់ព័នផ
្ធ ្សេងទៀត។

yy រៀបចំបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ សម្ភារៈ បរិក្ខារ ជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬបុគ្គលិកស
 ុខាភិបាល

ដើម្បីមានទំនាក់ទំនង និងការតាមដានពេញលេញមួយ ចៀសវាងឧបករណ៍ សម្ភារៈ និងបរិក្ខារអស់

ពីស្តុក។

yy ជួលអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ដែលឆ្លើយតបនឹងគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់តាមការតម្រូវ និងល
 ើកទឹក
ចិត្តគាត់ ឬត្រូវការអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលបច្ចុប្បន្ន ឱ្យជួយតាមដាន និងពិនិត្យមើលអ
 ំពី
កាតព្វកិច្ចថ្មីៗខាងផ្លូវច្បាប់។

(សូមស្វែងរកមើលប្រភពឯកសារបន្ថែមក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៦)

ផ្នែកទី ៤

ការគ្របគ
់ ង
្រ គិលានដ្ឋន
ា និងសេវាគាំទស
្រ ហគ្រស
ា គ្រះឹ ស្ថន
ា
ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តវិធានសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព វាទាមទារនូវការគ្រប់គ្រង

គិលានដ្ឋានមួយដែលខ្លាំងពីសំណាក់គ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងត្រូវមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីអ្នក
គ្រប់គ្រងសហគ្រាសផងដែរ។

វាជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ក្នុងការអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទប្បញ្ញត្តិស
 ្តីពី

សុខភាព និងសុវត្ថិភាព និងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌការងារល្អសម្រាប់កម្មករនិយោជិត។ ហេតុនេះនិយោជកត្រូវ
ធានាថាគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ និងប្រព្រឹត្តទៅ
បានសមស្របដោយមានបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងឧបករណ៍ សម្ភារៈ បរិក្ខារ និងឱ
 សថគ្រប់គ្រាន់។

I. រចនាសម្ព័ន្ធ និងការងាររដ្ឋបាលរបស់គិលានដ្ឋានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន

1> រចនាសម្ព័ន្ធ

គិលានដ្ឋានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយច្បាស់លាស់។ គ្រូពេទ្យសហគ្រាស

គ្រឹះស្ថានត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងគិលានដ្ឋាន ដើម្បីធានាថាការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពី

ការងារនិងបទបប្ ញ្ញតន
ិ្ត ស
ៃ វា
េ គុណភាព។ បុគល
្គ ក
ិ សុខាភិបាលដែលស្ថត
ិ កម
្រោ គប
្រ គ
់ ង
្រ របសគ
់ ព
ូ្រ ទ
េ ្យ តវូ្រ ទទួល

ខុសត្រូវក្នុងការជួយគ្រូពេទ្យអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធាន និងបទបញ្ជារបស់សហគ្រាស។ ជាការប្រសើរ

សហគ្រាសមួយត្រូវបង្កើតអង្គការចាត់តាំងច្បាស់លាស់មួយ

ជាក់លាក់ សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ៗ និងថ្នាក់ក្រោម។

ដែលបង្ហាញច្បាស់ពីដែនន
 ៃការទទួលខុសត្រូវ

2> ការងាររដ្ឋបាល

គ្រូពេទ្យសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវបំពេញការងាររដ្ឋបាលសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖
yy ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលនយោបាយស្តីពីអនាម័យ
និងស
 ន្តិសុខការងារនៅកន្លែងធ
 ្វើការ

yy រៀបចំការប្រជុំជាទៀងទាត់ និងចូលរួមប្រជុំតាមការអញ្ជើញនានា

yy ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ទៅនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ

yy ធានាឱ្យមានវត្តមានគិលាដ្ឋន
ា ប
ុ ប្ ដ្ឋក
ា ឬគិលានុបប្ ដ្ឋយ
ា ិកាប្រចាំការនៅក្នង
ុ គ
 ិលានដ្ឋន
ា  ទ ាំងម៉ង
ោ ធ
 ើកា
្វ រ
ធម្មតា និងនៅពេលសហគ្រាសធ្វើការថែមម៉ោង

yy ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ឱសថ សម្ភារៈ បរិក្ខារ និងការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណឱ
្ឌ ្យបានត្រឹមត្រូវ

yy ធានាថាស្ថានភាពអំពីអនាម័យ សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ត្រូវកត់ត្រា និងរាយ
ការណ៍បានត្រឹមត្រូវ
និងទៀងទាត់

yy រៀបចំឱ្យមានប្រព័ន្ធបញ្ជូនអ្នកជំងឺ និងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗដល់អ្នកជំងឺ

yy ធានារក្សាការសម្ងាត់រាល់ឯកសារស្តីពីសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

yy រៀបចំសាលាកប័ត្រពេទ្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗ

yy រក្សាកំណត់ត្រាអំពីសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗ

រួមទាំងសៀវភៅកំណត់ត្រាផ្សេងៗរបស់

29

30

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

គិលានដ្ឋាន ដូចជា បញ្ជីប្រចាំថ្ងៃ បញ្ជីកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការប្រឈមនឹងគ
 ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ បញ្ជី
ចាក់ថ្នាំបង្ការ ។ល។

yy រៀបចំសារអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ និងជំងឺឆ្លង ព្រមទាំងបែ
 ងចែក
សារទាំងនេះទៅនាយកដ្ឋាន និងផ
 ្នែកពាក់ព័ន្ធ។

3> ការងារទំនាក់ទំនងនៅក្នុង និងក្រៅសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
គ្រូពេទ្យសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនិយោជក និងកម្មករនិយោជិត ស្វែងរក

ព័តមា
៌ នត្រឡបអ
់ ព
ំ ម
ី ធ្យោបាយដើមប្ ក
ី ល
ែ អ
ំ គិលានដ្ឋន
ា ឱ្យកានត
់ ល
ែ ប
្អ ស
្រ រើ

និងតវូ្រ បប
្រា ក
់ ម្មករនិយោជិត

បុគ្គលិកសុខាភិបាលឱ្យបានដឹងអំពីបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ។

និង

ជាមួយគ្នានេះ គ្រូពេទ្យសហគ្រាស ត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយនាយកដ្ឋាន និងផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ដូចជា នាយកដ្ឋាន

ផែនការ នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម ប្រតិភូប
 ុគ្គលិក ឬសហជីព និងគណៈកម្មការអនាម័យ និងសន្តិសុខ
សហគ្រាស។ ល ។

ការទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ គ្រូពេទ្យសហគ្រាសត្រូវទាក់ទងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជា គ្រូពេទ្យនៅតាម

មន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ ឬឯកជន អធិការការងារ អធិការពេទ្យការងារ ឬអ្នកបច្ចេកទេសម
 ន្ទីរពិសោធន៍ផ្
 សេងៗ។

គ្រូពេទ្យត្រូវសហការជាមួយមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីផ្តល់សេវាសុខភាពជាមូលដ្ឋាននៅពេល

ចាំបាច់ដូចជា ៖ ការពិនិត្យផ្ទៃពោះ ផែនការគ្រួសារ និងការចាក់ថ្នាំបង្ការ ។ល។

អ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស និងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋានត្រូវស្វែងរក និងដឹងឱ្យបានច្បាស់ពីឈ្មោះ

អាសយដ្ឋាន និងល
 េខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរបស់មន្ទីរព
 េទ្យជាដៃគូរបស់ ប.ស.ស។ ម្យ៉ាងវិញទ
 ៀត អ្នកគ្រប់គ្រង
សហគ្រាស និងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋាន ក៏ត្រូវដឹងឱ្យបានច្បាស់ពល
ី េខទូរស័ពទ
្ទ ំនាក់ទំនងជាមួយ
មន្តប
្រី ្រចាំការរបស់ប.ស.ស នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗ។

II. ការធ្វើផែនការ ការរក្សាកំណត់ត្រា និងការធ្វើរបាយការណ៍

1> កម្មវិធីការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋាន

គ្រូពេទ្យសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវសហការជាមួយគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដាយិកា ឬឆ្មប ដើម្បីរៀបចំ

កម្មវិធីការងារប្រចាំថ្ងៃ ទៅតាមពេលវេលាធ្វើការរបស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន (ម៉ោងធ្វើការធម្មតា និងម៉ោងធ្វើការ

បន្ថែម) តាមតារាងបំពេញការងារប្រចាំខែ ដូចខាងក្រោម៖
ឈ្មោះបុគ្គលិកសុខាភិបាល /
គិលានដ្ឋាន

ថ្ងៃធ្វើការ

ម៉ោងប្រចាំការ

ផ្សេងៗ

ក្នុងករណីមានគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាណាមួយអវត្តមាន គ្រូពេទ្យត្រូវមានផែនកា
 រធ្វើការជំនួស

ដើមប្ ជ
ី ៀសវាងការរអាករ់ អួលដលដ
់ ណ
ំ
រើ ការក្នង
ុ គិលានដ្ឋន
ា ។ ការជំនស
ួ នេះ គឺអាចផ្លស
ា ប្ត
់ រូ គ្នាបានដោយ ៣ កម្រត
ិ ៖

ផ្នែកទី ៤
ការគ្រប់គ្រងគិលានដ្ឋាន និងសេវាគាំទ្រសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

1> គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាមធ្យម ឬឆ្មបមធ្យមអាចជំនួសគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា

បឋម ឬឆ្មបឋម(ករណីចាំបាច់) ប៉ុន្តែគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋយិកាបឋម
ា
ឬឆ្មបឋម មិនអាច

ជំនួសគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាមធ្យម ឬឆ្មបមធ្យមបានទេ

។

2> គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាបឋម ឬឆ្មបឋម អាចផ្លាស់ប្តូរគ្នជំា នួសទៅវវិញទៅមក។
3> គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាមធ្យម ឬឆ្មបមធ្យមអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាជំនួសទៅវិញទៅមក។
បញ្ជក
ា ៖
់ គ
 ព
ូ្រ ទ
េ ្យមិនអាចប្តរូ វន
េ ជំនស
ួ ដោយគិលានុបប្ ដ្ឋក
ា ឬគិលានុបប្ ដ្ឋយ
ា ិកាមធ្យម ឬឆ្មបមធ្យមនោះទ។
េ

វាលែងតែមានករណីពស
ិ ស
េ ដែលគព
ូ្រ ទ
េ ្យតវូ្រ អវត្តមាន ជាចាំបាច់ដោយខានមិនបាន។ ក្នង
ុ ករណី

មានបញ្ហាសុខភាពទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ (ដូចជា ករណីកម្មករ និយោជិតព
 ុល
ចំណីអាហារ ឬសន្លប់ច្រើននាក់) នោះ គ្រូពេទ្យ គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឬឆ្មប
ត្រូវតែមានវត្តមានក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ។

2> កំណត់ត្រាព័ត៌មានសុខភាពប្រចាំថ្ងៃ និងការធ្វើរបាយការណ៍
ការកត់ត្រាទិន្នន័យ

និងធ្វើរបាយការណ៍ជាកិច្ចការសំខាន់មិនអាចខ្វះបាន

ក្នុងការគ្រប់គ្រងទ
 ិន្នន័យអ
 ្នក

ជំងឺប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និងស្ថានភាពជំងឺ (រាគ ក្អួត វិលមុខ ជាដើម) ដែលកើតមា
 នលើកម្មករ
និយោជិត។ បុគ្គលិកសុខាភិបាល ត្រូវធ្វើការកត់ត្រានូវទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ជូនអ
 ្នកគ្រប់គ្រង។

(សូមបំពេញតាមតារាងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៧ និងឧបសម្ព័ន្ធទី ៨)។

III. ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

1> ការប្រជុំការងារជាទៀងទាត់របស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋាន
ជាទូទៅបុគល
្គ ក
ិ គិលានដ្ឋន
ា តវូ្រ ជួបបជ
្រ ជា
ំុ ទៀងទាត់ទៅតាមកម្មវធ
ិ ប
ី ជ
្រ ប
ំុ ្រចាំថៃ្ង ប្រចាំសប្តហ
ា ៍ និងប្រចាំខែ

ក្នុងគោលបំណង៖

yy ត្រួតពិនិត្យពីភាពរីកចំរើននៃការងារ
yy ចែករំលែកព័ត៌មាន និងបង្ហាញពីលទ្ធផលការងារ
yy ផ្តល់ឱកាសឱ្យគិលានុប្បដ្ឋាក គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឫឆ្មប ពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលបាន
ជួបប
 ្រទះ រកដំណោះស្រាយ និងរៀនសូត្របន្ថែម

yy ទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ពីគ្រូពេទ្យ គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឫឆ្មបនិងព
 ិភាក្សាទៅលើព័ត៌មាន
ត្រឡប់ពីកម្មករនិយោជិត ចំពោះសេវាដែលខ្លួនបានផ្តល់ឱ្យកន្លងមក។

2> ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល
ការថែទាំសុខភាពជាមូលដ្ឋាន

និងការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់កម្មករនិយោជិត

គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់

គិលានដ្ឋានសហគ្រាសដែលត្រូវធ្វើ មុននឹងបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅគ្លីនិក ឬមន្ទីរពេទ្យ។ បុគ្គលិកគិលានដ្ឋាន និង

បុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្សេងទៀតត្រូវអនុវត្តឱ្យបានពេញលេញនូវចំណេះដឹង ជំនាញនិងបទពិសោធន៍ដែ
 លមាន
ក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ សេចក្តីត្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត កំពុងតែផ
 ្លាស់ប្តូរ

31

32

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

ជាបន្តបន្ទាប់ ទាំងបច្ចេកទេស និងទាំងផ្នែកជំងឺ។ ហេតុនេះ ការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិកស
 ុខាភិបាល

គឺមានការចាំបាច់ ទាំងតាមរយៈការជួបប្រជុំ ការបណ្តុះបណ្តាល កិច្ចពិភាក្សា ការធ្វើបទបង្ហាញនិងតាមរយៈ
ការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

2>1

ការចូលរួមប្រជុំ ជាមួយនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ

ការរៀបចំការប្រជុំរបស់នាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ គឺនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ គួរដ
 ឹកនាំរៀបចំអភិវឌ្ឍផែ
 នការ

ប្រចាឆ
ំ ំា្ន និងអនុវត្តផ
 ន
ែ កា
 រនេះទៅតាមពល
េ វលា
េ កំណត់ ដោយមានការចល
ូ រម
ួ ពីគប
្រ គិលានដ្ឋ
់
ន
ា ស
 ហគស
្រា ។

បន្ទាប់ពីមានផែនកា
 រប្រចាំឆ្នាំហើយត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពប្រចាំត្រីមាស និងផែនការសកម្មភាពប្រចាំខែ

សម្រាប់អនុវត្តបន្ត។

ដើម្បីតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តរបស់គិលានដ្ឋានសហគ្រាស

នាយកដ្ឋានពេទ្យការងារត្រូវរៀបចំ

កាលវិភាគប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បផ
ី ្តល់
នូវគំនិតស្ថាបនា

ព្រមទាំងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវការអភិវឌ្ឍន៍ដែលសហគ្រាសសម្រេចបានក្នុងការឆ្លើយតប

ទៅនឹងការលើកកម្ពស់សុខភាពកម្មករនិយោជិត។

yy កំណត់ចំណុចខ្លាំង ដើម្បីអភិវឌ្ឍបន្ថែម និងចំណុចខ្សោយ ដើម្បីមានវិធានការដោះស្រាយ។
yy ធ្វរើ បាយការណ៍វឌឍ្ នភាពពីសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តរច
ួ លើកជារបៀបវារៈសមប
្រា ពិ
់ នត
ិ ្យ និងតាមដាន
នៅពេលប្រជុំលើកក្រោយ។

yy របាយការណ៍តវូ្រ រក្សាទុកមួយចបា
្ បនៅ
់ នាយកដ្ឋន
ា ពទ
េ ្យការងារ និងចម្លងជូនទៅគិលានដ្ឋន
ា សហគស
្រា 
ទាំងអស់។

2>2

ការធ្វើវិក្រឹត្យការ

ដោយសារសេចក្តីត្រូវការរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងការបន្តកសាងសមត្ថភាព

ជំនាញបច្ចេកទ
 េស

ចំណេះដឹងអំពីជំងឺ និងការអនុវត្តន៍ការងារឱ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះ ផែនការប្រចាំឆ្នាំត្រូវពិចារណាបញ្ចូលការ

អភិវឌ្ឍន៍វិជ្ចាជីវៈផងដែរ។

ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកគិលានដ្ឋានសហគ្រាសអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំនេះប្រព្រឹត្តទៅ

ដោយរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាពតាមផែនការការងារ នោះនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនឹងចាប់ផ្តើមបណ្តុះបណ្តាល

នៅពេលដែលគោលការណ៍ណនា
ែ ន
ំ េះ តវូ្រ បានប្រកាសឱ្យអនុវត្តជាផកា
ូវ្ល រ។ គោលបំណងនកា
ៃ របណ្តះុ បណ្តល
ា 

នេះ គឺដម
ើ ប្ ប
ី ន្តបណ្តះុ បណ្តល
ា បុគល
្គ ក
ិ គិ
 លានដ្ឋន
ា ដោយផ្អក
ែ ល
 ជ
ើ នា
ំ ញរបសព
់ ក
ួ គាត់ និងការរីកចំរន
ើ នប
ៃ ច្ចក
េ 
វិជថ
ា្ជ ី្ម ព្រមទាំងល
 ក
ើ ទ
ក
ឹ ច
ត
ិ ្តគាត់ឱ្យអភិវឌ្ឍជំនាញរបសគា
់ តន
់ ង
ិ លើកកមស
្ព ស
់ ខ
ុ មា
ុ លភាពរបសក
់ ម្មករនិយោជិត។
 

