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រាជរដា្ឋែភិបាលនែពែះររាជាណាចកែកម្ពុុជា បានយកចិត្តទុកដាក់ដយ៉ែងមុតមាំ ក្នុងការានាឱែយមមានការអភិវឌែឍ
បែកបោយចីរភាព និងសមធម៌។ កម្មវិធីពងែឹងបែព័ន្ធសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ គឺបានដាក់ដចែញនូវគោល
នយោបាយស្តីពីសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ការរៀបចំ និងការបែពែឹត្តៅរបស់ដគណៈកមា្មែធិការជាតិ 
សុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ និងផែនការមែលើកទី២ ស្តីពីសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារតែូវបានបន្ត។ រីឯ 
លិខិភតបទដា្ឋែនគតិយុត្តមួិយចំនួន ក៏បានរៀបចំបន្ថែម និងធ្វើបច្ចបុែបន្នភាព ពែមាំងបន្តយុទ្ធាការបងា្កែរទប់ដស្កែត់ដ
នឹងជំងឺអែដស៍ និងគែឿងញៀននៅកន្លែងធ្វើការ។

បែព័ន្ធសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពថ្នែក់ដជាតិ ថ្នែក់ដកែែមជាតិ និងថ្នែក់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន ជាកមា្លែំងជមែុញដ៏
សំខាន់ដក្នងុការកសងវបែបធម៌សុខភភាព និងសុវត្ថភិាពការងារនៅកន្លែងធ្វើការ។ ាមរយៈការពងែងឹការចូលរួម និង
ការលើកទឹកចិត្តក្នុងការការពារសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ពីសំណាក់ដមា្ចែស់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន និង កម្មករ 
និយោជិត គឺជាការពងែីកការការពារសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារៅដល់ដសហគែែសខា្នែតតូច និងមធែយមម។ 

កា្តែចំាបាច់ដដែលមិនអាចខភកខានបាន គឺជមែញុការលើកកម្ពុស់ដបែសិទ្ធភាពសែវាពែទែយមនៅាមសហគែែស  
គែឹះរស្ថែន ដែលជាសែវាតមែូវការឱែយមកាន់ដតែមានគុណភាព និងបែកបោយបែសិទ្ធភាព ពែែះរវាជាផ្នែកមួយដ ៏
សំខាន់ដក្នុងការបងា្កែរ និងទប់ដស្កែត់ដហានិភ័យោយសរគែែះរថ្នែក់ដការងារ និងជំងឺវិជា្ជែជីវៈនៅកន្លែងធ្វើការ ហើយ
ក៏ាមារចាំបាច់ដផងដែរឱែយមមាននីតិវិធី ឬគោលការណ៍ណែាំចែបាស់ដលាស់ដក្នុងការសិកែាសែែវជែែវ និងពិនិតែយម 
ាមដានជំងឺវិជា្ជែជីវៈ ពែមាំងការយកចិត្តទុកដាក់ដ និងការទទួលខភុសតែូវខភ្ពុស់ដពីគែប់ដភាគីពាក់ដព័ន្ធចំោះរការ 
អភិវឌែឍវិស័យសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារនៅកន្លែងធ្វើការ។

សៀវភៅ គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរៀបចំគិលានដ្ឋែនសហគែែស គែឹះស្ថែន ដែលបានរៀបចំ ឡើងជា 
ភាសខ្មែរ និងអមោយការបកបែែជាភាសអង់ដគ្លែសកែែផ្លូវវការនែះរ គឺជាស្នែដែ និងជាសមិទ្ធផលបានមកពីការ
ខភិតខភំបែឹងបែែងរបស់ដកែសួង ដើមែបីឆ្លើយតបនឹងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសសែ្តអភិវឌែឍន៍វិស័យការងារ និង បណ្តុះរ 
បណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ ២០១៤-២០១៨ សមែែប់ដជួយដល់ដវិស័យឯកជន ពិសែសសហគែែស គែឹះរស្ថែនផ្នែកវាយនភណ្ឌ 
កាត់ដដែរ និងផលិតសែបែកជើងដែលមានបែើកមា្លែំងពលកម្មចែើននៅក្នុងពែះររាជាណាចកែកម្ពុុជា ក្នុងន័យ បង្ក 
លក្ខណៈងាយសែួល ក៏ដូចជាការបំពែញសែចក្តីតែូវការរបស់ដកម្មករនិយោជិត ក្នុងការទទួលបានសែវាសុខភភាព
នៅកន្លែងធ្វើការដែលមានលក្ខណៈសមសែប និងតែឹមតែូវាមបទដា្ឋែន និងបទបែបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងចែបាប់ដ
ស្តីពីការងារ និងសែបាមបទដា្ឋែនអន្តរជាតិ។

សៀវភៅគោលការណ៍ណែាំនែះរ រៀបចំឡើងសមែែប់ដទុកជាឧបករណ៍ណែាំ និងចង្អុលបងា្ហែញពីរបៀបនែ
ការរៀបចំគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដល់ដអ្នកពាក់ដព័ន្ធោយផ្ទែល់ដជាមួយការងារផ្នែកសែវាកម្មសុខភភាព
នៅកន្លែងធ្វើការ។ សៀវភៅនែះរក៏មានបងា្ហែញអំពី បែបបទ នីតិវិធី និងលក្ខខភណ្ឌសំខាន់ដៗផងដែរ ដូចជាសិទ្ធិ 
កាតព្វកិច្ច និងតួាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខភុសតែូវរបស់ដនិយោជក កម្មករនិយោជិត គែូពែទែយមសហគែែស 
គែឹះរស្ថែន អធិការការងារ និងអ្នកពាក់ដព័ន្ធឯទៀត ដែលតែូវអនុវត្តការងាររៀបចំ គែប់ដគែង និងដំណើរការការងារ 
របស់ដគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែន។ សៀវភៅនែះរ ក៍បានបញ្ចូវលនូវខភ្លឹមសរសំខាន់ដៗនែលិខភិតបទដា្ឋែន 
គតិយុត្តិ និងបទបែបញ្ញត្តិចែបាប់ដមួយចំនួនទៀត ដើមែបីធ្វើការផែសព្វផែាយជាសានរណៈ និងទុកជាឯកសរយោង 
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សមែែប់ដបែើបែែស់ដោយទូលំទូលាយក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែនាំែងឡាយដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនែចែបាប់ដស្តីពី
ការងារ ។

សៀវភៅគោលការណ៍ណែាំនែះរ តែូវបានរៀបរៀងឡើងោយកែុមការងារមួយដែលរួមមានមន្តែីនែកែសួង
ការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ រួមោយទីបែឹកែាជំនួយបច្ចែកទែស និងថវិការបស់ដដែគូអភិវឌែឍន៍ពីអង្គកការ 
UNFPA USAID Population Council ាមរយៈគមែែង Woker Health អង្គកការ CARE RHAC Marie 
Stopes E&D និងគមែែង Partnering to Save Lives (PSL)ដែលបានចូលរួមចំណែក និងគាំទែផ្នែក 
បច្ចែកទែសដល់ដដំណើរការរៀបចំ និងអភិវឌែឍន៍ឯកសរដ៏មានសរៈសំខាន់ដនែះរឡើង។ 

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនែះរ ខភ្ញុ ំសូមថ្លែងអំណរគុណចំោះរដែគូអភិវឌែឍន៍ និងអង្គកភាពពាក់ដព័ន្ធ អង្គកការកែែ 
រដា្ឋែភិបាល សមាគមនិយោជក សហជីព កែុមហ៊ុនបញ្ជែទិញ រោងចកែកាត់ដដែរ ពែមាំងអ្នកពាក់ដព័ន្ធដទែទៀត 
ដែលបានចំណាយពែលវែលា ក្នុងការជួបបែែសែ័យជាមួយទីបែឹកែាបច្ចែកទែស និងបានចូលរួមចំណែកយ៉ែង
សកម្មក្នុងការចែករំលែកនូវព័ត៌មាន គំនិតយោបល់ដ និងបទពិសោធន៍ល្អៗ ដើមែបីឱែយមគោលការណ៍ណែាំនែះរ 
បានល្អ និងគែប់ដជែុងជែែយ។
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កែសួងការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ សូមសម្តែងនូវអំណរគុណយ៉ែងជែែលជែែ ចំោះរឯកឧត្តម 
ហុ៊យ ានសុង រដ្ឋលែខាធិការកែសួងការងារ និងបណ្តះុរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ ដែលបានផ្តចួផ្តើមគំនិត និងដឹកាំ 
រៀបរៀងសៀវភៅ គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរៀបចំគិលានដ្ឋែនសហគែែស គែឹះស្ថែននែះរ។ ឯកសរនែះរជា 
ឯកសរសំខាន់ដ និងផ្តល់ដបែយោជន៍ដល់ដវិស័យឯកជន ពិសែសផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដដែរ និងផលិតសែបែកជើង 
ជាផ្នែកដែលបែើបែែស់ដកំលាំងពលកម្មចែើនបំផុតនៅកម្ពុុជា។ ដើមែបីផ្តល់ដការណែាំនែការអនុវត្ត ការលើកកម្ពុស់ដ
ការយល់ដដឹងឱែយមកាន់ដតែទូលំទូលាយក្នុងការរៀបចំ ការគែប់ដគែង និងដំណើរការរបស់ដគិលានដា្ឋែនសហគែែស 
គែឹះរស្ថែន និងក៏ដើមែបីជួយឱែយមនិយោជក ឬអ្នកគែប់ដគែង និងអ្នកពាក់ដព័ន្ធបានយល់ដកាន់ដតែចែបាស់ដអំពីសិទ្ធិ អំពី 
កាតព្វកិច្ច និងអំពីការទទួលខុភសតែវូនៅកន្លែងធ្វើការ ពែមាំងបង្កើននូវការគោរពឱែយមបានតែមឹតែវូោយអនុោម
ៅាមបទដា្ឋែននែចែបាប់ដស្តីពីការងារ ។

កែសួងការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ សូមសម្តែងនូវការកោតសរសើរចំោះរកែុមការងារ អស់ដោក
ោកសែីដែលបានចូលរួមយ៉ែងសកម្មក្នុងការរៀបចំសៀវភៅគោលការណ៍ណែាំស្តីពីការរៀបចំគិលានដា្ឋែន 
សហគែែស គែះឹរស្ថែននែះរ ោយបានផ្តល់ដនូវព័ត៌មាន គំនិតយោបល់ដ និងបទពិសោធន៍ល្ៗអ  សមែែប់ដជាានតុចូល 
យ៉ែងសំខាន់ដដែលធ្វើឱែយមសៀវភៅនែះរមានទំរង់ដលក្ខណៈ ខភ្លមឹសរកាន់ដតែល្អបែសើរ និងគែប់ដជែងុជែែយ ងាយសែលួអាន 
សិកែាស្វែងយល់ដ និងអនុវត្តសមែែប់ដនិយោជក កម្មករនិយោជិត គែូពែទែយមសហគែែសគែឹះរស្ថែនអធិការការងារ 
និងអ្នកពាក់ដព័ន្ធផែសែងទៀត ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការធ្វើឱែយមទំាក់ដទំនងការងារនៅកន្លែងធ្វើការបែកបោយភាព
សុខភដុមរមា និងផសុខភភាព។ ទន្ទឹមនែះរ កែសួងក៍សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំោះរមន្តែីជំាញ និយោជក 
សមាគមនិយោជក សហជីព ដែលបានបរិចា្ចែកពែលវែលាក្នងុការជួបបែែសែយ័ការងារជាមួយទីបែកឹែាបច្ចែកទែស
និងការចូលរួមក្នុងកិច្ចបែជុំពិគែែះរយោបល់ដាា។

ជាមួយនែះរដែរ សូមអរគុណចំោះរោកសែី ជា សុខន ីអគ្គកាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាបែានន 
លែខាធិការដា្ឋែននែគណៈកមា្មែធិការបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ និងគែឿងញៀន និងោកវែជ្ជ. សុខភ សុគន្ធ មន្តែី  
ជំាញកម្មវិធីសុខភភាពបន្តពូជនែអង្គកការ UNFPA និងមន្តែីមួយចំនួនទៀតដែលបានជួយសមែបសមែួល និង  
រៀបចំការងារនែះររហូតទទួលបានជោគជ័យ។

ជាទីបញ្ចប់ដ កែសួងសូមថ្លែងអំណរគុណចំោះរអង្គកការ UNFPA USAID Population Council ាមរយៈ 
គមែែង Woker Health អង្គកការ CARE RHAC Marie Stopes E&D និងគមែែង Partnering to Save Lives (PSL) 
ដែលបានចូលរួមគាំទែយ៉ែងសកម្មាំងផ្នែកបច្ចែកទែសនិងថវិកា។ បែសិនបើគា្មែនការគាំទែនែះរទែក៏សៀវភៅ 
គោលការណ៍ណែាំនែះរមិនអាចកើតឡើងបានដែរ។

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ
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ពាក្រយបំព្រួញ

AFD ភា្នែក់ដងារអភិវឌែឍន៍បារំាង

ANC ការពិនិតែយមផ្ទែោះរ

CAMFEBA  សហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគម 
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជុា

CARE អង្គកការឃែរកម្ពុជុា

CCTU សហភាពសហព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជុា

CDHS ការអង្កែតសុខភភាពនិងបែជារាស្តែកម្ពុជុា

CIES  អង្កែតចន្លែះរជំរឿនសហគែែសនៅ 
ពែះររាជាណាចកែកម្ពុជុា

CLC សហភាពការងារកម្ពុជុា

CMDGs គោលដៅអភិវឌែឍសហសែសវតែសកម្ពុជុា

CSDS បញ្ជទិីន្នន័យសុវត្ថភិាពសរានតុគីមី

CSES អង្កែតសែដ្ឋកិច្ចសង្គកមកិច្ចកម្ពុជុា

DoLI ាយកដា្ឋែនអធិការកិច្ចការងារ

DoSH ាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ

E & D អង្គកការកុមារ និងអភិវឌែឍន៍

FP ផែនការគែសួរ

GFWs កម្មករនិយោជិតរោងចកែកាត់ដដែរ

GMAC សមាគមរោងចកែកាត់ដដែរនៅកម្ពុជុា

HBC ការថែាំាមផ្ទះរ

HC មជែឈមណ្ឌលសុខភភាព

HIV មែរោគអែដស៍

ILO អង្គកការអន្តរជាតិខាងការងារ

ISO អង្គកការស្តង់ដដាអន្តរជាតិ

M & S កែមុហុ៊នបញ្ជែទិញ

MAC គណៈកម្មការអែដស៏កែសួង

MoH កែសួងសុខាភិបាល

MoLVT កែសួងការងារនិងបណ្តះុរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ

MoP កែសួងផែនការ

NACC សភាសម្ពុន័្ធសហជីពជាតិកម្ពុជុា

NCMCH មជែឈមណ្ឌលជាតិគំាពារមាានិងារក

NGOs អង្គកការកែែរដា្ឋែភិបាល

NIS វិទែយាស្ថែនជាតិស្ថតិិ

NSSF បែឡាជាតិរបបសន្តសុិខភសង្គកម

OSH សុខភភាព និងសុវត្ថភិាពការងារ

PMTCT  ការបងា្កែរការចម្លងមែរោគអែដស៍ពីមាា 
ៅារក

PSL កម្មវិធីរួមគា្នែដើមែបីជួយជីវិតមាានិងារក

RHAC សមាគមសុខភភាពបន្តពូជកម្ពុជុា

RMNH សុខភភាពបន្តពូជមាា និងារក

STIs ជំងឺកាមរោគ

UNFPA មូលនិធិសហបែជាជាតិសមែែប់ដបែជាជន

USAID  ទីភា្នែក់ដងារសហរដ្ឋអាមែរិកសមែែប់ដការ 
អភិវឌែឍន៍អន្តរជាតិ

VCCT  ការផ្តល់ដបែកឹែានិងធ្វើតែស្តាមោយ 
ស្មគ័ែចិត្តនិងរកែាការសមា្ងែត់ដ

WH គមែែងសុខភភាពកម្មករ

WHO អង្គកការសុខភភាពពិភពោក

មាតិកា
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ស្រចក្តីផ្តើម

1

សន្តសុិខភ និងសុវត្ថភិាពការងារ តែវូបានដាក់ដឱែយមអនុវត្ត ចំោះរគែប់ដ ផ្នែក ាំងអស់ដ នែ សកម្មភាព សែដ្ឋកិច្ច សំដៅ 
ផ្តល់ដនូវកិច្ចការពារគែប់ដគែែន់ដដល់ដកម្មករនិយោជិតនៅ កន្លែងធ្វើការ។ ឆ្លើយតប ៅនឹង   លក្ខ ខភណ្ឌ នែះរ  មុននឹងដាក់ដ 
ឱែយម អនុវត្តនូវវិាននាា ការពិគែែះរយោបល់ដជាមួយតំណាង និយោជក និង តំណាង កម្មករ និយោជិត តែូវបានធ្វើ
ឡើងោយគែប់ដជែុងជែែយ ក្នុងគោលបំណងបងា្កែរគែែះរថ្នែក់ដ និងធ្វើយ៉ែង ណា ឱែយមការប៉ះរពាល់ដដល់ដ សុខភភាព 
ដែលកើតឡើង ោយ  ាក់ដទងៅនឹងការងារ ឬពែល កំពុង   ធ្វើការ ឱែយមនៅ  កមែិត សូនែយម ឬ ឱែយមនៅាបជា អបែបបរមា 
ាម តែអាចធ្វើៅបាន។

