
  

  ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

Cati សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

3 
 

ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ ់និង ននសាទ 

  

  

រទដ្ឋា នអនុវរដរនចេរវិទារទដ្ឋា នអនុវរដរនចេរវិទា 
  

ក្ខរព្រួររិនិរយជម្ងឺអុរក្ខដ ម្ក្ខរព្រួររិនិរយជម្ងឺអុរក្ខដ ម្  

 

 

  

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  នាយរដ្ឋា នផ្លិររម្មនាយរដ្ឋា នផ្លិររម្ម  និងរសុរាបាលនិងរសុរាបាល  

ឧររថម្ភនដ្ឋយឧររថម្ភនដ្ឋយ  គំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មរម្ពជុាគំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មរម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

នរៀរនរៀងនដ្ឋយៈ នោរ ម៉ារ ីម៉ាឃ្ល នី (Murray Maclean) 

 

 

ក្ខលររិនចេទៈ ខែ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០៦ 

  

 

 

 

 

 

 

 

© រក្សាសិទ្ធិគ្របយ់៉ា ងៈ គ្រប់បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ា (បអប) ទាំងអស់រួមទាំងឯក្សសារច្នេះ ជាក្សមមសទិ្ធ ិ

របស់គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ្ ច្ ើយសាំច្រចផ្ដល់ច្ោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្្វើជា 

មាេ ស់ក្សមមសទិ្ធ ិ។ រាល់សាំច្ ើសុាំផ្លិត្បន្នែម គ្ត្ូវសុាំក្ខរអនុញ្ញា ត្សទិ្ធិជាមុន ព្ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ។ 

 



 

រុរវរថារុរវរថា  
  

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ្ ច្គ្ក្ខមក្សិច េស ក្ខរគាំគ្ទ្ព្ទី្ីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ លសីាំរាបក់្ខរ 

អភិវឌ្ឍន៏ អនដរជាត្ ិ (AusAID)តាមរយៈរាំច្រាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្សមពុជា-អូស្ដ្សាដ ល ី ជាំហានទ្ី២ (២០០១-

២០០៦) ន្ែលមានច្គលច្ៅព្គ្ងឹងសាែ ប័ននិងគ្បព្័ន ធផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្ៅក្សមពជុា បានខិត្ខាំយ៉ា ងច្ព្ញទ្ាំ ឹង 

ច្ែើមបីច្្វើក្ខរព្គ្ងឹងសមត្ែភ្នព្មស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្ខរច្រៀបចាំក្សសាងន្ផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមគ្សបតាម 

ច្គលនច្យបាយវិមជឈក្ខរ និងវិស មជឈក្ខររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ ន 

ថ្នា ក់្សឃុាំ សងាា ត្ ់ និងបានចងគ្ក្សងជាបទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ាច្នេះច្ ើង។ 
  

បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ាច្នេះ បានចងគ្ក្សងច្ដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សច្ទ្ស (Subject Matter Specialist) 

នឹងគ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខរព្ិនិត្យ ព្ចិ្គ្គេះច្យបល់ និងឯក្សភ្នព្យល់គ្ព្មព្ីរ ៈក្សមមក្ខរបច្ច េក្សច្ទ្សន្ែលមានសមាស 

ភ្នព្មក្សព្នីាយក្សដ្ឋា នជាំនាញនានា ននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ្ និងអាក្សពាក់្សព្នធ័ច្ផ្សងៗច្ទ្ៀត្។ 

ឯក្សសារែ៏មានសារៈសាំខាន់ច្នេះ រឺជាឯក្សសារច្គលន្ែលព្ិព្ ន៌ាអាំព្ ី ព្ត័្៌មាន បច្ច េក្សច្ទ្ស វវិ្ីសាស្ដ្សដ នីត្ិវិ្ ី

និងន្ផ្នក្ខរថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយែល ់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស និងភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិច្ៅមូលដ្ឋា ននានាយក្ស ច្ៅច្គ្បើ 

គ្បាស់ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផ្សព្វផ្ាយបច្ច េក្សច្ទ្សថមីៗ ក្សាុងបាំ ងច្ផ្េរចាំច្ េះែឹង ព្ត័្៌មាន និងបច្ច េក្ស 

វវិទ្ាក្សសិក្សមម តាមគ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាបែល់គ្បជាក្សសិក្សរ និង ផ្លិត្ក្សរន្ែលរស់ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់មានសក្ខដ  

នុព្លភ្នព្គ្សបតាមលក្សាខ ឌភមូិសាស្ដ្សដ ច្សែាកិ្សច េសងគម និងត្គ្មូវក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សច្ៅមលូដ្ឋា ន ។  
 

ែូច្ច ាេះបទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ាច្នេះ មានសារៈគ្បច្យជន៍ជារួមសគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមច្ខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សច្ៅ 

ច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរចូលរួមច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំច្ពាេះមខុ ន្ែលគ្បជាក្សសិក្សរច្យើងក្សាំព្ងុគ្បឈមមខុច្ៅក្សាុងក្ខរច្្វើផ្លិត្ 

ក្សមមក្សសិក្សមម ព្ពិ្ិ្ ក្សមមក្សសិក្សមម ច្ែើមបីធានាសនដសិុខច្សបៀង និងបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្រួសារ ជាព្ិច្សសរួមចាំន្ ក្ស 

ក្ខត្ប់នែយភ្នព្គ្កី្សគ្ក្សគ្សបតាមយទុ្ធសាស្ដ្សដ ចត្ុច្ក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  
 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ្ គាំគ្ទ្នូវឯក្សសារបទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ាច្នេះ ន្ែលជា 

ឯក្សសារច្គលសគ្មាបម់ស្ដ្នដីក្សសកិ្សមមគ្សុក្ស ច្ខត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា *ភិបាល ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្តិនានាច្ៅមូលដ្ឋា ន 

និង អាក្សពាក់្សព្័ន ធទាំងអសយ់ក្សច្ៅអនុវត្ដក្សាុងក្ខរច្ផ្ េរបច្ច េក្សវិទ្ាែល់គ្បជាក្សសិក្សរច្ៅជនបទ្ឱ្យទ្ូលាំទ្លូាយ និង 

ទ្ទ្ួលបានន្ផ្លផ្កា ល អគ្បច្សើរគ្បក្សបច្ដ្ឋយក្សដីសងឃឹម។ 

                                    រដ្ាម្ស្ដ្នដី  



 

អារម្ភរថាអារម្ភរថា  

 

  ពាក្សយច្ព្ញនន បអប រ ឺ “បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា”។ បអប ព្នយលព់្ីរច្បៀបអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ា 

ច្ែើមបីជយួច្ដ្ឋេះគ្សាយ បញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបស់ក្សសិក្សរ។ បអប ផ្េកុ្សនូវព្ត័្៌មានបទ្ដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាប ់

ច្ោយមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយច្ផ្េរបច្ច េក្សវិទ្ាច្នេះច្ៅក្សសិក្សរ។ ច្គលរាំនិត្ននបអប រឺច្ែើមបីផ្សព្វផ្ាយែល់ឃុាំ គ្សុក្ស 

និងច្ខត្ដច្ៅទ្ូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា។ បអប គ្ត្ូវបានច្រសរច្សរសគ្មាប់ច្ោយមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយ អងគក្ខរ 

ច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល និងន្ផ្ ាក្សច្ផ្សងៗច្ទ្ៀត្ន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅក្សាុងវិសយ័អភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្សមមច្ៅតាមមលូដ្ឋា នច្គ្បើគ្បាស់។ 

បអប មានលក្សា ៈែូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ៖ 

 

 ោចបត្់ន្បនបាន-បអប ោចយក្សច្ៅអនុវត្ដបានច្ៅគ្របទ់្ីក្សន្នលងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា 

 សាមញ្ា-បអប ោចច្គ្បើគ្បាសប់ានច្ដ្ឋយគ្រប់ន្ផ្ ាក្សន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរផ្ដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 

 បអប គ្ត្វូបានក្សាំ ត្ោ់ទ្ភិ្នព្ច្ដ្ឋយន្ផ្អក្សច្ៅតាមបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមសាំខាន់ៗរបស់ក្សសកិ្សរតាមរយៈ 

គ្បភព្ជាច្គ្ចើន ែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្័ត្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម (FSMIS) ន្ែលផ្េកុ្សនូវ 

ព្ត័្៌មានសាំខាន់ៗ របស់ក្សសកិ្សរ។ បញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបស់ក្សសិក្សរគ្ត្វូបានច្រវិភ្នរតាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធ 

ច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ ន ថ្នា ក់្សឃុាំ (AEA) ច្ៅទ្ូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា។ បអប មានច្ៅតាមសាែ ប័ននានា 

ែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

 វវិទ្ាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្សមក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  ន្ផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទ្ីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

បអបគ្ត្វូបានគ្របគ់្រងច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមមរុក្ខា គ្បមាញ់និងច្នសាទ្។ បអប 

គ្ត្ូវបានសរច្សរច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទ្សន្ែលមានបទ្ព្ិច្សា្ន៍ច្ៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា ។ ែូច្ច ាេះ បអប 

ផ្េកុ្សនូវបទ្ព្ិច្សា្ន៍ល អៗ សគ្មាប់អនុវត្ដបច្ច េក្សវទិ្ា។ បអប គ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខត្់ក្ខរគ្ត្តួ្ ព្ិនិត្យរបស់គ្កុ្សមក្ខរងារ 
បអបបនាេ ប់មក្សអនុម័ត្និងអនញុ្ញា ត្ច្ដ្ឋយគ្ក្សសួងក្សសិក្សមមរុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ្ សគ្មាបច់្គ្បើគ្បាសច់្ៅតាម

មូលដ្ឋា ន។ 
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១. នសចរដីអធិរាយ 

ច្ ម្ េះអត្ែបទ្   ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យជមងឺអុត្ក្ខដ ម  

ក្ខលបរចិ្ច េទ្   ន្ខមក្សរា ឆ្ា ាំ ២០០៦ 

គ្បភព្បទ្ដ្ឋា នអនវុត្ដបច្ច េក្សច្ទ្ស  Murray Maclean  

ច្គលបាំ ង នងិសារៈគ្បច្យជន ៍ ច្ែើមបីបច្ង ាើនចាំច្ េះ និងក្ខរយល់ែឹងរបស់គ្បជាក្សសិក្សរ អាំព្ីជមងឺអុត្ក្ខដ ម  

 ច្ែើមបីបច្ង ាើនជីវភ្នព្រស់ច្ៅរបស់ក្សសិក្សរច្ដ្ឋយក្ខរពារច្គ គ្ក្សបី គ្ជូក្ស 

របស់ព្ួក្សគត្់ក្សុាំឱ្យច្ក្សើត្មានជមងឺអុត្ក្ខដ ម ។ 

 ក្សសិក្សរទ្ទួ្លផ្លគ្បច្យជន៍ ច្ដ្ឋយគម នជមងឺអុត្ក្ខដ មច្ក្សើត្មានច្លើសត្វ 

ន្ែលជាក្សាំលាាំងអូសទញ ច្ ើយទាំងមិនបណាដ លឱ្យក្សូនច្គងាប់ន្ែរ ។ 

 វានឹងច្្វើឱ្យទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងក្ខន់ន្ត្គ្បច្សើរច្ ើង រវាងអាក្សបច្ច េក្សច្ទ្ស និង 

អាក្សផ្សព្វផ្ាយ និងក្សាុងចាំច្ណាមអាក្សពាក្ស់ព្័ន ធែនទ្ច្ទ្ៀត្ ។ 

    

   

លក្សាខ ឌសមគ្សបច្ៅតាមបច្ច េក្សច្ទ្ស ក្ខរផ្េេុះជមងឺអុត្ក្ខដ មនាច្ព្លបច េបុបន ាច្ៅក្សាុងឃុាំ ឬគ្បច្ទ្សជិត្ខាង 

 ក្ខរចលូទ្និ ានយ័សាំខាន់ៗ  

 មានក្ខរចូលរួមែ៏សក្សមម ព្ីភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិក្សាុងក្ខរផ្ដល់ 

ច្សវាសុខភ្នព្សត្វ។ ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ រឺមានគ្បសិទ្ធភ្នព្ 

គ្បសិនច្បើក្សសិក្សរច្ៅក្សាុងភូមិែឹង និងច្ជឿជាក្ស់ច្លើភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្ 

សត្វភូមិក្សាុងក្ខរព្ាបាលសត្វឈឺ ។ ក្ខរិយល័យផ្លិត្ក្សមម និងបសុ 

ព្ាបាល និងអងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ោចជាគ្បភព្ព្័ត្៌មានមួយ 

ថ្នច្ត្ើភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិមានគ្បសិទ្ធភ្នព្ ឬអត្់។ ក្ខរចុេះ 