ដែលការបណ្តុះបណ្តាល គួរមានដូចក្នុងបញ្ជីនឧ
ៃ បសម្ព័ន្ធទី ៩។

បន្ទាប់ពីបានធ្វើវិក្រិត្យការរួច គ្រូពេទ្យសហគ្រាស ត្រូវធ្វើការចែកចាយ និងធ្វើវិក្រិត្យការដល់គិលានុប្បដ្ឋាក

គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឫឆ្មបរបស់ខ្លួនបន្តទៀត ។

ស្ថាប័នសំខាន់ៗដែលផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹត្យការបុគ្គលិកគិលានដ្ឋាន ស្តីពីការព្យាបាលបឋម

និងស
 ង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកន្លែងធ្វើការ រួមមាន៖

yy នាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

yy ក្រសួងសុខាភិបាល និងស្ថាប័នស្ថិតក្រោមក្រសួងសុខាភិបាល

ផ្នែកទី ៤
ការគ្រប់គ្រងគិលានដ្ឋាន និងសេវាគាំទ្រសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

ការធ្វវើ ក
ិ ត
ិ្រ ្យការចាំបាច់តវូ្រ ធ្វឡ
ើ ង
ើ រៀងរាល់ ៦ខែមង
្ត ឬតាមកម្មវធ
ិ ផ
ី ស្ ង
េ ទៀតដែលគាបប
់ ស
្រ រើ ជាង។ និយោជក

ត្រូវរក្សាទុកនៅកំណត់ត្រាបុគ្គលិកដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល និងការធ្វវើិក្រឹត្យការនេះ។

3> ការចូលរួមប្រជុំនិងបណ្តុះបណ្តាលនៅខាងក្រៅ

ដោយការផ្លាស់ប្តូររីកចំរើនថ្មីនៃបច្ចេកវិជ្ជា និងសង្គម បុគ្គលិកសុខាភិបាល ត្រូវសម្របខ្លួនជាមួយបរិយាកាស

ខាងក្រៅ និងចាប់យកឱកាស ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីពីអ្នកខាងក្រៅ តាមរយៈការប្រជុំ សិក្ខាសាលា និង
ការបណ្តុះបណ្តាលនានា។ បុគ្គលិកសុខាភិបាល ក៏នឹងទទួលបានការអភិវឌ្ឍន៍មុ
 ខជំនាញរបស់ខ្លួន ត ាមរយៈ
ការបណ្តុះបណ្តាលដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងស
 ្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀត។

IV. អនាម័យ និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
គោលការណ៍ផ្នែកសុខភាពសំខាន់បំផុត គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមិនឱ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់សុខភាព។

ហេតុនេះ កិច្ចការដែលសំខាន់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់អាក្រក់ទាំងនេះ ចំពោះកម្មករ
និយោជិត

ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ពីការចម្លងមេរោគបណ្តាលមកពីកាកសំណល់ដែលមិនបានគ្រប់គ្រងឱ
 ្យ

បា នត្រឹមត្រូវ។ ឧបករណ៍ សម្ភារៈ បរិក្ខារដែលមិនស្អាត និងកាកសំណល់ដែលអាចបណ្តាល ឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់
ដល់សុខភាព សារធាតុដែលមានជាតិពុល សម្រាមវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានឈាម និងវត្ថុរាវពីរាងកាយផ្សេងទៀត

ម្ជុលដែលប្រើប្រាស់រួច និងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ដែលអាចសាយភាយសារធាតុពុល និងមេរោគប៉ះពាល់ដល់
សុខភាព។ ហេតុនេះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នា ត្រូវដឹងឱ្យច្បាស់អំពីហានិភ័យទាំងនេះ

និងយល់ពីសេចក្តីត្រូវការចំពោះការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនេះ។

1> កាកសំណល់ឧស្សាហកម្ម

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានជាច្រើន តែងប្រើប្រាស់នូវសារធាតុ និងសម្ភារៈ ដូចជា៖ ជាតិសំណ នីកែល អាលុយ

មីញ៉ូម អាស៊ីត។ល។ ដែលនាំឱ្យមានហានិភ័យនៃការចម្លងមេរោគ និងបង្កជាជំងឺផ្សេងៗ តាមរបៀបខុសៗគ្នា

តាមដង្ហើម ការប៉ះស្បែក និងការជ្រាបចូលតាមចំណីអាហារ។ ហេតុនេះម្ចាសសហ
់
គ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវទទួល
ខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង សំអាត និងទុកដាក់ឱ្យត្រឹមត្រូវនូវកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មគ្រប់ប្រភេទ ដែលមាន
ជាតិពុល កខ្វក់ ឬមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់កម្មករនិយោជិត ឬបរិស្ថាន។

2> កាកសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ

គិលានដ្ឋាន ជាប្រភពនៃមេរោគ ឬការចម្លងរោគដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោល។ ហេតុនេះ ដើម្បទ
ី ប់ស្កាត់ការ

ចម្លងមេរោគ បុគ្គលិកគិលានដ្ឋាន ត្រូវលាងសម្អាតដៃ សម្លាប់មេរោគ និងការកំទេចចោលដើម្បកា
ី រពារការឆ្លង។
កាកសំណល់ដែលត្រូវកំទេចចោល ត្រូវបែងចែកជាពីរប្រភេទ៖

សម្រាមទូទៅ ៈ ដូចជា ធូលី សម្រាមបន្ទប់ធ្វើការ ស្លឹកឈើជ្រុះ កំទេចកំទីថ្នាំពេទ្យ
សមម
្រា វជ
េ ្ជសាស្ត្រ ៈ គប
្រ វ់ ត្ថុ និងសម្ភរា ៈមុតសច
ួ្រ ដែលបប
ើ្រ ស
្រា រ់ ច
ួ និងមានប្រឡាក់ឈាម ទឹករងៃ និងខ្ទះុ ។
ដូច្នេះដើម្បីសុវត្ថិភាព ត្រូវញែកកាកសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ទ ៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមព
 ិសេសដោយឡែក ទុក

បោះចោលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ កាកសំណល់គួរតែដុតចោល ឬកប់ចោល។ កាកសំណល់ដែលអាចដុតចោល

រួមមាន ក្រដាស ក្រដាសកាតតុង សម្រាមផ្ទះបាយ និងសំណល់ស្បៃ ឬបង់រុំរបួសប
 ្រើប្រាស់រួច។ សម្រាប់

33

34

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

កាកសំណល់ដែលមិនអាចដុតបាន គួរតែយកវាទៅកប់ចោល ដូចជា កែវ ប្លាស្ទិក និងលោហធាតុ ជាដើម។

ការងារគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនេះ ជាការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា រវាងបុគ្គលិកគិលានដ្ឋាន
និងអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស។

V. ប្រការគួរអនុវត្តបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រង និងការគាំទ្រគិលានដ្ឋាន
សហគ្រាស

គ្រឹះស្ថានដែលទទួលស្គាល់តម្លៃដែលទ
 ទួលបានពីការផ្តល់សេវាប
 ្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់

នៅកន្លែងធ្វើការ និងដែលកំពុងអនុវត្តលើសពីកាតព្វក
 ិច្ចអប្បបរមា។ ទោះបីយ៉ាងណាក្តីការផ្តល់យោបល់ខាង
ក្រោមនេះ វាក៏មានសារៈប្រយោជន៍ដល់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានណា ដែលកំពុងអ
 នុវត្តប
 ទប្បញ្ញត្តិអំពីសុខភាព

និងសុវត្ថិភាពការងារ

ហើយដែលចង់លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់គិលានដ្ឋាន

សុខាភិបាល ដែលកំពុងបម្រើការក្នុងគិលានដ្ឋាន។

និងការងាររបស់បុគ្កលិក

អ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ត្រូវបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសុខភាព និងស
 ុវត្ថិភាពរបស់

កម្មករនិយោជិតដោយត្រូវ៖

yy មាននាយកប្រតិបត្តិ ឬនាយកគ្រប់គ្រង ធ្វើការចែករំលែកជាទៀងទាត់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងថ
 ្នាក់កណ្តាល

និងថ្នាក់បុគ្គលិក ពីសារៈសំខាន់នៃសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារ និងព្រមចាត់បញ្ជូនបុគ្គលិក និង
កម្មករនិយោជិត ដើមប្ ទ
ី ទួលការបណ្តះុ បណ្តល
ា ពីបញ្ហស
ា ខ
ុ ភាព និងចូលរួមក្នង
ុ សកម្មភាពសុវត្ថិភាព។

yy កំណត់ការទទួលខុសត្រូវឱ្យបានច្បាស់លាស់ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគិលានដ្ឋាន និង សុខភាព ដោយ
ចាត់តាំងអ្នកគប
្រ គ
់ ង
្រ អាជីវកម្មណាម្នក
ា ស
់ មប
្រា ់ការតត
ួ្រ ពិនត
ិ ្យមើលប
 ញ្ហសុ
ា ខភាព ហើយគាតគ
់ រួ ត
 ជ
ែ ប
ួ 

ប្រជឱ
ុំ ្យបានទៀងទាត់ជាមួយគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិកគិលានដ្ឋានអំ
 ពីការអនុវត្តផ្នែកសុខភាពនិងស
 ុវត្ថិភាព

ការងារ ផែនការប្រចាំឆ្នាំ និងសេចក្តីត្រូវការផ្នែកសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត។

yy ឱ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រជុំពិភាក្សាទៅលើផែនការប្រចាំឆ្នាំដែលបានរៀបចំ
រួច និងការអនុវត្តផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់សហគ្រាសស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ។

yy បង្កើតដំណើរកាការងារមួយ ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល ក្រុមសុខភាព និងស
 ុវត្ថិភាពការងារ និង
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកម្មករនិយោជិត

ដើម្បីកំណត់ពីសេចក្តីត្រូវការសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ដែលអាចដោះស្រាយបានដោយគិលានដ្ឋានសហគ្រាស។

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានជាច្រើន មិនទាន់បានប្រើប្រាស់គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាឱ្យអស់លទ្ធភាព

ទេ។ ចំណែកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលសម្រេចអនុវត្តលើសពីស្តង់ដាសុខភាពអប្បបរមា បានទទួលស្គាល់
សមត្ថភាពរបស់គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា និងឆ្មប ដោយបានកសាងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង និងជំនាញ

វេជ្ជសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់។ តួនាទីចំបងរបស់គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា និងឆ
 ្មប គឺត្រូវជួយគាំទ្រគ្រូពេទ្យ
តាមច្បាប់ស្តីពីការងារ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ គ្រួពេទ្យមិនមានវត្តមានក្នុងការដ្ឋានការងារ ឬជាប់រវល់ជាមួយអ្នកជំងឺ។

ក្រោមការត្រួតមើលរបស់គ្រូពេទ្យ និងមានការគាំទ្រពីអ្នកគ្រប់គ្រង ធ្វើឱ្យគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា

អាចជួយផ្តល់សេវាកាន់តែច្រើននៅកន្លែងធ
 ្វើការ ដើម្បីបង្កើនវិសាលភាពនៃសេវា និងការលើកកម្ពស់សុខភាព។

គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា អាចជួយធ្វើកិច្ចការមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

ផ្នែកទី ៤
ការគ្រប់គ្រងគិលានដ្ឋាន និងសេវាគាំទ្រសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

yy ត្រត
ួ មើលបុគល
្គ ក
ិ សុខាភិបាលនៅក្នង
ុ សហគស
្រា ធំៗ និងដើមប្ ធានា
ី
ការអនុវត្តល្អ និងពិធសា
ី រវជ
េ ្ជសាស។
្ត្រ
yy រៀបចំការណាត់ជួបរបស់អ្នកជំងឺ និងប្រព័ន្ធទទួលអ្នកជំងឺសម្រាប់គិលានដ្ឋាន
yy រៀបចំ និងអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំ និងកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ
yy គ្រប់គ្រងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំមិត្ត សម្រាប់អ្នកអប់រំសុខភាពកម្មករនិយោជិត
yy ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបញ្ជូន និងតាមដានអ្នកជំងឺនៅក្នុងរោងចក្រ
yy ប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យគិលានដ្ឋាន ដើម្បីកំណត់សេចក្តីត្រូវការសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត និង
ផ្តល់សេវា។

គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា គឺមានតួនាទីតែមួយនៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានជាច្រើន ជាពិសេស

នៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មការិនីច្រើន។ គិលានុប្បដ្ឋាយិកាអាចនិយាយទៅកាន់កម្មការិនីអំពី
បញ្ហស
ា ខ
ុ ភាពផ្ទល
ា ់ខ្លន
ួ ដែលគិលានុបប្ ដ្ឋក
ា មិនអាចធ្វើបាន។ គិលានុបប្ ដ្ឋយ
ា ិកាអាចពភា
ិ ក្សាទៅលើបញ្ហរសើ
ា ប

មួយទល់មួយជាមួយកម្មការិនីនៅក្នុងគិលានដ្ឋាន រាប់ទាំងបញ្ហាសំខាន់ៗ ដូចជា ការធ្វើអនាម័យពេលមានរដូវ
សុខភាពបន្តពជ
ូ និងផែនការគ្រួសារជាដើម សកម្មភាពអបរ់ ស
ំ ខ
ុ ភាពបែបនេះ តវូ្រ ដ
 កន
ឹ ាំដោយគលា
ិ នុបប្ ដ្ឋយ
ា ិកា

ក្រោមការត្រួតមើលពីគ្រូពេទ្យ អាចកសាងបាននូវការជឿជាក់ និងជាសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកគ្រប់គ្រងយកចិត្តទុក

ដាក់អំពីសុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិយោជិត។
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ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ
ការតាមដាន និងវាយតម្លៃគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់វាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តរបស់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ

និងជាការងារដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការផែនការកម្មវិធីការងារ
បំណងនៃគោលការណ៍ណែនាំនេះ។

ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោល

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី "ការរៀបចំបង្កើតគិលានដ្ឋានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន" មានរួមបញ្ជូលនូវសូចនាករ

ទៅក្នុងរបាយការណ៍ ឬបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ (Chek List) របស់អធិការកិច្ចការងារ ឬអធិការកិចព
្ច េទ្យការងារ ដើម្បី
តាមដាន និងវាយតម្លៃ។

វិធីសាស្ត្រដ៏មា
 នប្រសិទ្ធភាព និងកាន់តែច្បាស់លាស់សម្រាប់ការតាមដាន និងវាយតម្លៃនោះ នឹងត
 ្រូវធ្វើតាម

រយៈសូចនាករដែលបានកំណត់នៅក្នុងគ
 ម្រោងផែ
 នការការងារប្រចាំឆ្នាំ ដូចជា សូចនាករធាតុចូល (Inputs)
លទ្ធផលដំបូង (Outputs) និងល
 ទ្ធផលដែលអាចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ សម្រាប់ដាក់ចូលក្នុង

របាយការណ៍ តាមការកំណត់របស់ក្រសួង។ ការតាមដាននេះ គឺជាការត្រួតពិនិត្យដោយអធិការកិច្ចការងារ ឬ
អធិការកិច្ចពេទ្យការងារនៃក្រសួងទ
 ទួលប
 ន្ទុកវិស័យការងារ ដែលធ្វើឡើងជាទៀងទាត់ ដោយប្រើបញ្ជីសំណួរ។
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សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
គោលការណ៍ណែនាំនេះ បានផ្តល់នូវព័ត៌មានដ៏លំអិត ក្នុងការបង្កើតគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

សម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងការផ្តល់សេវាសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ និងបានណែនាំពីតម្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីធានាដល់
ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ផ្នែកសំខាន់នៃគោលការណ៍ណែនាំនេះ គឺចង់បញ្ជាក់បន្ថែមឱ្យកាន់តែច្បាស់ លើបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានដែល

មានចែងក្នុងប
 ្រកាសរួមលេខ៣៣០ និង១៣៩ ដើម្បីផ្តល់ការអនុវត្តមួយដ៏ងាយស្រួលទំាងអ
 ធិការការងារ អធិការ
ពេទ្យការងារ និយោជក បុគល
្គ ក
ិ សុខាភិបាលសហគស
្រា និងធានាបានសវា
េ សខ
ុ ភាពល្អសមប
្រា ក
់ ម្មករនិយោជិត

ដែលបម្រើការងារក្នុងសហគ្រាស។

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរៀបចំបង្កើតគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវបានរៀបចំឡើងជា
 ចំបង

សម្រាប់វិស័យធុរកិច្ចនៅកម្ពុជានេះ មិនមែនដើម្បីជំនួសបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានដែលមានចែងក្នុងច
 ្បាប់ស្តីពីការងារ

ឬដើម្បីប
 ង្កើតនូវប
 ទដ្ឋាន ឬកាតព្វកិច្ចថ្មីណា
 មួយសម្រាប់វិស័យឯកជនឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញគោលការណ៍

ណែនាំនេះ មានគោលបំណងជួយសម្រួលក្នុងការបំពេញបង្គ្រប់នូវភាពខ្វះចន្លោះព័ត៌មានដែលថ្មីៗ ឬអ្វីៗដែល