ក្នុងចំណោមបែជាជនដែលស្វែងរកការងារធ្វើ និងទទួលបានការងារធ្វើ សងែឃឹមថនឹង ទទួល បាន ការានា 
នៅ ក្នុងការងារ និងរៀនមុខភជំាញថ្មីទៀតជាមួយនឹងមុខភរបររបស់ដខភ្លួន ពែមាំងានាបាននូវការងារដែលមាន 
សុវត្ថិភាព កន្លែងធ្វើការ ដែលគា្មែនគែែះរថ្នែក់ដដល់ដជីវិត ដល់ដសុខភភាព ដល់ដសែចក្តីថ្លែថ្នូវរ ោយ ជំនួសមកវិញនូវ 
ការ លើកទឹកចិត្ត និងការរីកចមែើន បុគ្គកលិក លក្ខណៈ។ 

 សែវាសុខភភាពនៅាមសហគែែស គែឹះរស្ថែន គឺតែូវធ្វើការសហការ ជាមួយអ្នកគែប់ដគែង សហ គែែស កម្មករ 
និយោជិត និងផ្នែក សុវត្ថិភាព ដើមែបីបង្កើតសែវាបងា្កែរសុខភភាព និងកែលម្អ សុវត្ថិភាព សុខភភាព និងស្ថែនភាព 
ការងារ។  ដើមែបីផ្តល់ដសែវាបែកបោយបែសិទ្ធភាពមួយនែះរ គែតែូវ បង្កើត ឱែយម មាន គិលានដា្ឋែន មួ យ ដែលសែប ាម 
ការ  កំណត់ដ នែចែបាប់ដស្តីពី  ការ ងារ ោលគឺចំោះរសហគែែស គែឹះរស្ថែន  ដែល  បែើបែែស់ដ កម្មករ និយោជិត  ចាប់ដពី ៥០ 
ាក់ដឡើងៅ។ សមែែប់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដែល បែើបែែស់ដកម្មករនិយោជិត តិចជាង ៥០ាក់ដ តមែូវឱែយមមាន 
តែឹមបន្ទប់ដរុំរបួស ឬបែអប់ដ សង្គែែះរប៉ុណោ្ណែះរ។ 

គោលការណ៍ណែាំនែះរ បានផ្តែតៅលើចំណុចគោលសំខាន់ៗដ  ដើមែបីជំរុញសែវា ថែាំសុខភភាព និង សុវត្ថភិាព  
ការងារ សំដៅការពារ និងលើកកម្ពុស់ដអាម័យ សុខភភាព និង សុវត្ថិភាព ការងារ ដល់ដ កម្មករ និយោជិត  និង ានា
បាននូវកមា្លែំងពលកម្មដែលបែកបោយសុខភភាពល្អ និងមាន សុវត្ថិ ភាព ដែលគាំទែ និង បង្កើន ផលិតភាព របស់ដ 
សហគែែស គែឹះរស្ថែន។ 

គោលការណ៍ណែាំនែះរ ក៏ទទួលស្គែល់ដផងដែរពីសរៈសំខាន់ដនែកមា្លែំងពលកម្មរបស់ដកម្មការិនី ចំោះរ 
សែដ្ឋកិច្ច កម្ពុុជា  និងសែចក្តីតែូវការរបស់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន  និងក៏ដើមែបីោះរសែែយ សែចក្តី តែូវ   ការ ផ្នែក 
សុខភភាព  និងសុវត្ថិភាពរបស់ដស្តែី។  សុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ គឺជាការងាររួម សមែែប់ដ ាំង អស់ដគា្នែ។  ដូចនែះរ 
ការចូលរួមយ៉ែងសកម្ម ពី សំណាក់ដនិយោជក និងកម្មករនិយោជិត គឺជាកា្តែសំខាន់ដណាស់ដ ក្នងុការ កែលម្អ អាម័យ 
សុខភភាព សុវត្ថិភាព និងការចាត់ដចែងការងារ បង្កើនផលិតភាព ោយកាត់ដបន្ថយ ការ រអាក់ដ រអួល ក្នុង ដំណើរ 
ការផលិត ការអវត្តមានពីការងារ ចំនួនគែែះរថ្នែក់ដ និងបង្កើនបែសិទ្ធភាពការងារ ដែល ជាផល ចំណែញ មួយ  ដល់ដ  
កម្មករនិយោជិតមិនសូវមានគែែះរថ្នែក់ដ ឬជំងឺដងា្កែត់ដផែសែងៗ។

គោលការណ៍ណែាំស្តីពីការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះរស្ថែននែះរ តែូវបានរៀបចំឡើងមិនមែនចាត់ដ
ទុកជាឯកសរជំនួសឱែយមបទបែបញ្ញត្តិ ាំង ឡាយ  ដែលមានចែងក្នុងចែបាប់ដស្តីពីការងារ  និងលិខភិត បទដា្ឋែនផែសែងៗ 
ឡើយ គឺគែែន់ដតែដើមែបីជួយផ្តល់ដជាគំនិត សមែែប់ដងាយសែួលអនុវត្ត និងការណែាំបន្ថែម ក្នុ ងការ  រៀបចំ បង្កើត 
និងដំណើរការនែគិលានដា្ឋែន នៅាម សហគែែស គែឹះរស្ថែន  ាំងឡាយណា ដែលស្ថិត ក្នុងដែនអនុវត្តនែចែបាប់ដ 
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ស្តីពីការងារនែ ពែះររាជា ណា ចកែ កម្ពុុជា សំដៅជំរុញដល់ដការអនុវត្ត បទបែបញ្ញត្តិ ដែ លាក់ដ ទង  នឹងការ រៀប ចំ និង 
ដំណើរ ការរបស់ដ គិលានដា្ឋែន នៅាមសហគែែស គែឹះរស្ថែន កាន់ដតែ សមសែប និងល្អបែសើរ ដើមែបីរួមចំណែក ក្នុង 
ការការពារ  និងលើកកម្ពុស់ដ សុខភភាព និង សុវត្ថិភាពការងារកម្មករនិយោជិត នៅកន្លែងធ្វើការ ។

គោលការណ៍ណែាំនែះរ បានសង្កត់ដធ្ងន់ដតែៅលើការរៀបចំបង្កើត គិលានដា្ឋែនសហគែែសគែឹះរស្ថែនដែល   
ឆ្លះុរបញ្ចែងំពីអភិកែមនែការពែយាបាល បឋម និងសង្គែែះរបា្ទែន់ដជូនកម្មករ និយោជិត នៅកន្លែង ធ្វើការឱែយម បាន  សមសែ ប 
ាម ចែបាប់ដស្តីពីការងារ និងបែកាសរួមលែខភ៣៣០សកបយ ចុះរថ្ងែទី០៦ ខែធ្នូវ ឆ្នែំ ២០០០ ស្តីពី ការរៀបច ំ
គិលានដា្ឋែនសហគែែស និងបែកាសរួម លែខភ១៣៩ សកបយ ចុះរថ្ងែ ទី២៨ ខែ មិថុា ឆ្នែំ ២០០១ ស្តីពី លក្ខខភណ្ឌ  
និង បែសកកម្ម សែវាពែទែយមសហគែែស រវាង កែសួងសង្គកមកិច្ច ការងារ បណ្តុះរ   បណា្តែល វិជា្ជែជីវៈ និង យុវនីតិសមែបា 
និងកែសួងសុខាភិបាលប៉ុណោ្ណែះរ។ បែសិនបើសហគែែស គែឹះរស្ថែន ណាដែល មាន  បំណងរៀបចំគិលានដា្ឋែន 
របស់ដខភ្លួន ឱែយមមានលក្ខណៈល្អបែសើរជាងការកំណត់ដ ដូច មាន ចែង ក្នុង ចែបាប់ដ និង លិខភិត   បទដា្ឋែនខាងលើនែះរ គឺ 
អាចរៀបចំៅាមលទ្ធភាព និងការជែើសរីស របស់ដខភ្លួនបាន។  ប៉ុន្តែមិនអាច ឱែយម ាបជាង ការកំណត់ដអំពីគិលាន
ដា្ឋែនដូចមានចែងក្នុងបែកាសរួមខាងលើ ឡើយ ដូចជា៖ ទំហំ  គិលានដា្ឋែន ចំនួនបុគ្គកលិក សុខាភិបាល សមា្ភែរៈ 
បរិកា្ខែរពែទែយម និង ឱសថ ជា ដើម។ 

ទន្ទឹមនែះរដែរ គោលការណ៍ណែាំនែះរ មិនគែែន់ដតែជាការផ្តល់ដ នូវ គំនិត  អនុវត្ត និងការណែាំជួយ ដល់ដ 
និយោជក និងភាគីពាក់ដព័ន្ធក្នុង កា រ រៀបចំ គិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែនប៉ុណោ្ណែះរទែ។ ប៉ុន្តែថែម ាំង បាន 
បញ្ចូវលនូវខភ្លឹម សរ សំខាន់ដៗមួយចំនួនពាក់ដព័ន្ធនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ដអធិការការងារ អធិការ ពែទែយម ការងារ 
និយោជក កម្មករនិយោជិត និងគែូពែទែយមសហគែែស គែឹះរស្ថែន ពែមាំងព័ត៌មានអំពីលក្ខខភណ្ឌ ទូៅ នែការងារ 
ដែលចែងក្នុង ចែបាប់ដ ស្តីពីការ ងារ ដើមែបីសិកែាស្វែងយល់ដបន្ថែម សមែែប់ដជួយដល់ដនិយោជក កម្មករ និយោជិត 
និងភាគីពាក់ដព័ន្ធឯទៀត បានយល់ដដឹង ផង ដែរ  (ដូចមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ និងឧបសម្ព័ន្ធទី ១០)។

និយមន័យ
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 ការពែយាាលបឋម ៖  គឺសំដៅដល់ដការថែាំសុខភភាព   ដែលតែវូទទួលបាននៅក្នងុសហគមន៍  ជាធម្មា  
គឺតែូវ បានទទួល ពីគែូពែទែយមបែចាំគែួសរ គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា 
របស់ដសហគមន៍   បុគ្គកលិកគ្លីនិកមូល   ដា្ឋែន ឬពីអ្នកដែលមានវិជា្ជែជីវៈសុខាភិបាល
ផែសែងទៀត។  បុគ្គកលាំងឡាយ និងគែួសរ គួរតែតែូវ បាន ទទួល   ការពែយាបាល 
បឋម នែះរ ាមគែប់ដមធែយាបាយដែលពួកគាត់ដអាចទទួលយកបាន ោយ មាន 
ការចូលរួម យ៉ែងពែញលែញរបស់ដពួកគាត់ដ  និងក្នុងតម្លែមួយដែលសហគមន៍ 
និង បែទែសនះរ អាចរា៉ែប់ដ រង បាន។  (បែភព៖ អង្គកការសុខភភាពពិភពោក)

 ការសង្គ្ែែះបនា្ទែន់ ៖  គឺសំដៅដល់ដអន្តរាគមន៍ាំងឡាយណា  ដែលធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទែសៈមួយ 
ដែល   មិន  បាន  គែែង ទុក  ហើយអន្តរាគមន៍ាំងនះរ អាចតែូវធ្វើឡើងភា្លែម ក្នុង 
គោលបំណង ដើមែបីជួយ សង្គែែះរជីវិត ឬជួយការពារការបាត់ដបង់ដអវៈយវៈណាមួយ
នែសរីរាង្គករបស់ដអ្នកជំងឺ  ឬជនរងគែែះរ  ។ (បែភព៖  ប.ស.ស)

 អ្នកមនវិា្ជែជីវៈសុខាភិាល ៖   គឺសំដៅដល់ដ អ្នកដែលមាន សញ្ញែ ប័តែ  វែជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបែបដា្ឋែក ឬ គិលានុបែប- 
ដា ្ឋែយិកា ឬឆ្មប ដែលទទួលស្គែល់ដោយកែសួងសុខា ភិបាល។ (បែភព៖ បែការ១ 
នែ បែកាស ១៣៩)

 អ្នកផ្តល់សែវាសុខាភិាល ៖  គឺជាបុគ្គកលិកដែលបានជួល ឬមានកិច្ចសនែយាការងារជាមួយ សហគែែស គែះឹរស្ថែន 
ដើមែបីផ្តល់ដសែវាសុខភភាពនៅកន្លែងធ្វើការ។ (បែភព៖ Health Facilithy Guideline 

and Management Benchmarks, Oct 2015)

 សុខភាព ៖  ក្នុងន័យាក់ដទងនឹងការងារ សុខភភាព គឺមិនសំដៅតែឹម តែ  អវត្តមាននែជំងឺ ឬ 
ពិការភាព ប៉ុណោ្ណែះរ ទែ។ ប៉ុន្តែវារួមបញ្ចូវលាំងភាពសុខភសែួលពែញលែញ ាំង ផ្លូវវ 
កាយ និងផ្លូវវចិត្ត ដែលជាប់ដពាក់ដព័ន្ធ ផ្ទែល់ដៅនឹងអាម័យ និងសុវត្ថិភាពនៅ 
កន្លែងធ្វើការ។ (បែភព៖ អនុសញ្ញែលែខភ ១៥៥ អង្គកការ អន្តរជាតិ ខាងការងារ)។

 ការលើកកម្ពស់សុខភាព ៖  គឺសំដៅដល់ដដំណើរការដែលធ្វើឱែយមមនុសែសអាចបង្កើននូវការតែួតតែែ  និងលើក 
កម្ពុស់ដ សុខភភាពរបស់ដពួកគាត់ដ ឱែយមកាន់ដតែល្អបែសើរ។  ការលើកកម្ពុស់ដសុខភភាព 
នែះរ  វាមានការវិវត្តន៍ លើស ពីការផ្តែតតែៅលើឥរិយបថរបស់ដបុគ្គកល ចំោះរ  
វិសលភាពនែកិច្ចអន្តរាគមន៍ខាងបរិស្ថែន និង សង្គកម។  (បែភព៖ អង្គកការ 
សុខភភាពពិភពោក)។

 កម្មនករនិយោជិត ៖  គឺសំដៅដល់ដជនគែប់ដបែភែទ និងគែប់ដសញ្ជែតិ ដែលបានចុះរកិច្ចសនែយាធ្វើការ 
យកកំរែ កែែមការដឹកាំ និងគែប់ដគែងរបស់ដបុគ្គកលមា្នែក់ដទៀត ជារូបវន្តបុគ្គកល 
ឬនីតិបុគ្គកល ជាសានរណៈ ឬឯកជន។ (បែភព៖ មាតែែ៣ នែចែបាប់ដស្តីពីការងារ  
១៩៩៧)។

និយមន័យ
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I. ស្ថនភាពនែកម្លែំងពលកម្មនៅកម្ពុជា

1> បែារាស្តែសកម្មនផ្នែកសែដ្ឋបកិច្ចបច្ចុជបែបន្ន1

បាតុភូតបែជាសស្តែពិសែសដែលបែទែសកម្ពុជុាបានជួបបែទះរនៅក្នងុទសវតែសទី៧០ និង ទី ៨០ បានផ្តល់ដឱែយមក
ម្ពុុជានូវទីផែារការងារដ៏ពិសែសមួយនៅទសវតែសឆ្នែំ២០០០។ នៅរវាងជំរឿនបែជារាស្ត ែនៅ  ឆ្នែំ១៩៩៨ និង 
ឆ្នែំ២០០៨ បែជារាស្តែបានកើនពី១១.៤លានាក់ដ  ដល់ដ ១៣.៤លានាក់ដ  ក្នុង អាតែែ កំណើនបែជារាស្តែជាមធែយមម 
បែចាំឆ្នែំ១.៥% ។  កំណើនបែជារាស្តែបានបន្តកើនដល់ដ១៤.៧លានាក់ដ និង១៥.២លានាក់ដ នៅឆ្នែំ២០១៣ 
និង ២០១៤ ធ្វើអោយអាតែែ កំណើនបែជារាស្តែជាមធែយមមបែចាំឆ្នែំ១.៧៩% នៅក្នុងអំឡុងពែល១៦ឆ្នែំ។  