ច្មើល និងជួបជាមួយក្សសិក្សរ និងភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ រឺជា 

មច្្ាបាយែ៏ល អបាំផុ្ត្ ច្ែើមបីក្សាំ ត្់អាំព្ីគ្បសិទ្ធភ្នព្របស់ភ្នា ក្ស់ងារ 

សុខភ្នព្សត្វភូមិ។  

 មស្ដ្នដីបសុច្ព្ទ្យគ្សុក្សន្ែលមានសមត្ែភ្នព្ 

 ថ្នា ាំបងាា រជមងឺអុត្ក្ខដ ម ក្ខរផ្េេុះជមងឺអុត្ក្ខដ មច្ក្សើត្ច្ ើងច្រៀងរាល់ ២-

៣ឆ្ា ាំមដងច្លើត្ាំបន់ជាច្គ្ចើន ។ 
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ក្សាុង “បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ា” ច្នេះ រឺសាំច្ៅច្លើក្សសិក្សរន្ែលចិញ្េឹម 

ច្គ គ្ក្សបី និងគ្ជូក្ស ែូច្ច ាេះសាែ នភ្នព្ច្សែាក្សិច េរបស់ក្សសិក្សរ ន្ែលបាន 

ទ្ទួ្លក្សាុងរាំច្រាងច្នេះ រឺមានក្ខរន្គ្បគ្បួលព្ីគ្ក្សច្ៅមាន។ 

ក្សសិក្សរគ្ត្ូវក្ខរគ្បន្ ល ៦០០០ច្រៀល ច្ែើមបីចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំងែល់ច្គ គ្ក្សបី 

និងគ្ជូក្សមួយក្សាល ។ 
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២. ក្ខរខែនារំនចេរនទស 

២.១- សច្ងាបក្ខរន្ នាាំបច្ច េក្សច្ទ្ស 

k> ចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំងជមងឺអុត្ក្ខដ មែល់ច្គ គ្ក្សបី គ្ជូក្ស និងព្ន្ព្របស់អាក្ស ច្ៅច្ព្លមានជមងឺអុត្ក្ខដ មផ្េេុះច្ ើងច្ៅ ភូមិ 

ឃុាំ គ្សុក្សជិត្ខាង ។ 

x> សូមគ្បយ័ត្ា ក្សុាំឱ្យសត្វឈឺ ប៉ាេះពាល់ជាមួយសត្វជា 

K> ច្ៅច្ព្លសត្វរបស់អាក្សឈ ឺសូមទក្ស់ទ្ងជាមួយភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិជាបនាេ ន់  

២.២- ក្ខរក្សត្ស់ាំគលច់្លើក្ខរន្ នាាំបច្ច េក្សច្ទ្ស  

២.២.១ ចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំងជមងអឺតុ្ក្ខដ មែលច់្គ គ្ក្សប ីគ្ជកូ្ស នងិព្ន្ព្របសអ់ាក្ស ច្ៅច្ព្លមានជមងអឺតុ្ក្ខដ មផ្េេុះ 

ច្ ើងច្ៅ ភមូ ិឃុាំ គ្សកុ្សជតិ្ខាង  

ជមងឺអុត្ក្ខដ មច្ៅក្សាុងគ្បព្័ន ធក្សសិក្សមមបុរា ក្សាុងគ្បច្ទ្ស 

 ច្ៅក្សាុងគ្បច្ទ្សក្សមពុជា ជមងឺអុត្ក្ខដ មោចបណាដ លមក្សព្ីវើរុសបីគ្បច្ភទ្ច្ផ្សងៗគា រឺគ្បច្ភទ្ O, A និង Asia 1។ 

ច្រារសញ្ញា ននជមងឺអុត្ក្ខដ មន្ែលបងាច្ ើងច្ដ្ឋយវើរុសទាំងបីគ្បច្ភទ្ច្នេះ រឺមានលក្សា ៈែូចគា ។ 

ជមងឺអុត្ក្ខដ មរឺជាជមងឺឆ្លងព្ីសត្វច្ៅសត្វ វាច្ក្សើត្ច្ ើងក្សាុងទ្គ្មង់ផ្េេុះជមងឺ។ ជាទូ្ច្ៅអគ្តាន្ែលសត្វទ្ទួ្លរងនូវ ជមងឺ 

ច្នេះខពស់រឺសត្វច្គ គ្ក្សបី និងគ្ជូក្ស ។ ជមងឺច្នេះវារើក្សរាលដ្ឋលយឺត្ៗតាមរយៈត្ាំបន់ន្ែលមានជមងឺ ។ ជា្មមតាក្ខរផ្េេុះ 

ជមងឺជាគ្ទ្ង់គ្ទយ្ាំ ច្ក្សើត្ច្ ើងច្ៅចច្នាល េះច្ព្លជាច្គ្ចើនឆ្ា ាំ។ 

ក្ខរសាំងាំននជមងឺមានរយៈច្ព្ល ព្ី ២-១៤នថង។ វវើរុសវាយគ្បហារច្លើ ច្ជើង មាត្់ និងគ្ក្សច្ព្ញទឹ្ក្សច្ដ្ឋេះននសត្វច្គ 

គ្ក្សបីន្ែលទ្ទួ្លរងជមងឺច្នេះ។ ជាលទ្ធផ្លបងាា ញែូចខាងច្គ្ក្ខម ៖ 

 សត្វមានសីត្ុ ាភ្នព្ខពស់ និងអន់សុីចាំ ីរយៈច្ព្ល ១-២សបាដ  ៍។ សត្វគ្សក្សទ្មងន់ ច្ ើយមិនសូវ 

មានទឹ្ក្សច្ដ្ឋេះឱ្យក្សូនច្ៅ (សត្វច្ម)។ 

 ព្ិក្ខរគ្ក្សចក្សច្ជើងមិនោចច្ែើរ ច្ែើមបីច្ៅវាលសុីច្មម  និងមិនោចភជួររាស់ច្រៀបចាំែី និងអូសរច្ទ្េះបាន  

 ក្សូនច្គមិនោចច្ៅច្ដ្ឋេះច្មវាងាយគ្សួលច្ ើយ 

 ច្មច្គខលេះោចនឹងរលូត្ក្សូន  

ច្ៅច្លើច្ជើងសត្វន្ែលទ្ទួ្លរងជមងឺអុត្ក្ខដ មច្នេះ ោចមានបាក្ស់ច្ត្រើឆ្លងចូល ច្ ើយោចបនដឱ្យសត្វឈឺមានរយៈ 

ច្ព្លរឹត្ន្ត្ន្វង ។ 
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ច្សេើរន្ត្គ្រប់សត្វច្គ និងគ្ក្សបីច្ព្ញវ័យទាំងអស់ ជាសេះច្សបើយព្ីជមងឺច្នេះច្ៅក្សាំ ុងច្ព្ល ២-៣សបាដ  ៍ ច្ទេះបី 

ជាយ៉ា ងច្នេះក្ស៍ច្ដ្ឋយមានអគ្តាត្ិចត្ួចណាស់ន្ែលក្សូនច្គច្នេះងាប់ ច្ៅច្ព្លជមងឺច្នេះវាយគ្បហារច្ៅច្លើមុខងារច្បេះែូង។ 

ចាំច្ពាេះគ្ជូក្ស ជមងឺអុត្ក្ខដ មបណាដ លឱ្យក្សូនគ្ជូក្សងាប់ ច្ ើយច្បើមិនងាប់ច្ទ្ វាបនដឱ្យច្ក្សើត្ែាំច្ៅច្លើច្ជើង ច្្វើឱ្យមាន 

ក្ខរប៉ាេះពាល់ែល់ក្ខរលូត្លាស់របស់ក្សូនគ្ជូក្ស។ 

វវើរុសរើក្សរាលដ្ឋលតាមរយៈក្ខរប៉ាេះពាល់ជិត្ែិត្រវាងសត្វឈឺ និងសត្វជា ឬតាមរយៈសត្វជា ប៉ាេះពាល់ជាមួយបរិ 

សាែ នន្ែលក្សខវក្ស់ ឬភក្ស់ន្ែលគ្បឡាក្ស់គ្ប ូក្សច្ៅច្ដ្ឋយច្មច្រារ។ សត្វឈឺោចចមលងវើរុសរយៈច្ព្លរ ូត្ែល់ ១០នថងច្ ើង 

មុនច្ព្លវាបងាា ញច្រារសញ្ញា  ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គម នបសុឱ្សថណាោចសាំលាប់វើរុសទាំងបីគ្បច្ភទ្ច្នេះបានច្ ើយ។ ច្ទេះជាយ៉ា ងណាក្សដី ក្ខរព្ាបាលោចក្ខត្់ 

បនែយក្ខររើក្សរាលដ្ឋលននជមងឺច្នេះ។ 

ច្គ គ្ក្សបីន្ែលជាសេះច្សបើយព្ីជមងឺ នឹងមានលទ្ធភ្នព្ក្ខរពារគ្បឆ្ាំងនឹងគ្បច្ភទ្វើរុសន្ែលនាាំឱ្យវាឈឺច្នាេះ ក្សាុង 

ក្សាំ ុងច្ព្លគ្បន្ ល ១៨ន្ខ ប៉ាុន្ន ដវាមិនោចក្ខរពារនឹងជមងឺច្នេះន្ែលបងាច្ ើងច្ដ្ឋយវើរុសគ្បច្ភទ្ច្ផ្សងបានច្ ើយ ។  

គ្បសិនច្បើសត្វបានចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រចាំច្ពាេះវើរុសគ្បច្ភទ្មួយ ច្ ើយចក្ស់ច្លើក្សទី្២ច្ៅន្ខបនាេ ប់ វាោចក្ខរពារជមងឺ 

ន្ែលបងាច្ ើងច្ដ្ឋយវើរុសគ្បច្ភទ្ច្នាេះរយៈច្ព្ល៦-១២ន្ខ ោគ្ស័យច្ៅច្លើោយុគ្បវត្ដិជមងឺ និងគ្បវត្ដិននក្ខរចក្ស់វា៉ា ក្ស់ 

សា ាំងរបស់សត្វ។ ក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រគ្បច្ភទ្វើរុសមួយ ោចក្ខរពារបានន្ត្ជមងឺមួយគ្បច្ភទ្ច្នាេះន្ត្ប៉ាុច្ណាណ េះ មិនោចក្ខរពារ 

ជមងឺន្ែលបងាច្ ើងច្ដ្ឋយវើរុសគ្បច្ភទ្ច្ផ្សងបានច្ ើយ។  គ្បសិនច្បើច្គ គ្ក្សបីឈឺន្ែលបងាច្ដ្ឋយវើរុសគ្បច្ភទ្ណាមួយព្ី មុន 

ព្ួក្សវាគ្បន្ លជាោចក្ខរពារជាមួយនឹងជមងឺគ្បច្ភទ្ច្នាេះរ ូត្ ែល់ ១២ន្ខបនាេ ប់ព្ីចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រមដង។  

 

 Cm¶WGutkþamGacbNþal[kUneKagab; enAeBl 

EdlvIrusvayRbharelIsac;duMebHdUg 

 kUnRCUkPaKeRcIn  RbEhlCagab;enAkMLúgeBl 

pÞúHCm¶WGutkþam ehIykUnRCUkPaKeRcInEdlenArs;nwg 

manbBaðaeCIgraMuér: niglUtlas;yWt 
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គ្ក្សមុ  នុផ្លិត្វា៉ា ក្សស់ា ាំងោចមាន 

 វា៉ា ក្ស់សា ាំងជមងឺន្ែលបងាច្ ើងច្ដ្ឋយវើរុសមួយគ្បច្ភទ្ ត្ួយ៉ា ងែូចជា ថ្នា ាំបងាា រវើរុសគ្បច្ភទ្ O។ ថ្នា ាំបងាា រ 

ច្នេះច្ៅថ្ន ម៉ា ូវូា៉ា  ង ់។  

 ថ្នា ាំបងាា រជមងឺន្ែលបងាច្ ើងច្ដ្ឋយវើរុសច្គ្ចើនគ្បច្ភទ្ ន្ែលជាទូ្ច្ៅភ្នរច្គ្ចើនគ្ត្ូវបានច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅក្សាុង 

ត្ាំបន់ោសុីោច្រាយ៍ ន្ែលថ្នា ាំបងាា រ ច្នេះច្ៅថ្ន គ្ទី្វា៉ា  ង់ ច្ដ្ឋយមានផ្េកុ្សវើរុសគ្បច្ភទ្ O, A, និង 

Asia 1។ ច្ ើយវា៉ា ក្ស់សា ាំង គ្ទី្វា៉ា  ង់ ច្នាេះមានត្នមលនថ លជាង ម៉ាូ វូា៉ា  ង់។ 

វា៉ា ក្សស់ា ាំងជមងអុឺត្ក្ខដ ម 

 គ្ត្ូវន្ថរក្សាទុ្ក្សច្ៅក្សន្នលងគ្ត្ជាក្ស់ជាប់ជានិច េ ចប់តាាំងព្ីក្សន្នលងផ្លិត្រ ូត្ែល់ច្ព្លចក្ស់ ច្បើមិនែូច្ចា េះ 