និយោជកចង់បំពេញបន្ថែមឱ្យកាន់ប្រសើរឡើង។

គោលបំណងសំខាន់របស់សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំនេះ គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចូលរួមបម្រើ និងផ
 ្តល់ជាឯកសារ

យោង ជាកម្រងព័ត៌មានជាមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ជួយដល់វិស័យឯកជន ជាពិសេសសម្រា

ប់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

ទាំងឡាយ ដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនច្
ៃ បាប់ស្តីពីការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីសិក្សា ដកស្រង់ និង

ទាញយកនូវគំនិត ខ្លឹមសារល្អៗ ដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ មកពិចារណា ប្រើប្រាស់ និងអនុវត្តជាក់ស្តែង
រៀងៗខ្លួន។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញដ
 ល់ វិស័យ

ឯកជន ទាំងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលបានរៀបចំគិលានដ្ឋានរួចក្តី សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលម
 ិនទាន់រៀបចំ

ឬសហគ្រាស

គ្រឹះស្ថានដែលកំពុងព
 ិចារណារៀបចំគិលានដ្ឋានក្តី

ឱ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការទាញយក

ចំណេញឱ្យបានច្រើន តាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំនេះ សំដៅចូលរួមកសាង និង

ពង្រឹងសេវាស
 ុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ ក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា ។

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សង្ឃឹម និងជឿជាក់ថា សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំស្តីពី

ការរៀបចំបង្កត
ើ គ
 លា
ិ នដ្ឋន
ា សហគស
្រា គ្រះឹ ស្ថន
ា នេះ អាចបប
ើ្រ ស
្រា ជា
់ ឯកសារយោងមួយដ៏មានសារៈប្រយោជន៍

បង្កល
 ក្ខណៈងាយស្រួល និងជ
 ួយដល់និយោជក ឬអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធ បាន

យល់កាន់តែច្បាស់អំពីសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងកា
 រទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងធ្វើការទាក់ទងនឹងការរៀបចំ

ការគ្រប់គ្រង
និងការដំណើរការគិលានដ្ឋានស
 ហគ្រាស គ្រឹះស្ថានឱ្យបានសមស្របតាមការកំណត់នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។

លើសពីនេះទៀត សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំនេះ ផ្តលមូ
់ លដ្ឋានក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ និងកា
 រ

គ្រប់គ្រងផលិតកម្ម អាជីវកម្មបានកាន់តែសមស្រប ដែលឈានទៅធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងន
 ូវទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈរវាង

និយោជក ឬអ្នកគ្របគ្រ
់ ង ជាមួយក
 ម្មករនិយោជិត ពង្រឹងបាននូវទំនាក់ទំនង និងទំនុកចិត្តពអ
ី តិថិជន ឬអ្នក
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បញ្ជាទិញ

និយោជិត។

ដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់

គោលបំណងចុងក្រោយ

និងអនុវត្តបានល្អនូវប
 ញ្ហាសុខភាព

គឺដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខភាព

និងសុខុមាលភាពកម្មករ

និងសុវត្ថិភាពការងាររបស់កម្មករ

និយោជិតនៅ
 កន្លែងធ្វើការ កាត់បន្ថយអវត្តមានពីការងាររបស់កម្មករនិយោជិត ជំរុញផលិតកម្ម បង្កើនផ
 លិត

ភាព និងជួយឱ្យអង្គភាពអាជីវកម្មសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលនិងប
 ្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ។
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ឧបសម្ព័ន្ធនានា

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១

សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច
I. សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អធិការការងារ/អធិការពេទ្យការងារ20
តាមច្បាប់ស្តីពីការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃអធិការកិច្ចការងារ បទប្បញ្ញត្តិនានាដែលទាក់ទងនឹង សិទ្ធិ អំណាច

និងកាតព្វកិច្ចត្រូវបានប្រគល់ឱ្យទៅអធិការការងារ។ ការទទួលបានសិទ្ធិជាអធិការការងារ លុះត្រាមានលិខិត

ជាភស្តុតាង បញ្ជាក់បង្ហាញនូវមុខងារដែលត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យ។ ក្នុងការត្រួតព
 ិនិត្យម្តងៗ អធិការ
ការងារ ត្រូវប្រាប់វត្តមានរបស់ខ្លួនទៅឱ្យនិយោជក ឬអ្នកតំណាង និងមិនអាចប្រាប់ជាមុនក
 ៏បានក្នុងករណីយ
 ល់

ឃើញថានាំឱ្យខូចប្រសិទ្ធិភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ និងអាចហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធមកសហការជាមួយក្នុងការត្រួតព
 ិនិត្យ
នោះ នូវសិទ្ធ៖

yy ចូលដោយសេរីក្នុងសហគ្រាសទាំងអស់ ដែលនៅក្រោមអំណាចត្រួតពិនិត្យរបស់អធិការដ្ឋាន ដ ោយ
មិនចាំបាច់ប្រាប់ពីពេលវេលាម៉ោង ទោះថ្ងៃកយ
្តី ប់ក្តី។

yy ចូលពេលថ្ងៃទៅក្នុងទីស្ថានទាំងអស់ បើការសន្និដ្ឋានមានមូលហេតុសមរម្យគួរឱ្យមានការត្រួតព
 ិនិត្យ។

yy ចាត់ការពិនិត្យផ្សេងៗ ត្រួតពិនិត្យ និងអង្កេតដើម្បីឱ្យដឹងច្បាស់ថា បទប្បញ្ញត្តិត្រូវបានគោរពហ្មត់ចត់
ដូចជា៖ ការសួរទៅនិយោជក ឬបុគល
្គ ក
ិ សហគស
្រា ទាកទ
់ ងនឹងការអនុវត្តន៍ បទបប្ ញ្ញតច
ិ្ត ្បាប់ ការពិនត
ិ ្យ

លើបែបបទឯកសារដែលនិយោជកត្រូវមានតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌការងារ និងបង្គាប់ឱ្យ

មានការបិទផ្សាយនូវប្រកាស ឬអ្វៗ
ី ដែលចបា
្ បត
់ មវូ្រ និងហូត ឬដកយកគំរន
ូ វៃ ត្ថុធាតុ ឬសារជាតិបប
ើ្រ ស
្រា ់
ដើម្បីធ្វើវិភាគ។

yy នៅពល
េ ដែលមន
ិ ទានមា
់ នកប
្រ ខណ្ឌអ
 ធិការការងារ អធិការពទ
េ ្យការងារ និងអភិបាលការងារ មនដ
ី្ត្រ ល
ែ 

ត្រូវប្រតប
ិ ត្តិមុខងារ និងភារកិច្ចរបស់អធិការការងារ អធិការពេទ្យការងារ និងអភិបាលការងារត្រូវទទួល
បានការចាត់តាំងដោយរដ្ឋមន្តក
ី្រ ស
្រ ង
ួ ទទួលបន្ទក
ុ វិសយ
័ កា
 រងារ ដើមប្ ធានា
ី
នូវការអនុវត្តច
 ្បាបស្ត
់ ពីការងា
ី
រ
និងការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ អនាម័យ និងសន្តិសុខការងារនៅតាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន។

ការបំពេញមុខងាររបស់អធិការការងារទៅតាមអំណាចទាំង ៥ដូចខាងក្រោម ៖

1> ធ្វើកំណត់សំគាល់ទៅឱ្យនិយោជកឬតំណាងនៃជននេះ និងទៅឱ្យកម្មករនិយោជិត។
2> ដាក់កំហិតនិយោជក ឬអ្នកតំណាងជននេះឱ្យចាត់ការក្នុងការគោរពបទប្បញ្ញត្តិ ច្បាប់ឱ្យបានទាន់ក្នុង
រយៈពេលដែលខ្លួនកំណត់។

3> កត់សម្គាល់នូវការមិនគោរពបទប្បញ្ញត្តិ ដោយធ្វើកំណត់ហេតុដែលគេត្រូវតែជឿរហូតដល់មានភស្តុតាង
4>
5>
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ផ្ទុយ។

បង្គាប់ឱ្យចាត់ ឬប្រើឱ្យចាត់វិធានការដែលត្រូវប្រតិបត្តិភ្លាមៗ កាលណាមានមូលហេតុ សមរម្យដែលកត់

សំគាល់ឃើញឬសន្និដ្ឋានថាមានគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដហើយធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាព ឬសន្តិសុខចំពោះ

កម្មករនិយោជិត។

សមច
្រេ ធ្វកា
ើ រពិនយ
័ ចំពោះអ្នកបព
្រ ត
ឹ្រ ល
្ត ស
ើ្ម និងបទបប្ ញ្ញតា
្តិទ ង
ំ ឡាយនច
ៃ បា
្ បស
់ ព
ី្ត ការងា
ី
រ និងអត្ថបទ
អនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះ។

ឧបសម្ព័ន្ធ

សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច រវាងអធិការការងារ និងអធិការពេទ្យការងារ
អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ ទាក់ទងដល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិចរ្ចបស់អធិការការងារ ក៏បានប្រគល់ជូន

អធិការពេទ្យការងារដែរ គឺថា មុននឹងទទួលការតែងតាំង អធិការការងារ និងអភិបាលការងារ ត្រូវស្បថថានឹង
បំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយល្អ ដោយស្វាមីភក្តិ និងមិនប្រាប់ឱ្យគេដឹងនូវអាថ៌កំបាំងផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឬ
របៀបធ្វើអាជីវកម្មដែលខ្លួនបានដឹងឮក្នុងពេលបំពេញមុខការខ្លួន ទោះបីខ្លួនចេញពីក្រសួងហ
 ើយក្តី។ ក្នុងការ

បំពេញមុខងារខ្លួន អធិការពេទ្យការងារមានអំណាចខាងលើដែរ។ ប៉ុន្តែមិនមានអំណាចធ្វើការពិន័យ ចំពោះអ្នក
ប្រព្រឹត្តល្មើស និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃច្បាប់នេះ និងអត្ថបទអនុវត្តប
 ទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះ
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II. សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់និយោជក
yy ផ្តល់ និងថែរក្សាកន្លែងធ្វើការ ឱ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អ មានអនាម័យ និងសុវត្ថិភាពការងារសម្រាប់
សុខភាពកម្មករនិយោជិត

yy រៀបចំមធ្យោបាយបង្ការ ទប់ស្កាត់ ឬវិធានការការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវហានិភ័យទាំងឡាយ
ដែលអាចកើតមាននៅក្នុងស
 ហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ជាយថាហេតុ និងបង្ហាតបង្រ
់
ៀនពីអ
 នាម័យការងារ

សុខភាព និងបច្ចេកទេសសន្តិសុខការងារដល់កម្មករ និយោជិត តាមប្រកាសលេខ១៧៦ កប.ប្រក
ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការអប់រំអនាម័យ និងបចេ្ចកទេសសន្តិសុខការងារ ដល់កម្មករ

និយោជិត ប្រតិភូបុគ្គលិក និងសហជីព

yy រៀបចំគលា
ិ នដ្ឋន
ា សហគស
្រា
គះឹ្រ ស្ថន
ា ឱ្យបានសមសប
្រ  និងត
 ម
ឹ្រ តវូ្រ តាមវិធាន និងប
 ទបប្ ញ
 ត
្ញ ដែ
្តិ ល
បានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពកា
ី រងារ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ប្រកាសរួមលេខ៣៣០ និង១៣៩

yy ធានាថាគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដំណើរការបានល្អ មានសម្ភារៈ បរិក្ខារ ឱសថប្រើប្រាស់
គ្រប់គ្រាន់ និងមានបុគ្គលិកស
 ុខាភិបាលធ្វើការទៀងទាត់តាមការកំណត់

yy ធានាថាកម្មករ និយោជិត ទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សម្ភារៈ ឧបករណ៍ការពារពលកម្មបានត្រឹមត
 ្រូវ
និងណែនាំឱ្យគាត់ថរែក្សាទុកដា
 ក់សម្ភារៈ ឧបករណ៍ទាំងនោះឱ្យបានល្អ

yy ផ្តល់នូវការពិនិត្យសុខភាព ការពិនិត្យកាយសម្បទា នៅមុន និងក្រោយពេលចូលធ្វើការ និងការបណ្តុះ
បណ្តាលអ
 ំពីវិធានអនាម័យ និងសុវត្ថិភាពការងារដល់កម្មករ និយោជិត

yy ត្រូវអប់រំ និងពន្យល់ណែនាំដល់កម្មករ និយោជិតឱ្យបានដឹងអ
 ំពវីិធានឬបទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗដ
 ែលចេញដោយ
ស្ថប
ា ន
័ មានសមត្ថកច
ិ ្ច ជាពិសស
េ កស
្រ ង
ួ ទទួលបន្ទក
ុ វិសយ
័ ការងារ ដែលទាក់ទងនឹងអនាម័យ សុខភាព
និងសុវត្ថិភាពការងាររបស់កម្មករ និយោជិត

yy ជូនដំណឹងពីជំងឺ និងគ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់កម្មករ និយោជិតទៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមឱ្យបាន

ទាន់ពេលវេលា និងធ្វើការបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឱ្យបានឆាប់រហ័ស តាមបែបបទ និងន
 ីតិវិធីរបស់
បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម មិនត្រូវមានការប្រកាន់ ឬរើសអើងកម្មករនិយោជិតក្នុងការប្រប
ើ ្រាស់

ឬទទួលបាននូវស
 េវាស
 ុខភាពពីគិលានដ្ឋានស
 ហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ក៏ដូចជាការអនុវត្តសិទ្ធិដទៃទៀត

ដែលមានចែងក្នុងច
 ្បាប់ស្តីពីការងារ ។

yy ការបញ្ឈប់គ្រូពេទ្យសហគ្រាស មុនកិច្ចសន្យាការងារផុតកំណត់ ត្រូវមានការពិគ្រោះ យោបល់ជាមុនជា
មួយអធិការពេទ្យការងារ ។
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

III. សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់កម្មករ និយោជិត
yy សហការជាមួយនិយោជក ក្នុងការអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិ ឬគោល
ការណ៍ស្តីពី
អនាម័យសុខភាព និងស
 ុវត្ថិភាពការងារនៅកន្លែងធ
 ្វើការ

yy អនុវត្តតាមការណែនារំ បសន
់ យោ
ិ
ជកឬតំណាងអំពវី ធា
ិ ន និងន
ត
ី វិ ធ
ិ អ
ី នាម័យ សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ
និងតវូ្រ ចូលរួមក
ង
ុ្ន វគ្គបណ្តះ
ុ បណ្តល
ា នានាដែលពាកព
់ ន
័ ន
្ធ ង
ឹ អនាម័យ សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារនេះ

yy សិទិ្ធទទួលបានតាវកាលិកគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងថែទាំសុខភាព និងតាវកាលិកផ្សេងទៀត តាមច្បាប់
ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម

yy រាយការណ៍ពីស្ថានភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬអសន្តិសុខនៅកន្លែងធ្វើការ ព្រមទាំងជំងឺ និងគ
 ្រោះថ្នាក់
ការងារទៅនិយោជក និងស្វែងរកការព្យាបាលឱ្យបានឆាប់រហ័ស

yy រាយការណ៍ទៅនិយោជកឬតំណាង ឬរាយការណ៍ទៅអធិការការងារ ដើម្បស
ី ្នើសុំឱ្យចុះធ្វើអធិការកិច្ចការ

ងារនៅកន្លែងធ្វើការ ប្រសិនបើគាត់ជឿជាក់ថាអាចមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ ប៉ះពាល់សុខភាព ឬអាយុ
ជីវិត ឬមានការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងវិធាន ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន

yy សិទប
្ធ ង
ឹ្ត តវ៉ាទៅអធិការការងារ ក្នង
ុ ករណីនយោ
ិ
ជកចាតវ់ ធា
ិ នការមន
ិ ស
 មសប
្រ ឬសងសក
ឹ កម្មករនិយោជិត

ក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាព សុវត្ថិភាព ដូចជាៈ ការបញ្ឈប់ពីការងារ ការផ្ទេរ