បែហែលជា៨៣%ដែលចូលរួមក្នុងកមា្លែំងពលកម្ម   ក្នុងនះរ ស្តែី មាន ៧៨% និងបុរស៨៨%។ កមា្លែំង ពលកម្ម 
ខភ្ពុស់ដបំផុត សមែែប់ដ បុរស ដែល សិ្ថតនៅកែុម អាយុ ចាប់ដពី  ៣៥  ដល់ដ  ៤៤  ឆ្នែំ មានបែហែល ៩៨% និងសមែែប់ដ 
ស្តែីអាយុ ចាប់ដ ពី២៥ ដល់ដ៣៥ឆ្នែំ មាន៨៥%។ កមា្លែំងពលកម្ម ក្មែង  បំផុតអាយុចាប់ដពី១៥ ដល់ដ១៩ឆ្នែំ ាំងពីរភែទ 
មាន បែហាក់ដ បែហែល៦០%។ កមា្លែំងពលកម្ម  អាយុចាប់ដ ពី ២០ ដល់ដ២៤ឆ្នែំ ាំងពីរភែទមានបែហែល៨៣%។ 

ជារួម អតែែចូលរួម នែកមា្លែំង   ពលកម្ម សមែែប់ដបុរស  គឺ មានកមែិត  ខភ្ពុស់ដ ជាង អតែែ  ចូលរួមនែកមា្លែំង ពលកម្ម 
សមែែប់ដ  ស្តែីនៅគែប់ដកែុមអាយុាំងអស់ដ។ ប៉ុន្តែស្តែីមានចែើនលើសលុបក្នុងវិស័យឧសែាហកម្មសំខាន់ដៗ ជា 
ពិសែសក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដដែរ។

អតែែមានការងារធ្វើមានការកើនឡើងក្នងុអំឡុងបែែឆំ្នែចុំងកែែយាំងបុរស និង ស្តែ ី។ ភាគ ចំណែក  នែនិយោជិត 
ទទួលបែែក់ដបំណាច់ដមានការកើនឡើង គួរឱែយមកត់ដសំគាល់ដគឺមានបែហែល ២៧% នៅឆ្នែំ២០០៩ និង៤៤% នៅ 
ឆ្នែំ២០១៤។ កំណើននែះរវាអាចាក់ដទងនឹងការពងែីក ឬតមែូវការ កើន ឡើង សមែែប់ដកមា្លែំង ពលកម្មនៅាម 
រោងចកែ កាត់ដដែរ និងផ្នែកសែវាកម្មផែសែងៗទៀត។

2> ចំនួនសហគែែសសរុបៅបែ ទែសកម្ពុជា2

ចាប់ដាំែងពីឆ្នែំ២០១០មក ចំនួនសហគែែសកើតថ្មីនៅកម្ពុុជា ាំងខា្នែតធំ មធែយមម និង តូច មាន ការ កើន ឡើង  
យ៉ែងឆប់ដរហ័សជាលំដាប់ដ ។ ក្នុងចំណោមសហគែែសសរុបទូាំងបែទែសចំនួន ៥១៣.៧៥៩ សហគែែស មាន
អ្នកចូលរួមក្នុងការងារបែមាណ១.៨៧៤.៦៧០ាក់ដ ក្នុងនះរ បុរសមាន ចំនួន ៧៨០.២៩៩ ាក់ដ ស្មើនឹង៤១.៦% 
និងស្តែមីានចំនួន១.០៩៤.៣៧១ាក់ដ ស្មើនឹង៥៨.៤%។ ាម ចរិត លក្ខណៈ អ្នក ចូល រួមការងារនៅក្នងុ សហគែែស  
ធំៗ គឺស្តែីមានសមាមាតែខភ្ពុស់ដជាងបុរស នះរ ោយ សរ សហគែែសធំៗ ាំងនះរ បានផ្តល់ដឱកាសការងារ ដល់ដ 
ស្តែី ជាពិសែស គឺសហគែែស ចមែបងៗជាងគែ ដែល  មាន  អ្នកចូលរួម ការងារពី១០១ាក់ដឡើង ។

ចំោះរ សហគែែស ដែលមានអ្នកចូលរួម ការងារកែែម២០ាក់ដ មានចំនួន ៥០៨.៦៦០សហគែែស ស្មើ នឹង 
៩៩% ហើយ សហគែែសដែលមានអ្នកចូលរួមការងារពី ២០  ដល់ដ៤៩ាក់ដ មានចំនួន ៣.៥៨៩ សហគែែស ស្មើ 
នឹង ០.៧% និងចាប់ដពី៥០ាក់ដ ឡើងៅ មានចំនួន ១.៥១០សហគែែស ស្មើនឹង០.៣%។ ក្នុងចំណោម 

ផ្នែកទី ១
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សហគែែស សរុបខាងលើ  សហគែែសដែលមានផ្ទែកែឡាទីាំងអាជីវកម្មកែែម ៣០ម៉ែតែ ការ៉ែ មាន    ចំនួន  
៣៦៩.៦៦៤សហគែែស   ស្មើនឹង៧២% ហើយ សហគែែស ដែល   មានផ្ទែកែឡាទីាំង អាជីវកម្មពី ៣០ម៉ែតែ ការ៉ែ 
ដល់ដ ៩៩៩ ម៉ែតែការ៉ែ មាន       ចំនួន១២៤.៤០៥សហគែែស ស្មើនឹង២៤.២% ហើយ សហគែែស ដែល មានផ្ទែ កែឡា 
ទីាំង អាជីវកម្ម លើសពី ១០០០ ម៉ែតែ ការ៉ែ មាន    ចំនួន១៩.៦៩០ សហគែែស ស្មើនឹង៣.៨%។

3> ចំនួនសហគែែស គែះឹស្ថែន និងកម្លែងំពលកម្មនក្នុជង និងកែែវិស័យកកាត់ដែរទូទំាង  បែទែស3

 កែសួងការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ បាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដតែួតពិនិតែយម និងជំរុញ  លើ ការ អនុវត្ត 
ចែបាប់ដស្តពីីការងារ និងបទបែបញ្ញត្តាិា ដើមែបីលើកកម្ពុស់ដលក្ខខភណ្ឌការងារ ឱែយម បាន ល្អ តែមឹតែវូ និងការ គោរពចំោះរ 
សិទ្ធិជាមូលដា្ឋែនរបស់ដកម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុុជា។ នៅ ឆ្នែំ២០១៦ សហគែែស គែឹះរស្ថែន     សរុប ផ្នែកកាត់ដដែរ និង
កែែកាត់ដដែរទូាំងបែទែសមានចំនួន ១១.១៦៨សហគែែស  គែឹះរស្ថែន និង មាន កម្មករ និយោជិត បែមាណ 
១.១៨៧.២២៧ាក់ដ ក្នុងនះរកម្មករនិយោជិតជាបុរស  ចំនួន ៣៥៦.១២៣ ាក់ដ ស្មើនឹង ៣០% និងស្តែីចំនួន 
៨៣១.១០៤ាក់ដ ស្មើនឹង៧០%។ ក្នុងចំណោម ចំនួនសហគែែស  គែឹះរស្ថែន   សរុបខាងលើនែះរ សហគែែស 
គែឹះរស្ថែន    ផ្នែកកាត់ដដែរមានចំនួន១.១០៧ មានកម្មករ និយោជិត សរុប  ចំនួន ៧៤៣.៦១៥ ាក់ដ ក្នុងនះរ ថ្នែក់ដ 
កណា្តែលមានចំនួន៦៥១សហគែែស  គែឹះរស្ថែន ស្មើនឹង៥៩% ោយមាន កម្មករ និយោជិត សរុបចំនួន 
៣៩០.១១៨ាក់ដ ស្មើនឹង ៥២% និងថ្នែក់ដរាជាននី ខែត្ត  ចំនួន ៤៥៦ សហគែែស   គែឹះរស្ថែន ស្មើនឹង៤១% 
ោយមានកម្មករ និយោជិត សរុបចំនួន ៣៥៣.៤៩៧ាក់ដ ស្មើ នឹង៤៨%។ សហគែែស គែឹះរស្ថែន កែែ   កាត់ដ 
ដែរចំនួន ១០.០៦១គែឹះរស្ថែន មាន កម្មករ និយោជិត សរុបចំនួន ៤៤៣.៦១២ ាក់ដ  ក្នុង   នះរ   ថ្នែក់ដកណា្តែលចំនួន 
១.៣៨៥សហគែែសគែឹះរស្ថែន ស្មើនឹង១៤% ោយ មាន  កម្មករ និយោជិត   សរុប  ចំនួន ១៨៨.១១៦ាក់ដ ស្មើនឹង 
៤២% និងថ្នែក់ដ រាជាននី ខែត្តមានចំនួន ៨.៦៧៦ សហគែែស  គែឹះរស្ថែន ស្មើនឹង៨៦% ោយមានកម្មករ និយោជិត 
សរុប ចំនួន២៥៥.៤៩៦ាក់ដ ស្មើនឹង ៥៨%។

ចំោះរសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលមានកម្មករនិយោជិតកែែម ២០ាក់ដ  មានចំនួន ៥.៩៣៦គែឹះរស្ថែន  ស្មើ នឹង 
៥៣%នែសហគែែស គែឹះរស្ថែនសរុប ហើយសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលមាន កម្មករ  និយោជិតចាប់ដពី ២០ 
ដល់ដ៤៩ាក់ដ មានចំនួន១.៩៩២ ស្មើនឹង១៨%។ ចំណែក សហគែែស  គែឹះរស្ថែន ដែលមាន កម្មករ  និយោជិត 
ចាប់ដពី ៥០ាក់ដ ឡើងមានចំនួន ៣.២៤០ ស្មើនឹង២៩%។ រីឯសហគែែស  គែឹះរស្ថែន ដែល មាន កម្មករ  និយោជិត 
ចាប់ដពី  ៥០ ដល់ដ៣០០ាក់ដ មានចំនួន២.៣១៤ ស្មើនឹង២១% សហគែែស  គែឹះរស្ថែន ដែលមាន កម្មករ  និយោជិត 
ចាប់ដពី ៣០១ ដល់ដ ៦០០ាក់ដ មានចំនួន៤៩៥ ស្មើនឹង៤% សហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលមាន កម្មករ  និយោជិត 
ចាប់ដពី ៦០១ដល់ដ៩០០ាក់ដ មានចំនួន១៥០ ស្មើនឹង១% សហគែែស  គែឹះរស្ថែន ដែល មាន កម្មករ  និយោជិតចាប់ដពី 
៩០១ដល់ដ១៤០០ាក់ដ មានចំនួន១៤១ ស្មើនឹង១% សហគែែស  គែឹះរស្ថែនដែលមាន កម្មករ  និយោជិតចាប់ដពី 
១៤០១ដល់ដ២០០០ាក់ដ មាន ចំនួន  ៥៨ ស្មើនឹង ០.៥% និងសហគែែស  គែឹះរស្ថែនដែលមាន កម្មករ  និយោជិត 
លើសពី ២០០០ាក់ដឡើង មានចំនួន៨២ ស្មើនឹង០.៧%។

4> ស្ថែនភាពនែសែចក្តីតែូវការផ្នែកសុខភាពរបស់កម្មនករ កម្មនការិនី

ក្នុងខភណៈដែលកម្មករ កម្មការិនី និងគែួសររបស់ដពួកគាត់ដទទួលបានជីវភាពរស់ដនៅល្អបែសើរ ោយ       សរតែ 
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

កំណើនសែដ្ឋកិច្ច-សង្គកមកម្ពុុជានះរ ហើយវាក៏មានសរៈសំខាន់ដណាស់ដ  ដែលតែូវទទួល ស្គែល់ដ ថ កម្មការិនីក៏ជួប
បែឈមចែើនៅនឹងបញ្ហែសុខភភាព  និងសុវត្ថិភាពការងារដែរ។

ាមរយៈការអង្កែត4 ដែលធ្វើជាមួយរោងចកែកាត់ដដែរចំនួន ៤   ាចុងឆ្នែំ២០១៥  បានបងា្ហែញថ កម្មការិនី 
រោងចកែការត់ដដែរជាមធែយមម មានអាយុ ២៧ឆ្នែំ និងបានបញ្ចប់ដកំរិតបឋមសិកែា។  ក្នុងចំណោមនះរ បែមាណ 
ពាក់ដកណា្តែល (៤៨.៧%) បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច  និង៤៣.២% នៅលីវនៅឡើយ  ។  

បើផ្អែកាមការសិកែាបែបគុណភាពមួយដែលធ្វើោយអង្គកការ Worker Health ក្នុងឆ្នែំ២០១៦ ស្តី  ពីសែចក្តី 
តែូវការផ្នែកសុខភភាព និងឥរិយបថនែការស្វែងរកសែវាសុខភភាព របស់ដកម្មការិនី រោងចកែ កាត់ដ ដែរ នៅកម្ពុុជា មាន 
បញ្ហែសុខភភាពធំៗ ចំនួនបីបែភែទ៖

ទី១.  ជំងឺទូៅ ដូចជា ជំងឺផ្តែសយ គែុនក្តែ រាគ ឈឺកែបាល វិលមុខភអស់ដកមា្លែំង និងសន្លប់ដ 

ទី២. បញ្ហែសុខភភាពបន្តពូជ និងការធ្វើផែនការគែួសរ 

ទី៣.  ស្ថែនភាពដែលមិនសូវធ្ងន់ដធ្ងរផែសែងទៀតដែលាក់ដទងនឹងបំពង់ដរំលាយអាហារ បំពង់ដតមែងនម 
ជំងឺឆ្លង និងជំងឺឫសដូងបាតជា    ដើម។ 

ជាមួយគា្នែនែះរ ាមការអង្កែត របស់ដអង្គកការ កម្មវិធីរួមគា្នែដើមែបីជួយជីវិតមាា និងារក (PSL) បាន រក ឃើញ 
ថ កម្មករកម្មការិនីរោងចកែកាត់ដដែរងាយនឹងទទួលរងគែែះរ ជាពិសែស ាក់ដទងនឹងសុខភភាព ផ្លូវវភែទ និងបន្ត ពូជ 
ោយមូលហែតុផែសែងៗរួមាំងការរស់ដនៅដាច់ដឆ្ងែយពីគែួសរ និងពីបណា្តែញគាំទែ សហគមន៍ របស់ដពួក គាត់ដ។ 
ក្នុងខភណៈដែលការយល់ដដឹងនែវិធីពនែយារកំណើតមានអតែែ ខភ្ពុស់ដ រហូតដល់ដ ៩៩% ាម ការ សិកែាមានតែ កម្មការិនី 
បែមាណ២០.៣%ប៉ុណោ្ណែះរ និង៤០.៤% នែកម្មករកម្មការិនី ដែល មានទំាក់ដទំនង ផ្លូវ វ ភែទ សកម្មបាន និង 
កំពុងបែើបែែស់ដវិធី ពនែយារកំណើតបែបទំនើប។  ២ឆ្នែមុំន ចំនួននែះរ គឺ ស្មើនឹង១០.៦%  ចំោះរកម្មការិនីាំងអស់ដ 
និង២៤.២% នែ កម្មករ ដែលមានទំាក់ដទំនងផ្លូវវភែទសកម្ម។  លទ្ធផលនែះរ ជាចំនួនដ៍សំខាន់ដនែការមានផ្ទែោះរ 
ដែលគែ មិនចង់ដបាន។ ការអង្កែតបានរកឃើញថ ១១% នែអ្នកដែលបានសកសួរ គាត់ដាន្លែប់ដបាន រំលូតកូន។  
ការ អង្កែតក៏បានពិនិតែយមពីការផ្លែស់ដប្តូវរឥរិយបថ និងកំរិត ជឿជាក់ដរបស់ដកម្មការិនីរោងចកែកាត់ដដែរផងដែរ ជុំវិញ 
បញ្ហែផែសែងៗដែលាក់ដទងនឹងសុខភភាពផ្លូវវភែទ និង សុខភភាពបន្តពូជ។ ចំនួន១/៤ (ស្មើនឹង២៤.៨% បើបែៀប 
ធៀបនឹង ៥%កំឡុងពែលធ្វើអង្កែតលើកដំបូង) នែ កម្មការិនីមានអារម្មណ៍ថតែូវបានផ្តល់ដសិទ្ធិក្នុងការទទួល 
យកការពិភាកែា និងការបែើបែែស់ដវិធីពនែយារ កំណើតបែបទំនើប ាមគែប់ដ សែណា រីយ៉ូដែលគែបានផ្តល់ដជូន   
ទោះរបី  ជា ដែគូរបស់ដគាត់ដមិនយល់ដពែម ក៏ោយ។ 

ាមរយៈអ្នកគែប់ដគែងរោងចកែ បុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែន អ្នកផ្តល់ដសែវាសុខភភាពឯកជន និងបុគ្គកលិក  អង្កការ 
កែែរដា្ឋែភិបាល ដែលអនុវត្តផ្នែកអន្តរាគមន៍សុខភភាពក្នុងរោងចកែកាត់ដដែរ ក៏បានឱែយមដឹងពីបញ្ហែ សុខភភាពបែហាក់ដ
បែហែលគា្នែនែះរដែររបស់ដកម្មការិនីរោងចកែកាត់ដដែរ5។  អ្នកដែលឆ្លើយតប នឹងសំណួរ ាំង អស់ដ   សុទ្ធតែបាន យល់ដ 
សែប ថ សុខភភាពបន្តពូជ និងការធ្វើផែនការគែសួរ គឺជាសែចក្តតីែ ូវការអាទិភាព បំផុត  សមែែប់ដការគំាទែសុខភភាព
សមែែប់ដកម្មការិនីរោងចកែកាត់ដដែរ។ 
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II. ស្ថនភាពនែគិលានដ្ឋែនសហគែែស គែឹះស្ថែន