ច្ទ្ ថ្នា ាំបងាា រទាំងច្នាេះនឹងគម នគ្បសិទ្ធភ្នព្។ 

 គ្ត្ូវចក្ស់ថ្នា ាំតាមបច្ច េក្សច្ទ្សបសុច្ព្ទ្យ ច្ៅគ្រប់ច្ព្លចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំង 

ច្ៅក្សាុងគ្បច្ទ្សក្សមពុជា វា៉ា ក្ស់សា ាំងជមងឺសត្វក្សាំរមានច្រច្គ្បើណាស់ ច្លើក្សន្លងន្ត្ក្សាុងសាែ នភ្នព្ខលេះ ន្ែលរាជរដ្ឋា  ភិបាល 

ោចផ្ដល់ជាមូលនិ្ិសច្ស្ដ្ងាគ េះបនាេ ន់។ ក្ខរផ្េេុះជមងឺច្ៅន្ត្បនដរើក្សរាលដ្ឋល ច្ៅច្ព្លន្ែលមានក្ខរច្ក្សើនច្ ើងក្ខរច្្វើ 

ចលនាសត្វច្គ-គ្ក្សប ីព្ីត្ាំបន់មួយច្ៅត្ាំបន់មួយច្ែើមបីច្គ្បើជាក្សាំលា ាំងអូសទញក្សាុងក្សាំ ុងច្ព្លមាត្់ និងច្ជើងរបស់សត្វឈឺ។ 

 ក្សាុងច្ព្លផ្េេុះជមងឺអុត្ក្ខដ ម ក្សសិក្សរព្ាបាលច្ដ្ឋយច្គ្បើឱ្សថបុរា  ច្ដ្ឋយព្ាបាលច្ៅក្សន្នលងន្ែលសត្វឈឺ ែូចជា 

ច្ៅច្លើច្ជើង មាត្់ និងចក្ស់ថ្នា ាំផ្ង ។ ជាទូ្ច្ៅ ក្ខរផ្េេុះជមងឺមានែាំច្ ើរក្ខរយ៉ា ងច្ព្ញទ្ាំ ឹងតាមក្សាំលាាំងរបស់វា។ 

ក្សសកិ្សរភ្នរច្គ្ចើន 

 ែឹងព្ីច្រារសញ្ញា ននជមងឺអុត្ក្ខដ ម ន្ែលភ្នរច្គ្ចើនបានច្ឃើញច្រារសញ្ញា ច្នេះច្ៅច្ព្លណាមួយ 

 ោចសាគ ល់ច្រារសញ្ញា ន្ែលគ្បុងនឹងច្លចច្ចញជាជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

 មិនយល់ព្ីក្សមមវិ្ីចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រជាគ្បចាំន្ែលច្រៀបចាំច្ ើងច្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលសគ្មាប់ក្ខរពារជមងឺសាទឹ្ក្ស 

ច្គ គ្ក្សបី ច្ ើយវាមិនោចក្ខរពារជមងឺអុត្ក្ខដ មបានច្ទ្ ។ 

 មិនែឹងថ្ន មានថ្នា ាំបងាា រសគ្មាប់ក្ខរពារជមងឺអុត្ក្ខដ មផ្ង 

 មិនចង់ចាំណាយលុយច្លើក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំក្ខរពារ ច្ៅច្ព្លន្ែលសត្វរបស់គត្់មានសុខភ្នព្ល អ ច្ដ្ឋយគត្់ 

រិត្ថ្នគម នចាំច្ ញអវីសគ្មាប់គត្់ រឺគត្់រំព្ឹងច្លើយុទ្ធនាក្ខររបស់រដ្ឋា ភិបាល ឬក្ស៏រាំច្រាងរបស់អងគក្ខរ 

នានា ច្ែើមបីច្ចញគ្បាក្ស់ចាំច្ណាយច្លើវា៉ា ក្ស់សា ាំង និងច្សវាក្សមមច្ផ្សងៗ។ 

ច្ៅច្ព្លផ្េេុះជមងឺ ក្ខរិយល័យផ្លិត្ក្សមម និងបសុព្ាបាល គ្បន្ លជាចុេះច្ៅគ្បមូលយក្សវត្ែុវិភ្នរព្ីសត្វឈឺ 

និងបញ្ជនូមក្ស នាយក្សដ្ឋា នផ្លិត្ក្សមម និងបសុព្ាបាលច្ែើមបីវិភ្នររក្សគ្បច្ភទ្វើរុសន្ែលបងាជមងឺអុត្ក្ខដ ម ។ 
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អនុសាសន៍សំខាន់ៗរនងុក្ខរចារ់វ៊រ់សាងំ 

ច្ៅច្ព្លន្ែលមានជមងឺផ្ េេុះច្ ើងច្ៅភូមិ ឃុាំជិត្ខាង ក្សសិក្សរន្ែលច្ៅត្ាំបន់ន្ែលមិនទន់ផ្េេុះជមងឺគ្ត្ូវ ៖ 

 សាំ មូព្រឱ្យភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ និងគ្បធានភូមិ ផ្ដល់ព្័ត្៌មានែល់មាេ ស់សត្វ និងច្រៀបចាំក្សមមវិ្ី 

ចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រច្ៅក្សាុងភូមិ ។ 

 ច្លើក្សទឹ្ក្សចិត្ដឱ្យក្សសិក្សរច្ផ្សងច្ទ្ៀត្ចូលរួមក្សាុងក្ខរផ្ដល់ព្័ត្៌មានព្ីក្ខរផ្េេុះជមងឺ និងក្សមមវិ្ីចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំង 

 ច្ោយគ្បាក្ស់ែល់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិច្ែើមបីទិ្ញថ្នា ាំបងាា រ រួមបញ្េលូទាំងនថ លច្្វើែាំច្ ើរ និងនថ លទឹ្ក្ស 

ក្សក្សសគ្មាប់ក្ខល ច្សស ។ 

 ចប់ច្គ គ្ក្សបី និងគ្ជូក្សទុ្ក្ស ច្គ្ពាេះភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិោចមក្សចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រែល់ផ្ េេះ ច្ដ្ឋយគ្គន់ 

ន្ត្ចាំណាយច្លើនថ លច្សវាបន្នែម ។ 

 ចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំងែល់សត្វន្ែលច្ទ្ើបមក្សែល់ថ មីច្ៅក្សាុងភូមិរួមទាំងសត្វ នាាំចូល ឬច្ទ្ើបនឹងច្ក្សើត្ 

 ផ្ដល់ចាំច្លើយត្បែល់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ និងគ្បធានភូមិអាំព្ីគ្បសិទ្ធភ្នព្ននក្ខរផ្ដល់ព្័ត្៌មាន និង 

ក្សមមវិ្ីចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រជមងឺ ច្ ើយច្លើក្សច្ ើងព្ីច្សចក្សដីគ្ត្ូវក្ខរបន្នែមក្សាុងក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ ។ 

មានវា៉ា ក្ស់សា ាំងជមងឺអុត្ក្ខដ មគ្បច្ភទ្គ្ទី្វា៉ា  ង់ ោចបញ្ញជ ទិ្ញតាមរយៈក្សន្នលងច្ែប៉ាូលក្ស់ថ្នា ាំសត្វច្ៅទី្គ្ក្សុងភាាំច្ព្ញ។ 

ចាំន្ ក្សឯថ្នា ាំបងាា រជមងឺគ្បច្ភទ្ Pfizer គ្ទី្វា៉ា  ង់ ោចបញ្ញជ ទិ្ញព្ីភ្នា ក្ស់ងាររបស់គ្ក្សុម  ុន ណាវិត្ក្សូ ។ វា៉ា ក្ស់សា ាំង 

ទាំងច្នេះរឺជាគ្បច្ភទ្ែបក្សាុងក្សាំរិត្ច្ផ្សងៗគា  (100cc និង 50cc). ចាំច្ពាេះរច្បៀបច្គ្បើគ្បាស់វា៉ា ក្សស់ា ាំង មានបងាា ញជូន 

ក្សាុងតារាងខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ៖ 

តារាងទ្១ី  ក្ខរន្ នាាំច្លើក្ខរច្គ្បើគ្បាសវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំងជមងអុឺត្ក្ខដ មគ្បច្ភទ្ Posi-FMD trivalent ន្ែលផ្លតិ្ច្ដ្ឋយ Pfizer 
 

រច្បៀបច្គ្បើគ្បាស់ថ្នា ាំបងាា រជមងឺអុត្ក្ខដ មគ្បច្ភទ្ Posi-FMD trivalent ន្ែលផ្លិត្ច្ដ្ឋយ Pfizer 

គ្បច្ភទ្សត្វ ក្សាំរតិ្ច្គ្បើ ោយនុ្ែលគ្ត្វូចក្សថ់្នា ាំ ក្សមមវិ្ ចីក្សថ់្នា ាំ រយៈច្ព្លក្ខរពារជមង ឺ

ច្គ និង គ្ក្សបី ២ ច្ស ច្ស ក្សាុង១ក្សាល ោយុចបព់្ី៤ន្ខច្ ើងច្ៅ 
ចក់្ស២ែង 

ក្សាុងចច្នាល េះ១ន្ខ 
៦ន្ខ 

គ្ជូក្ស ២ ច្ស ច្ស ក្សាុង១ក្សាល ោយុចបព់្ី២ន្ខច្ ើងច្ៅ 
ចក់្ស២ែង 

ក្សាុងចច្នាល េះ១ន្ខ 
៦ន្ខ 

ព្ន្ព្ ១ ច្ស ច្ស ក្សាុង១ក្សាល ោយុចបព់្៣ីន្ខច្ ើងច្ៅ 
ចក់្ស២ែង 

ក្សាុងចច្នាល េះ១ន្ខ 
៦ន្ខ 
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ទ្ផី្ារលក្សថ់្នា ាំបងាា រ 

 ត្គ្មូវក្ខរថ្នា ាំបងាា រជមងឺអុត្ក្ខដ មនាច្ព្លបច េបុបន ាច្នេះ រឺត្ិចត្ួចណាស់។ ក្សាុងក្សរ ីគម នយុទ្ធនាក្ខរន្សវងរក្សទី្ផ្ារ 

ត្គ្មូវក្ខរថ្នា ាំបងាា រជមងឺអុត្ក្ខដ មច្ៅន្ត្មានក្សាំរិត្ទបែន្ែល ច្ទេះបីជាយ៉ា ងច្នេះក្ស៏ច្ដ្ឋយមានក្ខរចងអលុបងាា ញថ្ន ត្គ្មូវ 

ក្ខរនឹងោចច្ក្សើនច្ ើងតាមរយៈក្ខរន្សវងរក្សទី្ផ្ារយ៉ា ងសក្សមមច្ៅច្ព្លមានជមងឺអុត្ក្ខដ មផ្េេុះច្ ើងច្ៅត្ាំបន់ជិត្ខាង ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ច្ែើមបីឱ្យក្សមមវិ្ីចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រទ្ទួ្លបានច្ជារជ័យ រួរន្ត្ផ្ដល់គ្បាក្ស់ច្លើក្សទឹ្ក្សចិត្ដគ្រប់គ្គន់ ែល់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្ 

សត្វភូមិ ច្ែើមបីឱ្យព្ួក្សច្រចូលរួមក្សាុងក្ខរងារច្នេះ ។ តារាងខាងច្គ្ក្ខមជាក្ខរផ្ដល់ជាឧទ រ ៍ននគ្បាក្ស់ចាំ លូរបស់ភ្នា ក្ស់ 

ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិន្ែលទ្ទួ្លខុសគ្ត្ូវចាំនួនសត្វែ៏ច្គ្ចើន ។ 

តារាងទ្២ីវគ្បាក្សច់ាំច្ ញជាឧទ រ រ៍បសភ់្នា ក្សង់ារសខុភ្នព្សត្វភមូបិានមក្សព្កី្សមមវិ្ ចីក្សថ់្នា ាំបងាា រ 
 

គ្បាក្សច់ាំ លូជាឧទ រ រ៍បសភ់្នា ក្សង់ារសខុភ្នព្សត្វភមូបិានមក្សព្កី្សមមវិ្ ចីក្សថ់្នា ាំបងាា រ 

គ្បច្ភទ្សត្វ 
ចាំននួ 

(ក្សាល) 

ចក្សវ់ា៉ា ក្ស់សា ាំង 

(ភ្នររយ) 

ចាំននួសត្វបានចក្ស ់

វា៉ា ក្ស់សា ាំង(ភ្នររយ) 

សរបុ 

(ច្សច្ស) 