ការងារ ការបញ្ចុះឋានៈ ឬតួនាទីបណ្តាលមកពីកម្មករនិយោជិតស
 ្នើសុំឱ
 ្យធ្វើអធិការកិច្ចការងារ ឬការ
ប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលធានាដោយច្បាប់ស្តីពីការងារ

yy សិទិ្ធស្មើភាព សិទិ្ធមិនរើសអើង និងការបៀតបៀនគ្រប់ប្រភេទ នៅក្នុងគិលានដ្ឋាន និងក
 ន្លែងធ
 ្វើការ
yy សិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មាន និងការអប់រំសុខភាព

yy សិទិ្ធក្នុងការទទួលការថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺ

yy សិទិ្ធក្នុងការរក្សាភាពអាថ៌កំបាំង

yy សិទិ្ធក្នុងការទទួលភាពឯកជន

yy សិទិ្ធក្នុងការជ្រើសរើស និងយល់ព្រម

yy សិទិ្ធក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ និងការចូលរួម

IV. សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់គ្រូពេទ្យសហគ្រាស22
yy ទទួលបានការចុះកិច្ចសន្យាការងារមួយឆ្នាំម្តង និងត្រូវចម្លងជូនទៅនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ

yy ទទួលប្រាកឈ្ន
់ ួលតាមកិច្ចសន្យាការងារពីសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន និងមានសិទិ្ធទទួល
បាននូវកា
 រឧបត្ថម្ភ
និងសិទិ្ធផ្សេងៗដទៃទៀត ដូចក
 ម្មករនិយោជិតក្នុសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន

yy ប្រកបមុខរបរវិជ្ជាជីវៈ តាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស និងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

yy តួនាទីជាទីបក
ឹ្រ ្សាផ្នក
ែ អនាម័យ និងសន្តស
ិ ខកា
ុ
រងាររបស់សហគស
្រា (បស
្រ ន
ិ បើការផ្តល់យោបល់ដត
៏ ម
ឹ្រ ត
 វូ្រ
មិនបានទទួលស
 ្គាល់ពីសហគ្រាស ត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅអធិការពេទ្យការងារ ឬអធិការការងារ)

yy រក្សាអាថ៌កំបាំងវិជ្ជាជីវៈពេទ្យ និងអាថ៌កំបាំងបច្ចេកទេស បែបផែនផលិតរបស់សហគ្រាស

yy ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈ នៃនាយកដ្ឋានព
 េទ្យការងារ

yy ចូលរួមក្នុងគ្រប់សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនជានិច្ច
yy ថែទាំ និងព្យាបាល

yy កិច្ចអន្តរាគមន៍

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២

ការរៀបចំបន្ទប់គិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

បន្ទប់ទឹក

កៅអីមាន

គ្រែទី១

ធ្នាក់ដៃ

គ្រែ
គ្រែទី២

តុត្រួតពិនិត្យជំងឺ

ច្រកអង្កេត ឬច្រកអ្នកជំងឺ

បន្ទប់ពិគ្រោះ

បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់

បន្ទប់ព្យាបាល

កន្លែងទំនាក់ទំនង
និងចុះឈ្មោះ

កន្លែងរងចាំ
របាំង(ឡប់ឡែ)
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បញ្ជត
ី ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ (Checklist) សម្រប
ា ប
់ អ
្រ ប់សង្គ្ះរោ
គោលបំណងនប
ៃ ញ្ជត
ី ត
ួ្រ ពិនត
ិ ្យនេះ គឺដម
ើ ប្ ត
ី ត
ួ្រ ពិនត
ិ ្យពីភាពតម
ឹ្រ តវូ្រ នូវអ្វៗ
ី ដែលតវូ្រ មានកង
ុ្ន ប្រអបស
់ ង្គ្រោះ។

បង្ហញ
ា ដោយការគូសសញ្ញា (√) នៅក្នង
ុ បអ
្រ បពា
់ កព
់ ន
័ ្ធនោះ ។ នៅពល
េ ចម្លយ
ើ ថា «ទ»េ នោះ នឹងតវូ្រ មានវិធាន

ការបន្ថែមជាចាំបាច់ ។
ល.រ
១

២

កម្មវត្ថុត្រូវត្រួតពិនិត្យ

មិនត្រូវការ

បើសិនមាន

ក. តើប្រអប់សង្គោះត្រូវបានដាក់នៅកន្លែងដែលងាយចេញចូល និងងាយមើលឃើញឬទេ?

បាទ

ទេ

ខ. តើកម្មករ និយោជិតបានដឹងពីទីតាំងដាក់ប្រអប់សង្គ្រោះឬទេ?

បាទ

ទេ

គ. តើកម្មករ និយោជិតបានទទួលការប្រើប្រាស់ប្រអប់សង្គ្រោះឬទេក្នុងអំឡុងវេនការងារ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

ក. តើអៗ
ី្វ ដែលមានក្នង
ុ បអ
្រ បស
់ ង្គ្រោះវាសមសប
្រ នឹងគ្រោះថក
ា្ន ន
់ ង
ិ ជំងនៅ
ឺ កន្លង
ែ ធ្វើការឬទ?
េ

បាទ

ទេ

ខ. តើអ្វីៗដែលមានក្នុងប្រអប់សង្គ្រោះមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ឬទេ?

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

ឃ. តើអ្វីៗដែលមានក្នុងប្រអប់សង្គ្រោះបានបិតស្លាកសំគាល់ត្រឹមត្រូវឬទេ?

បាទ

ទេ

ង. តើអ្វីៗដែលមានក្នុងប្រអប់សង្គ្រោះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវតាមកាលបរិច្ឆេទឬទេ?

បាទ

ទេ

ច. តើអ្វីៗដែលត្រូវប្រើក្នុងប្រអប់សង្គ្រោះ ត្រូវបានរក្សាទុកគ្រប់គ្រាន់ឬទេ?

បាទ

ទេ

ក. តើនៅក្នុងប្រអប់សង្គ្រោះ មានបញ្ជីនៃអ្វីៗដែលត្រូវប្រើក្នុងប្រអប់សង្គ្រោះឬទេ?

បាទ

ទេ

ខ. តើលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ ត្រូវបានតាំងបង្ហាញច្បាស់ឬទេ?

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

ភាពដែលអាចសំគាល់បាន
អ្វីៗដែលមានក្នុងប្រអប់សង្គ្រោះ

គ. ត
 ើកម្មករ និយោជិតដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាប្រអប់សង្គ្រោះទទួលបានការ



បណ្តុះបណ្តាលពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬទេ?

៤

ផ្តល់យោបល់

ទីតាំង

ក. តើប្រអប់សង្គ្រោះ អាចត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាប្រអប់សង្គ្រោះដែរឬទេ?
៣

ត្រឹមត្រូវ ឬ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

គ. ត
 ើឈ្មោះ ទីតាំង និងលេខបញ្ជូនបន្តនៃអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលនៅជិតបំផុត
ត្រូវបានបង្ហាញច្បាស់ឬទេ?
ឃ. តើមានបញ្ជីទិន្នន័យសុវត្ថិភាពសារធាតុគីមី (CSDS) រួចរាល់ឬនៅ (ប្រសិនបើសារធាតុ
គីមី ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងធ្វើការ)?
៥

ការបណ្តុះបណ្តាល
តើមានបានជ្រើសរើសកម្មករ និយោជិតឱ្យទទួលការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការប្រើប្រាស់
និងថែរក្សាប្រអប់សង្គ្រោះហើយឬនៅ?

៦

អ្នកទទួលខុសត្រូវ
តើមានបានចាត់តាំងអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងរៀបចំការសង្គ្រោះបន្ទាន់(អ្នកគ្រប់គ្រង)ឬទេ?
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គំរល
ូ ខ
ិ ត
ិ បញ្ជន
ូ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិសាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
----------

លិខិតបញ្ជូនជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ការងារ
I. ព័ត៌មានសហគ្រាស-គ្រឹះស្ថាន
ឈ្មោះសហគ្រាស-គ្រឹះស្ថាន ៈ...........................................................................................................
សរសេរជាអក្សរឡាតាំង ៈ.................................................................................................................
លេខកូដសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ៈ............................................. អាសយដ្ឋាន ៈអគារលេខ.......................
ផ្លូវលេខ ៈ......................ភូមិ ៈ.......................................ឃុំ/សង្កាត់ ៈ.................................................
ស្រុក/ខណ្ឌ ៈ...............................................................ខេត្ត/ក្រុង ៈ...................................................
លេខទូរស័ព្ទលើតុ (Desk Phone)..............................លេខទូរស័ព្ទដៃ(Hand Phone)...........................
លេខទូរសារ (Fax)......................................សារអេឡិចត្រូនិច(E-mail)..............................................

II. ព័ត៌មានកម្មករនិយោជិត (ជនរងគ្រោះ)
ឈ្មោះជនរងគ្រោះ.......................................................................ភេទ.................អាយុ.................ឆ្នាំ
លេខអត្តសញ្ញាណកម្មករនិយោជិត(លេខកូដផ្តល់ដោយប.ស.ស).........................................................
ថ្ងៃខែឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់ ៈ ថ្ងៃទី.............ខែ....................ឆ្នាំ...................ម៉ោង.....................និង................នាទី
មូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ ៈ......................................................................................................................
គ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើការ

					

គ្រោះថ្នាក់ពេលបំពេញការងារ

ជំងឺវិជ្ជាជីវៈ

ធ្វើនៅ....................ថ្ងៃទី............ខែ..............ឆ្នាំ២០......

ហត្ថលេខានិងត្រានិយោជកឬតំណាង
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ទម្រង់ និងគរំ ន
ូ ប
ៃ ញ្ជកា
ី រងាររបស់គលា
ិ នុបប្ ដ្ឋក
ា /គិលានុបប្ ដ្ឋយ
ា ិកា23
ទម្រង់ នៃបញ្ជីការងារ
តួនាទី

ឧទាហរណ៍៖ គិលានុបដ្ឋាក
ផ្នែក

ឧទាហរណ៍៖ សុខភាពគិលានដ្ឋាន
រាយការណ៍ទៅ៖

ប្រធានជាន់ខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍៖ ផ្នែកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
ផ្នែកនៃភាពអនុលោម(compliance)

សង្ខេបការងារ
គិលានុបដ្ឋាក នឹងផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និង បង្ហាត់បង្រៀនទៅកាន់បុគ្គលិកក្នុងពេលធ្វើការក្នុងរោង

ចក្រ។តួនាទីចំបងរួមមាន៖ ការគ្រប់គ្រងការកត់ត្រា ការអប់រំ (educational outreach) ជាដើម។

តម្រូវការចាំបាច់នានាដើម្បីបំពេញការងាររួមមាន៖
yy រក្សាការសំងាត់ទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ
yy ព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយមានភាពរាក់ទាក់ គោរព និង ផ្តល់សេវាដែលមានគុណភាព
yy អនុវត្តនូវគោលការណ៍ រឺ ច្បាប់ទំលាប់របស់គ្លីនីក ទាក់ទងនឹងអនាម័យ ភាពស្អាតបាត និង ការគ្រប់គ្រង
ករណីជំងឺ ជាដើម)

yy .......................................................................................................................................
yy .......................................................................................................................................
ការទទួលខុសត្រូវការងារចំបងៗ៖

គិលានុបដ្ឋាក មានការទទួលខុសត្រូវចំបងៗដូចជា៖

1> ……………………………………………………………………….…………………………
yy …………………………………………………………………….………………………
yy …………………………………………………………………….………………………
yy …………………………………………………………………….………………………

2>

……………………………………………………………………….…………………………
yy …………………………………………………………………….………………………
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yy …………………………………………………………………….………………………
yy …………………………………………………………………….………………………

3> ……………………………………………………………………….…………………………
yy …………………………………………………………………….………………………
yy …………………………………………………………………….………………………
yy …………………………………………………………………….………………………

4>

……………………………………………………………………….…………………………
yy …………………………………………………………………….………………………
yy …………………………………………………………………….………………………
yy …………………………………………………………………….………………………

សកម្មភាពរំពឹងទុកនានា៖

ជំនាញ គោលដៅបង្កើនចំណេះដឹង
yy …………………………………………………………………….………………………
yy …………………………………………………………………….………………………
yy …………………………………………………………………….………………………
ខ្ញុំបានអាន និង យល់អំពីបញ្ជី និង ការងាររំពឹងទុកនានា និងយល់ព្រមទទួលយកការងារនេះ៖

..................................... ............................................. .........................................
ហត្ថលេខាបុគ្គលិក 		

ឈ្មោះបុគ្គលិក			

ថ្ងៃ

ខែ

ឆ្នាំ

		

..................................... ............................................. .........................................
ហត្ថលេខាអ្នកគ្រប់គ្រង		

ឈ្មោះអ្នកគ្រប់គ្រង 		

ថ្ងៃ

ខែ

ឆ្នាំ
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

គំរូនៃបញ្ជីការងារ
ខាងក្រោមជាកិច្ចការនៃការទទួលខុសត្រូវ ដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតនូវបញ្ជីការងារសម្រាប់

គិលានុប្បដ្ឋាក/គិលានុប្បដ្ឋាយិកានៅ
 ក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន។ ក្នុងករណីជាច្រើន គិលានុប្បដ្ឋាកភាគច្រើន
មានការទទួលខុសតវូ្រ ប្រហាក់បហ
្រ ល
ែ គ្នា ដូចជាការអនុវត្តផក
ែ្ន គ្លន
ី ក
ិ និងកា
 រគប
្រ គ
់ ្រងការកត់ត្រាបានល្អ ហើយ

ក៏មានករណីខ្លះ គិលានុបដ្ឋាក/គិលានុប្បដ្ឋាយិកាអាចមានការទទួលខុសត្រូវចំបងៗដែរ។
ផ្នែករដ្ឋបាល
yy រក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ និងធានាការបន្ថែមស្តុកទាន់ពេលវេលា
yy រក្សាកំណត់ត្រា និងពិនិត្យមើលទម្រង់ផ្សេងៗដើម្បីបំពេញឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

yy រៀបចំទុកដាក់កំណត់ត្រាឯកសាររបស់អ្នកជំងឺដែលមកពិនិត្យ ជារៀងរាល់មួយអាទិត្យម្តង
yy ធានាឱ្យបាននូវការបោះចោលកាកសំណល់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងរក្សាភាពស្អាត
yy ធ្វើបច្ចុប្បន្ធភាពផែនការសកម្មភាពប្រចាំអាទិត្យ និងប្រចាំខែ
yy រៀបចំកំណត់ត្រាប្រជុំ និងរបៀបវារៈប្រជុំ
yy រក្សាការតាមដានការគ្រប់គ្រងករណីជំងឺផ្សេងៗ
yy វិភាគ និងប
 ញ្ចូលសុខភាពតាមផ្នែក និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យឬទម្រង់បែបបទ និង
ការធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ

yy ចូលរួមដោយសកម្មក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាទាក់ទងនឹងសុខភាពកម្មករ និងការប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ។
ផ្នែកគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យ
yy ត្រួតពិនិត្យមើលសកម្មភាពឬតួនាទីផ្សេងៗ
yy ផ្តល់ការវាយតម្លៃដល់បុគ្គលិក
yy ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល អប់រំដល់គិលានុប្បដ្ឋាក/គិលានុប្បដ្ឋាយិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឈន៍ជំនាញបន្ត
yy ធានានូវការអនុវត្តគ្លីនិកឱ្យបានល្អ និងតាមបែបបទស្តង់ដារ
yy ធានាការរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្រាប់បុគ្គលិក ថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រជុំផ្សេងៗ
yy ដឹកនាំការវិភាគទិន្នន័យ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងមានវិធានការសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យ
yy រាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំរាល់បញ្ហានានា ដែលទាក់ទងនឹងសុខភាព និងគ្លីនិករួមទាំងបញ្ហសុ
ា ខភាព
បន្ទាន់ផងដែរ

yy ដឹកនាំការធ្វើផែនការ និងដំណើរការត្រួតពិនិត្យ
yy ធានានូវការប្រមូលយកទិន្នន័យ និងវិភាគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ឧបសម្ព័ន្ធ

គ្លីនិក /បច្ចេកទេស
yy ទទួលអ្នកជំងឺ ពិនិត្យ និងរៀបចំតាមដានអ្នកជំងឺឱ្យបានទៀងទាត់បន្ទាប់ពីព្យាបាលរួច ដូចជាកម្មករ
និយោជិតដ
 ែលមានរបួស ឬឈឺជាដើម

yy បំពេញការចុះឈ្មោះ ប្រវត្តិសុខភាព ករណីជំងឺ ផ្សេងៗ
yy ផ្តល់នូវព័ត៌មានបញ្ជូនត្រឹមត្រូវ និងជួយអ្នកជំងឺ
yy រៀបចំអ្នកជំងឺសម្រាប់ឱ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងជួយគ្រូពេទ្យ
yy ហ្វឹកហាត់ឱ្យមានទំលាប់អនាម័យរវាងអ្នកជំងឺ
yy ផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់កម្មករនិយោជិតលើបញ្ហាសុខភាពនានា ដូចជា ផែនការគ្រួសារ សុខភាពបន្តពូជ
អនាម័យពេលមានរដូវ ជំងឺឆ្លងផ្សេងៗពីការរួមភេទជា
 ដើម

yy រក្សាការសម្ងាត់នូវរាល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត និងធានានូវទំនាក់ទំន
 ងជា
ឯកជនជាមួយកម្មករនិយោជិត

yy ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការប្រុងប្រយ័ត្ន
កាលកំណត់ប្រើប្រាស់។

និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន

ដកចេញនូវថ្នាំដែលផុត

ការហ្វឹកហាត់ / របៀបការពារ
yy ពិនិត្យមើលផែនការសកម្មភាពរៀនសូត្រនិងផ្សព្វផ្សាយពីសុខភាព រួមមាន ការកំណត់គោលដៅ តម្រូវ

ការសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត និងការកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមក្នុងការប្រើប្រាសវិ់ធីសាស្រ្តបែប
ចូលរួម និងផ
 ្តល់ការគាំទ្រដល់គិលានុប្បដ្ឋាក-យិកាក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាសុខភាព

yy បង្កើត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ពិនិត្យមើលផែនការរៀនសូត្រជារៀងរាល់ខែ
yy ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានដែលត្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំខែ
yy រៀបចំពេលវេលា និងរៀបចំសម្រាប់ការជួបជុំនីមួយៗ
yy ធានាការផ្តល់នូវធនធានថ្មីៗ ឯកសារសិក្សា និងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលចាំបាច់សម្រាប់សកម្មភាពនានា
និងការដាក់តាំង

yy ឱ្យគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរៀបចំ និងសម្របសម្រួលវគ្គសិក្សា និងការ
ហ្វឹកហាត់នានាដែលចាំបាច់សម្រាប់គិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា

yy ធានាថាគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តសិក្សាតាមបែបចូលរួម ក្នុងសកម្មភាព
ផ្សព្វផ្សាយពីសុខភាពដល់កម្មករ

yy ធានាថាសម្ភារសិក្សាត្រូវបានបិទនៅទីតាំងគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឬនៅកន្លែងរួម
yy ពិនិត្យនិងផ
 ្តល់យោបល់ត្រឡប់ទៅកាន់គិលានុប្បដ្ឋាក-យិកាអំពីជំនាញផ្នែកសុខភាពរបស់ពួកគេ
yy ប្រមូល និងរក្សាព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពសិក្សាអំពីសុខភាពនានា ដូចជា ចំនួនសកម្មភាព ចំន
 ួនអ្នក
ចូលរួម ប្រធានបទពិភាក្សាជាដើម។
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ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦

ឯកសារជាធនធាន និងឧបករណ៍សខា
ំ ន់ៗសម្រប
ា ក
់ មរ
ុ្រ ោងចក្រកាត់ដរេ
ឧបករណ៍មានប្រយោជន៍ជាច្រន
ើ ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងនៅក្នង
ុ បរិបទនក
ៃ ម្មវធ
ិ ក
ី ងភាពជា
ុ្ន
ដគ
ៃ រូ វាងដគ
ៃ អ
ូ ភិវឌឍ្ ន៍

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមរោងចក្រកាត់ដេរ។ ទាំងនេះគឺជាធនធានទាំងអស់ដែលរោងចក្រកាត់ដេរអាចប្រើ

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិងគុណភាពនៃសេវាគិលានដ្ឋាននៅក្នុង
សហគ្រាសរបស់ពួកគេ។ ធនធានទាំងនេះអាចរកបាននៅនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈឬតាមរយៈការទាក់ទងដៃគូពាក់ព័ន្ធ(សូមមើលព
 ័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម) ។

សៀវភៅព័ត៌មានសេវាសុខភាព និងប័ណ្ណបញ្ជូន របស់កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីជួយជីវិតមាតា និងទា
 រក

ប្រពន
័ ប
្ធ ញ្ជន
ូ នេះរួមមានសៀវភៅព័តមា
៌ នសវា
េ សុខភាព ដែលមានបញ្ចល
ូ ព័តមា
៌ នពិសរា្ត ស្តព
ី ី សេវាសុខភាព

នៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចំនួន៨៦ នៅភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល និងសន្លឹកព
 ័ត៌មានសង្ខេប ដែលបង្ហាញអំពី

មូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលនៅជិតរោងចក្រ។ សៀវភៅព័ត៌មានសេវាសុខភាពនេះ មានព័ត៌មានស្តីពី សេវាផ្តល់

ជូន តម្លៃ ទីតាំង ម៉ោងបម្រើការងារនិង លេខសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់មូលដ្ឋានស
 ុខាភិបាលទាំងឯកជន និង
សាធារណៈ។ វាជាឧបករណ៍ជាក់ស្តែងមួយសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃគិលានដ្ឋាននៅក្នុងរោងចក្រកាត់

ដេរដម
ើ ប្ ប
ី ញ្ជន
ូ កម្មកររោងចក្រកាត់ដរេ ទៅឱ្យសេវាកម្មពាក់ពន
័ ជ
្ធ ត
ិ កន្លង
ែ ធើកា
្វ រឬកន្លង
ែ រស់នៅរបស់ពក
ួ គេដល
ែ រម
ួ
បញ្ចូលទាំងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) ។
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន៖ ផ្នែកសម្របសម្រួលនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីជួយជីវិតមាតា និងទារក
តាមរយៈ អុីមែល៖ Anne.Rouve-Khiev@partneringsavelives.org
អង្គការឃែរកម្ពុជាតាមរយៈអុីមែល ៖ khm.info@careint.org

អង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជា តាមរយៈអុីមែល៖ info@mariestopes.org.kh
កម្មវិធីជជែកការការពារ មធ្យោបាយការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះ

អងកា
្គ រឃែរអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានបង្កត
ើ កម្មវធ
ិ ជ
ី ជែកការការពារ មធ្យោបាយការពារមិនឱ្យមានផ្ទ

ោ
ៃព ះ កម
្រោ 

កម្មវធ
ិ រី ម
ួ គ្នដ
ា ម
ើ ប្ ជ
ី យ
ួ ជីវត
ិ មាតានិងទារក។ កម្មវធ
ិ ជ
ី ជែកការការពារ!នេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសសុ
់ ខភាពរបស់
កម្មកររោងចក្រកាត់ដរេ តាមរយៈការផ្តលសិ
់ ទអ
ិ្ធ ំណាចដល់សី្ត្រ និងបុរសឱ្យមានការជស
ើ្រ រស
ើ នូវជមស
ើ្រ សុខភាពផ្លវូ

ភេទដែលមានសុខភាពល្អ អាចទទួលបា
 ននូវសវា
េ សុខភាពបន្តពជ
ូ ដែលអាចទុកចិត្តបាន និងការបង្ការការមានផ្ទៃ

ពោះដោយចៃដន្យ។ កម្មវិធីជជែកការការពារ ផ្តល់ជូនរោងចក្រកាត់ដេរនូវឧបករណ៍ និងស
 កម្មភាពដែលអាច
បត់បន
ែ បា
 នដែលមានភាពងាយសល
ួ្រ ក្នងកា
ុ
រកែលម្អដម
ើ ប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ តាមតមវកា
ូ្រ ររបស់រោងចករ
្រ ៀងៗខ្លន
ួ រមមា
ួ
ន៖

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបែបចូលរួម៖ វគ្គខ្លីៗ និងមានការផ្តោតលើសកម្មភាពដែលបានកំណត់គោលដៅរួច

ជាស្រេច (គំរូបណ្តុះបណ្តាល៨មេរៀនសម្រាប់ក្រុមកម្មការិនី និងគ
 ំរូបណ្តុះបណ្តាល៥
 មេរៀនសម្រាប់កម្មករ
និយោជិត) ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងកសាងទំនុកចិត្តនៅលើការទំនាក់ទំនង ការការពារមិនឱ្យមាន

ផ្ទៃពោះ ជំងឺឆ្លង និងការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព។

វីដអ
េ ៖
ូ រឿងភាគបីខស្ ែ ដែលមានការចូលរួមពិភាក្សាបង្ហញ
ា ពីតអ
ួ ង្គនៅក្នងរោ
ុ
ងចកប
្រ ឌ
្រ ត
ិ មួយដែលអ
 នុញត
ា្ញ

ឱ្យកម្មករផ្សាភ្ជប
ា ់ទៅនឹងបញ្ហស
ា ខ
ុ ភាពនិងការសម្រេចចិតព
្ត ត
ិ ប្រាកដ។ ទាំងនេះអាចត្រវបា
ូ នដាក់បញ្ចងនៅ
ាំ
ក្នង
ុ 
រោងចក្រ ឬតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។

ហេ្គមទូរស័ព្ទ៖ ជាហេ្គមសំណួរតាមទូរសព្ទ័មួយ (បងស្រីល្អ) ដែលឱ្យកម្មករកម្មការិនធ
ី ្វើការប្រកួតប
 ្រជែង

ដើម្បីបង្ហាញ និងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេតាមរយៈការចូលរួមឆ្លើយសំណួរជាសារសម្លេងរៀងរាល់ថ្ងៃ។
កញ្ចប់បណ្តុះបណ្តាលទាំងមូលនេះ

បង្កើនចំណេះដឹង

ការមានទំនុកចិត្ត

និងការយល់ដឹងរបស់កម្មករ

និយោជិត ដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេអាចគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្លួននិងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានប្រសើរឡើង។ ការកាត់បន្ថយ
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ការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យនឹងជួយឱ្យការឈប់សម្រាក/ឈឺ ឬការផ្លាស់ប្តូរកម្មករនិយោជិតតិ
 ចជាងមុន និង

បង្កើនចំនួនផលិតកម្មសម្រាប់រោងចក្រ។

អង្គការឃែរកម្ពុជាបាន ធ្វើការជាមួយរោងចក្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨។ បន្ថែមលើកម្មវិធីជជែកកា
 រការពារ!

អង្គការឃែរ ក៏មានវគ្គកញ្ចប់បណ្តុះបណ្តាលបែបចូលរួមផ្សេងទៀត ដែលផ្តោតទៅលើសុខភាពមាតា និងទារក
អាហាររូបត្ថម្ភ ការបៀតបៀនផ្លូវភេទ មេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន៖ ផ្នែកសម្របសម្រួលនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីជួយជីវិតមាតា និងទារក
តាមរយៈអុីមែល Anne.Rouve-Khiev@partneringsavelives.org

អង្គការឃែរកម្ពជា
ុ តាមរយៈអុម
ី ល
ែ Julia.Battle@careint.org /khm.info@careint.org
កម្មករមានសុខភាពល្អ រោងចក្រកាន់តប
ែ ស
្រ រើ (ឯកសារជំនយ
ួ សមប
្រា ព
់ ងង
ឹ្រ សុខភាពសក
ី្ត្រ ុងរ
្ន ោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា)

ឯកសារនេះរៀបចំទ្បើងដោយអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជា សម្រាប់គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរ ក្នុង

គោលបំណងដើម្បីជួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរ។ឯកសារនេះរៀបចំមានភាពសាមញ្ញ ក្នុងការលើក

កម្ពស់សុខភាពស្រ្តីនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរ ដែលអាចទទួលមកវិញនូវការកើនឡើងផ
 លិតភាព និងលទ្ធផល
ការងារ។ ឯកសារនេះសម្រាប់ជាជំនួយដល់រោងចក្រកាត់ដេរ ទាំងទ្បាយ ក្នុងការលើកកម្ពស់ ការទទួលយកសេវា

សុខភាពផ្លូវភេទ

សុខភាពបន្តពូជទៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរ

វារួមមានការបង្ហាញពីវិធីអនុវត្តន៍ងាយៗ

និង

ការចំណាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការលើកកម្ពស់ ការអនុវត្ត ការងារ និងសុខុមាលភាពរបស់និយោជក។

ដោយសារតែកម្មកររោងចក្រកាត់ដរេ ជាច្រន
ើ គឺជាសី្ត្រ ឯកសារនេះផ្តត
ោ លើផក
ែ្ន សំខានន
់ ស
ៃ ខ
ុ ភាពរបសស
់  ដី្ត្រ ោយ

ផ្តោតទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ។

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន៖ អង្គការម៉រា ស
ី ប
ុ្ត អន្តរជាតិកម្ពុជា តាមរយៈសារអទ
េ ប្ ច
ិ តន
ូ្រ ច
ិ info@mariestopes.org.kh

កញ្ចបឧ
់ បករណ៍របស់គមង
្រោ Evidenceមានឈ្មះោ ថា "ស្តងដា
់ រគោលនិងតា
 រាងពិនស
ុ្ទ មប
្រា ម
់ ល
ូ ដ្ឋន
ា សុខភាព

នៅកន្លែងធ្វើការ" (Workplace Health Facility Benchmarks & Scorecard)

ឯកសារនេះ ផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំនានាដែលផ្តល់ព័ត៌មានលើសពីសុវត្ថិភាពការងារសម្រាប់ ថ្នាក់ដឹក

នាំរោងចក្រ និងស
 ហគ្រាសទាំងឡាយអាចយកទៅអនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីលើកស្ទួយសេវាសុខាភិបាល
ដែលផ្តលជ
់ ន
ូ កម្មករ កម្មការិន។
ី  ឯកសារនេះក៏រល
ំ ច
េ ឱ្យឃើញនូវសូ
 ចនាករនគ
ៃ ណ
ុ ភាពគន
ី្ល ក
ិ សុខភាពនៅកន្លង
ែ 

ធ្វើការ និងប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងទាំងឡាយ ដើម្បីធានាថាកម្មករនិយោជិតទទួលបានព័ត៌មាន និងសេវាស
 ុខាភិបាល
ដែលមានគុណភាព។ តារាងពិន្ទុ (Scorecard) គឺជាឧបករណ៍ដែលជួយដល់អ្នកគ
 ្រប់គ្រង និងប
 ុគ្គលិក

សុខាភិបាល ក្នុងការវាយតម្លៃគុណភាពសេវាគ្លីនិក និងកំណត់ផ្នែកនានាដែលត្រូវធ្វើការកែលម្អ ។

សូមទាក់ទងមកក្រម
ុ ការងាររបស់គមង
្រោ Evidenceនិងចូលតាមវិបសាយខាងកម
្រោ ដ
 ម
ើ ប្ ទា
ី ញយកពត
័ មា
៌ ន

លំអិតអំពីឧបករណ៍នេះ៖ h
 ttp://evidenceproject.popcouncil.org/resource/workplace-health-facilityscorecard-supplement/

កញ្ចបឧ
់ បករណ៍របស់ គមង
្រោ Evidenceមានឈ្មះោ ថា "ការគប
្រ គ
់ ង
្រ សុខភាពនៅកន្លង
ែ ធ្វើការ"(Managing
Health at the Workplace)
ឯកសារនេះឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់សំខាន់ៗរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រ ដែលថាហេតុអ្វីគេគួរធ្វើការងារ

បន្ថែមទាក់ទងនឹងសុខភាពលើសពីអ្វីដែលជាតំរូវការអប្បបរមា។ សៀវភៅណែនាំនេះ បង្កើតឡ
 ើង ដើម្បីផ្តល់នូវ
ចំលើយច្បាស់លាស់ និងអាចអនុវត្តបាន ដោយយោងតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងនៅរោងចក្រ និងកន្លែង

ការងារផ្សេងៗ។ ឯកសារនេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍ដោយរួមបញ្ចូលតារាងពិន្ទុ (Scorecard)
ដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយលំអិតបន្ថែមដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនានាក្នុងការលើកស្ទួយសុខភាព នៅកន្លែងធ្វើការ។

សូមទាក់ទងមកក្រម
ុ ការងាររបស់គមង
្រោ Evidenceនិងចូលតាមវិបសាយខាងកម
្រោ ដើមប្ ទា
ី ញយកពត
័ មា
៌ ន

លំអិតអំពីឧបករណ៍នេះ ៖
 http://evidenceproject.popcouncil.org/resource/managing-health-at-theworkplace-a-guidebook/
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ឧបសម្ព័ន្ធទី ៧

កំណត់ត្រានៃឧបទ្ទវហេតុ និងការព្យាបាល
កាលបរិច្ឆេទ ..................../..................../....................
ក. ព័ត៌មានផ្ទាល់របស់ក្រុហ៊ុន
១. ឈ្មោះ: ...............................................................................................................................
២. អាសយដ្ឋានៈ ......................................................................................................................

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

ខ. ព័ត៌មានពីឧបទ្ទវហេតុ		
១. ឈ្មោះ: ...............................................................................................................................
២. ផ្នែកការងារៈ .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
គ. សង្ខេបដំណើររឿងនៃឧបទ្ទវហេតុ		
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ឃ. ព
 ណ៌នាសង្ខេបពីការព្យាបាលដែលបា
 នផ្តល់

(សូមភ្ជាប់ CSDS ប្រសិនបើឧបទ្ទវហ
 េតុទាក់ទងនឹងសារធាតុគីមី)

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

..............................................................................
( ឈ្មោះ និងហត្ថលេខា អ្នកផ្តល់សង្គ្រោះ )
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១១

១០

៩

៨

៧

៦

៥

៤

៣

២

១

ល.រ

បញ្ហាសុខភាព

ឈ្មោះ
១២១៤ឆ្នាំ
ស្រី

ភេទ

១៥≥ ៥០ឆ្នាំ ប្រុស
៤៩ឆ្នាំ

អាយុ

ឈ្មោះ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន: .........................................................................
មុខងារ

ការព្យាបាល

មន្ទីរពេទ្យ

បញ្ជូនទៅ

កត់ត្រាដោយ៖

ថ្ងៃទី.................ខែ..........................ឆ្នាំ...............