1> កាតព្វកិច្ចដែលតមែូវឱែយមនគិលានដ្ឋែនអចិន្តែែយក៍6

សហគែែស គែឹះរស្ថែនាំងអស់ដដែលមានបែើកម្មករនិយោជិតចាប់ដពី ៥០ាក់ដឡើង តែូវតែ មាន           ក្នុង បរិវែណ 
នែសហគែែស គែឹះរស្ថែននូវគិលានដា្ឋែនអចិន្តែែយ៍មួយ។ គិលានដា្ឋែននែះរ តែូវមានគែូពែទែយម កាន់ដ  កាប់ដ ផ្ទែល់ដ ោយ 
មាន គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាមា្នែក់ដ ឬចែើនាក់ដជួយធ្វើការផង អាសែ័យ ៅាម ចំនួន កម្មករ  
និយោជិត។ ក្នុង ម៉ែងធ្វើការាំងថ្ងែាំងយប់ដ តែូវមានគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែ យិកា    យ៉ែង តិចមា្នែក់ដ នៅ 
យមបែចាំ ការ   ជាអចិន្តែែយ៍។ គិលានដា្ឋែនតែូវមានសមា្ភែរៈ វត្ថុរុំរបួស និងឱសថ គែប់ដ គែែន់ដ ដើមែបី សង្គែែះរ   បា្ទែន់ដ 
និង  ពែយាបាលបឋម ក្នុងករណីមានគែែះរថ្នែក់ដ ឬមានជំងឺបណា្តែលមកពីការងារ ឬមានជំងឺ ក្នុងពែល ធ្វើ ការងារ។ 
កាលណាចំនួនកម្មករនិយោជិតមានចែើនជាងពីររយាក់ដ គិលានដា្ឋែន តែូ វមានកន្លែង សមែែប់ដ   ឱែយម  អ្នករបួសនិង 
អ្នក ជំងឺ សមែែក មុននឹងបញ្ជូវនៅមន្ទីរពែទែយម។ ទីកន្លែងាំងនះរ តែូវមាន លទ្ធភាព ដាក់ដអ្នកជំងឺ សមែែក  ឱែយមបាន 
២%  (ពីរ ភាគ   រយ)នែកម្មករនិយោជិតដែលបែើក្នុងការដា្ឋែន។

ចំោះរសហគែែសដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ដពី២០ ដល់ដកែែម ៥០ាក់ដ តែូវមាន បន្ទប់ដរុំ របួស  មួយ និង 
គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាមា្នែក់ដ។ បន្ទប់ដរុំរបួសតែូវមានជាចាំបាច់ដនូវគែឿង សងា្ហែរឹម បរិកា្ខែ ពែទែយម និង 
ឱសថ។

ចំណែកសហគែែសដែលមានកម្មករនិយោជិតកែែម២០ាក់ដ តែូវមានបែអប់ដ សង្គែែះរ មួយ និង អ្នក ជំនួយ 
សង្គែែះរមា្នែក់ដ ោយមាននូវបរិកា្ខែរពែទែយម និងឱសថដែលតែូវមានជាចាំបាច់ដ ដែលមានកំណត់ដ ក្នុង បែកាសស 7។

2> លទ្ធផលនែកាអនុវត្តបែកាសរួម8(លែខ ៣៣០ និង១៣៩)

ាមរយៈរបាយការណ៍អធិការកិច្ចការងារ  ដើមែបីតែួត ពិនិតែយមការអនុវត្ត ចែបាប់ដស្តីពីការ ងារ និង បទ បែបញ្ញត្តិាា 
រួមាំងបទបែបញ្ញត្តិាក់ដទងនឹងផ្នែកសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ពិសែសការ អនុវត្ត បែកាស រួមចំនួន២ គឺ 
បែកាសលែខភៈ ៣៣០សកបយ ចុះរថ្ងែទី០៦ ខែធ្នូវ ឆ្នែំ២០០០ ស្តីពី ការរៀបចំ គិលាន ដា្ឋែនសហគែែស និង 
បែកាសលែខភៈ ១៣៩សកបយ ចុះរថ្ងែទី២៨ ខែមិថុា ឆ្នែំ២០០១ ស្តីពី  លក្ខខភណ្ឌ និង បែសកកម្មសែវា ពែទែយម 
សហគែែស បានបងា្ហែញឱែយមឃើញថ នៅឆ្នែំ២០១៥ មានសហគែែសគែឹះរស្ថែនចំនួន ៩៧៦  ដែលបានធ្វើ អធិការ 
កិច្ចរួច ហើយក៏បានរក ឃើញ ផងដែរពីភាពតែឹមតែូវ ឬមិនតែឹមតែូវនែការ អនុវត្ត ាមបែកាស ាំងពីរខាងលើនែះរ   
ពីសំណាក់ដ និយោជកនែសហគែែស  គែឹះរស្ថែនាំងនះរ។

ក្នុងចំណោមសហគែែស គែឹះរស្ថែនសរុបខាងលើនែះរ សហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលតមែូវឱែយមរៀបចំ បង្កើត      
គិលានដា្ឋែនមានចំនួន ៧៣៩ ក្នុងនះរសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលរៀបចំ បានតែឹមតែូវ មាន ចំនួន ៣១៤ ស្មើ នឹង 
៤២% ហើយសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលរៀបចំមិនបានតែឹមតែូវចំនួន ២០៧ ស្មើនឹង ២៨% និង សហគែែស 
គែឹះរស្ថែន ដែលមិនបានរៀបចំគិលានដា្ឋែនមានចំនួន២១៨   ស្មើនឹង ៣០%។ (សូមពិនិតែយម មើល ក្នុងរូបភាពទី១)
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

ចំោះរសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដែលតមែូវឱែយម បង្កើត   បន្ទប់ដរុំ របួស ចំនួន ១២១ ក្នុងនះរសហគែែស គែឹះរស្ថែន    
ដែលមាន បន្ទប់ដ រុំរបួសតែឹមតែូវចំនួន ១៣ ស្មើនឹង ១១% ហើយសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដែលមាន បន្ទប់ដ     រុំរបួស 
មិនតែឹមតែូវ មានចំនួន១២  ស្មើនឹង ១០% និងសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលគា្មែនបន្ទប់ដរុំ របួស មាន  ចំនួន ៩៦  ស្មើ នឹង 
៧៩%។ (សូមពិនិតែយមមើលក្នុងរូបភាពទី២)

                     

    

   

រីឯសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលតមែូវឱែយមបង្កើត បែអប់ដ សង្គែែះរ    មាន ចំនួន១១៦  ក្នុងនះរ សហគែែស គែឹះរស្ថែន
ដែលបានរៀបចំបានតែឹមតែូវមានចំនួន១៨  ស្មើនឹង១៦% ហើយ សហគែែស  គែឹះរស្ថែន   ដែលរៀប ចំ មិនបាន 
តែឹមតែូវ មានចំនួន ៨៤  ស្មើនឹង ៧២% និងសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលគា្មែន បែអប់ដសង្គែែះរ មានចំនួន១៤ ស្មើនឹង 
១២%។ (សូមពិនិតែយមមើលក្នុងរូបភាពទី៣)

រូបភាពទី ១
លទ្ធផលនែការធ្វើអធិការកិច្ចការងារស្តីពីតមែូវការគិលានដា្ឋែននែសហគែែសចំនួន ៧៣៩ នៅឆ្នែំ ២០១៥

គា្មែន៣០%

មិនតែឹមតែូវ
២៨%

តែឹមតែូវ ៤២%

រូបភាពទី ២
លទ្ធផលនែការធ្វើអធិការកិច្ចការងារស្តីពីតមែូវការបន្ទប់ដរុំ របួសនែសហគែែសចំនួន ១២១ នៅឆ្នែំ ២០១៥

គា្មែន

៧៩%

១១%
តែឹមតែូវ

១0%
មិនតែឹមតែូវ
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បើពិនិតែយមមើលលើលទ្ធផលសរុបចំោះរការអនុវត្តខាងលើ ឃើញថសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដែល បាន  រៀបចំ 
ឱែយមមាន គិលានដា្ឋែន បន្ទប់ដរុំរបួស និងបែអប់ដសង្គែែះរដែល អនុវត្ត  បានតែឹមតែូវមានចំនួន ៣៤៥ ស្មើ នឹង ៣៥% 
ហើយសហគែែស គែឹះរស្ថែន  ចំនួន ៣០៣  ស្មើនឹង៣១% អនុវត្តមិនបានតែឹមតែូវ និងសហគែែស គែឹះរស្ថែន ចំនួន 
៣២៨ ស្មើនឹង ៣៤% ដែលមិនបានអនុវត្តាមការកំណត់ដ របស់ដបែកាសទែ។  (សូមពិនិតែយម មើល  ក្នុងារាងទី១)។ 

ចំនួនគិលានដា្ឋែន ចំនួនបន្ទប់ដរំរបួស ចំនួនបែអប់ដសង្គែែះរ
ចំនួន សហគែែស 

គែឹះរស្ថែនសរុប

តែឹមតែូវ មិនតែឹមតែូវ គា្មែន តែឹមតែូវ មិនតែឹមតែូវ គា្មែន តែឹមតែូវ មិនតែឹមតែូវ គា្មែន សរុប

៣១៤ ២០៧ ២១៨ ១៣ ១២ ៩៦ ១៨ ៨៤ ១៤ ៩៧៦

៣២% ២១% ២៣% ១% ១% ១០% ២% ៩% ១% ១០០%

ជាមួយគា្នែនែះរដែរ ាមការធ្វើអង្កែតមួយចំនួនកន្លងមកឆ្នែំ២០១៤-២០១៥ បានរកឃើញថ៖ 

 y កម្មករ និយោជិតភាគចែើន បានៅរកសែវាសុខាភិបាលពីវិស័យឯកជន ហើយពួក គាត់ដ មិនាន់ដមាន
ការានារា៉ែប់ដរងផ្នែកថែាំសុខភភាព ឬទមែង់ដគាំទែផែសែងៗទៀត ដើមែបីជួយ បង់ដ ភាគ ានសមែែប់ដផ្នែកថែាំ 
សុខភភាព ាំងនែះរជូនពួកគាត់ដឡើយ9 ។

 y ការអង្កែតដែលបានធ្វើនៅរោងចកែចំនួន៤ នៅរាជាននីភ្នំពែញ ាចុងឆ្នែំ២០១៣ បាន បងា្ហែញ ថ កម្មករ 
និយោជិតបែមាណ៧០% បានបែើបែែស់ដសែវានៅគិលានដា្ឋែន ក្នុងរយៈ ពែល ១២ខែ ចុងកែែយនែះរ។ 
ទោះរបីយ៉ែងណាក៏ោយ កម្មករនិយោជិតភាគចែើនបាន លើក  ឡើងពីបញ្ហែមួយចំនួន ដែលាក់ដ ទងនឹង 
កំរិតគុណភាពនែសែវា និងការគួរសម រាក់ដ ាក់ដរបស់ដបុគ្គកលិកសុខាភិបាល នៅ គិលានដា្ឋែន10។

រូបភាពទី ៣
លទ្ធផលនែការធ្វើអធិការកិច្ចការងារស្តីពីតមែូវការបែអប់ដសង្គែែះរនែសហគែែស ១១៦ នៅឆ្នែំ ២០១៥

មិនតែឹមតែូវ
៧២%

១២%

គា្មែន

១៦%
តែឹមតែូវ

ារាងទី១៖ ារាងសង្ខែបនែការអនុវត្តបែកាសរួម៣៣០ និង១៣៩របស់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន
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បញ្ហែសុវត្ថិភាព សុខភភាព និងស្ថែនភាព ការងារ របស់ដ កម្មករ  និយោជិតនៅតែជាបញ្ហែកង្វល់ដ ដែល ាមារឱែយម
មានការោះរសែែយបែកបោយបែសិទ្ធភាព។ ក្នងុខភណៈដែលការរីកចមែើន ផ្នែក សែដ្ឋកិច្ច និង សង្គកមកម្ពុជុាកំពុង 
ធ្វើឱែយមមានការបែែបែលួនូវជីវភាព របស់ដ កម្មករ និយោ ជិត និងកែមុគែសួរ ពួក គាត់ដផង ដែរ នះរ វាពិតជាសំខាន់ដណាស់ដ 
ដែលតែវូទទួលស្គែល់ដថ កម្មករនិយោជិត ក៏ជួបនូវបញ្ហែបែឈម ខាងផ្នែក សុខភ ភាព  និងសុវត្ថភិាពការងារជាចែើន 
ផងដែរ។ ជាពិសែស  កម្មការិនីទទួលបាន នូវសែវាផែសែងៗដែលមិន ាន់ដ សម  សែប ដូចជាក្នងុផ្នែកសុខភភាព បន្តពូជ 
ការពនែយារកំណើត និងអាម័យ។

រោងចកែមួយ  ចំនួនអាច នៅ មានអាម័យមិនល្អ និងខភ្វះរការគែប់ដគែងកាកសំណល់ដឱែយមបានល្អ។ ហែតុនែះរ 
ការតមែូវឱែយម មាន ជា អបែបបរមា ដូចជា៖ ការបែើបែែស់ដទឹកស្អែត អ្នកសំអាតទៀងាត់ដ ។ល។ នឹងអាច ការពារបាននូវ 
ជំងឺឆ្លង ាា។  ផ្អែកាមការសិកែារបស់ដ WorkerHealth ក្នុងឆ្នែំ២០១៦ ឃើញថ អ្នកគែប់ដគែង និង បុគ្គកលិក 
គិលាន ដា្ឋែន សហគែែស គែឹះរស្ថែន បានដឹងផងដែរ ពីសែចក្តីតែូវការ សុខភភាព ជា អាទិភាព របស់ដ កម្មការិនីភាគចែើន 
គឺសុខភ ភាព បន្តពូជ និងការពនែយារកំណើត។ អ្នកគែប់ដគែងាំងឡាយក៏ មាន ជំនឿថ  ការយកចិត្តទុកដាក់ដ ថែា ំ 
 ខា្លែំងដល់ដការបន្តពូជនឹងផ្តល់ដនូវផលិតភាព ដល់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន  របស់ដពួកគាត់ដ។

ទន្ទឹមនែះរដែរ នៅពែលដែលកមា្លែំងពលកម្មកើនឡើង និងផ្លែស់ដប្តូវរ នះរបញ្ហែបែឈមថ្មីៗ នឹងកើត មានឡើង 
ដែលជះរឥទ្ធិពលដល់ដជីវភាព និងសុខភុមាលភាពរបស់ដពួកគាត់ដផងដែរ។  ការបង្កើត និងការគែប់ដ គែងគិលាន 
ដា្ឋែនបានល្អ អាចនឹងជួយធ្វើឱែយមបែសើរឡើងនូវសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិតបច្ចុបែបន្ន និង ឆ្លើយតប ៅនឹង 
សែចក្តីតែូវការាពែលអាគត។

ការងារដែលតែវូធ្វើបែចំាថ្ងែនៅ កន្លែង ធ្វើការ តែងតែ ជួប បែឈមជាមួយនឹងការផ្លែស់ដប្តូវរនែ បច្ចែក វិជា្ជែ។ ហែតុនែះរ 
ាំងនិយោជក និងកម្មករ និយោជិត តែូវ សហការ គា្នែ  ដើមែបីឆ្លើយតបៅនឹង សែចក្តី តែូវការ របស់ដ កម្មករនិយោជិត  
ចំោះរសែវាថែាំសុខភភាពល្អនៅ ាម គិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដើមែបី ការពារ និង លើកកម្ពុស់ដ 
សុខភុមាលភាពរបស់ដកម្មករ និយោជិត។

I. គោលបំណងនែគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណែាំស្តពីី ការរៀបចំគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែះឹរស្ថែន នែះរ មានគោលបំណង ដូច ខាង កែែម៖

 y ជំរុញសែវាថែាំសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ដើមែបីការពារ និងលើកកម្ពុស់ដសុខភភាព អាម័យ និង 
សុវត្ថិភាពការងារដល់ដកម្មករ និយោជិត 

 y ានាបាននូវកមា្លែំងពលកម្មដែលបែកបោយសុខភភាពល្អ និងមានសុវត្ថិភាព ដែលគាំទែ និង បង្កើន 
ផលិតភាព របស់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន  

 y ផ្តល់ដការណែ  ាំ និងគំនិតអនុវត្តដល់ដនិយោជក និងអ្នក គែប់ដ   គែ ង  សហគែែស គែឹះរស្ថែន ក្នុង 
ពែះររាជាណាចកែ កម្ពុុជា ក្នុងការ រៀប ចំ គិលានដា្ឋែនមួយបែកបោយគុណភាពល្អ ពងែឹងនូវ បែព័ន្ធ 
គែប់ដគែង និង គុណភាពនែ សែវា សុខភភាពដែលរួមមាន៖ សែវាពែយាបាលបឋម សែវា សង្គែែះរ បា្ទែន់ដ ការ 