វា៉ា ក្ស់សា ាំងជមង ឺ

អុត្ក្ខដ ម(៣០ច្សច្ស 

ក្សាុង១ែប) 

ត្នមលវា៉ា ក្ស់សា ាំង 

(ច្រៀល) 

គ្បាក្សច់ាំ លូរបស ់ 

ភ ស ភ (ច្រៀល) 

គ្បាក្សច់ាំច្ ញរបស ់ 

ភ ស ភ (ច្រៀល) 

ច្គអូសទញ ១០០ ៥០ ៥០ ២០០ ៧ ៤៨០ ០០០ ៦០០ ០០០ ១២០ ០០០ 

ច្មច្គព្ូជ ១០០ ៥០ ៥០ ២០០ ៧ ៤៨០ ០០០ ៦០០ ០០០ ១២០ ០០០ 

ច្មគ្ជូក្សព្ូជ ១០ ៥០ ៥ ២០ ១ ៤៨០ ០០ ៦០០ ០០ ១២០ ០០ 

គ្ជូក្សបាំប៉ាន ១៥០ ៥០ ៧៥ ៣០០ ១០ ៧២០ ០០០ ៩០០ ០០០ ១៨០ ០០០ 

សរុប ៣៦០ ២០០ ១៨០ ៧២០ ២៤ ១ ៧២៨ ០០០ ២ ១៦០ ០០០ ៤៣២ ០០០ 

 

  

fñaMbgáarCm¶WGutkþam naMcUlBIRbeTsevotNam 

fñaMbgáarRtUvTukenAkEnøgRtCak;rhUtdl;eBlcak; 

fñaMkarBarCm¶WGutkþam minEmnmanlk;RKb; 

kEnøg b¤tUblk;fñaMstVeTb:uEnþGacrk)antam 

ry³kareRbIR)as;bNþajTIpSarmanRsab; 
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ចាំណា ាំ  - ៣០ ច្ស ច្ស ក្សាុង ១ែប 

  - ១ែប ត្នមល ៧២ ០០០ច្រៀល 

  - សគ្មាបភ់្នា ក្សង់ារសុខភ្នព្សត្វភមូ ិចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំង ១ែសូ ត្នមល ៤ ៨០០ច្រៀល 

  - សគ្មាបក់្សសិក្សរ ចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំង ១ច្លើក្ស ត្នមល ៦ ០០០ច្រៀល 

 តាមតារាងខាងច្លើច្នេះ បងាា ញព្ីសក្ខដ នុព្លភ្នព្ននគ្បាក្ស់ចាំ លូរបស់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ ន្ែលព្ួក្សច្ររួរ 

ន្ត្ទ្ទួ្លបានផ្លគ្បច្យជន៍ព្ីសងគមខលេះ ច្បើសិនជាមានក្ខរច្រៀបចាំក្សមមវិ្ីចក្ស់បងាា រជមងឺអុត្ក្ខដ ម ។ 

២.២.២. សមូគ្បយត័្ា ! ក្សុាំឱ្យសត្វឈឺប៉ាេះពាលជ់ាមយួសត្វជា 

ចលនាសត្វព្ិបាក្សគ្រប់គ្រងណាស់ ច្ៅក្សាុងគ្បព្័ន ធក្សសិក្សមមក្សាុងគ្បច្ទ្សក្សមពុជា។ ក្សាុងក្សាំ ុងច្ព្លផ្េេុះជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

ន្ែលច្ក្សើត្មានចាំច្ព្លរែូវភជួររាស់ ន្ែលជាទូ្ច្ៅចលនាសត្វបានច្ក្សើនច្ ើង ព្ីភូមិមួយច្ៅភូមិមួយ ព្ីឃុាំមួយច្ៅឃុាំមួយ 

ច្ែើមបីបាំច្ព្ញត្គ្មូវក្ខរក្សាំលា ាំងអូសទញ ។ 

ច្ៅតាមផ្េេះក្សាុងក្សាំ ុងច្ព្លផ្េេុះជមងឺចលនាសត្វគ្បន្ លជាថយចុេះព្ីច្គ្ពាេះច្ៅច្ព្លសត្វឈឺគ្ត្ូវចងទុ្ក្សច្ៅច្គ្ក្ខម 

ផ្េេះចប់តាាំងព្ីសត្វព្ិបាក្សក្សាុងក្ខរច្ែើរ ។ 

ចាំច្ពាេះភ្នព្មិនោចគ្រប់គ្រងបាននូវចលនាសត្វន្ែលច្ក្សើត្មានក្សនលងមក្ស គ្រួសារនីមួយៗគ្ត្ូវច្្វើក្ខរសាំច្រចចិត្ដ 

ច្ដ្ឋយខលនួឯងអាំព្ីរច្បៀបគ្រប់គ្រងចលនាសត្វច្ៅច្ព្លន្ែលមានជមងឺផ្ េេុះច្ ើងច្ៅត្ាំបន់ជិត្ខាង ច្ ត្ុែូចច្នេះច្ ើយ ច្ទ្ើបព្ុាំ 

មានលទ្ធភ្នព្ក្សាុងក្ខរផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យបានសមគ្សប នូវអវីន្ែលនឹងច្្វើច្ែើមបីក្ខត្់បនែយក្ខរប៉ាេះពាល់រវាងសត្វឈឺ និងសត្វ 

មានសុខភ្នព្ល អ ។ 

ែូច្ច ាេះយុទ្ធវិ្ីែ៏ល អបាំផុ្ត្ច្ែើមបីផ្ ដល់ព្័ត្៌មានែល់ក្សសិក្សរ នូវក្សតាដ បច្ច េក្សច្ទ្សសាំខាន់ៗក្សាុងក្ខរចាំលងជមងឺ ន្ែលក្សាំព្ុង 

ច្ក្សើត្មានច្ ើងរឺៈ 

 ក្ខរចាំលងជមងឺច្ក្សើត្ច្ ើងច្ៅច្ព្លសត្វឈឺប៉ាេះពាល់យ៉ា ងជិត្ែិត្ជាមួយសត្វមានសុខភ្នព្ល អ 

 សត្វឈឺោចរចាំលងវើរុសរយៈច្ព្ល១០នថងមុនច្ព្លច្ចញច្រារសញ្ញា  

បញ្ញា ទាំងច្នេះ រួរន្ត្ោចច្្វើឱ្យក្សសិក្សរមានក្ខរយល់ែឹងថ្ន ជមងឺអុត្ក្ខដ មរឺជាបញ្ញា មួយច្ៅក្សាុងភូមិ។ មា៉ា ងវិញ 

ច្ទ្ៀត្ក្សសិក្សរទាំងអស់ច្ៅក្សាុងភូមិរួរន្ត្ចូលរួមក្សាុងក្សមមវិ្ីគ្បយុទ្ធនឹងជមងឺអុត្ក្ខដ មទាំងអស់គា ។ គ្បសិនច្បើមានន្ត្ក្សសិក្សរ 

មួយចាំនួនត្ូចចូលរួមច្ៅច្ព្លន្ែលមានជមងឺអុត្ក្ខដ មផ្េេុះច្ ើងច្ៅក្សាុងភូមិ ជមងឺច្នេះនឹងោចបនដរើក្សរាលដ្ឋលែល់សត្វថ មីច្ទ្ៀត្ 

ច្ៅក្សាុងភូមិ ច្ ើយគ្បន្ លជាោចរាលដ្ឋលែល់សត្វន្ែលបានចក្ស់ថ្នា ាំក្ខរពាររួចច្ ើយច្ទ្ៀត្ផ្ង។  

 

២.២.៣ ច្ៅច្ព្លន្ែលសត្វរបសអ់ាក្សឈឺ សមូទក្សទ់្ងភ្នា ក្សង់ារសខុភ្នព្សត្វភមូជិាបនាេ ន ់

  គ្បសិនច្បើសត្វរបស់អាក្សឈឺ អាក្សរួរន្ត្គ្បាប់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ ន្ែលគត្់ោចព្ិនិត្យច្មើល និងព្ាបាល 

សត្វរបស់អាក្សបាន និងគ្បាប់គត្់ព្ីបញ្ញា អវីន្ែលអាក្សចង់ែឹង ។ 
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២.៣- ផ្លចាំច្ ញន្ផ្ាក្សច្សែាកិ្សច េ 

ក្ខរវិភ្នរច្សែាក្សិច េក្សាុងក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យជមងឺអុត្ក្ខដ មចាំច្ពាេះគ្ក្សុមគ្រួសារ ២គ្បច្ភទ្ មានបងាា ញជូនខាងច្គ្ក្ខមៈ 

 គ្រួសារន្ែលមានច្គច្គ្បើជាក្សាំលាាំងអូសទញចាំនួន ២ក្សាល 

 គ្រួសារន្ែលមានច្គច្មព្ូជចាំនួន ១ក្សាល 

ក្ខរវិភ្នរច្សែាក្សិច េចាំច្ពាេះគ្រួសារន្ែលមានច្គច្គ្បើជាក្សាំលា ាំងអូសទញចាំនួន ២ក្សាល ក្សាុងរយៈច្ព្ល ៣ន្ខ រឺ 

ច្ៅច្ព្លចប់ច្ផ្ ដើមរែូវវសា បានបងាា ញថ្នៈ 

 គ្បសិនច្បើច្គច្គ្បើជាក្សាំលាាំងអូសទញ២ក្សាល បានចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ២ែង ច្គទាំង២ច្នាេះគម នជមងឺច្ក្សើត្ 

ច្ ើងច្ទ្ 

 គ្បសិនច្បើច្គច្នាេះមិនបានចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រច្ទ្ ព្ួក្សវានឹងឈឺ ច្ ើយជាលទ្ធផ្លក្សសិក្សរគ្ត្ូវជួលសត្វច្រមក្ស 

ច្ែើមបីភជួររាស់ ច្រៀបចាំែី និងចាំណាយលុយជាច្គ្ចើនច្លើក្ខរព្ាបាល(ច្ជើងសត្វច្ែើមបីក្សុាំឱ្យសត្វឈឺរយៈ 

ច្ព្លយូរ) និងច្លើក្ខរទិ្ញច្មម ព្ីច្គ្ពាេះសត្វមិនោចច្ែើរសុីច្មម ច្ដ្ឋយខលនួវាបាន ។ ជាលទ្ធផ្លក្ខរភជួរ 

រាស់បានបញ្េប់ទន់ច្ព្ល ច្ ើយគម នប៉ាេះពាល់ែល់ទិ្ន ាផ្លគ្សូវច្ទ្ ។ ជាក្ខរព្ិត្ គ្បសិនច្បើក្ខរផ្េេុះជមងឺ 

មានទ្ាំ ាំ្ាំច្្ង ត្នមលជួលក្សាំលា ាំងភជួររាស់គ្បន្ លជាច្ក្សើនច្ ើង ច្បើច្យងច្ៅច្លើក្សងវេះខាត្ក្សាំលាាំងសត្វ 

សគ្មាប់ភជួររាស់។ ច្លើសព្ីច្នេះច្ៅច្ទ្ៀត្លក្សាខ ឌននរែូវ គ្បន្ លជាអាំច្ណាយផ្លសគ្មាប់ក្ខរផ្េេុះ 

ច្ ើង ននជមងឺន្ែលច្្វើឱ្យមានក្ខរប៉ាេះពាល់ែល់ក្ខរច្រៀបចាំែី ែូច្ច ាេះទិ្ន ាផ្លគ្សូវោចមានក្ខរប៉ាេះពាល់ 

យ៉ា ងខាល ាំង។ វាក្ស៏បងាា ញផ្ងន្ែរថ្ន ច្ៅច្ព្លន្ែលច្គគ្សក្សទ្មងន់ក្សាុងក្សាំ ុងច្ព្លឈឺ។ ច្នេះរឺក្ខរបច្ងាើត្ 

បញ្ញា ែ៏្ាំក្សាុង ក្សាំ ុងច្ព្លន្ខបនដបនាេ ប់ ។ 

ក្ខរវិភ្នរច្នេះ បងាា ញព្ីក្ខរន្បរច្ៅរក្សក្ខរវិនិច្យរច្លើក្ខរចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំងគ្បក្សបច្ដ្ឋយសក្ខដ នុព្លភ្នព្។ រួរឱ្យ 

ក្សត្់សាំគល់ផ្ងន្ែរថ្ន ឥទ្ធិព្លននជមងឺអុត្ក្ខដ មនឹងន្គ្បគ្បួលោគ្ស័យច្ៅច្លើច្ព្លច្វលាននឆ្ា ាំ ។ 

 

តារាងទ្ ី៣  ក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបច្សែាក្សចិ េរវាងក្ខរអនវុត្ដន ៍នងិក្ខរមនិបានអនវុត្ដក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យជមងអឺតុ្ក្ខដ ម 