រោគវិនិច្ឆ័យ

តារាងកត់តាកា
្រ រពិនត
ិ យ្ ពិគះោ្រ ពយា
្ បាលបឋម និងសង្គ្ះរោ បន្ទន
ា ប
់ ច
្រ ំ
ា ្ងៃថ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៨

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៩

វិកត
ឹ្រ យ្ ការបុគល
្គ ក
ិ សុខាភិបាលនគ
ៃ លា
ិ នដ្ឋន
ា
ការបណ្តុះបណ្តាលសង្គ្រោះបន្ទាន់

ត្រូវដំណើរការដោយការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របណ្តុះបណ្តាលសាមញ្ញៗ

ដូចជា តាមរយៈការធ្វើបាឋកថា ការបង្ហាញ ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យជាក់ស្តែង (ទាំងការសរសេរ និងអ
 នុវត្ត) ។

ថិរវេលានៃការបណ្តុះបណ្តាលត្រូវមានគ្របគ្រា
់ ន់ ដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលការបណ្តុះបណ្តាលបានយល់ពីគំនិត

ទស្សនៈនៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងអាចបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធផ
ី ្សេងៗ ដែលមាននៅក្នុងទម្រង់
ខាងក្រោមនេះ។

ក្នុងកំរិតអប្បបរមា ការបណ្តុះបណ្តាលការសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវមានចំណុចដូចខាងក្រោម៖
ក. ផ្នែកទី១ ការទ្រទ្រង់ជីវិតជាមូលដ្ឋាន

1> ខ្សែសង្វាក់នៃការសង្គ្រោះជីវិត
2> មូលហេតុរួមនៃសេចក្តីស្លាប់
3> ការណែនាំពីប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូង
4> ការណែនាំពីប្រព័ន្ធដកដង្ហើម
5> ការណែនាំពីជំងឺបេះដូង និងកត្តាគ្រោះថ្នាក់
6> ការណែនាំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងបេះដូង និងសួត
7> វគ្គអនុវត្តជាក់ស្តែង

yy បច្ចេកទេសអ្នកជួយសង្គ្រោះជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ ទាក់ទងនឹងបេះដូង និងសួត

yy បច្ចេកទេសអ្នកជួយសង្គ្រោះជាមនុស្សពេញវ័យពីរនាក់ ទាក់ទងនឹងបេះដូង និងស
 ួត
yy ឧបស័គ្គខាងផ្លូវអាកាស ករណីនៅដឹងខ្លួន
yy ឧបស័គ្គខាងផ្លូវអាកាស ក្លាយទៅជាដឹងខ្លួន
yy ឧបស័គ្គខាងផ្លូវអាកាស រកឃើញជនរងគ្រោះមិនដឹងខ្លួន

8>

yy ការថែទាំជនរងគ្រោះដែលមិនដឹងខ្លួន (ស្ថានភាពស្រោចស្រង់ឡើងវិញ)
ការវាយតម្លៃទៅលើទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត

ខ. ផ្នែកទី២ ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ / មូលដ្ឋានទ្រទ្រង់ជីវិតអ្នករបួស

1> ណែនាំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់ និយមន័យ និងតម្រូវការផ្សេងៗ
2> ណែនាំពីកាយវិភាគសាស្ត្រជាមូលដ្ឋាន  ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល
3> ណែនាំពីគោលការណ៍អាសន្នជាមូលដ្ឋាន
4> ការវាយតម្លៃអ្នកជំងឺ

yy ការវាយតម្លអ
ៃ ក
្ន ជំងដោ
ឺ យរហ័ស (ពីកបា
្ ល ដលច
់ ង
ុ ជើង) កំណតព
់ ស
ី ានភា
្ថ
ពពយា
្ បាលដើមប្ ស
ី ង្គ្រោះ
ជីវិត ដូចជាករណីរងគ្រោះដោយការតក់ស្លុតខ្លាំង ឈឺទ្រូង ឬឈឺផ្នែកខាងក្នុងផ្សេងទៀត

yy ការគ្រប់គ្រងរបួសដោយផ្អែកលើការផ្តល់អាទិភាព
yy ការទំនាក់ទំនងទៅអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាព
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5>

ការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នង
yy កំណត់បញ្ហានៃការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នង
yy ការថែទាំជនរងគ្រោះ

6>

yy អចលកម្ម និងការដឹកជញ្ជូន
ការគ្រប់គ្រងការតក់ស្លុតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
yy ប្រភេទនៃការតក់ស្លុត
yy ការកំណត់ការតក់ស្លុត (សញ្ញា និងអាការៈ)
yy ការព្យាបាលការតក់ស្លុត (ការសង្គ្រោះបន្ទាន់)

7> ការគ្រប់គ្រងការបាក់ឆ្អឹង (រួមទាំងការវះកាត់អយៈយវៈ)
yy ការកំណត់ការបាក់ឆ្អឹង (សញ្ញា និងអាការៈ)

yy ប្រភេទនៃការបាក់ (នៅជិត ឬចំហ)

8>
9>

yy អចលកម្មនៃការបាក់ (អយៈយវៈលើ អយៈយវៈក្រោម និងផ្នែកដទៃទៀតនៃរាងកាយ)
ការគ្រប់គ្រងរបួស (ប្រភេទនៃរបួស និងការព្យាបាលរបួស)
វគ្គអនុវត្តជាក់ស្តែង
yy ការវាយតម្លៃអ្នកជំងឺ
yy ការដឹកជញ្ជូន និងការថែទាំអ្នកឈឺឆ្អឹងខ្នង
yy អចលកម្មនៃការបាក់ឆ្អឹង
yy ការគ្រប់គ្រងរបួស (ការរុំបង់ជាដើម)
yy ការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់ច្រើនមុខ (ការអនុវត្ត ឬការធ្វើលំនាំតាម)

10> ការវាយតម្លៃទៅលើទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត

ការបណ្តុះបណ្តាលពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់ អាចមានបញ្ចូលចំណុចបន្ថែមជាជំរើស ដូចខាងក្រោម៖

1> ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ គួរពិចារណាទៅសេចក្តីត្រូវការឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ផងដែរលើ
2> គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀត៖
yy ការឆេះ និងរលាក បណ្តាលមកពីភ្លើង ទឹកក្តៅ ជាតិគីមី ជាដើម

yy កំដៅ ទាក់ទងនឹងការគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ ដូចជាការស្ទាបឬអង្អែលរបស់ក្តៅ ជាដើម
yy ការឈឺត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក ឈឺភ្នែក(ជាតិគីមី) ការចេញឈាមតាមច្រមុះ ជាដើម
yy របួសដោយសារកីឡា (ថ្លោះ ឬគ្រេច)
yy ការទិច និងខំា សត្វល្អិតខាំ ឬប្រតិកម្មជាដើម
yy ការប៉ះពាល់សារធាតុគីមី ការហិត ការស្រូប ការលេប ឬការទទួលរងឥទ្ធព
ិ ល
ជាតិគីមីផ្សេងៗ
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លក្ខខណ្ឌការងារសំខាន់ៗនៅ
 កន្លង
ែ ធ្វើការ
សា្ថនភាពលក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងធ្វើការនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការកែលម្អឱ្យបានប្រសើរនូវល
 ក្ខខណ្ឌ

ការងារ និងការគោរពសិទិជា
្ធ មូលដ្ឋន
ា របសក
់ ម្មករនិយោជិត និងការលើកកមស
្ព នូ
់ វភាពសមសប
្រ និងការអនុវត្ត

ប្រកបដោយបស
្រ ទ
ិ ្ធភាពខ្ពសន
់ វូ ចបា
្ បស
់ ព
ី្ត ីការងារនព
ៃ ះរ្រ ាជាណាចកក
្រ ម្ពុជា និងប
 ទដ្ឋន
ា គតិយ
 ត
ុ ្តិនានា។ ព័ត៌មាន
ដែលមានក្នង
ុ ផ្នក
ែ នេះ គឺដកស្រង់តាមលំនាខ
ំ ះ្ល ៗពបញ្ជ
ី
របា
ី យការណ៍របសអ
់ ធិការកិចការងា
្ច
រ និងសច
េ ក្តព
ី ព
ិ ណា
៌ន
អំពីច្បាប់ជាធរមានដែលមានការពាក់ព័ន្ធ។

1> ប្រាក់ឈ្នួល24

ប្រាក់ឈ្នួលគឺជាឈ្នួលការងារ ឬឈ្នួលសេវាដែលអាចគិតជាប្រាក់បាន ឬកំរិតបាន ដោយការព្រមព្រៀងគ្នា

ឬដោយច្បាប់ជាតិហយ
ើ ដែលនិយោជកត្រវូ បើកឱ្យកម្មករ និយោជិតតាមកិចស
្ច ន្យាជួលកា
 រងារឬសេវាដោយលាយ

លក្ខណ៍អក្សរឬដោយមាត់ទទេ ទោះចំពោះការងារដែលបានធ្វើក្តី ឬដែលត្រូវធ្វើក្តីចំពោះសេវាដែលបានបំពេញ
ឬត្រូវបំពេញក្តី។ប្រាក់ឈ្នួលមានជាអាទិ៍ដូចតទៅ ៖ ប្រាក់ឈ្នួលសុទ្ធសាធប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម កំរៃជើងសា

បុព្វលាភ វិភាជន៍សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងវិភាជន៍សម្រាប់ពេលលំហែមាតុភាព។ល។ មិនត្រូវរាប់បញ្ចូល

ជាប្រាក់ឈ្នួល គឺអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានលើការព្យាបាលសុខភាព សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងការផ្តល់ឱ្យដើម្បី

សម្រួលការបំពេញមុខងារ។ ចំពោះកិច្ចសន្យាការងារណាមួយ ទោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬដោយមាត់ទទេក្តី
ដែ ល តម្រូ វ ឱ្យឈ្នួ ល ទៅកម្ម ក រនិ យោ ជិ ត នូ វ អត្រា ប្រា ក់ឈ្នួ លទ ាបជា ងប្រា ក់ ឈ្នួ ល អ ប្ ប បរមាដែ ល ត្រូ វធានា
ត្រូវទុកជាមោឃៈ។

yy ប្រាក់ឈ្នួលការងារម៉ៅការ ឬតាមបរិមាណផលិតផល
ចំពោះការងារម៉ៅការ ឬតាមបរិមាណផលិតផល ប្រាក់ឈ្នួលត្រូវគិតយ៉ាងណាឱ្យកម្មករនិយោជិតដែល

ធ្វើការជាធម្មតា ត្រូវទទួលបាននូវប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចស្មើនឹងប្រាកឈ្ន
់ ួលអប្បបរមាដែលត្រូវធានា។
yy ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលត្រូវធានា

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលត្រូវធានា ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យ
ការងារ បន្ទាប់

ពីបានទទួលយោបល់របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ដោយមិនគ
 ិតថាវិជ្ជាជីវៈណា ឬមុខរបរណាឡើយ។

ក្នុងការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន ប្រាក់ឈ្នួលអ
 ប្បបរមាដែលត្រ
 ូវធានានេះ គ្របដណ្តប់តែទៅលើផ្នែកវាយនភណ្ឌ
កាត់ដេរ និងផលិតស
 ្បែកជើងប
 ៉ុណ្ណោះ ហើយដែលសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវបានកំណត់ ១៤៨ដុល្លារអាមេរិក

ក្នុងម
 ួយខែ សម្រាបកម្ម
់ ករនិយោជិតសាកល្បង និង១៥៣ ដុល្លារមេរិក ក្នុងមួយខែ សម្រាប់កម្មករនិយោជិត

ពេញស
 ិទ្ធិ។ ចំណែកកម្មករនិយោជិត ដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតាមបរិមាណផលិតផល (ដេរស៊ីបុង)

ត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតាមទិន្នផលជាក់ស្តែងដ
 ែលធ្វើបាន។ បើទិន្នផល
ការងារទទួលបាននោះ លើស

ពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាខាងលើនេះ ត្រូវទទួលបានតាម

ចំនួនលើ
 សនោះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើទទួលបានទាបជា

ងប្រាក់អប្បបរមាខាងលើនេះ

និយោជកត្រូវបន្ថែមឱ្យគ្រប់ចំនួន១៤៨ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ

សម្រាប់

កម្មករនិយោជ
 ិតសាកល្បង និង១៥៣ដុល្លារមេរិក ក្នុងមួយខែ សម្រាប់កម្មករនិយោជិតពេញសិទ។
្ធិ ជាមួយ

គ្នានេះកម្មករនិយោជិត ត្រូវទទួលបាននូវប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត ដូចជា៖ ប្រាក់សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ

និងថ្លៃស្នាក់នៅត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ ៧(ប្រាំពីរ) ដុល្លារអេមេរិកក
 ្នុងម
 ួយខែ (បើន
 ិយោជកបានផ្តល់មធ្យោបាយធ្វើ
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ដំណើរ ឬផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅហើយ គឺមិនត
 ្រូវបានផ្តល់ឱ្យទៀតនោះទេ)។ បើនិយោជកណាបានផ្តល់ប្រាក់

សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ ឬថ្លស្ន
ៃ ាក់នៅល្អប្រសើរជាងការកំណត់នេះ ត្រូវរក្សានៅដដែល។ ប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការ
ទៀងទាត់ ត្រូវបានផ្តលឱ្យយ៉
់
ាងត
 ិចចំនួន១០(ដប់)ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ សម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែ
 ល
បានមកធកា
ើ្វ រទៀងទាត់តាមចំនន
ួ ថ្ងន
ៃ ថ
ៃ ធ
ៃ្ង ើកា
្វ រកង
ុ្ន ខ
 ន
ែ ម
ី យ
ួ ៗ ដោយគ្មន
ា អវត្តមាន។ បក
្រា រ់ ង្វន
ា អតី
់ តភា
 ព

ការងារ ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យចាប់ពី ២ (ពីរ) ដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ ១១ (ដប់មួយ)ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ

សម្រាប់កម្មករនិយោជិតដ
 ែលបានបម្រើការងារក្នុងវិស័យនេះ ចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ (ចាប់ពីឆ្នាំទី២ រហូត

ដល់ ឆ្នាំទី១១) ត្រូវទទួលបា
 នប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារទៅតាមចំនួនឆ្នាំដែលបានបម្រើការងារ។ លើក
លែងត
 ែកម្មករនយោជិតដែលមានអតីតភាព
 ការងារលើសពី ១១ឆ្នាំ ឡើងទៅ ត្រូវទទួលបានប្រាក់រង្វាន់
អតីតភាពការងារដូចនៅ
 ក្នុងឆ្នាំទី១១ ដដែល។ ប្រាក់ថ្លៃបាយធ្វើការបន្ថែមម៉ោង ត្រូវផ្តលឱ្យ
់ ចំនួន ២០០០

(ពីរពា
 ន់រៀល) កង
ុ្ន មួយថ
 ៃ្ង ឬទទួលបា
 នការផ្តលជ
់ ន
ូ បាយមួយពល
េ ដោយឥតគត
ិ ថ្លៃ សមប
្រា កម្ម
់ ករនិយោជិត
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ដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបន្ថែមម៉ោង តាមសំណូមពររបស់និយោជក

។

yy ប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការនៅពេលយប់
កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅពេលយប់ ចន្លោះពីម៉ោង២២ ដល់ម៉ោង៥ភ្លឺ ទោះបីធ
 ្វើការផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នា

ក្តី ឬធ្វើការជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្តី កម្មករនិយោជិតនោះ ត្រូវទទួលបា
 នប្រាកឈ្ន
់ ួលស្មើនឹង ១៣០% (១.៣ដង)
នៃប្រាក់ឈ្នួលការងារពេ
 លថ្ងៃ។

yy ប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការក្នុងថ្ងៃឈប់បុណ្យ
កម្មករ និយោជិតដែលស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់បុណ្យ មានសិទិ្ធទទួលបាននូវប្រាកបំ
់ ណាច់មួយ

ដែលមានចំនួនស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនៃថ្ងៃធ្វើការធម្មតា ។
yy ប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការបន្ថែមម៉ោង

 អត្រាប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមម
 ៉ោងក
 ្នុងថ្ងៃធ្វើការធម្មតា ត្រូវផ្តល់ស្មើនឹង ១៥០% (១.៥ដង)នៃប្រាក់
ឈ្នួលពេលធ្វើការធម្មតា។

 អត្រាប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមម៉ោងក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងឈប់
ៃ
បុណ្យ ត្រូវផ្តលស្ម
់ ើនឹង ២០០%

(២ដង)
នៃប្រាក់ឈ្នួលពេលធ្វើការធម្មតា។

 អត្រាប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមម
 ៉ោងនៅពេលយប់ ត្រូវផ្តលស្ម
់ ើនឹង ២០០% (២ដងនៃប្រាក់ឈ្នួលព
 េល
ធ្វើការធម្មតា។

2> ថិរវេលាធ្វើការ

ថិរវេលាធ្វើការពេញលេញនៃកម្មករនិយោជិតទាំងពីរភេទ មិនត្រូវឱ្យលើសពី ៨ (ប្រាំបី) ម៉ោងក្ន
 ុងមួយថ្ងៃ

ឬ៤៨ (សែសិបប្រាំបី) ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ឡើយ។ ធ្វើការបន្ថែមម៉ោង គឺត្រូវអនុវត្តចំពោះតែកិច្ចការប្រញាប់
ខុសធម្មតា ឬបន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះ និងត្រូវមានការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងទទួលប
 ន្ទុកវិស័យការងារ។ ការធ្វើការ

បន្ថែមម៉ោងគឺត្រូវអនុវត្តតាមការគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត  ដ ោយមិនត្រូវមានការបង្ខិតប
 ង្ខកម្ម
ំ ករ និយោជិតណា
ម្នាក់ដែលមិនចង់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងឡើយ ។
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

3> ការឈប់សម្រាក
yy ការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍
កម្មករនិយោជិតក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានចង្អុលក្នុងមាត្រា១ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ

លើកលែងតែកម្មករនិយោជិតដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើង

ការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍

ត្រូវមានថិរវេលា

អប្បបរមា ២៤ (ម្ភៃបួន)ម៉ោង បន្តបន្ទាប់គ្នា។ តាមគោលការណ៍ ការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ ត្រូវឱ្យ
ឈប់នៅថ្ងអាទិ
ៃ ត្យ សម្រាបកម្ម
់ ករនិយោជិតទាំងអស់។
yy ការឈប់សម្រាកថ្ងៃឈប់បុណ្យ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នឹងចេញប្រកាសកំណត់ ថ្ងឈប់
ៃ
បុណ្យ

ដែលត្រូវឈប់មានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៃសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់។ ក្នុងករណីថ្ងៃ