ផ្នែកទី ២

ហ្រតុផលន្រការរៀបចំគោលការណ៍ណ្រនាំ
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ផ្នែកទី ២ 

ហែតុផលនែការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ

លើកកម្ពុស់ដសុខភភាព និងការអនុវត្តន៍ផែសែងៗទៀត ដែលាំមកនូវ បរិយកាស ការងារ មួយ ដែល កាន់ដតែ 
អនុគែែះរ និងមានសុវត្ថិភាពសមែែប់ដកម្មករ និយោជិត ។

 y  ានាថ កម្មករនិយោជិតដែលបមែើការងារក្នុងសហគែែសគែឹះរស្ថែន  ទទួលបានោយពែញចិត្ត នូវ  
សែវា ពែយាបាល បឋម សង្គែែះរបា្ទែន់ដ និងសែវាពាក់ដព័ន្ធផែសែងទៀត ដូចជា ការដឹកជញ្ជូវន បា្ទែប់ដព ី
គែែះរថ្នែក់ដ ការងារ និងការបញ្ជូវន ។

 y ជាឯកសរយោង ក្នុងការសិកែាស្វែងយល់ដ និងការអនុវត្តជាក់ដ ស្តែង សមែែប់ដនិយោជក អ្នកគែប់ដ គែង គែូ 
ពែទែយមសហគែែស គែះឹរស្ថែន និងអ្នកពាក់ដព័ន្ធដទែទៀត ក្នងុការងាររៀបចំ ការគែប់ដគែង និងការធ្វើឱែយម ដំណើរ  
ការការងាររបស់ដគិលានដា្ឋែន បន្ទប់ដរុំរបួស និងបែអប់ដសង្គែែះរ  នៅាមសហគែែស គែឹះរស្ថែន   ឱែយម បាន 
សមសែបាមចែបាប់ដស្តីពីការងារ ពិសែសឱែយមបាន សមសែបៅនឹង បែកាស រួមលែខភៈ ៣៣០ និង ១៣៩។ 

II. អ្នកដែលទទួលអត្ថបែយោជន៍ពីគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណែាំនែះរ អាចតែូវបានបែើបែែស់ដោយសហគែែស គែឹះរស្ថែន ាំងឡាយ  ដែលស្ថិត ក្នុង ដែន 

អនុវត្តនែចែបាប់ដស្តីពីការងារនែពែះររាជាណាចកែកម្ពុុជា  មាន លក្ខណៈ ជា  កាតព្វកិច្ច (ការរៀបចំ គិលាន  ដា្ឋែន 
សមសែបាម កាតព្វកិច្ច   អបែប បរមាដែ ល  កំណត់ដ  ោយចែបាប់ដ) ឬជា ជមែើសថ្មី (ការ រៀប ចំ គិលាន ដា្ឋែន ដែលល្អ 
បែសើរជាង កាតព្វកិច្ច  អបែបបរមា កំណត់ដ ោយចែបាប់ដ)   ផង  ដែរ  ។ 

គោលការណ៍ណែាំនែះរ តែវូបានរៀបចំឡើង ដើមែបីជាបែយោជន៍ដល់ដ អ្នកបែើបែែស់ដសំខាន់ៗដ  ដូច ខាង កែែម៖

 y និយោជក និងអ្នកគែប់ដគែងសហគែែស គែឹះរស្ថែន

 y កម្មករនិយោជិត ដែលធ្វើការនៅាមសហគែែស គែឹះរស្ថែន

 y បុគ្គកលិកសុខាភិបាលធ្វើការនៅាមសហគែែស គែឹះរស្ថែន

 y ភា្នែក់ដងាររដា្ឋែភិបាល  រួមមាន៖ អធិការការងារ អធិការពែទែយមការងារ  និងមន្តែីកែសួងសុខាភិបាល

 y អ្នកពាក់ដព័ន្ធដទែទៀត រួមមាន៖ អង្គកការដែគូអភិវឌែឍជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាដើម 

1> សមែែប់និយោជក ឬអ្នកគែប់គែង

ាមរយៈគោលការណ៍ណែាំនែះរ និយោជក  ឬអ្នកគែប់ដគែង សហគែែស គែឹះរស្ថែន នឹងទទួលបាន នូវ 
គំនិតអនុវត្ត និងការណែាំ ក្នុង  ការរៀបចំបង្កើត ការគែប់ដគែង និងដំណើរការគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះរស្ថែន 
ឱែយមបាន សមសែប ាមការកំណត់ដនែចែបាប់ដស្តីពីការងារ និងជា មូលដា្ឋែន  ក្នុងការ  រៀបចំគោលន យោបាយ និង កែ 
លម្អ  ការគែប់ដ គែង ផលិតកម្ម អាជីវកម្ម ដើមែបីានៅបង្កើននូវ ផលិតភាព និងធ្វើឱែយម បែសើរឡើងនូវ ទំាក់ដទំនង 
រវាង និយោជក ឬអ្នកគែប់ដ គែង ជាមួយកម្មករនិយោជិត។

អ្នកគែប់ដគែងសហគែែសគែះឹរស្ថែនភាគចែើន ចង់ដមើលឃើញភស្តាុងនែតម្លែដែលវិនិយោគលើផ្នែក សុខភភាព     
ចំោះរអាជីវកម្ម និងកម្មករនិយោជិតរបស់ដពួកគាត់ដ។ ជាការពិតក្នុងករណីអាជីវកម្ម ចំោះរសែវា សុខភភាព និង 
កម្មវិធីសុខភុមាលភាពនៅកន្លែងធ្វើការមានបែយោជន៍ខភ្លំាងណាស់ដ។ ាមការសែែវជែែ វោយ កម្មវិធីការងារ កាន់ដ 
តែ  បែសើរ (Better Work Program) បានកត់ដសមា្គែល់ដឃើញថ ការមានបរិស្ថែន ការ ងារ បែកបោយសុវត្ថិភាព 
ការពែញចិត្តចំោះរកំរិតបែែក់ដឈ្នួល និងការទទួលបានសែវាថែាំសុខភភាព គឺជា លក្ខខភណ្ឌដែលមានឥទ្ធិពល  
បំផុតៅលើសុខភុមាលភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត នៅកន្លែងធ្វើការ។ នៅក្នុង បណា្តែ បែទែសដែលមានកំរិតបែែក់ដ
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

ចំណែញផែសែងៗគា្នែ ឃើញថ កែុមហ៊ុនដែល បង្កើតឱែយមមាន "វបែបធម៌ សុខភភាព" មើលឃើញពីផលចំណូលមកវិញ
លើការវិនិយោគនះរ។ ាមការវិភាគស្ថិតិ (Meta-analyses) បានរកឃើញថ ផលចំណូល ដែលទទួល បាន 
មកវិញចំនួន  US$៣  សមែែប់ដរាល់ដការ វិនិយោគតម្លែ US$១ ក្នុងផ្នែកសុខភុមាលភាពកម្មករនិយោជិត ជាមួយគា្នែ
នែះរអាចកាត់ដបន្ថយបាននូវការបោះរ បង់ដ ឬអវត្តមាន ពី ការ ងារ និងគែែះរថ្នែក់ដការងាររបស់ដកម្មករនិយោជិតដែលាំ
មានកំណើនផលិតភាពក្នុងសកម្មភាព ផលិត កម្ម អាជីវកម្ម។ 

ការសិកែារបស់ដកម្មវិធីការងារកាន់ដតែបែសើរ បានកត់ដសមា្គែល់ដថ សុខភុមាលភាពកម្មករនិយោជិត អាច មាន 
ឥទ្ធិពលសំខាន់ដៅលើផលិតភាព។ ការសែែវជែែវដែលកំពុងតែបន្តធ្វើក្នុងកម្មវិធីនែះរជាមួយបណា្តែ រោងចកែ 
ាា បានបងា្ហែញថ លក្ខខភណ្ឌការងារកាន់ដតែបែសើរ ាំឱែយមទទួលបានផលិតភាពកាន់ដតែខភ្ពុស់ដ ដែល នឹង ាន  
ៅ បង្កើនបែែក់ដចំណែញ និងពងែឹងឱកាសរស់ដរានមានជិវិតរបស់ដរោងចកែក្នុងស្ថែនភាព នែ វិបត្តិសែដ្ឋកិច្ច ផង 
ដែរ។ បែសិនបើអ្នកគែប់ដគែងរោងចកែមិនជឿជាក់ដថ ការធ្វើឱែយមបែសើរនូវលក្ខខភណ្ឌការងានែះរ អាចជំរុញ 
សខុភុមាលភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិតទែ នះរពួកគាត់ដបែហែលជាមិន អាច វិនិយោគ   ធនាននោយរលូនទែ។  
បញ្ហែនែះរអាចកំណត់ដពីផលបែយោជន៍ាំងបំោះរកម្មករនិយោជិត ាំង ចំោះរ  រោងចកែឱែយមស្ថិ តនៅកំរិត ាប 
បំផុត។

2> សមែែប់កម្មនករ និយោជិត

កម្មករ និយោជិត នឹងទទួលបានការយល់ដដឹង កាន់ដតែ ចែបាស់ដ អំពីសិទ្ធ ិរបស់ដខភ្លនួក្នងុការ ទទួលបាននូវ   សែវា   សុខភភាព 
ពិសែសសែវាពែយាបាលបឋម សង្គែែះរបា្ទែន់ដ ព័ត៌មានស្តីពីសុខភភាព និងការបញ្ជូវន។ ចំណែះរ     ដឹង បន្ថែម ាំងនែះរ 
អាចបង្កលក្ខណៈងាយសែួលក្នុងការទទួលបាននូវសែវា និងព័ត៌មាន ដែល ចាំ បាច់ដ ាំង ឡាយ និង បាន ធូរសែែល 
ក្នុងបន្ទុកចំណាយ លើ ការពែយា បាល  ជំងឺ។ មិនតែប៉ុណោ្ណែះរធ្វើឱែយមគាត់ដ អាច កាត់ដ បន្ថយ បាននូវពែលវែលា អវត្តមាន ពី 
ការងារ ាមរយៈនែសុខភភាព និងសុវត្ថភិាពការងារ កាន់ដតែ បែសើរ និង ទទួល បានបែែក់ដឈ្នលួកាន់ដតែ ខភ្ពុស់ដផង ដែរ។  

3> សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិាល

បុគ្គកលិក សុខាភិបាលដែល ធ្វើការនៅាម សហគែែស គែឹះរ ស្ថែន  នឹងងាយសែួលក្នុងការស្វែង យល់ដ បន្ថែម 
និង ដឹងចែបាស់ដពីសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងការ ទទួល ខភុស តែូវរបស់ដ ខភ្លួនក្នុង ការងារជាគែូពែទែយម គិលានុបែបដា្ឋែក 
គិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឬឆ្មបសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដើមែបីបំពែញ ការងារ និង ផ្តល់ដសែវាជូន កម្មករ និយោជិត បែកប 
ោយភាពទទួលខភុសតែូវ និងកាន់ដតែមាន បែសិទ្ធភាព ខភ្ពុស់ដ។ 

4> សមែែប់ផលបែយោជន៍សែដ្ឋបកិច្ច និងសង្គម

ជាមួយ គា្នែ នែះរដែរ នៅពែលដែលសហគែែសគែះឹរស្ថែនបង្កើតគិលានដា្ឋែនបាន តែមឹតែវូាម ចែបាប់ដ កំណត់ដ ហើយ  
កម្មករនិយោជិតទទួលនូវសែវាពែយាបាលបឋម និង សែវាថែាំសុខភភាព ផែសែងៗទៀត បាន សមសែប ាន់ដ ពែល 
វែលា និងជាទីទុក ចិត្ត នះរ  មានន័យថសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត កាន់ដតែ តែូវបាន ានា បែែក់ដ ឈ្នួល  ក៏ ទទួល 
បានកាន់ដចែើន ជីវភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិតក៏កាន់ដតែ តែូវ បាន លើក កម្ពុស់ដ។ ចំណែក ឯ សកម្ម ភាពផលិតកម្ម 
អាជីវកម្មរបស់ដ សហគែែស គែឹះរស្ថែន ក៏សមែែច បាន លទ្ធផល កាន់ដតែ ខភ្ពុស់ដ ផងដែរ។ ាំងនែះរ ជា ការចូលរួម 
ក្នុងការជួយលើកកម្ពុស់ដវិស័យ សុខា ភិបាលនៅកម្ពុុជា និងរួម ចំ ណែក  កាត់ដ បន្ថយ ភាព កែីកែ របស់ដបែជាពលរដ្ឋ 
ដែល ជាបំណងបែែថ្នែ និងយុទ្ធសស្តែ របស់ដរាជ រដា្ឋែភិបាល ។  (សូមពិនិតែយម មើល  ក្នុង ារាងទី២)។ 
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ហែតុផលនែការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលលើសុខភភាព

លទ្ធផលលើគុណភាពជីវិត 
និងផលិតភាពផ្ទែល់ដ បែយោល

បន្ថយចំណាយ និងផល 

ចំណូល ពីការវិនិយោគ

បន្ថយអវត្តមាន និង វត្តមាន 

(មកធ្វើការ ប៉ុន្តែមិនធ្វើការ)

បែើបែែស់ដកាន់ដតែបែសើរនូវចំណាយ

លើសុខភភាព ដូចជា គ្លីនិក ពែទែយម 

សមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរ និងសែវា

បង្កើនទំាក់ដទំនងល្អរវាងអ្នក 

គែប់ដគែង និងកម្មករនិយោជិត

កម្មករនិយោជិតបែកាន់ដខា្ជែប់ដៅ

នឹងការពែយាបាលបែកបោយ 

គុណភាព

ការផ្លែស់ដប្តូវរឥរិយបថវិជ្ជមាន 

និង កាត់ដបន្ថយហានីភ័យ

លើកកម្ពុស់ដការបំពែញមុខភងារ 

និងផលិតភាព

កាន់ដតែាក់ដាញ និងរកែា 

បាន កម្មករនិយោជិត 

(ការជែើសរីសនិយោជក)

បន្ថយចំណាយផ្នែកពែទែយម
បង្កើនអតិថិជន ឬពងែឹង 

ទំាក់ដទំនង ជាមួយអតិថិជន

លើកកម្ពុស់ដសុខភភាពរស់ដនៅ  

កម្មការិនីាមរយៈ អាម័យ 

ពែលមានរដូវ ម្ហូវបអាហារ ទឹក 

និងផែនការគែួសរ

កាន់ដតែមានការចូលរួមពីកម្មករ

និយោជិត

បន្ថយសំណងផ្នែកពិការភាព 

សុវត្ថភិាពរបស់ដ កម្មករ និយោជិត

បង្កើនសីលធម៌ និង 

សុខភុមាលភាព កម្មករនិយោជិត

លើកកម្ពុស់ដសែវាផែសែងៗ 

សមែែប់ដកម្មករនិយោជិត

អនុវត្តបានកាន់ដតែបែសើរ ចំោះរ  

ចែបាប់ដស្តពីីការងារ និង បទ បែបញ្ញត្តិ 

ស្តពីីសុខភភាព និង សុវត្ថភិាព ការងារ

បង្កើនភាពនឹងនររបស់ដកែុមហ៊ុន 

ពែលមានវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ច

លើកកម្ពុស់ដសុខភុមាលភាព 

កម្មករនិយោជិត (សុខភភាព  

កាន់ដតែល្អកាន់ដតែរីករាយនិង 

កាន់ដតែស្វែហាប់ដ)

ទំាក់ដទំនងជាមួយសហគមន៍ 

និងការអនុវត្តការទទួលខភុសតែូវ

សង្គកមកាន់ដតែបែសើរ

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. មូលដ្ឋែននែការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណែាំនែះរ តែូវបានរៀបចំឡើង ដើមែបីជួយផ្តល់ដនូវគំនិត និងការ ណែាំអនុវត្តដល់ដ និយោជក  

ឬអ្នកគែប់ដគែង សហគែែស គែឹះរស្ថែន ក្នុង ការ រៀប ចំបង្កើត គិលានដា្ឋែន ដើមែបីានាថកម្មករ និយោជិត ទទួល 
បានអត្ថបែយោជន៍ពីសែវា ពែយាបាល បឋម សង្គែែះរបា្ទែន់ដ ឬសែវាថែាំ សុខភភាពមួយ ចំនួន ទៀតក្នុង គិលាន ដា្ឋែន 
បាន សមសែបាមការ កំណត់ដ  នែចែបាប់ដស្តីពីការងារ ោយផ្អែកលើចែបាប់ដ និងលិខភិត បទដា្ឋែន សំខាន់ដៗ មួយចំនួន 
ដូចខាងកែែម៖

 y ចែបាប់ដស្តីពីការងារនែពែះររាជាណាចកែកម្ពុុជា (ឆ្នែំ១៩៩៧) 
 y អនុសញ្ញែលែខភ១៥៥  ស្តីពីសុខភភាព សុវត្ថិភាពការងារ និងបរិស្ថែននៅកន្លែងធ្វើការរបស់ដ អង្គកការ 