ចាំច្ពាេះគ្រសួារន្ែលមានច្គក្សាំលាាំង២ក្សាលច្ៅច្ែើមរែវូវសា 

ក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបច្សែាក្សិច េរវាងក្ខរអនុវត្ដន៍ និងក្ខរមិនបានអនុវត្ដក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

ចាំច្ពាេះគ្រួសារន្ែលមានច្គក្សាំលាាំង២ក្សាលច្ៅច្ែើមរែូវវសា 

បរយិយ 
មនិមានក្ខរអនវុត្ដនក៍្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យជមងអឺតុ្ក្ខដ ម អនវុត្ដក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យជមងអឺតុ្ក្ខដ ម 

ឯក្សតា ត្នមលឯក្សតា ចាំននួឯក្សតា ត្នមល(ច្រៀល) ឯក្សតា ត្នមលឯក្សតា ចាំននួឯក្សតា ត្នមល(ច្រៀល) 

ត្នមលន្គ្បគ្បួល         

ក្ខរច្រៀបចាំែី  ិក្សតា ៦០ ០០០ ១,៥ ៩០ ០០០  ិក្សតា ៦០ ០០០ ០ ០ 
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ក្ខរព្ាបាល  ២០ ០០០ ២ ៤០ ០០០  ២០ ០០០ ០ ០ 

វា៉ា ក់្សសា ាំង  ៦ ០០០ ០ ០  ៦ ០០០ ៤ ២៤ ០០០ 

ចាំ ី រ.គ្ក្ស ១០០ ៩០ ៩ ០០០ រ.គ្ក្ស ១០០ ០ ០ 

ត្នមលសរបុ    ១៣៩ ០០០    ២៤ ០០០ 

ក្ខរវិភ្នរច្សែាក្សិច េចាំច្ពាេះគ្រួសារ ន្ែលជាមាេ ស់ច្មច្គ១ក្សាលច្ឃើញថ្ន មានគ្បាក្ស់ចាំច្ ញយ៉ា ងចាស់។ ច្បើ 

និយយឱ្យខលីរឺថ្ន ក្សូនច្គនឹងងាប់គ្បសិនច្បើច្មច្គមិនបានចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំង។ 

 

តារាងទ្ ី៤  ក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបច្សែាក្សចិ េរវាងក្ខរអនវុត្ដ នងិក្ខរមនិបានអនវុត្ដក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យជមងអឺតុ្ក្ខដ មចាំច្ពាេះ 

គ្រសួារន្ែលមានច្មច្គ១ក្សាល 

ក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបច្សែាក្សិច េរវាងក្ខរអនុវត្ដ និងក្ខរមិនបានអនុវត្ដក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

ចាំច្ពាេះគ្រួសារន្ែលមានច្មច្គ១ក្សាល 

បរយិយ 

មនិមានអនវុត្ដក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យជមងឺអតុ្ក្ខដ ម អនវុត្ដក្ខរគ្ត្ួត្ព្និតិ្យជមងអឺុត្ក្ខដ ម 

ឯក្សតា ត្នមលឯក្សតា ចាំននួឯក្សតា ត្នមល(ច្រៀល) ឯក្សតា ត្នមលឯក្សតា ចាំននួឯក្សតា ត្នមល(ច្រៀល) 

ត្នមលន្គ្បគ្បួល         

កូ្សនច្គងាប់ ក្សាល ២០០ ០០០ ១,០ ២០០ ០០០ ក្សាល ២០០ ០០០ ០ ០ 

ក្ខរព្ាបាល  ២០ ០០០ ១ ២០ ០០០  ២០ ០០០ ០ ០ 

វា៉ា ក់្សសា ាំង ក្សាំរិត្ ៦ ០០០ ០ ០ ក្សាំរិត្ ៦ ០០០ ២ ១២ ០០០ 

ត្នមលសរបុ    ២២០ ០០០    ១២ ០០០ 

ក្ខរវិភ្នរទាំងច្នេះ រួរន្ត្ទុ្ក្សជាក្ខរន្ នាាំប៉ាុច្ណាណ េះ។ ច្ៅច្ព្លរាំនិត្ន្ែល (គម នក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ) នឹងន្ត្ងន្ត្ 

បណាដ លឱ្យមានជមងឺច្ក្សើត្ច្ ើង ច្ ើយជមងឺមិនន្ត្ងន្ត្បណាដ លឱ្យក្សូនច្គងាប់ច្ទ្ ។ 
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៣. ក្ខរខែនានំលើក្ខរងារផ្សរវផ្ាយ 

  ច្សចក្សដីន្ នាាំក្សាុងក្ខរផ្សព្វផ្ាយ ច្រៀបរាប់អាំព្ីក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយតាមឃុាំ។ ច្សចក្សដីន្ នាាំទាំងច្នេះ ោចគ្ត្ូវបាន 

អនុម័ត្ឱ្យច្្វើក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សាុងត្ាំបន់អនុវត្ដន៍្ាំៗ ែូចជា ក្សាំរិត្គ្សុក្ស ច្ខត្ដ ... ។ 

៣.១- ក្ខរច្រៀបចាំសាែ បន័ 

អាក្សន្ែលចូលរួមក្សាុងក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយរឺៈ 

k- មស្ដ្នដីននក្ខរិយល័យផ្លិត្ក្សមម និងបសុព្ាបាលច្ខត្ដ-គ្ក្សុង។ មស្ដ្នដីន្ែលជាសមាជិក្សច្ៅថ្នា ក្ស់ច្នេះ គ្ត្ូវ 

ទ្ទួ្លខុសគ្ត្ូវចាំច្ពាេះក្ខរសគ្មបសគ្មួលននក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ។ 

x- មស្ដ្នដីបសុច្ព្ទ្យននក្ខរិយល័យក្សសិក្សមមគ្សុក្ស ច្គ្ក្ខមក្សិច េសនាច្ែើមបីច្រៀបចាំសក្សមមភ្នព្ក្ខរងារច្ៅក្សាុង 

គ្សុក្ស។ គ្បធានក្ខរិយល័យក្សសិក្សមមគ្សុក្សនឹងមានត្ួនាទី្ជាអាក្សគាំគ្ទ្ក្សមមវិ្ីផ្ងន្ែរ។ 

K- ចាំច្ពាេះភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ គ្បសិនច្បើគ្ត្ូវបានបញ្េលូច្ៅក្សាុងសមារមភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ 

ច្នាេះក្ខរច្រៀបចាំនផ្ េក្សាុងរបស់សមារមច្នេះ គ្ត្ូវបានព្ិចរណា និងយក្សចិត្ដទុ្ក្សដ្ឋក្ស់។ ឧទ រ  ៏ 

គ្បធានននសមារម ច្នេះមានត្ួនាទី្សាំខាន់ណាស់ក្សាុងក្ខរែឹក្សនាាំសមារម ។  

X- ោជាា ្រភូមិ-ឃុាំ ជាជាំនួយក្សាុងក្ខរអនុវត្ដសក្សមមភ្នព្ក្ខរងារច្នេះ ។  

g- អាក្សផ្គត្់ផ្ គង់វា៉ា ក្ស់សា ាំង។ ក្ខរផ្គត្់ផ្ គង់វា៉ា ក្ស់សា ាំងច្នេះ ោគ្ស័យច្លើក្ខរបញ្ញជ ទិ្ញ។ 

c- ក្សសិក្សរចូលរួមផ្ដល់ព្័ត្៌មាន ចាំណាយច្លើក្ខរទិ្ញថ្នា ាំក្ខរពារ និងផ្ដល់ចាំច្លើយត្បសដីព្ីគ្បសិទ្ធភ្នព្នន 

ក្សមមវិ្ីច្នេះ ។ 

៣.២- ន្ផ្នក្ខរសក្សមមភ្នព្ 

ន្ផ្នក្ខរសក្សមមភ្នព្ច្នេះមានរយៈច្ព្លជាង៥ន្ខ រួមមាន ក្ខរបងាា ញព្ីន្ផ្នក្ខរ ក្ខរអនុវត្ដន៍ និងែាំណាក្ស់ក្ខល 

ព្ិនិត្យច្ ើងវិញ និងក្ខរវាយត្នមល។ ច្ៅច្ព្លអនុវត្ដន៍ក្សមមវិ្ីគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យច្ែើមបីទ្ប់ទ្ល់នឹងក្ខរផ្េេុះជមងឺអុត្ក្ខដ ម ក្សមមវវិ្ីច្នេះ 

ោចគ្ត្ូវចប់ច្ផ្ ដើមច្្វើច្ៅក្សាុងច្ព្លច្វលាណាមួយននឆ្ា ាំ។  ក្ខរបងាា ញជាឧទ រ ៍ព្ីន្ផ្នក្ខរសក្សមមភ្នព្ ន្ែលនឹងចក្ស់ 

វា៉ា ក្ស់សា ាំងច្ៅន្ខឧសភ្នែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

គ្ក្ខ វកិ្សទ្១ី  ន្ផ្នក្ខរសក្សមមភ្នព្សគ្មាបក់្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យជមងអឺតុ្ក្ខដ ម 

ន្ផ្នក្ខរក្ខរងារសគ្មាប់ក្សមមវិ្ីគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

សក្សមមភ្នព្ក្ខរងារ 
ន្ខ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទ្ីក្សន្ន លងអនវុត្ដន ៍             

ក្ខរគ្បជុាំច្ៅឃុាំច្លើក្សទ្ី១ ទ្ី២ និងទ្ី៣             

ក្ខរផ្សព្វផ្ាយែាំណាក់្សក្ខល១ និង២             
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ក្ខរចក់្សវា៉ា ក់្សសា ាំង             

ក្ខរតាមដ្ឋន             

ក្ខរគ្បជុាំយក្សចាំច្ ើយត្បព្ីក្សសិក្សរ             

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្និិត្យអាក្សសាំរបសាំរួលថ្នា ក់្សគ្សុក្ស             

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្និិត្យថ្នា ក់្សច្ខត្ដ             

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទ្កី្សន្នលង 

គ្រប់ភូមិទាំងអស់ច្ៅក្សាុងឃុាំ គ្ត្វូបានក្សាំ ត្់ជាត្ាំបន់ច្គលច្ៅ ចប់តាាំងព្ីជមងឺអុត្ក្ខដ មឆ្លងព្ីមួយភូមិច្ៅភូមិ 

មួយមក្ស គ្បធានក្ខរិយល័យផ្លិត្ក្សមម និងបសុព្ាបាលច្ខត្ដ-គ្ក្សុង គ្ត្ូវន្ត្ែឹងត្ាំបន់សត្វសុីច្មម  ែូចជាក្សន្នលងសុីច្មម  និង 

ទឹ្ក្ស និងច្រៀបចាំក្សមមវិ្ីគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យជុាំវិញត្ាំបន់ទាំងច្នេះ ន្ែលមិនោចជាន់គា ជាមួយគ្ព្ាំន្ែនឃុាំែនទ្ច្ទ្ៀត្ ។ 

ក្ខរគ្បជុាំថ្នា ក្សឃ់ុាំច្លើក្សទ្១ី 

ក្ខរគ្បជុាំគ្ត្ូវច្រៀបចាំច្ដ្ឋយអាក្សគ្របគ់្រងគ្សុក្ស និងចូលរួមច្ដ្ឋយោជាា ្រឃុាំ និងភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ។ 

ក្ខរគ្បជុាំមានៈ 

 ន្ផ្ ាក្សបច្ច េក្សច្ទ្សន្ែលចូលរួម គ្ត្ូវច្លើក្សព្ីបញ្ញា បច្ច េក្សច្ទ្ស និង ិរញ្ាវត្ែុសគ្មាប់ក្សមមវិ្ីគ្បយុទ្ធ គ្បឆ្ាំង 

នឹងជមងឺអុត្ក្ខដ ម និងសាែ នភ្នព្ជមងឺអុត្ក្ខដ មក្សាុងច្ខត្ដ-គ្ក្សុង គ្សុក្ស និងឃុាំនាច្ព្លបច េបុបន ា។ ចាំច្ពាេះ

ចាំនួនគ្រួសារ និងចាំនួនសត្វចិញ្េឹមច្ៅក្សាុងភូមិនីមួយៗននឃុាំ រួរព្ិនិត្យច្ ើងវិញ។ ក្ខរបច្ងាើត្ឃុាំ 

រាំរូច្ែើមបីច្្វើក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រជមងឺ រួចច្ ើយច្្វើក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបជាមួយឃុាំែនទ្ច្ទ្ៀត្។ ភ្នា ក្ស់ងារសុខ 

ភ្នព្សត្វភូមិ និងអាក្សបច្ច េក្សច្ទ្សគ្ត្ូវព្ិភ្នក្សាគា ច្ែើមបីន្ចក្សរំន្លក្សបទ្ព្ិច្សា្ន៍ក្សាុងក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ 