បុណ្យដែលត្រូវបានឈប់សម្រាកត្រូវប៉ះចំលើថ្ងៃអាទិត្យនោះ កម្មករ និយោជិតនឹងត្រូវបានឈប់សម្រាក
មួយថ្ងៃបន្តទៀត។ ជាក់ស្តែងស
 ម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួង បានកំណត់ថ្ងៃឈប់បុណ្យដែលត្រូវឈប់មាន
ប្រាក់ឈ្នួល សម្រាបកម្ម
់ ករ និយោជិតច
 ំនួន ២៧ថ្ងៃ។
yy ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ
កម្មករនិយោជិតទាំងអស់ ត្រូវមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដោយមានប្រាក់ឈ្នួល ដែលនិយោជកត្រូវ

ចេញឱ្យ ដោយគិតជាថ្ងៃធ្វើការធម្មតាចំនួនមួយថ្ងៃកន្លះ ក្នុងរយៈពេលធ្វើការមួយខជាប់
ែ
(ជាប់កិចស
្ច ន្យា

បម្រើការងារ) ពោលគឺ ១៨(ដប់ប្រាំបី) ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ថិរវេលានៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះ ត្រូវបន្ថែមឱ្យកម្មក

រនិយោជិតតាមអតីតភាពរបស់ខ្លួនក
 ្នុងស
 ហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ដ ោយត្រូវបន្ថែមមួយថ្ងៃ "ថ្ងៃធ្វើការ" ក្នុងរយៈ

ពេលធ
 ្វើការបានបីឆ្នាំ។ ការឈប់សម្រាកនេះទាល់តែធ
 ្វើការបានរយៈពេលគ្រប់មួយឆ្នាំ ទើបអាចមានសិទ្ធិ

ឈប់សម្រាក។ ក្នុងករណីដែលមានផ្តាច់ ឬចប់កិច្ចសន្យាមុនដែលកម្មករ និយោជិតបានទទួលស
 ិទិ្ធឈប់
សម្រាកនោះ និយោជកត្រូវស
 ងប្រាក់បំណាច់ទៅកម្មករនិយោជិតនោះ តាមចំនួនថ
 ្ងៃដែលត្រូវឈប់នោះ ។
yy ការឈប់សម្រាកពិសេស
និយោជកមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតច្បាប់ឱ្យកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាករហូតដល់ ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងសម្រា
ៃ
ប់

ការឈប់សម្រាកពិសេស ក្នុងឱកាសមានព្រឹត្តការណ៍ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារផ្ទាល់របស់កម្មករនិយោជិត

មានជាអាទិ៍៖ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ទាល់ខ្លួន ប្រពន្ធស
 ម្រាលកូន រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូន ពេលប្តី ប្រពន្ធ

កូន

ឳពុកម្តាយមានជំងឺ

ឬទទួលមរណភាព។

បើកម្មករនិយោជិតពុ
 ំទាន់បានអនុវត្តការឈប់សម្រាក

ប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់ទេ នោះនិយោជកអាចធ្វើការកាត់កងការឈប់សម្រាកពិសេសនេះ ពីការឈប់សម្រាក
ប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករ និយោជិតបាន។
yy ការឈប់សម្រាកពេលមានជំងឺ
កម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកពេលមានជំងរឺហូតដល់ ៦(ប្រាំមួយ) ខែ ដោយមានលិខិតប

ញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវពីគ្រូពេទ្យផ្លូវការ។ ប៉ុន្តែកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករ និយោជិតនឹ
 ងត្រូវបានព្យួរ។ និយោជក
អាចបញ្ឈប់ការងារកម្មករ និយោជិតបានប្រសិនបើកម្មករនិយោជិតនោះឈប់សម្រាកឈឺលើសពី៦ខែ។

ឧបសម្ព័ន្ធ

ច្បាប់សព
ី្ត កា
ី រងារមិនមានចែងពីការផ្តលប
់ ក
្រា ឈ
់ ល
ួ្ន ដែលតវូ្រ ផ្តលឱ
់ ្យកម្មករនិយោជិត ក្នង
ុ អ
ឡ
ំ ង
ុ ពល
េ ឈប់

សមក
្រា ដោយមានជំងនោះ
ឺ
ទ។
េ ប៉ន
ុ ែតាមគោ
្ត
លនយោបាយរបស់កស
្រ ង
ួ ការងារ និងបណ្តះុ បណ្តល
ា វជ
ិ ជ
ា្ជ វី ៈ
និងតាមការណែនារំ បសអ
់ ធិការការរងារ

បានតមវូ្រ ឱ្យនយោ
ិ
ជកដាកញ
់ ល
ូ្ច ក្នង
ុ បទបញ្ជផ
ា ក
ៃ្ទ ង
ុ្ន ស
 ហគស
្រា

គ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួន សម្រាបអនុ
់ វត្តការឈប់សម្រាកពេលមានជំងឺរបស់កម្មករ និយោជិត ដូចខា
 ងក្រោម៖
 ផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល ១០០% សម្រាប់រយៈពេលឈឺក្នុងខែទី១
 ផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល ៦០% សម្រាប់រយៈពេលឈឺក្នុងខែទី២ និងខែទី៣

 រក្សាក្របខណ្ឌជូនដោយគ្មានប
 ្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់រយៈពេលឈឺក្នុងខែទី៤ ដល់ខែទ
 ី៦ និងអាចពន្យា
រហូតដល់មានអ្នកជំនួស។

4> ការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាព
កម្មករ និយោជិតជាស្ត្រីទាំងឡាយត្រូវមានសិទ្ធិឈប់សម្រាក ៩០ (កៅសិប) ថ្ងៃ ដើម្បស
ី ំរាលកូន។

ជាទូទៅស្តដ
្រី ែលបានបម្រើការងារក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានយ៉ាងតិចរយៈពេលមួយឆ្នាំ ត្រូវទទួលបានប្រាក់

ឈ្នួលពាក់កណ្តាល

គិតទាំងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំផង

ដោយផ្អែកតាមប្រាក់ឈ្នួលម
 ធ្យមភាគក្នុងរយៈពេល

១២ខែ ចុងក្រោយជាមូលដ្ឋានគិត។ ក្រោយពីឈប់សម្រាលកូនមកក្នុងរយៈពេល២ខែដ
 ែលបានចូលធ្វើការ

ត្រូវឱ្យស្ត្រីនោះធ្វើតែការណាស្រាលៗ និងហាមឃាត់មិនឱ្យនិយោជកបញ្ឈប់សស
្ត្រី ម្រាលកូននៅពេលឈប់

ឆ្លងទន្លេ ឬនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងព
 េលឈប់សម្រាលកូននេះ ទោះដោយវិធីឱ្យដំណឹងម
 ុនក
 ៏ដោយ។

5> ការងារសម្រាប់ក្មេង

អាយុអប្បបរមាអាចចូលធ្វើការជាកម្មករនិយោជិត ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម១៥(ដប់ប្រាំ)ឆ្នាំ។ អាយុអប្បបរមា

របស់កម្មករនិយោជិតត្រូវបានកំណត់ដល់១៨(ដប់ប្រាំបី)ឆ្នាំ ចំពោះមុខរបរ ឬការងារគ្របប្រ
់ ភេទដ
 ែលអាចធ្វើឱ្យ

ខូចសុខភាព សន្តិសុខ ឬសីលធម៌របស់មនុស្សពេញជំទង់ ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌ ឬប្រភេទនៃ
 មុខរបរ និង
ការងារទាំងនោះបង្កឡើង។

ក្មេងដែលមានអាយុពី១២(ដប់ពីរ) ដល់១៥ (ដប់ប្រាំ) ឆ្នាំ អាចអនុញ្ញាតឱ
 ្យធ្វើតែការងារស្រាលៗ ក្នុង

លក្ខខណ្ឌដល
ែ ការងារ ទាំងនោះមិនបណ្តល
ា ឱ្យខូចសុខភាព ឬការលូតលាសន
់ ច
ៃ ត
ិ ្ត និងកាយរបស់កុមារ ហើយ

ការងារទាំងនោះមិនបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាជាទៀងទាត់ ការចូលរួមក្នុងក
 ម្មវិធត
ី ម្រង់ទិស ឬកម្មវិធី
បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

6> បន្ទប់សម្រាប់បំបៅកូន ឬទារកដ្ឋាន និងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ
សហគស
្រា ទាំងឡាយដែលបស
ើ្រ ្ត្រីចាសក
់ ី្ត ក្មង
េ ក្តី ចំនន
ួ យ៉ង
ា តិចមួយរយនាក់ តវូ្រ រៀបចំប
 ន្ទបសម
់
ប
្រា ប
់ បៅ
ំ 

កូនមួយនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន ឬនៅជិតនោះ និងទារកដ្ឋានមួយផង។ ក្នុងករណីដែលស
 ហគ្រាសពុំមានលទ្ធភាព
រៀបចំទារកដ្ឋាន សម្រាប់ទទួលកុមារអាយុលើសពីដប់ប្រាំបីខែបានទេ នារីជាកម្មករនិយោជិតអាចផ្ញ

ើកូនរបស់
ខ្លួននៅទារកដ្ឋានណាមួយដោយនិយោជកជាអ្នកចេញសោហ៊ុយថ
 ែរក្សាទារកនោះ។

ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃដែលសម្រាលកូនរួច ស្ត្រីដែលឱ្យកូនបំបៅដោះអាចបានពេលម
 ួយម៉ោង ក្នុង

មួយថ្ងៃ ដើម្បីបំបៅកូនខ្លួនក្នុងពេលម៉ោងធ្វើការ។ រយៈពេលមួយម៉ោងនេះអាចចែកជាពីរវគ្គ ដែលមានសាមសិប
នាទី ក្នុងមួយវគ្គ គឺនៅពេលធ្វើការព្រឹកម្តង និងនៅពេលធ្វើការរសៀលម្តង។
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ប្រកាសលេខ ៣៣០ ៖ ស្តព
ី ី ការរៀបចំគលា
ិ នដ្ឋន
ា សហគ្រស
ា
		

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ	ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
និងនីតិសម្បទា

លេខ ៣៣០ ស.ក.ប.យ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០០

ប្រកាសរួម
ក្រសួសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
និងក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
-- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
-- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/១១៩៨-៧២ ចុះថ្ងៃទី៣០-១១-១៩៩៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជ
រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា

-- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០-៧-១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការ
រៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

-- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣-៣-១៩៩៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់
ស្តីពីការងារ

-- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦៩៩-០៦ ចុះថ្ងៃទី១៧-៦-១៩៩៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់
ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង សង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

-- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤-០១-៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តី
ពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល

-- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៨៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៤-១០-១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ
របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

-- បានឃើញអនុក្រិត្យលេខ៦៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២-១០-៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់
ក្រសួងសុខាភិបាល

សម្រេច

60

ឧបសម្ព័ន្ធ

ប្រការ ១និយោជកនៃសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ហើយដែលមាន កម្មករ

និយោជិតចាប់ពី៥០នាក់ឡើងទៅ ត្រូវរៀបចំឱ្យមានគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់ខ្លួន ។
គិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នេះ

ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់នាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនៃក្រសួងសង្គម

កិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា ។

គិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នេះ ត្រូវបានកំណត់តាមលក្ខខណ្ឌនៃទីតាំង និងទំហំ ចំនួន និងគុណភាពបុគ្គលិក

សុខាភិបាល ហើយនិងសម្ភារៈ បរិក្ខារពេទ្យ ព្រមទាំងឱសថ ។
ប្រការ ២- អំពីទីតាំង និងទំហំ

គិលានដ្ឋន
ា តវូ្រ ស្ថត
ិ នៅជិតកន្លង
ែ ធ្វើការ មានភាពងាយសល
ួ្រ ដលអ
់ ក
្ន ជំងច
ឺ ញ
េ ចូល មានពន្លគ
ឺ ប
្រ គ
់ ន
្រា ់ មាន

ខ្យល់អាកាសល្អ នៅឆ្ងាយពីសម្លេងលាន់ឮខ្លាំង ឆ្ងាយពីទីតាំងដាក់កាកសំណល់ គ្មានធូលី គ្មានផ្សែង គ្មានក្លិន
និងត្រូវមានទំហំសមស្របទៅតាមចំនួនកម្មករនិយោជិត។ ប៉ុន្តែយ៉ាងតូចបំផុតឱ្យមាន ផ្ទៃ ២០ម៉ែត្រក្រឡា។
ប្រការ ៣- អំពីចំនួន និងគុណភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាល
ចំនួន និងគុណភាពនៃបុគ្គលិកសុខាភិបាល ត្រូវបាន កំណត់ស្របតាមចំនួនក
 ម្មករនិយោជិតន
 ៃសហគ្រាស

គ្រឹះស្ថាន ដូចមានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ ៖
ចំនួនកម្មករនិយោជិត

ចំនួនគិលានុប្បដ្ឋាក

ចំនួនគ្រូពេទ្យ

៥០ - ៣០០នាក់

១នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់ ឬ

២ម៉ោង

៣០១ - ៦០០នាក់

១នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

២ម៉ោង

៦០១ - ៩០០នាក់

២នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

៣ម៉ោង

៩០១ - ១៤០០នាក់

២នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

៤ម៉ោង

១៤០១ - ២០០០នាក់

២នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

៦ម៉ោង

លើសពី ២០០០នាក់

៣នាក់ ប្រចាំការ

វេជ្ជបណ្ឌិត១នាក់

៨ម៉ោង

ក្នុងសហគ្រាស

ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា

គ្រូពេទ្យមធ្បម១នាក់

វត្តមានអប្បបរមារបស់

គ្រូពេទ្យសម្រាបមួ
់ យវេន ៨ម៉ោង

កាលណាសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន មានធ្វើការបន្ថែមម៉ោង បុគ្គលិកនៃគិលានដ្ឋាន ត្រូវមានគិលានុប្បដ្ឋាក-

យិកា និងគ្រូពេទ្យប្រចាំការក្នុងរយៈពេលធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនេះ ។
ប្រការ ៤-អំពីសម្ភារៈ បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថ
សម្ភារៈជាគ្រឿងសង្ហារឹមត្រូវមានជាអប្បបរមាគឺ ៖
- តុធ្វើការមួយ

- កៅអីអង្គុយមានបង្អែក បី
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

- ទូសម្រាប់ទុកដាក់ឯកសារ មួយ
- គ្រែពីរមានពូក និងកម្រាល

- បរិធានសម្រាប់រំងាប់មេរោគមួយ (STERILISATEUR)
បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថ ត្រូវមានជាចាំបាច់ដូចមានកំណត់ក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះ។
ប្រការ ៥- ចំពោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលមានកម្មករនិយោជិតលើសពី ២០០នាក់ ត្រូវរៀបចំឱ្យមានគ្រែ

សម្រាប់ឱ្យអ្នករបួស និងអ្នកជំងឺសំរាក នៅជិតគិលានដ្ឋានទៅតាមអត្រាពីរភាគរយនៃចំនួនក
 ម្មករនិយោជិតក
 ្នុង
សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានរហូតដល់ចំនួន ២០គ្រែជាអតិបរមា។

ប្រការ ៦- កាលណាសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានមានសាខា ឬការដ្ឋានមួយ ឬច្រើនដែលមានកម្មករនិយោជិត

ចាប់ពី៥០នាក់ ឡើងទៅ ហើយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយលើសពី ប្រាំគីឡូម៉ែត្រ ពីការដ្ឋានធំ និយោជកត្រូវតែផ្តល់
ចំពោះសាខា ឬការដ្ឋានទាំងនោះ ឱ្យដូចជាចំពោះការដ្ឋានធំដែរនូវមធ្យោបាយសង្គ្រោះ និងព្យាបាលកម្មករ
និយោជិតខ្លួនឱ
 ្យបានសព្វគ្រប់ ដូចជា បុគ្គលិកពេទ្យ សំណង់ សម្ភារៈ វត្ថុរុំរបួស និងឱសថព្យាបាល។

ប្រការ ៧- ចំពោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករនិយោជិតមិនដល់ ៥០នាក់ ត្រូវមានមធ្យោបាយ

សង្គ្រោះដូចខាងក្រោមនេះ ៖

-ក
 ម្មករនិយោជិតក្រោម ២០នាក់ ត្រូវមានប្រអប់សង្គ្រោះមួយ និងអ្នកជំនួយសង្គ្រោះម្នាក់ ។

- កម្មករនិយោជិតពី ២០ដល់៤៩នាក់ ត្រវូ មានបន្ទបរ់ រំុ បួសមួយ និងគិលានុបប្ ដ្ឋក
ា ឬគិលានុបប្ ដ្ឋយ
ា ិកាម្នក
ា ។
់
គ្រឿងសង្ហារឹម បរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថដែលត្រូវមានជាចាំបាច់ ដូចមានកំណត់ក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ នៃ

ប្រកាសនេះ។

ប្រការ ៨-អ្នកប្រព្រឹត្តិល្មើសនឹងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃប្រកាសនេះ ត្រូវពិន័យ ឬទទួលទោស ដូចមានចែង

ក្នុងជំពូកទី១៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។

ប្រការ ៩- ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធិភាពអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ។
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ

		

វេជ្ជ.ហុង ស៊ុនហួត

ចម្លងជូន ៖
- ខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រ

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

អិុត សំហេង

ឧបសម្ព័ន្ធ

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា

- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

- គ្រប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ "ដើម្បីជូនជ្រាប"

- អគ្គនាយកដ្ឋានការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ "ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្ត"