អន្តរជាតិ   ខាងការងារ  (ILO ១៩៨១)
 y អនុកែិតែយមលែខភ៦១អនកែ.បក ចុះរថ្ងែទី២៨ ខែសីហា ឆ្នែំ២០០៣ ស្តីពី កែមសីលធម៌ គែូពែទែយម
 y បែកាសរួមលែខភៈ៣៣០ សកបយ ចុះរថ្ងែទី០៦ ខែធ្នូវ ឆ្នែំ២០០០ ស្តីពី ការរៀបចំ គិលានដា្ឋែន សហគែែស 

និង បែកាសរួម លែខភៈ ១៣៩ សកបយ ចុះរថ្ងែ ទី២៨ ខែមិថុា ឆ្នែំ២០០១ ស្តីពី លក្ខខភណ្ឌ  និង  បែសកកម្ម 
សែវាពែទែយមសហគែែស រវាង កែសួងសង្គកមកិច្ច  ការងារ បណ្តុះរបណា្តែល  វិជា្ជែជីវៈ និងយុវនីតិសមែបា និង 
កែសួង   សុខាភិបាល  ។

 y សែចក្តីណែាំស្តីពីការគែប់ដគែងការចុះរផ្តល់ដសែវាសុខភភាពដល់ដមូលដា្ឋែនរបស់ដកែសួង សុខាភិបាល 

ារាងទី២៖ ារាងសង្ខែបអំពីអត្ថបែយោជន៍ទទួលបានការលើកកម្ពុស់ដ សុខភភាព នៅកន្លែងធ្វើការ
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ខែកក្កដា ឆ្នែំ២០១៧

គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

ខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០១៣។
 y សែចក្តណីែាំ ស្តពីីសំណំុសកម្មភាពអបែបបរមាសមែែប់ដអភិវឌែឍន៍មណ្ឌលសុខភភាពរបស់ដ កែសួង សុខាភិបាល 

ឆ្នែំ២០០៧។

IV. ដែនអនុវត្តនែគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណែាំនែះរតែវូបានរៀបចំឡើង ដើមែបីជួយផ្តល់ដការ ណែាំ ក្ន ុងការអនុវត្តផ្នែកសុខភភាព សុវត្ថភិាព 

ការងារដល់ដនិយោជក  ឬអ្នកគែប់ដគែង សហគែែស គែឹះរស្ថែន  ដែល   ស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្ត  នែចែបាប់ដ ស្តី ពី  ការងារ ោយ 
ផ្អែកៅាម សមាមាតែ នែចំនួន កម្មករនិយោជិតក្នុងសហគែែសគែឹះរស្ថែន ោយចែ ក ចែញ ជា ៣ កមែិត12 ៖ 

 y  កម្មករនិយោជិត ចាប់ដ ពី ៥០ាក់ដឡើងៅ 
 y កម្មករនិយោជិត  ចាប់ដពី២០ ដល់ដ ៤៩ាក់ដ 
 y កម្មករនិយោជិត កែែម២០ាក់ដ 

គោលការណ៍ណែាំនែះរ មិនអនុវត្តចំោះរសហគែែស គែឹះរស្ថែន  សានរណៈរបស់ដរដ្ឋដែលស្ថិ តនៅ កែែមការ 
គែប់ដ គែងោយចែបាប់ដសហលក្ខន្តិកៈមន្តែីរាជការ ។

V. ដំណើរការនែការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ
គោលការណ៍ណែាំស្តីពីការរៀបចំបង្កើតគិលានដា្ឋែននែះរ តែូវបានរៀបចំឡើងោយកែសួងការងារ និង 

បណ្តុះរ  បណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ កែុមការងារ និងមន្តែីជំាញរបស់ដកែសួង និងអង្គកការដែគូមួយចំនួន។ គោល ការណ៍ 
ណែាំនែះរ តែវូបានរៀបចំឡើងាមរយៈវិធីសស្តែដែលមានលក្ខណៈ ចូលរួមពិគែែះរ យោបល់ដ   ជាមួយ អ្នក ពាក់ដព័ន្ធ 
និងឆ្លងាមលំដាប់ដលំោយនែដំណាក់ដ កាលជាចែើន ៖

 y ពិនិតែយមសីុជមែែលើឯកសរចែបាប់ដស្តពីីការងារ លិខិភតបទដា្ឋែន និងគោលការណ៍ណែាំ ពាក់ដព័ន្ធ (ដូចមាន 
ក្នុង ឯកសរយោង)

 y កំណត់ដវិសលភាពនែមាតិកា 

 y ពិគែែះរយោបល់ដជាមួយអ្នកពាក់ដព័ន្ធ

 y រៀបចំសែចក្តីពែែងគមែែងគោលការណ៍ណែាំ 

 y ពិនិតែយមលើសែចក្តីពែែង

 y យោលៅាមព័ត៌មានតែឡប់ដលើកទី១ សែចក្តីពែែងលើកទី២ តែូវបានកែលម្អឡើងវិញ

 y បែជុំ និងសិកា្ខែសលា ពិនិតែយមសែចក្តីពែែងជាចែើនលើក ោយមានការចូលរួមពីតែីភាគី

 y ាមលំដាប់ដលំោយនែ ផែនការសកម្មភាពរបស់ដគមែែង

 y ពិនិតែយមសែចក្តីពែែងបញ្ចប់ដ និងដាក់ដជូនរដ្ឋមន្តែីកែសួងការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែល វិជា្ជែជីវៈ។
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I. គិលានដ្ឋែនសហគែែស គែឹះស្ថែន
ការរៀបចំបង្កើតគិលានដា្ឋែន ធ្វើឡើង ដើមែបីផ្តល់ដជូនកម្មករនិយោជិតផ្នែកសែវាសុខភភាពលើការ ពែយា បាល   បឋម 

និងការសង្គែែះរបា្ទែន់ដនៅកន្លែងធ្វើការ។ ជញ្ជែំងបន្ទប់ដគិលានដា្ឋែន តែូវធ្វើឡើង ដែលអាច បត់ដ បែន ឬផ្លែស់ដ ប្តូវរ បាន 
ដើមែបីអាចធ្វើឱែយមបន្ទប់ដពងែីកខភ្លួនបានៅាមទំហំដែលតែូវការ ពិដាន និងកមែែល តែូវធ្វើ ពី សមា្ភែរៈ ដែល មិន សែូប 
ធូលី មិនរអិល និងងាយសែួលសំអាត។ ការរៀបចំបន្ទប់ដតែូវានាបាន នូវភាព ឯកជន ោយបែើបង្អួចមើលពី
កែែមិនចែបាស់ដបែសិនបើចាំបាច់ដ។ សីតុណ្ហភាព និងសំណើមតែូវស្ថិតក្នុង កមែិត ដែលមានផសុខភភាព ។ (សូម 
មើលរូបភាពនែគិលានដា្ឋែន គំរូ ដូច មានបងា្ហែញ  ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ២)

1> ទីតាំង និងទំហំគិលានដ្ឋែន

1>1 ទីតាំងគិលានដ្ឋែន13

ទីាំងសមែែប់ដរៀបចំគិលានដា្ឋែន តែូវស្ថិតនៅជិតកន្លែងធ្វើការ ដែលអាចផ្តល់ដភាព ងាយ សែួល ដល់ដ អ្នក ជំងឺ 
ចែញចូល ោយមានពន្លឺគែប់ដគែែន់ដ និងមានខភែយមល់ដអាកាសល្អ ហើយនៅឆ្ងែយពីសម្លែង លាន់ដ ឮខា្លែំង ឬឆ្ងែយ 
ពីទីាំងដាក់ដកាកសំណល់ដ  គា្មែនធូលី  គា្មែនផែសែង និងគា្មែនក្លិន។

កាលណាសហគែែស គែឹះរស្ថែនមានសខា ឬការដា្ឋែនមួយ ឬចែើនដែលមានកម្មករ និយោជិតចាប់ដពី ៥០ 
ាក់ដឡើងៅ ហើយដែលស្ថិតនៅចមា្ងែយលើសពី បែែំគីឡូវម៉ែតែ ពីការដា្ឋែនធំ និយោជក តែូវតែ ផ្តល់ដ ចំោះរសខា 
ឬការដា្ឋែនាំងនះរឱែយមដូចជាចំោះរ ការដា្ឋែនធំដែរ នូវ មធែយាបាយ   សង្គែែះរ  និងពែយាបាល កម្មករ និយោជិតខភ្លួនឱែយម 
បានសព្វគែប់ដ ដូចជាៈ បុគ្គកលិកពែទែយម សំណង់ដ សមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរ វត្ថុរុំរបួស និងឱសថពែយាបាល។

1>2 ទំហំគិលានដ្ឋែន និងចំនួនគែែ

ការរៀបចំបរិវែណខាងក្នុងនែគិលានដា្ឋែនអចិន្តែែយ៍ តែូវមានទំហំសមសែបៅាម ចំនួន   កម្មករ  និយោជិត 
របស់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន ោយការរៀបចំនះរយ៉ែង តូចបំផុតឱែយមមាន ផ្ទែ កែឡាស       ្មើន   ឹង២ ០ម៉ែតែការ៉ែ។   
សហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលមានបែើកម្មករនិយោជិតចែើនជាង ២០០  ាក់ដ តែូវរៀប ចំ   ឱែយម មាន     កន្លែង សមែែប់ដ ឱែយម  អ្នក 
របួស និងអ្នកជំងឺសមែែក (គែែ) ៅ ាម អតែែ២%  នែ ចំនួន  កម្មករ  និយោជិត ក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែន 
និងមានរហូតដល់ដចំនួន ២០គែែ  ជាអតិបរមា។

អនុោមាមបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងបែការ៥ នែបែកាសលែខភ ៣៣០ និងដើមែបីបង្កភាពងាយ     សែួល   ក្នុង
ការរៀបចំដាក់ដគែែសមែែប់ដឱែយម  អ្នក របួស និងអ្នកជំងឺសមែែកក្នុងគិលានដា្ឋែន អចិន្តែែយ៍   នះរ និយោជកតែូវអនុវត្ត 
ៅាមអតែែ និងចំនួនកម្មករ និយោជិត  ដែលមានបែើ ក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែន របស់ដខភ្លួននូវចំនួនគែែ ដែល 
មានពូក និងកមែែលស្អែតដូចមានកំណត់ដក្នុង ារាងខាង កែែម ៖

ារាងទី៣៖ ចំនួនគែែសមែែប់ដការរៀបចំឱែយម  អ្នក របួស  និងអ្នកជំងឺសមែែកក្នុងគិលានដា្ឋែនអចិន្តែែយ ៍    
ាមសមាមាតែ នែ ចំនួនកម្មករ និយោជិតក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែន

ផ្នែកទី ៣

ស្តង់ដរអប្របបរមា និងការផ្តល់ស្រវាសុខភាព
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ខែកក្កដា ឆ្នែំ២០១៧

គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

ចំនួនកម្មករ និយោជិត អតែែ ចំនួនគែែ

  ៥០ - ២០០ 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

ចាប់ដពី៩៧៥ាក់ដ ឡើងៅ ២០

បញ្ជែក់ដ៖ កន្លែងសមែែប់ដដាក់ដគែែបន្ថែម ២% ខាងកែែមនែះរ មិនស្ថិតនៅក្នុងគិលានដា្ឋែន នះរទែ គឺតែូវរៀបចំដាក់ដនៅក្នុងបន្ទប់ដមួយផែសែង

ទៀត ដែលស្ថិត នៅជាប់ដនឹង គិលានដា្ឋែននះរ។

2> ចំនួន គុណភាពបុគ្គលិក សុខាភិាល និងម៉ែងធ្វើការ14 

2>1 ចំនួន និងម៉ែងធ្វើការរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល

ដើមែបីឱែយមគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែនមួយ អាចដំណើរការបានល្អ សហគែែស គែឹះរ ស្ថែន នះរ   តែូវមាន 
បុគ្គកលិក សុខាភិបាល   សែបាមចំនួនកម្មករ និយោជិត ដូចបានកំណត់ដខាងកែែម៖

ារាងទី៤៖ ចំនួន និងម៉ែងធ្វើការរបស់ដបុគ្គកលិកសុខាភិបាល

ចំនួនកម្មករនិយោជិត 
ក្នុងសហគែែស

ចំនួនគិលានុបែបដា្ឋែក 
ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា

ចំនួនគែូពែទែយម
វត្តមានអបែបបរមារបស់ដគែូ 

ពែទែយមសមែែប់ដមួយវែន៨ម៉ែង

៥០ - ៣០០ាក់ដ ១ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ឬគែូពែទែយមមធែបម១ាក់ដ ២ម៉ែង

៣០១ - ៦០០ាក់ដ ១ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ២ម៉ែង

៦០១ - ៩០០ាក់ដ ២ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ៣ម៉ែង

៩០១ - ១៤០០ាក់ដ ២ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ៤ម៉ែង

១៤០១-២០០០ាក់ដ ២ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ៦ម៉ែង

លើសពី ២០០០ាក់ដ ៣ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ៨ម៉ែង

បញ្ជែក់ដ៖ បុគ្គកលិកសុខាភិបាលដែលជាគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាបែចំាការ បមែើការងារាមថិរវែលាធ្វើការដូចកម្មករនិយោជិត 

ដទែទៀតដែរ។
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ផ្នែកទី ៣  

ស្តង់ដាអបែបបរមា និងការផ្តល់សែវាសុខភាព

កាលណាសហគែែស គែឹះរស្ថែនមានធ្វើការបន្ថែមម៉ែង បុគ្គកលិកនែគិលានដា្ឋែន តែូវមាន គិលានុបែប  ដា្ឋែក  ឬ 
គិលានុដា្ឋែយិកា និងគែូពែទែយមបែចាំការក្នុងរយៈពែលធ្វើការបន្ថែមម៉ែងនែះរ។

2>2 គុណភាពនែបុគ្គលិកសុខាភិាល

គែូពែទែយម និងបុគ្គកលិកដែលធ្វើការនៅគិលានដា្ឋែនសហគែែស ឬទីកន្លែងសង្គែែះរបា្ទែន់ដតែូវមាន គុណវុឌែឍិ 
វិជា្ជែជីវៈ ដូចខាងកែែម៖

 y មានសញ្ញែប័តែវែជ្ជសសែ្តដែលទទួលស្គែល់ដោយកែសួងសុខាភិបាល

 y បានចុះរឈ្មែះរនៅក្នុងបញ្ជីសមាជិកគណៈគែូពែទែយមកម្ពុុជា

 y បានបញ្ចប់ដការបណ្តះុរបណា្តែលបន្ថែមស្តពីីសុខភភាព សុវត្ថភិាពការងារ និងវិជា្ជែសង្គែែះរបា្ទែន់ដ ពីាយក ដា្ឋែន  
ពែទែយមការងារនែកែសួងការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ។

គែូពែទែយមអាចផ្តល់ដសែវាសុខភភាពនៅកន្លែងធ្វើការ ឬបែកបមុខភរបរជាគែួពែទែយមសហគែែស លុះរតែែ ណា  មាន 
លិខភិត អនុញ្ញែតដែលចែញោយ ាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ មានសញ្ជែតិខ្មែរ និងមិន មានទោស ពី បទពែហ្មទណ្ឌ 
ពែមាំងមានសុខភភាពល្អគែប់ដគែែន់ដអាចបំពែញការងារនែះរបាន។

យោងាមចែបាប់ដថ្មី ស្តីពីបទបែបញ្ញតិ្តរបស់ដអ្នកបែតិបត្តិសុខាភិបាល ដែលបានអនុម័តនៅចុង ឆ្នែំ ២០១៦  នែះរ 
បានកំណត់ដថ ជនណាដែលមានបំណងបែកបវិជា្ជែជីវៈសុខាភិបាល តែូវចុះរបញ្ជី និងមាន លិខភិត អនុញ្ញែត បែ កប 
របរសុខាភិបាលោយគណៈវិជា្ជែជីវៈសុខាភិបាល15។

3> សម្ភែរៈ បរិកា្ខែរពែទែយ និងឱសថ16

សហគែែស គែឹះរស្ថែន  តែូវរៀបចំឱែយមមាននូវសមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរពែទែយម និងឱសថជាចាំបាច់ដ នៅក្នុង គិលានដា្ឋែន  
ដែលបានកំណត់ដដូចខាងកែែម៖

គែឿងសងា្ហែរឹម

 សមា្ភែរៈជាគែឿងសងា្ហែរឹម តែូវមានជាអបែបបរមាគឺ ៖

 y តុធ្វើការមួយ

 y កអីអង្គកុយមានបង្អែកបី

 y ទូសមែែប់ដទុកដាក់ដឯកសរមួយ

 y ទូសមែែប់ដដាក់ដាំងឱសថមួយ

 y បរិាននសមែែប់ដរំងាប់ដមែរោគមួយ (STERILISATEUR)

 y គែែពីរមានពូក និងកមែែល (១សមែែប់ដពិនិតែយមជំងឺ១សមែែប់ដការងាររុំរបួស ឬវះរកាត់ដតូច)