និងក្ខរព្ាបាលជមងឺអុត្ក្ខដ ម។ 

 ក្ខររំព្ឹងទុ្ក្សថវិក្ខចាំច្ពាេះក្សមមវិ្ីចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រជមងឺអុត្ក្ខដ ម ។ ថវិក្ខច្នេះរួមបញ្េលូក្ខរបា៉ា ន់គ្បមា នន 

ត្គ្មូវក្ខរចាំនួនថ្នា ាំក្ខរពារ និងក្ខរន្ចក្សគ្បាក្ស់ចាំ លូ និងចាំច្ ញរវាងភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ។ គ្បសិន 

ច្បើគ្បព្័ន ធនឹងគ្ត្ូវបានច្រច្គ្បើគ្បព្័ន ធច្នេះ រួរគ្ត្ូវមានក្ខរព្ិភ្នក្សា និងឯក្សភ្នព្ច្ដ្ឋយច្យលច្ៅច្លើ

បរិមា  និងគ្បព្័ន ធន្ចក្សចយ។ 

 ន្ផ្ ាក្សរចនាសមព័ន ធន្ែលច្រៀបរាប់អាំព្ីន្ផ្នក្ខរសក្សមមភ្នព្ រួមមាន ក្ខរផ្សព្វផ្ាយ ក្ខរចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំង 

ក្ខរតាមដ្ឋន និងវាយត្នមល។ 

ក្ខរផ្សព្វផ្ាយច្លើក្សទ្១ី 

គ្ក្សុមភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ និងោជាា ្រភូមិ គ្ត្ូវស ក្ខរគា ច្ែើមបីផ្ ដល់ែាំ ឹងច្ៅក្សសិក្សរតាមរយៈក្ខរ 

ព្ិភ្នក្សាច្គ្ៅផ្លវូក្ខរមួយ ក្ខរជួបជុាំជាគ្ក្សុម និងក្ខរន្ចក្សចយចាំច្ េះែឹងតាមរយៈខិត្ដប័ ណ និងផ្កេ ាំងរូបភ្នព្បច្ច េក្សច្ទ្ស 

ច្ព្លផ្េេុះជមងឺ ។ 

 ែាំ ឹងព្ីក្ខរផ្េេុះជមងឺអុត្ក្ខដ មច្ៅត្ាំបន់ជិត្ខាង 
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 ព្ីក្ខរច្គ្បើគ្បាស់ និងត្នមលវា៉ា ក្ស់សា ាំងជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

 គ្បសិនច្បើគ្ត្ូវក្ខរចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំងជមងឺឱ្យសត្វរបស់គត្់ ព្ួក្សគត្់គ្ត្ូវឱ្យថវិក្ខច្ៅភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វ 

ភូមិច្ែើមបីទិ្ញថ្នា ាំ និងបង់នថ លបន្នែមច្លើច្សវា ។ 

 បញ្ញជ ក្ស់ថ្នច្ែើមបីក្ខរពារសត្វច្គ គ្ក្សបីរបស់គត្់ព្ីជមងឺអុត្ក្ខដ ម គ្ត្ូវយក្សច្គ គ្ក្សបីរបស់គត្ច្ៅចក្ស់ថ្នា ាំ 

បងាា រឱ្យបាន២ែង។ ក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រច្លើក្សទី្២ រឺចក្ស់ច្ៅ១ន្ខច្គ្ក្ខយព្ីចក្ស់ច្លើក្សទី្១ ។ 

 បនែយឱ្យបានក្សាុងក្សាំរិត្អបបបរមា នូវចាំនួនក្សសិក្សរន្ែលគ្ត្ូវចាំណាយច្លើនថ លថ្នា ាំបងាា រជាមុនសិន ច្ែើមបីឱ្យ 

វាមានត្នមលច្ៅច្ព្លន្ែលភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិផ្ ដល់ច្សវា ។ 

ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិគ្ត្ូវស ក្ខរជាមួយោជាា ្រភូមិ ច្ែើមបីគ្បមូលមូលនិ្ិព្ីក្សសិក្សរច្ែើមបីទិ្ញថ្នា ាំបងាា រ 

និងរក្សាទុ្ក្សបងាា ន់នែន្ែលបានចាំណាយ។ 
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ក្ខរគ្បជុាំថ្នា ក្សឃ់ុាំច្លើក្សទ្ ី២ 

ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិទាំងអស់ គ្ត្ូវជួបគ្បជុាំជាមួយអាក្សគ្រប់គ្រងគ្សុក្សមដងច្ទ្ៀត្ច្ែើមបីបា៉ា ន់គ្បមា ចាំនួនថ្នា ាំ 

បងាា រ ច្ត្ើគ្ត្ូវទិ្ញបន្នែមច្ែើមបីន្ចក្សចយឬច្ទ្? ច្លើិិសព្ីច្នេះ ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិរួរន្ត្ព្ិភ្នក្សាថ្ន ច្ត្ើនឹងទិ្ញវា៉ា ក្ស់ 

សា ាំងបន្នែមច្ទ្ៀត្ន្ែលច្លើសចាំនួនថវិក្ខន្ែលមានច្ៅក្សាុងមូលនិ្ិច្ទ្? ក្សាុងក្សរ កី្សសកិ្សរច្ផ្សងច្ទ្ៀត្គ្ត្ូវក្ខរវា៉ា ក្ស់សា ាំងបន្នែម 

ច្ព្លច្នាេះភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិរួរន្ត្ច្លើក្សរាំច្រាងៈ 

 បញ្ញជ ទិ្ញ គ្បមូល និងន្ចក្សចយវា៉ា ក្ស់សា ាំង 

 ច្រៀបចាំសក្សមមភ្នព្ផ្សព្វផ្ាយ 

 ច្រៀបចាំក្សមមវិ្ីចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ 

ក្ខរផ្សព្វផ្ាយច្លើក្សទ្២ី 

ក្សាំ ុងច្ព្លច្នេះ ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ និងោជាា ្រន្ែនែីគ្ត្ូវស ក្ខរគា ជូនែាំ ឹងែល់ក្សសិក្សរ អាំព្ីក្ខល 

បរិច្ច េទ្ននក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រតាមរយៈក្ខរព្ិភ្នក្សាច្គ្ៅផ្លវូក្ខរ ក្ខរគ្បក្ខសច្ដ្ឋយច្គ្បើច្មគ្ក្សូបាំព្ងសាំច្លង និងក្ខរន្ចក្សជូន 

ផ្កេ ាំងរូបភ្នព្ ។ 

ក្ខរចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំង 

ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិច្ៅជាគ្ក្សុមៈ 

 ន្ចក្សចយផ្កេ ាំងរូបភ្នព្ 

 ច្ែើរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រតាមផ្េេះ 

 គ្បមូលច្សវានថលចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ 

 ន្ចក្សចយខិត្ដប័ ណច្គ្ក្ខយច្ព្លចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រែល់ក្សសិក្សរន្ែលគត្់បានយក្សសត្វមក្សចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ 

 ក្សត្់គ្តាក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ 

ក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រច្លើក្សទី្២ គ្ត្ូវច្្វើច្ ើងមួយន្ខច្គ្ក្ខយមក្ស ច្ៅច្ព្លសត្វទាំងអស់គ្ត្ូវក្ខរថ្នា ាំបងាា រច្លើក្សទី្២។ 

ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិច្្វើក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យជាបនាេ ន់ឱ្យែឹងទន់ច្ព្លច្វលាថ្នមានសត្វឈឺច្ៅក្សាុងភូមិ ។ 

ក្ខរតាមដ្ឋន 

ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ បនដក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យចាំនួនសត្វន្ែលមានច្ៅក្សាុងភូមិ គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ និងព្ាបាលសត្វឈឺ 

និងក្សត្់គ្តាក្សរ ីន្ែលសងស័យ ឬអេះោងថ្នជាក្សរ ីជមងឺអុត្ក្ខដ ម ច្ ើយច្្វើក្ខរទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងជាមួយអាក្សគ្រប់គ្រងគ្សុក្ស 

គ្បសិនច្បើមានក្សរ ីជមងឺផ្ េេុះច្ ើង។ ក្ខរបនដច្្វើន្បបច្នេះរ ូត្ែល់ច្ព្លច្រចត្់ទុ្ក្សថ្នច្គ្គេះថ្នា ក្ស់ននក្ខរផ្េេុះជមងឺច្ៅក្សាុងត្ាំបន់ 

ជិត្ខាងបានសងប់ច្ៅវិញច្ ើយ ន្ែលជា្មមតាយ៉ា ងច្ហាចណាស់រយៈច្ព្ល៣ន្ខ ។ 
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ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិរួរបនដជួយជាំរុញក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ និងវិធានក្ខរក្ខរពារមួយចាំនួនច្ទ្ៀត្ និងច្្វើក្ខរ 

គ្បមូលថវិក្ខន្ែលក្សសិក្សរជាំពាក្ស់។ ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិរួរន្ត្គ្បាប់ក្សសិក្សរច្ដ្ឋយគ្បាក្សែនិយមថ្ន ច្គ គ្ក្សប ី ន្ែល 

មិនឈឺជមងឺអុត្ក្ខដ មនឹងគ្ត្ូវចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ ១ន្ខច្គ្ក្ខយបនាេ ប់ព្ីក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រច្លើក្សទី្១ច្ែើមបីធានាថ្ន សត្វមានគ្បព្័ន ធ 

ក្ខរពារល អ ។ 

ក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យអាក្សសាំរបសាំរលួថ្នា ក្សច់្ខត្ដ នងិអាក្សគ្របគ់្រងគ្សកុ្ស 

អាក្សគ្រប់គ្រងគ្សុក្ស រួរន្ត្ចុេះច្ៅគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យឱ្យបានជាគ្បចាំច្ៅក្សាំ ុងច្ព្លផ្សព្វផ្ាយ និងអនុវត្ដក្ខរងារច្ែើមបី 

គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យសក្សមមភ្នព្របស់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ និងព្ិភ្នក្សាបញ្ញា ច្ផ្សងៗជាមួយក្សសិក្សរ។ អាក្សសាំរបសាំរួលថ្នា ក្ស់ច្ខត្ដ 

រួរចុេះច្ៅច្មើលក្សាុងឃុាំ យ៉ា ងច្ហាចណាស់មួយែងក្សាុងែាំណាក្ស់ក្ខលនីមួយៗននក្សមមវិ្ី ច្ ើយចូលរួមគ្បជុាំចុងច្គ្ក្ខយច្ៅក្សាុង 

ឃុាំ ។ 

ក្ខរគ្បជុាំយក្សចាំច្លើយត្បព្កី្សសកិ្សរ 

ក្ខរគ្បជុាំជាសាធារ ៈច្ែើមបីច្ឆ្លើយត្បច្ៅក្សសិក្សរ គ្ត្ូវច្រៀបច្ ើងច្ៅក្សាុងឃុាំច្ែើមបីច្្វើក្ខរព្ិភ្នក្សា និងន្ចក្សរំន្លក្ស 

បទ្ព្ិច្សា្ន៍គា ននក្សមមវិ្ីច្្វើយុទ្ធនាក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំបងាា រ។ ក្ខរគ្បជុាំច្នេះគ្ត្ូវច្រៀបចាំច្ ើងច្ដ្ឋយអាក្សគ្រប់គ្រងគ្សុក្ស និងោជាា  

្រន្ែនែី និងមានក្ខរចូលរួមព្ីក្សសិក្សរ និងភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ ។ 

ក្ខរគ្បជុាំថ្នា ក្សឃ់ុាំច្លើក្សទ្៣ី 

ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិទាំងអស់ គ្ត្ូវមក្សជួបគ្បជុាំជាមួយអាក្សគ្រប់គ្រងគ្សុក្សមដងច្ទ្ៀត្ ច្ែើមបីវាយត្នមលលទ្ធ 

ផ្លក្សមមវិ្ីគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ ច្ដ្ឋយន្ផ្អក្សច្ៅច្លើចាំច្ េះែឹង និងក្ខរចូលរួមរបស់ក្សសិក្សរ ច្ ើយនិងក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យជមងឺ និងគ្បាក្ស់ 

ចាំ លូរបស់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ។ អាក្សន្ែលពាក្ស់ព្័ន ធទាំងអស់រួរន្ត្ព្ិភ្នក្សាព្ីភ្នព្ខាល ាំង ភ្នព្ច្ខាយ និងអនុសាសន៍ 

សគ្មាប់ច្ព្លអនារត្ ។វ៣.៣- ឧបក្សរ ,៍ សមាា រៈ 

សមាា រៈ និងឧបក្សរ ៍ែូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ រឺគ្ត្ូវក្ខរជាចាំបាច់ក្សាុងច្ព្លអនុវត្ដន៍ (បទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ា) 