-គ
 ប
្រ ម
់ ន្ទរី សងម
្គ កិច្ច ការងារ បណ្តះុ បណ្តល
ា វិជជ
ា្ជ វី ៈ និងយុវនីតស
ិ មប្ ទា ខត
េ -្ត កង
ុ្រ "ដើមប្ ផ
ី ស្ ព្វផា
្ស យ និងអនុវត្ត"
- សមាគមនិយោជក "ដើម្បីអនុវត្ត"

- សហភាពសហជីព "ដើម្បីអនុវត្ត"

- គ្រប់បណ្តាញវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ "ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយ"
- កាលប្បវត្តិ-ឯកសារ

តារាង ឧបសម្ព័ន្ធ
១-ប្រអប់សង្គ្រោះ
-កន្ត្រៃ អុីណុក ១

-បង់ស្អិតរមូរ ១

-កំប្រេស ១០

-ស្រោមដៃ ២០

-បង់យឺតរមូរ ៥

-ប្រេងខ្យល់ ១ដប

-ដង្កៀបអុីណុក ២
-សាប៊ូដុំ ១

-សំឡីជក់ទឹក ១០០ក្រ

-បង់ស្បៃរមូរ ៥

-ក្រណាត់សបីជ្រុង ៤

-ប្រេងកូឡា ១ដប

-Alcool Iodé 200ml
-Eau Oxygéné 200ml
-Ether 50ml
-Analgésiques
-Anti-diarrhéiques

២-បន្ទប់រុំរបួស
គ្រឿងសង្ហារឹម
-គ្រែមានពូក និងកំរាល ១
-តុធ្វើការ ១

-កៅអីអង្គុយមានបង្អែក ៣

-ដាក់សម្ភារៈ បរិក្ខារនិងឱសថ១

បរិក្ខារពេទ្យ

ឱសថ

-Trousse pour petite chirurgie

 -Antihémorragiques

-Eau Oxygénée + Alcool Iode

-Analgésiques

-Tensiomètre+stetoscope

-Antispasmodiques

-Ether

-Anti-infectieuses

៣-គិលានដ្ឋាន
បរិក្ខារពេទ្យ
-Trousse pour petite chirurgie 			

-Spéculum nasal

-Tensiome`tre+ Stétoscope				-Thermome`tre médical
bi-auriculaire					-Thermome`tre d’ambiance
-Chronom e`tre a` secondes			

-Vaccinostyles

-Marteau a` réflexes					

-Nécessaires pour petits pansements

-Abaisse-langue					-Seringues en plastiques(divers numéros)
-Otoscope						-Gants
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ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២

ប្រកាសលខ
េ ១៣៩ ៖ ស្តព
ី ល
ី ក្ខខណ្ឌ និងបេសកកម្មសវា
េ ពេទយ្ សហគ្រស
ា
		

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ	ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងនីតិសម្បទា
ក្រសួងសុខាភិបាល

លេខ៖ ១
 ៣៩ សកបយ
ប្រកាសរួម

ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

និង ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី លក្ខខណ្ឌ និងបេសកកម្មសេវាពេទ្យសហគ្រាស
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
-- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
-- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/១១៩៨-៧២ ចុះថ្ងៃទី៣០-១១-១៩៩៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជ
រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា

-- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០-៧-១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការ
រៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

-- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣-៣-១៩៩៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់
ស្តីពីការងារ

-- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦៩៩-០៦ ចុះថ្ងៃទី១៧-៦-១៩៩៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់
ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង សង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

-- បានឃើញព្រះរាជកម
្រ លេខនស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងទ
ៃ ២
ី ៤-០១-៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យបច
ើ្រ បា
្ បស
់ ព
ី្ត ី
ការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល

-- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៨៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៤-១០-១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ
របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

-- បានឃើញអនុក្រិត្យលេខ៦៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២-១០-៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់
ក្រសួងសុខាភិបាល

-- យោងតាមការចាំបាច់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
និងយុវនីតិសម្បទា

សម្រេច
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ឧបសម្ព័ន្ធ

ប្រការ ១- គ្រូពេទ្យដែលអាចធ្វើការនៅក្នុងគិលានដ្ឋានសហគ្រាសបាន លុះត្រាតែបានបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌ

ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

-- មានសញ្ជាតិខ្មែរ

-- មានសញ្ញាប័ត្រវេជ្ជសាស្រ្តដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល
-- បានទទួលការអបរ់ ប
ំ ន្ថម
ែ អំពអ
ី នាម័យការងារ និងបច្ចក
េ ទស
េ សន្តស
ិ ខកា
ុ
រងារនៅនាយកដ្ឋន
ា ពទ
េ ្យ
ការងារនៃក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

-- បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីសមាជិកគណៈគ្រូពេទ្យ
-- មិនដែលមានទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ
-- មានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់អាចបំពេញការងារនេះបាន
-- មានលិខិតអនុញា្ញតប្រកបមុខរបរជាគ្រូពេទ្យសហគ្រាសដែលចេញឱ្យពីរឆ្នាំម្តងដោយនាយកដ្ឋាន
ពេទ្យការងារ។

ប្រការ ២- គ្រូពេទ្យសហគ្រាសមានសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដូចតទៅ ៖
-- ត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារមួយឆ្នាំម្តង ហើយចម្លងជូនទៅនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ
-- ទទួលប្រាក់ឈ្នួលតាមកិច្ចសន្យាពីសហគ្រាស និងមានសិទ្ធិទទួលនូវការឧបត្ថម្ភ និងសិទផ
្ធិ ្សេងៗ
ដទៃទៀត ដូចកម្មករនិយោជិតក្នុងសហគ្រាស

-- មានសិទ្ធិប្រកបមុខវិជ្ជាជីវៈតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួន
-- មានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាផ្នែកអនាម័យ និងសន្តិសុខការងាររបស់សហគ្រាស។ ប្រសិនបើការផ្តល់
យោបល់ដ៏ត្រឹមត្រូវមិនបានទទួលស្គាល់ពីសហគ្រាស
ការងារ ឬអធិការការងារ

ត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅអធិការពេទ្យ

-- ត្រូវចេះរក្សាអាថ៌កំបាំងវិជ្ជាជីវៈពេទ្យ និងអាថ៌កំបាំងបច្ចេកទេស បែបផែនផលិតរបស់សហគ្រាស
-- ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៃនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ ។
ប្រការ ៣- បេសកកម្មនៃគ្រូពេទ្យសហគ្រាសមានដូចតទៅ ៖
១- ធ
 ្វើការងារបង្ការសុខភាពកម្មករនិយោជិតឱ្យគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងជំងឺវិជ្ជាជីវៈ ជាការងារចំបង
របស់គ្រូពេទ្យសហគ្រាស រួមមានជាអាទិ៍ ៖

-- ពិនត
ិ ្យទីកន្លង
ែ ធ្វកា
ើ រឱ្យបានទៀតទាតន
់ ង
ិ ជាកាលិក ដើម្បីសិក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌការងារប៉ុស្តិ៍ការងារ

បច្ចេកទេសផលិតអំពីសារធាតុនានាដែលមានប្រើក្នុងផលិតកម្មនិងអំពីសានភា
្ថ
ពសុវត្ថិភាពគ្រឿង
ចក្រនានា

-- ឃ្លាំមើលស្ថានភាពសុខភាពកម្មករនិយោជិត ដោយផ្តល់ព័ត៌មានឬឱ្យដំបូន្មានដល់កម្មករនិយោជិត
អំពយ
ី ថាហត
េ ន
ុ កា
ៃ រថមថយកាយសមប្ ទារបសគ
់ េ ឬយថាហត
េ ន
ុ គ
ៃ
្រោះថក
ា្ន ់ការងារនិងជំងវឺ ជ
ិ ជ
ា្ជ វី ៈ
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
គោលការណ៍ណែនាំការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

-- ឃ្លាំមើលបរិស្ថានជុំវិញនិងស្ថានភាពនៃអនាម័យទូទៅរបស់សហគ្រាសនៅការិយាល័យ រោងជាង
អាហារដ្ឋាន វាសនដ្ឋាន។ ល។

-- ផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់កម្មករនិយោជិតដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ការងារ
-- ពិនិត្យព្យាបាលបឋមដល់កម្មករនិយោជិតដែលមានជំងឺផ្សេងៗ ។
២- ធ្វើការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនដែលចាំបាច់ដូចជា ៖

-- ត្រូវរក្សាការសម្ងាត់រាល់ឯកសារស្តីពីសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

-- រៀបចំសាលាកប័ត្រពេទ្យសម្រាប់ផ្តល់ឱ្យកម្មករនិយោជិតនៅពេលដែលគេចាកចេញពីសហគ្រាស
-- តវូ្រ រក្សាទុកដាកឱ
់ ្យមានសណ្តប
ា ់ធ្នប
ា ់រាលស
់ ៀវភៅបញ្ជផ
ី ស្ ង
េ ៗរបសគ
់ លា
ិ នដ្ឋន
ា (បញ្ជប
ី ្រចាំថ្ងៃ បញ្ជី
កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការជាប់ និងគ្រោះថ្នាក់ បញ្ជីចាក់ថ្នាំបង្ការ ។ ល ។)

-- ធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងជំងឺវិជ្ជាជីវៈ អំពីជំងឺឆ្លងជាដើមទៅផ្នែក និងស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធ

-- ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ទៅនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ ។
៣- ធ្វើការងារទំនាក់ទំនងចាំបាច់នៅក្នុង និងក្រៅសហគ្រាស ៖

-- នៅក្នុងសហគ្រាស ត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយទីចាត់ការ ផ្នែកផែនការផលិតកម្ម ប្រតិភូបុគ្គលិក និង
សហជីព គណៈកម្មការអនាម័យ និងសន្តិសុខសហគ្រាស ។ ល ។

-- នៅក្រៅសហគ្រាស ត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូពេទ្យព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ អធិការពេទ្យ
ការងារ អធិការការងារ ឬមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងៗ ។

ប្រការ៤- ន
 ិយោជក ឬតំណាងនិយោជក ត្រូវទុកឱកាស និងផ្តល់សិទ្ធិចាំបាច់ឱ្យគ្រូពេទ្យសហគ្រាសអនុវត្ត
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។

ប្រការ៥- កា
 របញ្ឈប់គ្រូពេទ្យសហគ្រាស មុនកិច្ចសន្យាការងារផុតកំណត់ ត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់ជា
មុនជា
 មួយអធិការពេទ្យការងារ ។

ប្រការ៦- គ្រូពេទ្យសហគ្រាសដែលបានបំពេញការងារនៅក្នុងសហគ្រាសមុនប្រកាសនេះចេញ ត្រូវមក
បំពេញល
 ក្ខខណ្ឌដូចមានចែងក្នុងប្រការ១នៃប្រកាសនេះ ។

ប្រការ៧- ការមិនអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃប្រកាសនេះ ត្រូវពិន័យ ឬទទួលទោស ដូចមានចែង
ក្នុងជំពូកទី១៦នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ។

ប្រការ៨- ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ។

ឧបសម្ព័ន្ធ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១
រដ្ឋមន្ត្រី

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ

ក្រសួងសុខាភិបាល

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

អិុត សំហេង

វេជ្ជ.ហុង ស៊ុនហួត

ចម្លងជូន:
- ទុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា	
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ "ដើម្បីជូនជ្រាប"
- អគ្គនាយកដ្ឋាន ការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ "ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្ត"
-គ
 ្រប់មន្ទីរសង្គមកិច្ចការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្ត-ក្រុង
"ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្ត"

- សមាគមនិយោជក "ដើម្បីអនុវត្ត"
- សហភាពសហជីព "ដើម្បីអនុវត្ត"
- គ្រប់បណ្តាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ "ដើម្បីជួផ្សព្វផ្សាយ"
- កាលប្បវត្តិ និងឯកសារ
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ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៣

បញ្ជីរាយនាមអ្នកចូលរួមចំណែក
ក្រុមត្រួតពិនិត្យ និងកែសម្រួល
ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត

ហ៊ុយ ហានសុង

លោកស្រី

ជា សុខនី

លោកស្រី

ម៉ៅ ធីតា

លោក

ឡេង តុង

លោក

ស៊ុំ សោភ័ណ

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត

សុខ សុគន្ធ

លោកបណ្ឌិត

អាស៊ីស បារាចរិយា

លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត

សំ សុជា

លោកស្រី	

និស្កិ ជេនសិន

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត	

វ៉ិត ស្រេង

លោកស្រី

សូប្រយា ស៊ូរ៉េស្ស

លោកស្រី

យ៉ាត បុណ្ណមី

លោកស្រី

លួង សុខឡៃ

លោកស្រី

អាន រូវ ខៀវ

លោក

ម៉ៅ សុភ័ស្ត

លោកស្រី

ជូលី បាថល

លោកស្រី	ដូផុន ណាថាលី

លោក

អ៊ុង គឹមហ៊ាង

លោកស្រី

អេស្តេល រ៉ូស

លោក

ដេវិត វោហ្វត

លោក

ខេង សំបូរ

				

បញ្ជីរាយនាមអ្នកដែលបានចូលរួមពិគ្រោះយោបល់
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លោក

អ៊ុក ចាន់ធូ

លោកស្រីវេជ្ជ.

លោកស្រី

កុច សុថាន

លោក
លោក

សោណាវី

លោក

ជុន បូរ៉ា

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ជិនចាន់ថា

លោក

សុន ស៊ីដា

ទេស មូនី

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ពិន វ៉ារីវណ្ណ

លោក

ម៉ៅ ឡន

ហួន សឿ

លោកស្រី ឃុន សុខស៊ីណាក់

លោកស្រី	ប៉ោ ជួង

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត យី កន្និដ្ឋា

លោក	ម៉ាក ឌែរវីវ

លោកស្រី ហេង ម៉ូលីយ៉ាណែត

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត	ខុន ណារិទ្ធ

លោកស្រី កាតារីន ប្រីន

លោក

ហេងគន់

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ខាន់ តុលា

លោក

លោក

សុខសាន្ត

លោកស្រីវេជ្ជ.

លោកស្រី ស៊ឹម ចាន់រីយ៉ា

លោក

សេង វិបល

ច័ន្ទ សូរិយា

ជុំ ធូ

ឧបសម្ព័ន្ធ

លោក

ចូវ សោភ័ណ្ឌ

លោក

ប៊ុនវ៉ា

លោកស្រី	 នុត សុកញ្ញា

លោកស្រី យឿន មុំ

លោកស្រី សៅ ច័ន្ទមុន្នី

លោកស្រី លឹម វុទ្ធី

លោកស្រី វ៉ែន ស្រីមុំ

លោកស្រី សៃ សុផានេត្រ

លោកស្រី សឹម កានីតា

លោកស្រី គង់ ដាវីត

លោកស្រី ប៊ុនណារិន

លោកស្រី	ខុនរស្មី

លោក

លោកស្រី អ៊ួនសុភា

លោកស្រី តូច សុខុម

លោកស្រី ទេពគឹមវណ្ណារី

លោក

លោកស្រី ហួត សូលីណា

លោកស្រី ហេង ចិន្តា

លោកស្រី	ម៉ារី ណាហ្សៃ

លោកស្រី ពឹម ចន្ថា

លោក

គឹម ចាន់សំណាង

លោក

ម៉ៃ និមិត្ត

លោកស្រី រិត សំអាង

លោក

ហ៊ន គឹមហុក

លោក

ភាង វុទ្ធី

លោកស្រី សេងសំអាង

លោក

យ៉ាន់ ធី

លោក

ភួង ភក្តី

លោកស្រី គុណ រ៉េត

លោកស្រី ប៊ួយចាន់សុធា

លោក

អ៊ុំ វីរៈ

លោក

លោក

ងៀបឆេងលាភ

លោកស្រី សុង ពុលីកា

លោកស្រី គួច ដាវី

លោក

សុខ យុទ្ធថូ

លោកស្រី គង់ដាវិត

លោកស្រី មុត លីណា

លោកស្រី សុខ សុទ្ធាវី

លោក

លី តេកហេង

លោកស្រី យុន សុខា

លោក

សយ ធារិទ្ធ

លោក

កាំ កុង

លោក	វ៉ាន់ ចាន់ថុល

លោក

អុិន ម៉េង

លោកស្រី ឈុន វិច្ឆិកា

លោក

សូ ប៊ុណ្ណា

លោក

សំ ចាន់រតនា

លោកស្រី យុត ស្រីអូន

លោក

ឡេង មិនា

លោកស្រី ឈិន វ៉ាន់នី

លោកស្រី សឿង ស្រីពៅ

លោក	ឈាន សិទ្ធធិ

លោក

លោកស្រី សឿន ចន្រ្ទា

លោក

ជួន មុំថុល

គង់ ខេង

ផន ចិន្តា

ហ៊ិន ប៊ុនធុន

ឡៃប៊ុងគា
 ង
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ឯកសារយោង
1>
2>
3>
4>

អង្កេតសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤ (ក្រសួងផែនការ)
អង្កេតចន្លោះជំរឿនសហគ្រាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤ (ក្រសួងផែនការ)
របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៥(នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងនីតិកម្មនៃក្រសួងការងារ
និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)

Baseline and Midline Survey Reports on Reproductive, Maternal and Neonatal Health
Knowledge, Attitude and Practices among Female Garment Factory Workers in Phnom
Penh and Kandal Province, PSL (2014 for baseline and 2016 for midline)

5>

គម្រោងសុខភាពកម្មករ (WorkerHealth 2016): ការសិក្សាបែបគុណភាពលើតម្រូវការផ្នែកសុខ
ភាព និងឥរិយាបថស្វែងរកសេវាសុខភាពរបស់កម្មកររោងចក្រ (Health Seeking Pathways, and
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