បរិកា្ខែរពែទែយ
1. Trousse pour petite chirurgie

2. Tensiome`tre+ Stétoscope bi-auriculaire

3. Chronome`tre a` secondes

4. Marteau a` réflexes
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

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
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ផ្នែកទី ៣  

ស្តង់ដាអបែបបរមា និងការផ្តល់សែវាសុខភាព

II. បន្ទប់រុំរបួស
ការរៀបចំបន្ទប់ដរុំរបួស តែូវមានទំហំសមល្មម ដែលអាចដាក់ដតុ កអី និងគែែ ពែមាំងមានភ្លើង បំភ្លឺ  

គែប់ដគែែន់ដនៅក្នុងបន្ទប់ដ និងមានគំលាតសមែែប់ដមនុសែសចែញចូលបានសមរមែយម។

1> ចំនួន គុណភាពបុគ្គលិកសុខាភិាល និងម៉ែងធ្វើការ

បន្ទប់ដរុំរបួស តែូវបានកំណត់ដរៀបចំឱែយមមាននៅក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដែលមាន  កម្មករ      និយោជិត  ចាប់ដ ពី 
២០ដល់ដ៤៩ាក់ដ ោយមានអ្នកបែចាំការ ជាគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឬឆ្មប មា្នែក់ដ កមែិតមធែយមម 
ឬបឋម និងបំពែញការងារៅាមពែលវែលាដូចកម្មករនិយោជិតដទែទៀតដែរ។

2> គែឿងសងា្ហែរឹម បរិកា្ខែរពែទែយ និងឱសថ

 y គែែមានពូក និងកំរាល ១
 y តុធ្វើការ ១
 y កអីអង្គកុយមានបង្អែក ៣
 y ទូដាក់ដសមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរ 
និងឱសថ១

 y Trousse pour petite chirurgie

 y Eau Oxygénée + Alcool Iode

 y Tensiomètre+stetoscope

 y Ether  

 y Antihémorragiques

 y Analgésiques

 y Antispasmodiques

 y Anti-infectieuses

III. បែអប់សង្គ្ែែះ17

ការរៀបចំបែអប់ដ់ដសង្គែែះរ តែូវធ្វើឡើងោយសមា្ភែរៈ ដែលរឹងមាំ និងមានស្លែកសំគាល់ដចែបាស់ដលាស់ដ ផង ដែរ។ 
បែអប់ដសង្គែែះរនែះរ អាច ដាក់ដ ជាប់ដ នឹងជញ្ជែំងនៅកន្លែងភ្លឺចែបាស់ដល្អ ឬអាចលើកដាក់ដបាន  ដើមែបី ងាយយកវាបែើ 
បែែស់ដនៅពែលមានឧបត្តិហែតុកើតឡើង និងតែូវ ចាក់ដសោរ ហើយកូនសោរ តែូវរកែាទុក នៅ ទី នះរ ោយមាន 
អ្នកទទួលខភុស តែូវមា្នែក់ដ។

1> បុគ្គលិកជំនួយក

អ្នកជំនួយសង្គែែះរមា្នែក់ដ តែវូមានវត្តមានបែចំាការ នៅក្នងុអំឡុង ពែលធ្វើការ និងតមែវូឱែយមមានចំោះរ សហគែែស 
គែឹះរស្ថែន ដែលមានបែើកម្មករនិយោជិតកែែម ២០ាក់ដ។ អ្នកជំនួយ  សង្គែែ ះរនះរ គឺជាអ្នកដែលទទួលបានការ
បណ្តុះរបណា្តែលស្តីពី សុខភភាព សុវត្ថិភាពការងារ និងវិជា្ជែសង្គែែះរបា្ទែន់ដ ពី ាយក ដា្ឋែន  ពែទែយមការងារនែកែសួង 
ការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ អ្នកជំនួយសង្គែែះរ តែូវបែែប់ដៅកម្មករនិយោជិតាំងអស់ដ ឱែយមដឹងពីកន្លែង 
ដាក់ដបែអប់ដសង្គែែះរ និង   អាចផ្តល់ដនូវ ចំណែះរដឹងផ្នែកសុខភភាពដល់ដ កម្មករនិយោជិត ាម លទ្ធភាព របស់ដខភ្លួន ដូចជា   
ផែសព្វផែាយ ព័ត៌មានាំងឡាយ ដែលាក់ដទងៅនឹងការ បងា្កែរជំងឺ និងការថែាំសុខភភាពដែលអាចាំមកនូវ ផល ល្អ    
ចំោះរសុខភភាព ។ 

ឱសថគែឿងសងា្ហែរឹម បរិកា្ខែរពែទែយ
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

2> បរិកា្ខែរពែទែយ និងឱសថ

បរិកា្ខែរពែទែយម និងឱសថដែលតែូវមាននៅក្នុងបែអប់ដសង្គែែះរ គឺជាចំនួនគែប់ដគែែន់ដមួយ និង សម សែប    ៅនឹង 
សែចក្តីតែូវការសមែែប់ដការពែយាបាលបឋម ឬសង្គែែះរបា្ទែន់ដ។ 

 y កន្តែែអុីណុក ១
 y ដង្កៀបអុីណុក ២
 y សែែមដែ ២០ 
 y សប៉ូដុំ ១
 y បង់ដស្អិតរមូរ ១ 
 y បង់ដសែបែរមូរ ៥

 y បង់ដយឺតរមូរ ៥
 y កែណាត់ដសបីជែុង ៤
 y កំបែែស ១០
 y សំឡីជក់ដទឹក ១០០កែ
 y បែែងខភែយមល់ដ ១ដប
 y បែែងកូឡា ១ដប

 y Alcool Iodé 200ml

 y Eau Oxygéné 200ml

 y Ether 50ml

 y Analgésiques

 y Anti-diarrhéiques

ដើមែបីានាដល់ដការបែើបែែស់ដបែអប់ដសង្គែែះរ តែូវធ្វើការតែួតពិនិតែយមជាញឹកញាប់ដ ហើយឱែយម បែែកដ ថបែអប់ដ 
សង្គែែះរនះរ  តែូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ សមា្ភែរៈ និងរបស់ដរបរដូចបានោលខាងលើ។ សមា្ភែរៈ ដែល បាន 
បែើរួច ឬអស់ដតែូវយកមកដាក់ដ ឬជំនួសវិញឱែយមបានឆប់ដរហ័ស។  ដើមែបីាមដាន និង តែួតពិនិតែយមពីភាព សមសែប  
នូវអ្វីដែលតែូវមាន ក្នុង បែអប់ដ សង្គែែះរ      បុគ្គកលិកជំនួយ គួរបែើបញ្ជីតែួតពិនិតែយម (Check List) ដូចមានក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣។

IV. តមែូវការនែសែវាសុខភាពការងារ
គិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹស្ថែន គឺជាកន្លែងសមែែប់ដផ្តល់ដសែវាថែាំសុខភភាព ជូនកម្មករ និយោ ជិត      ដែល 

កំពុង បមែើ ការងារ  ក្នុង  សហគែែស គែឹះរស្ថែន នៅរាល់ដម៉ែងធ្វើការរបស់ដកម្មករ និយោជិតដែលរាល់ដ ការ    ចំណាយ 
ជាបន្ទុករបស់ដនិយោជក។

បែសកកម្មរបស់ដគិលានដា្ឋែនសហគែែស តែូវដឹកាំោយគែូពែទែយម និងមានការជួយគាំទែ ោយ បុគ្គកលិក 
សុខាភិបាល ដើមែបីកាត់ដបន្ថយហានិភ័យការងារ និងជំងឺរបស់ដកម្មករនិយោជិត។ សែវា និង សកម្ម ភាព សុខា ភិបាល 
សំខាន់ដៗ  មានដូចខាងកែែម៖

 y ការទប់ដស្កែត់ដហានិភ័យការងារ

 y ការពែយាបាល និងសង្គែែះរបា្ទែន់ដចំោះរកម្មករនិយោជិត

 y សែវាសង្គែែះរបា្ទែន់ដចំោះរកម្មករនិយោជិតដែលមានគែែះរថ្នែក់ដ និងការបញ្ជូវន

 y សែវាសុខភភាពជាមូលដា្ឋែនចំោះរកម្មករនិយោជិតដែលមានបញ្ហែសុខភភាព

1> ការទប់ស្កែត់ហានិភ័យកការងារ

មុខភងារដ៏សំខាន់ដរបស់ដគិលានដា្ឋែនសហគែែស  គឺសំដៅកាត់ដបន្ថយហានិភ័យការងារ    និងជំងឺរបស់ដ   កម្មករ 
និយោជិត។ សហគែែស គែឹះរស្ថែន តែូវរៀបចំឱែយមមាននូវសែវាមូលដា្ឋែនដូចតៅ៖

បរិកា្ខែរពែទែយ ឱសថ
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ស្តង់ដាអបែបបរមា និងការផ្តល់សែវាសុខភាព

 y ការពែយាបាលបឋម និងការសង្គែែះរបា្ទែន់ដសមែែប់ដកម្មករ និយោជិត

 y ការពារសុខភភាពរបស់ដកម្មករ និយោជិត ពីជំងឺបណា្តែលមកពីការងារ

 y បែមូលព័ត៌មានស្តពីីស្ថែនភាពនៅកន្លែងធ្វើការ  ដែលអាចបណា្តែលឱែយមមានគែែះរ ថ្នែក់ដដល់ដកម្មករ និយោជិត 
ាំងផ្លូវវកាយ និងផ្លូវវចិត្ត

 y ឃ្លំាមើលលក្ខខភណ្ឌអាម័យការងារ (រួមាំងអាម័យម្ហូវបអាហារ) ហានិភ័យ នែ ជំងឺឆ្លង និងស្ថែនភាព 
សុខភភាព  អ្នកជំងឺ

 y ផ្តល់ដព័ត៌មានដល់ដកម្មករនិយោជិតស្តីពីវិធីបែើបែែស់ដនិងការពារខភ្លួនឱែយម បាន ចែបាស់ដ   លាស់ដ ពី ផល ប៉ះរពាល់ដ 
នែសរ ានតុគីមីដែលបណា្តែល ឱែយម   មានគែែះរថ្នែក់ដ ដល់ដ  សរី រាង្គក និងអាយុជីវិត ោយសរ   ឥទ្ធិពល របស់ដ វា

 y ជំរុញឱែយមមានឥរិយបថល្អាំងក្នងុការធ្វើការងារ ការឈរ និងអង្គកយុ រួមាំង ការ ផ្តល់ដដំបូា្មែន ឱែយមជៀសវាង
ពីការលើកដាក់ដោយកមា្លែំងដែលអាចបណា្តែល ឱែយម កម្មករនិយោជិត មានគែែះរថ្នែក់ដដល់ដ ឆ្អឹងខភ្នង

 y ផ្តល់ដគំនិតយោបល់ដ និងព័ត៌មានស្តីពីវិាននការការពារាា  ដល់ដកម្មករនិយោជិត

 y ចាត់ដាំង និងចាត់ដចែងស្តែរនីតិសមែបា ក្នុងករណីដែលកម្មករនិយោជិតមានជំងឺ និងកាត់ដបន្ថយ 
សមត្ថភាព  ធ្វើការងារ

 y តែតួពិនិតែយម និងរៀបចំឯកសរកម្មករនិយោជិតដែលទើបចូលធ្វើការ និងតែតួ ពិនិតែយមសុខភភាពជាទៀងាត់ដ
ដល់ដកែុមដែលអាចបែឈមមុខភនឹងហានិភ័យការងារ

 y ពិនិតែយមសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិតឱែយមបានទៀតាត់ដ៖ កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅកន្លែងដែល ងាយ
រងហានិភ័យដល់ដសុខភភាពតែូវស្នើសុំគែូពែទែយម គិលាន ដា្ឋែនជួយតែួតពិនិតែយមសុខភភាពរបស់ដខភ្លួន ក្នុង ករណី 
ដែលមានការសងែស័យ

 y ទំាក់ដទំនងជាមួយប.ស.ស សមែែប់ដកម្មករនិយោជិតដែលមានបញ្ហែសុខភភាព  ដើមែបីទទួលបានសែវា
ានារា៉ែប់ដរងហានិភ័យការងារ និងថែាំសុខភភាព (ក្នុង ករណី  ជាសមាជិកប.ស.ស) ។

2> ការពែយាាល និងសង្គ្ែែះបនា្ទែន់ចំពោះកម្មនករនិយោជិត

ការសង្គែែះរបា្ទែន់ដនៅកន្លែងធ្វើការ រួមមានការផ្តល់ដនូវមធែយាបាយសមែែប់ដសង្គែែះរ បា្ទែន់ដមានសែ វា ពាក់ដព័ន្ធ 
និងបុគ្គកលិកជំាញដែលតែូវការចាំបាច់ដ សមែែប់ដជួយសង្គែែះរអាយុជីវិតរបស់ដកម្មករនិយោជិត    ដែលរងគែែះរ ថ្នែក់ដ 
ការងារ ឬ   ជំងឺផែសែងៗទៀត។ 

សហគែែស គែឹះរស្ថែន តែូវឱែយមបែែកដថ បុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែនទទួលបានការបណ្តុះរបណា្តែ លជាទៀងាត់ដពី 
ការសង្គែែះរបា្ទែន់ដ។  ការសង្គែែះរបា្ទែន់ដ ដែលតែូវធ្វើឡើងភា្លែមៗ   ចំោះរជនរងគែែះរ ក្នុង គោល បំណង៖

 y រកែាអាយុជីវិតមនុសែស

 y ទប់ដស្កែត់ដ ឬបងា្កែរជំងឺ ឬរបួសកុំឱែយមកាន់ដតែធ្ងន់ដធ្ងរ

 y បន្ថយនូវការឈឺចាប់ដ

 y ជំរុញពន្លឿនឱែយមមានការធូរសែបើយឡើងវិញ

 y ផ្តល់ដការថែាំដល់ដអ្នកដែលសន្លប់ដមិនដឹងខភ្លួន
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

2>1 បញ្ហែដែលទាក់ទងនឹងការសង្គ្ែែះបនា្ទែន់

គែែះរថ្នែក់ដការងារាំងឡាយ ដែលអាចកើតឡើងៅាមបែភែទការងារ ឬទីកន្លែងធ្វើការ។ គែែះរថ្នែក់ដនៅ 
កន្លែងធ្វើការដែលតែូវការការសង្គែែះរបា្ទែន់ដ មានជាអាទិ៍ដូចខាងកែែម៖

 y ការសង្គែែះរដង្ហើមចែញចូល

 y ការហូរាមោយរបួស

 y របួស  មុត រលាត់ដ

 y ការឆែះរ និងរលាក

 y របួសោយសរវត្ថុានតុកាត់ដសែបែក

 y ការបាក់ដឆ្អឹង គែែច និងភា្លែត់ដឆ្អឹង

 y ប៉ះរទង្គកិច

 y ភាពមិនដឹងខភ្លួន

 y ការពុល

 y ស្ហុក (Shock)

 y ឆ្កែខាំ សត្វខាំ សត្វមានពិសខាំ និងពស់ដចឹក។ 

ឧទារហរណ៍ ការដួលបាក់ដដែ បាក់ដឆ្អឹងោយសរអីវា៉ែន់ដាន្លែក់ដសង្កត់ដលើ រងរបួស ឬមុតសច់ដដុំ គែូពែទែយម  តែូវ  
ធ្វើការអប ឬរុំទប់ដកុំឱែយមរង្គកើ។  ឆក់ដខែសែភ្លើង សន្លប់ដោយ សរានតុពុល ាន្លែក់ដាម  លង់ដទឹក  ខភែយមល់ដគ គែូពែទែយមតែូវ 
ធ្វើការសង្គែែះរឱែយមមានដង្ហើមមុន  បញ្ជូវន  ៅ មន្ទរីពែទែយមពែយាបាលបន្ត។ គែែះរថ្នែក់ដាំងឡាយកើតឡើងខុភសៗគា្នែ អាច 
បែែ បែួល  ៅាមបែភែទការងារ ឬបុស្តិ៍កា រងារ ដូចជា៖ ការរលាក ពែលខភ្លះរវាអាច កើតឡើងោយសរកំដៅ 
ឬអាសុីដជាដើម។