តារាងទ្៥ី បញ្ជីឧបក្សរ  ៍នងិសមាា រៈ 

ច្សៀវច្ៅសគ្មាប់ក្សត្់គ្តាអាក្សគ្រប់គ្រងក្សាុងភូមិ 

 ច្សៀវច្ៅក្សត្់គ្តាសគ្មាប់អាក្សគ្រប់គ្រងក្សាុងភូមិ  

ក្ខដ រច្ខៀនផ្សព្វផ្ាយព្ីជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

ខិត្ដប័ ណព្័ត្៌មានជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

ផ្កេ ាំងរូបភ្នព្នថងចក្ស់ថ្នា ាំក្ខរពារជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

ខិត្ដប័ ណច្គ្ក្ខយច្ព្លចក្ស់ថ្នា ាំក្ខរពារជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

ប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ 

ឯក្សសារបច្ច េក្សច្ទ្សជមងឺអុត្ក្ខដ មសគ្មាប់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ 



 16 

ច្សៀវច្ៅប ដុ េះបណាដ លភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ ោចរក្សបានច្ៅក្ខរិយល័យផ្លិត្ក្សមម និងបសុព្ាបាល ច្ខត្ដ 

ន្ែលជាគ្បភព្ព្័ត្៌មានសដីព្ីបញ្ញា សុខភ្នព្ និងក្ខរគ្រប់គ្រងសត្វ ែូចជា ខិត្ដប័ ណ ផ្កេ ាំងរូបភ្នព្ ក្ខដ រច្ខៀនរូបភ្នព្ និង 

ច្សៀវច្ៅក្សត្់គ្តាន្ែលមានច្ៅក្សាុងឧបសមព័ន ធ។ 

គ្បព្័ន ធប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ រឺជាសក្សមមភ្នព្ជច្គ្មើសែ៏ល អ ច្ ើយគ្បព្័ន ធប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ រឺច្្វើក្ខរងារ 

ែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

 ប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ននចាំនួនន្ែលបានក្សាំ ត្់ក្សាុងមួយភូមិ គ្ត្ូវបានន្ចក្សជូនក្សសកិ្សរន្ែលសមគ្សប 

តាមលក្សាខ ឌច្គ្ជើសច្រើស (ត្ួយ៉ា ងែូចជា ក្សសិក្សរន្ែលគ្ក្សីគ្ក្សមានច្គន្ត្មួយ) ច្ដ្ឋយគ្បធានភូមិក្សាុង 

ក្សាំ ុងច្ព្លផ្សព្វផ្ាយ។ ប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ទាំងច្នេះមានត្នមល ៦០០០ច្រៀល (ត្នមលថ្នា ាំក្ខរពារ 

មួយែូស) ច្ ើយត្នមល និងច្គលបាំ ងននប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ច្នេះ មានបងាា ញជូនច្ៅច្លើប័ ណ 

ត្ាំណាងច្នេះន្ត្មដង។ ច្មភូមិច្្វើក្ខរក្សត្់គ្តាចាំនួនប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ន្ែលបានន្ចក្សចយ និងក្ខរ 

ផ្ដល់ែល់ ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ ។ 

 ក្សសិក្សរ គ្ត្ូវរក្សាទុ្ក្សប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ច្នេះរ ូត្ែល់នថ ងចក្ស់ថ្នា ាំក្ខរពារមក្សែល់ 

 ក្សសិក្សរ គ្ត្ូវច្ោយប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ច្នេះែល់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ ជាំនួសថវិក្ខចាំណាយច្លើ 

ក្ខរចក្ស់ថ្នា ាំក្ខរពារ។ 

 ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្សត្វភូមិ បងាា ញប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ច្នេះច្ៅច្ព្លគ្បជុាំថ្នា ក្ស់ឃុាំបញ្េប់ និងទូ្ទត្់ 

ច្យលច្ៅច្លើចាំនួនននប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ ។ 

ច្គលបាំ ងននក្ខរច្រៀបចាំគ្បព្័ន ធប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក្ស់ច្នេះ រឺច្ែើមបីព្គ្ងីក្សទ្សសនៈននក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយនិងទុ្ក្ស 

សគ្មាប់ក្ខរច្គ្បើគ្បាស់មូលនិ្ិឱ្យចាំគ្ក្សុមច្គលច្ៅច្ៅក្សាុងភូមិ។ វាត្គ្មូវឱ្យមានន្បបបទ្រែាបាលខលេះ និងមានហានិភ័យ 

ច្សែាក្សិច េ ព្ីសាំណាក្ស់ភ្នា ក្ស់ងារសុខភ្នព្ភូមិន្ែលបានទិ្ញវា៉ា ក្ស់សា ាំងច្ដ្ឋយគ្បាក្ស់ផ្កេ ល់ខលនួ ច្ ើយសងឃមឹថ្នោចបានគ្បាក្ស់ច្នាេះ 

មក្សវិញ។ ទាំងច្នេះគ្បន្ លជាសមគ្សបច្ៅនឹងសាែ នភ្នព្ខលេះ និងមិនសមគ្សបខលេះ ែូច្ច ាេះវាជាសក្សមមភ្នព្មួយន្ែលមាន 

គ្បច្យជន៍។ 
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៣.៤- ថវកិ្ខសគ្មាបក់្ខរច្្វើបងាា ញ 

ថវិក្ខសគ្មាប់ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ នឹងន្គ្បគ្បួលោគ្ស័យច្លើត្គ្មូវក្ខរជាក្ស់ន្សដងននសាមីុអងគភ្នព្។ តារាងថវិក្ខ 

ខាងច្គ្ក្ខមបានបច្ងាើត្ច្ ើងក្សាុងឆ្ា ាំ២០០៦ ច្ដ្ឋយច្យងច្ៅច្លើក្ខរបា៉ា ន់សាម ន ច្លើបទ្ដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទ្ារបស់នាយក្ស    

ដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ។ 

តារាងទ្៦ី ៖ថវកិ្ខសគ្មាបអ់នវុត្ដនរ៍ាំច្រាង 

ថវិក្ខ និង ក្ខរសនមរ ់ ចាំនួន / ត្នមល 

គ្ក្សុមក្សសិក្សរ (ក្ស) ១០០០ច្គ/គ្ក្សបី/ ឃុាំ 

ទុ្នសគ្មាប់វា៉ា ក្ស់សា ាំងអុត្ក្ខដ ម (ខ) $១០០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្ក្សុមក្សសិក្សរ (រ) 

- ឯក្សសារ / ក្ខរន្ នាាំព្ីបច្ច េក្សវិទ្ា TIP  

 
 

$២០០  

ទិ្វាន្គ្ស - សាំភ្នរៈ  (ឃ) $២៤០០ 

មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក្ស់ឧបត្ែមាគ្បចាំនថ ង  (ង)                                                      

- ក្ខរប ដុ េះបណាដ ល,ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យទី្ក្សន្នលងច្្វើបងាា ញ        

 
 

$១៧៥ 

មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក្ស់ឧបត្ែមា នថ លច្្វើែាំច្ ើរ (ច)    $១០០ 

ក្ខរចុេះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តាមដ្ឋនច្ៅមូលដ្ឋា នច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទ្ស (ឆ្)    $៤០  

សរុប  $៣០១៥ 

 

ក្ខរសនមរ់នព្រើព្បាស់មាន 

k> ក្សាុង TIP មួយ មានគ្ជូក្សក្សសិក្សរចាំនួន ១០០០គ្ជូក្ស ក្សាុងមួយឃុាំ  

ខ. ក្សមមវិ្ីចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំងសត្វពា នៈ (អុត្ក្ខដ ម-ថ្នា ក្ស់ឃុាំ)ច្ដ្ឋយព្ឹងន្ផ្អក្សច្លើគ្បព្័ន ធ (ខ័ ឌប័ ណ) ច្ ើយ 

សាំភ្នរៈទាំងអស់គ្ត្ូវបានឧបត្ែមា/ផ្គត្់ផ្ គង់។ ទុ្នសគ្មាប់វា៉ា ក្ស់សា ាំងក្ខរពារច្នេះ មានរួមបញ្េលូទាំង ក្ខរច្្វើ 

ន្ផ្នក្ខរ ២ ែាំណាក្ស់ និង ក្ខរគ្បជុាំច្ែើមបីគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតាមដ្ឋន ២ ែាំណាក្ស់ក្ខល ។     

រ. សាំភ្នរៈសគ្មាប់ប ដុ េះបណាដ លបច្ច េក្សវិទ្ាែល់ក្សសិក្សររួមមាន ្ុងទឹ្ក្សក្សក្ស ត្នមល ៥០ែុលាល  ខិត្ដប័ ណ៥០ែុលាល  

ផ្កេ ាំងរូបភ្នព្្ាំៗ ៥០ែុលាល រ និងព្័ត្៌មានក្សមមវិ្ី ៥០ែុលាល  សរុបទាំងអស់ = ២០០ ែុលាល រ។ មស្ដ្នដីផ្លិត្ក្សមមនិង 

បសុព្ាបាលនន ក្ខរិយល័យ ក្សសិក្សមមគ្សុក្ស ចូលរួមគ្បជុាំ ៤ ែង រួមទាំងក្ខរចុេះវាល។   

ឃ. ក្ខរចក្ស់វា៉ា ក្ស់សា ាំងក្ខរពារជមងឺអុត្ក្ខដ ម=4២៤០០ (៤៨០០ច្រៀលក្សាុង ១ dose x2dose x1000kិបិ ល) 

ក្សមមវិ្ីច្នេះ នឹងអនុវត្ដច្ោយចប់ក្សាុងរយៈច្ព្ល៥នថងប៉ាុច្ណាណ េះ ច្ដ្ឋយគ្ត្ូវច្គ្បើក្សាំលា ាំងភ្នា ក្ស់ងារច្ព្ទ្យសត្វភូមិ ចាំនួន 

១០នាក្ស់ 

ង. សគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស ថវិក្ខឧបត្ែមាគ្បចាំនថ ង សរុបទាំងអស់ ៥០នថង ច្ដ្ឋយមានភ្នា ក្ស់ងារច្ព្ទ្យ សត្វភូមិ 

ចាំនួន១០នាក្ស់ 



 18 

ច. គ្បាក្ស់ឧបត្ែមាសគ្មាប់ច្្វើែាំច្ ើរ ២ែុលាលសគ្មាប់មួយនថង ទាំងអស់ ៥០នថង 

ឆ្. មស្ដ្នដីឯក្សច្ទ្សជាំនាញក្ខរិយល័យក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-អាក្សផ្ដល់ជាំនួយបច្ច េក្សច្ទ្សនិងគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតាមដ្ឋនក្ខរប ដុ េះ 

បណាដ ល បអប 
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៣.៥- ទ្កី្សន្នលងអនវុត្ដនរ៍ាំច្រាង 

សក្សមមភ្នព្ទាំងអស់ច្នេះ គ្ត្ូវបានអនុវត្ដច្លើមូលដ្ឋា នមិនផ្លវូក្ខរមួយក្សាុងច្ខត្ដជាច្គ្ចើនែូចជា ច្ខត្ដក្សាំព្ង់្ាំ ប៉ាុន្ន ដ 

មិនមានក្ខរឧបត្ែមាជាផ្លវូក្ខរច្ទ្។ ក្ខរអនដរារមន៍របស់រដ្ឋា ភិបាលក្សាុងក្ខរគ្បយុទ្ធនឹងជមងឺអុត្ក្ខដ មច្ៅក្សាុងភូមិ ជា្មមតា 

បានអនុវត្ដន៍ក្សាុងទ្គ្មង់ទិ្ញ និងន្ចក្សចយថ្នា ាំបងាា រក្សាុងលក្សា ៈសច្ស្ដ្ងាគ េះបនាេ ន់។ 
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៤. ឧរសម្ព័នា 

៤.១ ឧបសមពន័ ធទ្ ី១  ច្សៀវច្ៅក្សត្គ់្តាសគ្មាបអ់ាក្សគ្របគ់្រងគ្សកុ្ស 

 

ក្សមមវិ្ គី្បយទុ្ធនងឹជមងអុឺត្ក្ខដ ម 

ច្សៀវច្ៅក្សត្គ់្តារបសអ់ាក្សគ្របគ់្រងគ្សកុ្ស 

ក្សាំ ត្គ់្តាក្សចិ េគ្បជុាំថ្នា ក្សឃ់ុាំច្លើក្សទ្ ី២ 

ច្ ម្ េះ នងិត្នួាទ្រីបសអ់ាក្សគ្របគ់្រងគ្សកុ្ស        

ក្ខលបរចិ្ច េទ្នថ ងគ្បជុាំ        

ច្ខត្ដ        

គ្សកុ្ស        

ឃុាំ        

បញ្ជចី្ ម្ េះអាក្សចូលរមួ 

ល ច្ ម្ េះ ត្ួនាទ្ ី

១   

២   

៣   

៤   

៥   

៦   

៧   

៨   

៩   

១០   

គ្ក្សមុចក្សវ់ា៉ា ក្ស់សា ាំង នងិ រាំច្រាងទ្ញិវា៉ា ក្ស់សា ាំង 

 ភូម ិ
ច្ ម្ េះ គ្ក្សមុ 

ភ្នា ក្ស់ងារ ស ស ភ 

ចាំននួគ្រួសារ 

ន្ែលបានបងគ់្បាក្ស ់

ចាំននួច្គ គ្ក្សប ី

ន្ែលបានវា៉ា ក្ស់សា ាំង 

ចាំននួគ្ជកូ្សន្ែល 

បានចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំង 

ថវិក្ខន្ែល 

បានគ្បមូល 

(ច្រៀល) 

ចាំននួវា៉ា ក្ស់សា ាំង 

ន្ែលបានចក្ស ់

ចាំននួវា៉ា ក្ស់សា ាំង 

ន្ែលទ្ញិបន្នែម 

១         

២         

៣         

៤         

៥         

៦         

៧         

៨         

៩         

១០         
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ក្សមមវិ្ គី្បយទុ្ធនងឹជមងអុឺត្ក្ខដ ម 

ច្សៀវច្ៅក្សត្គ់្តារបសអ់ាក្សគ្របគ់្រងគ្សកុ្ស 

ក្សាំ ត្គ់្តាក្សចិ េគ្បជុាំថ្នា ក្សឃ់ុាំច្លើក្សទ្ ី៣ 

ច្ ម្ េះ នងិត្នួាទ្រីបសអ់ាក្សគ្របគ់្រងគ្សកុ្ស        

ក្ខលបរចិ្ច េទ្នថ ងគ្បជុាំ        

ច្ខត្ដ        

គ្សកុ្ស        

ឃុាំ        

បញ្ជចី្ ម្ េះអាក្សចូលរមួ 

ល ច្ ម្ េះ ត្ួនាទ្ ី

១   

២   

៣   

៤   

៥   

៦   

៧   

៨   

៩   

១០   

គ្ក្សមុចក្សវ់ា៉ា ក្ស់សា ាំង នងិ រាំច្រាងទ្ញិវា៉ា ក្ស់សា ាំង 

 ភូម ិ
ក្ខលបរចិ្ច េទ្នថ ង 

ចក្សវ់ា៉ា ក្ស់សា ាំង 

ចាំននួច្គ គ្ក្សប ី

ន្ែលបានចក្សវ់ា៉ា ក្ស់សា ាំង 

ចាំននួគ្ជកូ្សន្ែល 

បានចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំង 

សរបុគ្បាក្ស ់

ចាំ លូ(ច្រៀល) 

សរបុគ្បាក្សជ់ាំពាក្ស ់

(ច្រៀល) 

សរបុត្នមល 

វា៉ា ក្ស់សា ាំង(ច្រៀល 

សរបុគ្បាក្ស ់

ចាំច្ ញ(ច្រៀល) 

១         

២         

៣         

៤         

៥         

៦         

៧         

៨         

៩         

១០         

ក្ខរន្បងន្ចក្សសមាា រៈផ្សព្វផ្ាយ 

១ ខិត្ដប័ ណព្័ត្៌មានសដីព្ីជមងឺអុត្ក្ខដ ម      

២ ផ្កេ ាំងរូបភ្នព្នថ ងចក់្សវា៉ា ក់្សសា ាំង      

៣ ខិត្ដប័ ណច្គ្ក្ខយច្ព្លចក់្សវា៉ា ក់្សសា ាំង      

៤ ប័ ណត្ាំណាងសាច់គ្បាក់្ស      

៥ ប័ ណព្័ត្ម៌ានខលីៗ      

១. ច្ត្ើក្សសិក្សរបានយល់ែឺងព្ីជមងឺអុត្ក្ខដ ម មានចាំនួនប៉ាុនាម នភ្នររយ? មុនច្ព្លផ្សព្វផ្ាយ និងច្គ្ក្ខយច្ព្លផ្សព្វផ្ាយ 
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២. ច្ត្ើក្សសិក្សរក្សសិក្សរប៉ាុនាម នភ្នររយមានឆ្នេៈចាំណាយថវិក្ខច្លើក្ខរចក់្សថ្នា ាំបងាា រជមងឺអុត្ក្ខដ ម ? មុនច្ព្លផ្សព្វផ្ាយ និងច្គ្ក្ខយច្ព្លផ្សព្វផ្ាយ 

៣. 
ច្ត្ើមានជមងឺអវីផ្ េេុះច្ ើងច្លើសត្វច្គ គ្ក្សបីច្គ្ក្ខយច្ព្លចក់្សវា៉ា ក់្សសា ាំង? មុនច្ព្លផ្សព្វផ្ាយ និងច្គ្ក្ខយច្ព្លផ្សព្វផ្ាយ 

ផ្ ដល់ច្សចក្សដីព្ិសាដ រ  

៤. ច្ត្ើអវីជាភ្នព្ច្ខាយក្សាុងច្ព្លចុេះច្្វើក្ខរផ្សព្វផ្ាយ ? 

៥. ច្ត្ើអវីជាភ្នព្ខាល ាំងក្សាុងច្ព្លចុេះច្្វើក្ខរផ្សព្វផ្ាយ ? 

៦. ច្ត្ើោចមានវិ្ីណាច្ែើមបីច្្វើឱ្យក្ខរផ្សព្វផ្ាយមានភ្នព្គ្បច្សើរច្ ើង? 
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៤.២ ឧបសមពន័ ធទ្ ី២  ច្សៀវច្ៅក្សត្គ់្តាសគ្មាបភ់្នា ក្សង់ារសខុភ្នព្សត្វភមូ ិ

ក្សមមវិ្ គី្បយទុ្ធនងឹជមងឺអុត្ក្ខដ ម 

ក្សាំ ត្គ់្តារបសភ់្នា ក្សង់ារសខុភ្នព្សត្វភមូ ិ

ក្ខរផ្សព្វផ្ាយច្លើក្សទ្ ី១ 

ច្ខត្ដ       

គ្សុក្ស       

ឃុាំ       

ភូមិ       

សមាជិក្សគ្កុ្សមច្ព្ទ្យសត្វភូមិ       

ក្ខលបរិច្ច េទ្       

ល ច្ ម្ េះគ្រួសារ 
សរបុគ្បាក្ស់ចាំណាយ 

(ច្រៀល) 

ចាំននួច្គ គ្ក្សប ីន្ែល 

បានចាំណាយច្លើក្ខរ 

ចក្សវ់ា៉ា ក្ស់សា ាំង(ក្សាល) 

ចាំននួគ្ជកូ្ស ន្ែលបាន 

ចាំណាយច្លើក្ខរ 

ចក្សវ់ា៉ា ក្ស់សា ាំង(ក្សាល) 

សរបុចាំននួ 

វា៉ា ក្ស់សា ាំង(ែូស) 

សរបុចាំននួ 

វា៉ា ក្ស់សា ាំង(ែប) 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

១១       

១២       

១៣       

១៤       

១៥       

១៦       

១៧       

១៨       

១៩       

២០       

សរបុ      
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ក្សមមវិ្ គី្បយទុ្ធនងឹជមងអុឺត្ក្ខដ ម 

ក្សាំ ត្គ់្តារបសភ់្នា ក្សង់ារសខុភ្នព្សត្វភមូ ិ

ក្ខរវា៉ា ក្សស់ា ាំង នងិ ក្ខរតាមដ្ឋន 

ច្ខត្ដ       

គ្សុក្ស       

ឃុាំ       

ភូមិ       

សមាជិក្សគ្កុ្សមច្ព្ទ្យសត្វភូមិ       

ក្ខលបរិច្ច េទ្ក្ខរចក់្សថ្នា ាំបងាា រ       

ល ច្ ម្ េះគ្រួសារ 
ចាំននួច្គ គ្ក្សប ីន្ែល 

បានចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំង 

ចាំននួគ្ជកូ្ស ន្ែល 

បានចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំង 

សរបុក្ខរ 

ចាំណាយមនុ  

សរបុថវកិ្ខចាំណាយ 

ច្លើវា៉ា ក្ស់សា ាំង (ច្រៀល) 

សរបុថវកិ្ខជាំពាក្ស ់

(ច្រៀល) 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

១១       

១២       

១៣       

១៤       

១៥       

១៦       

១៧       

១៨       

១៩       

២០       

សរបុ      
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៤.៣ ឧបសមពន័ ធទ្ ី៣  ខតិ្ដប ័ណព្ត័្ម៌ានអាំព្ជីមងអឺតុ្ក្ខដ ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cm¶WGutkþamGaceFVIVI [eKarbs;GñkQWry³eBl 2-3s)aþh_ 

eKaQWmat; kMlaMgexSay edIrBuMrYcry³eBl 2-3 s)aþh_ 

va:k;saMgCm¶WGutkþamminGackarBarCm¶WeKa 

RkbI RCUk BICm¶WepSgeTot)aneT 

karcak;fñaMbgárGackarBareKa RkbI RCUkrbs;GñkBICm¶WGutkþam 

cMeBaHB½t’manbEnßm sUmTak;TgPñak;garsuxPaBstVPUmi 

kUnRCUkGacgab;; b¤ lUtlas;yWt   

va:k;saMgCm¶WWGutkþam 

témø >>>>>>>>>>>>>>>>  erol kñúg 1k,al 

kUneeKaminGace)AedaHem)angayRsYleLIy ehIyxøH  

Gacgab; RbsinebICm¶WvayRbharenAelIebHdUg 
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៤.៤ ឧបសមពន័ ធទ្ ី៤ ផ្កេ ាំងរបូភ្នព្ នងិខតិ្ដប ័ណផ្សព្វផ្ាយព្កី្ខរផ្ េេុះជមងអឺតុ្ក្ខដ ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manCm¶WWGutkþampÞúHeLIgenAkñúg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Cm¶WGutkþamRbEhlCaGacekItmanenAkñúgPUmienHkñúgeBl 

qab;enH ehIynwgGacqøgdl;eKa RkbI nigRCUkrbs;elakGñk 

Pñak;garsuxPaBstVPUmikMBugerobcMcak;va:k;saMgstVenAkñugPUmi 

enHedIm,IkarBarstVeKa RkbI nigRCUkrbs;Gñk 

karpÞúHCm¶WGutkþam 

va:k;saMgtémø >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> erolkñúg 1k,al 

 

cMNayfvikaeTA[Pñak;garsuxPaBstVPUmi 

eTIbBYkKat;manfvikasRmab;Tijva:k;saMg 
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៤.៥ ឧបសមពន័ ធទ្ ី៥  ផ្កេ ាំងរបូភ្នព្ ផ្សព្វផ្ាយព្នីថ ងចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំងជមងអឺតុ្ក្ខដ ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivacak;fñaMbgáaredIm,IkarBarCm¶WGutkþam 

éf¶ Ex qñaM  ³ 

TIkEnøg     ³ 

em:ag        ³ 

témø        ³ 

sUmrg;caMenApÞHrbs;elakGñk 

Gñkcak;va:k;saMgnwgeTAdl;pÞHrbs;elakGñk 

edIm,Icak;va:k;saMgdl;stVrbs;elakGñk 
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៤.៦ ឧបសមពន័ ធទ្ ី៦  ខតិ្ដប ័ណច្គ្ក្ខយច្ព្លចក្សវ់ា៉ា ក្សស់ា ាំងជមងអឺតុ្ក្ខដ ម 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karcak;va:k;saMgCm¶WGutkþam minGackarBareKa RkbI 

rbs;GñkBICm¶WdéTeToteLIy dUcCaCm¶WsaTwk CaedIm 

eKa RkbI nigRCUkrbs;Gñk)ancak;va:k;saMg 

edIm,IkarBarCm¶WGutkþam 

sRmab;B½t’manbEnßm sUmTak;Tg 

Pñak;garsuxPaBstVPUmi 

karcak;va:k;saMgCm¶WGutkþam minGackarBarRCUk 

rbs;GñkBICm¶WdéTeToteLIy dUcCaCm¶Web:sþRCUk 

karcak;va:k;saMgenH nwgCYykarBarstVrbs;GñkBICm¶W 

Gutkþam ry³eBl6-9Ex 
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៤.៧ ឧបសមពន័ ធទ្ ី៧   ព្ត័្ម៌ានខលីៗ សគ្មាបផ់្សព្វផ្ាយជមងអឺតុ្ក្ខដ ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission from infected to    
  

High temperature, followed  
by sore mouth, feet   

Temperature falls, but still  
sore mouth and feet, with  

animal not happy to move   

Adult animals usually    
recover, but have lost weight   

karcMlgCm¶WBIstVQWeTAstVmansuxPaBl¥ 

 sItuNðPaBeLIgx<s; QWmat; eCIg 

 sItuNðPaBcuH b:uEnþenAQWeCIg nigmat; 

ehIystVminsb,aycitþkñúgkareFVIclna 

CaFmµtastVeBjv½y CasHes,IyeLIgvij 

b:uEnþRskTm¶n; 