2>2 ការគែប់គែងការសង្គ្ែែះបនា្ទែន់

ក្នុងការគែប់ដគែងកម្មករ និយោជិតដែលមានគែែះរថ្នែក់ដ ឬមានជំងឺ   អ្នកសង្គែែះរ បា្ទែន់ដតែូវ៖

 y ផ្តល់ដការពែយាបាលបា្ទែន់ដភា្លែមៗ ោយចងចាំថ ឧបទ្ទវហែតុអាចបណា្តែលឱែយមរបួស ឬជំងឺកាន់ដតែ ធ្ងន់ដធ្ងរ 
ឡើង

 y រៀបចំបញ្ជូវនអ្នករបួស ឬអ្នកជំងឺឱែយមបានឆប់ដរហ័សៅគែូពែទែយម ឬមន្ទីរពែទែយមជំាញ អាសែ័យ ៅាម 
ស្ថែនភាព ធ្ងន់ដធ្ងររបស់ដគាត់ដ ។

 y អនុវត្តគោលការណ៍នែការបែងុបែយ័ត្នសកល ដើមែបី ទប់ដស្កែត់ដជំងឺឆ្លងាា ដូចជាៈ មែរោគថ្លើម Hepatitis 

B ឬ C ឬ HIV ជាដើម។

2>3 កំណត់តែែ ឬរាយកការណ៍នែការសង្គ្ែែះបនា្ទែន់ 

បុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែន តែូវមានកំណត់ដតែែអំពីឧបទ្ទវហែតុ និងសែវាសង្គែែះរបា្ទែន់ដ ឬអាចបែើនូ វ គំរូ កំណត់ដតែែ 
ក្នុង  ឧបសម្ព័ន្ធទី ៨ ដែលកំណត់ដតែែនះរ គួររាប់ដ បញ្ចូវលនូវព័ត៌មានអំពី ៖
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ស្តង់ដាអបែបបរមា និងការផ្តល់សែវាសុខភាព

 y សែវាសង្គែែះរបា្ទែន់ដដែលបានផ្តល់ដភា្លែមៗ

 y ចំណុចលំអិតអំពីឧបទ្ទវហែតុ ឬគែែះរថ្នែក់ដ រួមាំងព័ត៌មានអំពីដំណើរការការងារ ដែលពាក់ដ ព័ន្ធ

 y ចំណុចលំអិតអំពីគែែះរថ្នែក់ដ ឬជំងឺវិជា្ជែជីវៈ

 y ការងារបញ្ជូវនដែលបានធ្វើ ដូចជា ៖ ការបែើបែែស់ដសែវារថយន្តសង្គែែះរមូលដា្ឋែន សុខាភិបាល ការបញ្ជូវន 
ៅគ្លីនិក ឬមន្ទីរពែទែយម។

3>  សែវាសង្គ្ែែះបនា្ទែន់ និងការបញ្ជូន

នៅពែលដែលកម្មករនិយោជិតមានបញ្ហែសុខភភាពដែល    មានសភាពស្មុគស្មែញ មិន  អាច មាន លទ្ធ ភាពផ្តល់ដ 
ការពែយាបាលបាន នៅ  ក្នងុ គិលានដា្ឋែន គែពូែទែយមសហ គែែស តែវូ បែញាប់ដ បញ្ជូវន ពួក  គាត់ដ  ឱែយម ៅ មណ្ឌលសុខភភាព  
មន្ទីរពែទែយម ឬ គ្លីនិកជាដែគូរបស់ដប.ស.ស ដែលនៅជិតបំផុត ដើមែបី ពិនិតែយមពែយា បាលបន្ត។  ក្នុងករណី នែះរ គែូពែទែយម 
សហ គែែស គែឹះរស្ថែន តែូវ ដឹងឱែយមចែបាស់ដពីសែវា ដែល មាន នៅ ក្នុង គ្លីនិកឯកជន ឬ មន្ទីរ ពែទែយមបង្អែក របស់ដ រដ្ឋ នះរ 
ជាពិសស គ្លីនិកឯកជន ឬមន្ទីរពែទែយម ជា ដែ  គូ របស់ដបែឡាជាតិ របបសន្តិ សុខភ សង្គកម  (ប.ស.ស)។

3>1 ដំណើរការនែការបញ្ជូនជនរងគែែះ ឬអ្នកជំងឺ

ការបញ្ជូវនអ្នកជំងឺៅ គ្លីនិកឯកជន ឬ មន្ទីរ ពែទែយមបង្អែករបស់ដរដ្ឋ គែូពែទែយមតែូវ រៀប ចំ លិខភិតបញ្ជូវនអ្នក  ជំងឺ ហើយ 
បែសិនជាអ្នកជំងឺមានស្ថែនភាពសុខភភាពធ្ងន់ដធ្ងរ ឬ ទើប តែ ទទួល ការសង្គែែះរ បា្ទែន់ដ តែូវ មានគិលានុបែបដា្ឋែក ឬ 
គិលានុបែបដា្ឋែយិកាមា្នែក់ដ ជូន អ្នក ជំងឺ នះរ ក្នុងពែលបញ្ជូវននែះរ។  

ក្នុងដំណើរការនែការបញ្ជូវនជនរងគែែះរ ឬអ្នកជំងឺ គែូពែទែយម ឬគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែប ដា្ឋែ យិកា តែូវ 
បែើបែែស់ដ  ទមែង់ដ លិខភិតបញ្ជូវនដូចមានគំរូក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៤។

ជាមួយគា្នែនែះរ គិលានុបែបដា្ឋែក ឬ គិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឬឆ្មប មានភារកិច្ចជួយគែូពែទែយម  ក្នុងការរៀបចំ  លិខភិត 
បញ្ជូវន អ្នកជំងឺ ឬអមអ្នកជំងឺៅ គ្លីនិក ឬ មន្ទីរ ពែទែយមក្នុងករណីចាំបាច់ដ ជាពិសែស មូលដា្ឋែន សុខា ភិបាល ដែលមាន 
កិច្ចសនែយាជាមួយ ប.ស.ស។

3>2 មធែយាាយកបញ្ជូន

ដើមែបីឱែយមការបញ្ជូវនអ្នកជំងឺបន្តៅគ្លីនិកឯកជន ឬមន្ទីរ ពែទែយម បង្អែក របស់ដ  រដ្ឋ បានសម សែប  និង  ាន់ដពែល 
វែលាៅាមស្ថែន ភាព ជំងឺ អ្នកគែប់ដគែង សហគែែសគែឹះរស្ថែន    គែូពែទែយម សហគែែសតែូវ គិត   គូរ និងរៀបចំតែៀម 
ទុក ជាមុននូវ មធែយា បាយ ដឹកជញ្ជូវនសមែែប់ដ បែើ បែែស់ដ រួមមាន៖

 y មធែយាបាយផ្ទែល់ដរបស់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន

 y រថយន្តគិលានសង្គែែះររបស់ដគ្លីនិកឯកជន ឬមន្ទីរ ពែទែយម បង្អែក    របស់ដ  រដ្ឋ 

 y មធែយាបាយឯកជនខាងកែែ

មធែយាបាយាំងអស់ដខាងលើនែះរ តែូវមានគុណភាពសមសែប ានាបានចែបាស់ដ លាស់ដ   អាចបញ្ជូវនអ្នកជំងឺ
ោយមិនរអាក់ដរអួល  ឬរាំងស្ទះរ ។

3>3 ការតាមដនការបញ្ជូន

នៅពែលដែលបានទទួលព័ត៌មានតែឡប់ដនែអ្នកជំងឺដែលបានបញ្ជូវន ពីគ្លីនិក ឯក ជន ឬ មន្ទីរ ពែទែយម បង្អែករបស់ដ 
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

រដ្ឋ   គែូ ពែទែយម សហគែែស តែូវពនែយមល់ដៅអ្នកជំងឺដែលតែឡប់ដមក វិញនះរ ពីបញ្ហែ សុខភភាព របស់ដ គាត់ដ ដែល តែូវ 
ទទួលការពែយាបាល បន្ត  នៅផ្ទះរ នៅ គ្លីនិកឯកជន ឬនៅ មន្ទីរ  ពែទែយមបង្អែករបស់ដរដ្ឋ នះរ បន្ថែមទៀត។

3>4 ការកត់តែែករណីបញ្ជូន

រាល់ដអ្នកជំងឺដែលតែូវបានបញ្ជូវនៅគ្លីនិកឯកជន ឬមន្ទីរ ពែទែយម តែូវមានលិខភិត បញ្ជូវនជាលាយលក្ខណ៍ អកែសរ 
ដែលមានបញ្ជែក់ដពីឈ្មែះរអ្នកជំងឺ អាយុ ភែទ អាសយដា្ឋែន រោគវិនិច្ឆ័យ អាការរោគ ការរៀបរាប់ដបែែប់ដរបស់ដ 
អ្នកជំងឺ ពីសញ្ញែ នែ ជំងឺរបស់ដគាត់ដ ការពែយាបាល ដែលបាន ផ្តល់ដមុន ពែល បញ្ជូវន និងឈ្មែះរអ្នក បញ្ជូវនលិខភិតបញ្ជូវន
នែះរតែូវបំពែញឱែយមបានសព្វគែប់ដ និងមានពីរ ចែបាប់ដ ោយមួយ  ចែបាប់ដ   រកែាទុកនៅគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែន 
(ឬមួយចែបាប់ដក៏បាន ោយ ានា ឱែយម មាន ឯកសរក្នុងសៀវភៅបញ្ជី) រាល់ដការបញ្ជូវនតែូវកត់ដតែែនៅក្នុងបញ្ជីបញ្ជូវន
មួយ និងតែូវ រាយការណ៍ បែចាំ ខែ ជូន  ាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ។

4> សែវាសុខភាពាមូលដ្ឋែនចំពោះកម្មនករនិយោជិតដែលមនបញ្ហែសុខភាព

ការផ្តល់ដសែវាថែាំសុខភភាពជាមូលដា្ឋែនដែលបែកបោយគុណភាព តែ ូវ ពឹងផ្អែកៅលើកា្តែ ធន ានន  មនុសែស   
ដែលមានជំាញ ផ្នែក សុខា ភិបាលរបស់ដគែពូែទែយម គិលានុ   បែប ដា្ឋែក គិលានុបែបដា្ឋែ យិកា ឬឆ្មប និងោះរសែែយ សែចក្តី
តែូវការជាមូលដា្ឋែនរបស់ដកម្មករនិយោជិត  ដូចជា៖ ការឈឺ ឬចុកោះរ ឈឺកែបាល វិលមុខភ រាគ ផ្តែសយ ក្អក 
គែុនក្តែ ឈឺធ្មែញបន្តិចបន្តួច រមាស់ដ និងការលាង សមា្អែតដំបៅជាដើម។ ការផ្តល់ដ សែវា ថែាំសុខភភាពនែះរ 
បុគ្គកលិកសុខាភិបាលតែូវ អនុវត្តាម នីតិវិធី មួយចំនួន ដូចខាងកែែម៖

 y មុនធ្វើការពែយមបាលដល់ដបញ្ហែសុខភភាពអ្នកជំងឺ បុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែន តែូវធ្វើការ ពិគែែះរ សិន ពីអាការរោគ 
របស់ដអ្នកជំងឺដែលអាចកើតមានជាញឹកញាប់ដ ដូចជា៖ ជំងឺឆ្លងទូៅ ជំងឺ មិនឆ្លង និង   ជំងឺរាុែំរ៉ែ ។ល។

 y ការពិនិតែយម ពិគែែះរ និងពែយាបាលជំងឺតែូវធ្វើោយម៉ត់ដចត់ដ និងរកឱែយមឃើញនូវ បញ្ហែ   សុខភភាពរបស់ដអ្នកជំងឺ។  
បុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែនតែវូធ្វើការពែយាបាលោយ តែមឹ     តែវូ ៅាម ការ ណែាំរបស់ដមគ្គកទុែសក៏ពែយាបាល ឬ 
ធ្វើការ បញ្ជូវន (ក្នងុករណី មិន អាច   ពែយាបាល បាននៅគិលានដា្ឋែន)ៅមន្ទរីពែទែយមដែលនៅជិតបំផុត ពិសែស  
មន្ទីរ  ពែទែយម ដែល ជា ដែគូរបស់ដបែឡាជាតិរបប សន្តិសុខភ សង្គកម (ប.ស.ស)។

 y ការពិនិតែយម ពិគែែះរ និងពែយាបាល តែវូធ្វើោយមានការអប់ដរំសុខភភាពអម ជាមួយ ដើមែបីឱែយមកម្មករនិយោជិតបាន
យល់ដដឹងពីការបងា្កែរ ការពារ និងរបៀបពែយាបាល ោយធ្វើការបញ្ជែក់ដឱែយមចែបាស់ដលាស់ដពីរបៀបបែើបែែស់ដ 
ឱសថ និងពីផលប៉ះរពាល់ដ របស់ដវា។

 y កម្មករនិយោជិតដែលបានមកពិគែែះរ ពិនិតែយម និងពែយាបាលជំងឺនៅក្នុង គិលាន ដា្ឋែនតែូវ តែ បាន ទទួល 
ការ ពនែយមល់ដ  ណែាំពីពែលវែលានែ ការាមដានជាទៀង ាត់ដ  ពី បញ្ហែ សុខភ ភាព    របស់ដ គាត់ដ  ។ 

5> តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខុសតែូវរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាលនែគិលានដ្ឋែន

5>1 សមែែប់គែូពែទែយ18

គែូពែទែយមសហគែែស គែឹះរស្ថែន តែូវធ្វើការងារបងា្កែរសុខភភាពកម្មករនិយោជិតឱែយមគែច ផុតពីគែែះរ ថ្នែក់ដ   ការងារ 
និង ជំងឺវិជា្ជែជីវៈដែលអាចកើតមានឡើងចំោះរកម្មករនិយោជិតនៅ ពែល បំពែញ   ការងារ ាម ភារកិច្ចចំបងៗ ាំង 
នះរ រួមមានជាអាទិ៍ ៖

 y ពិនិតែយមទីកន្លែងធ្វើការឱែយមបានទៀតាត់ដ និងជាកាលិក ដើមែបីសិកែាអំពី លក្ខខភណ្ឌការងារ បុ៉ស្តិ៍ 
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ស្តង់ដាអបែបបរមា និងការផ្តល់សែវាសុខភាព

ការងារ  បច្ចែកទែសផលិតអំពីសរានតុាាដែលមានបែើក្នុងផលិតកម្មនិងអំពីស្ថែន ភាពសុវត្ថិភាព 
គែឿង ចកែ ាា

 y ឃ្លែំមើលស្ថែនភាពសុខភភាពកម្មករនិយោជិតោយផ្តល់ដព័ត៌មាន ឬឱែយមដំបូា្មែនដល់ដកម្មករនិយោជិត 
អំពីយថហែតុនែការថមថយកាយសមែបារបស់ដគាត់ដ ឬយថហែតុនែគែែះរថ្នែក់ដ ការងារ និង ជំងឺវិជា្ជែជីវៈ

 y ឃ្លែំមើលបរិស្ថែនជុំវិញ និងស្ថែនភាពនែអាម័យទូៅរបស់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន នៅ ការិយល័យ 
រោងជាង អាហារដា្ឋែន វាសនដា្ឋែន។ល។

 y ពិនិតែយមមើលទីកន្លែងជុំវិញគិលានដា្ឋែន ដើមែបីានាភាពឯកជនជូនអ្នកជំងឺក្នុងពែលពែយា បាល ឬពិគែែះរ 
ជំងឺ

 y ផ្តល់ដសែវាបែឹកែា ពិគែែះរយោបល់ដដល់ដកម្មករ និយោជិត ដូចជា៖ សុខភភាពបន្តពូជមាា និងារក 
ផែនការគែួសរ ការរំលូត និងអាហារូបត្ថម្ភ ។ល។

5>2 សមែែប់គិលានុបែបដ្ឋែក ឬគិលានុបែបដ្ឋែយកិកា ឬឆ្មនប19

គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឬឆ្មប គឺជាជំនួយការឱែយមគែូពែទែយមនូវកិច្ចការមួយចំនួន ដែល មាន ជាអាទិ៍ 
ដូចខាងកែែម ៖

 y ជួយក្នុងការពែយាបាលបឋម និងសង្គែែះរបា្ទែន់ដភា្លែមៗដល់ដកម្មករនិយោជិតដែលមានជំងឺ ឬគែែះរថ្នែក់ដ  
ការងារៅាមការណែាំរបស់ដគែូពែទែយម

 y ផ្តល់ដឱសថ និងចាក់ដថ្នែំជូនអ្នកជំងឺាមវែជ្ជបញ្ជែរបស់ដគែូពែទែយម

 y តែួតពិនិតែយម និងាមដានអាការរោគសំខាន់ដៗមួយចំនួន ដូចជា ៖ វាស់ដតង់ដសែយមុង ាម  វាស់ដសីតុណ្ហភាព 
ស្ទង់ដជីពចរ និងកត់ដតែែទុកជាព័ត៌មានជូនគែូ ពែទែយម

 y ផ្តល់ដនូវការគាំទែផ្នែកចិត្តសសែ្តដល់ដអ្នកជំងឺ និងគែួសរអ្នកជំងឺ

 y អប់ដរំអ្នកជំងឺ និងគែួសរ  អំពីជំងឺ និងរោគវិនិច្ឆ័យរបស់ដគាត់ដ

 y រកែាអាថ៌កំបំាអំពីបញ្ហែាក់ដទងនឹងវិជា្ជែជីវៈពែទែយម និងបច្ចែកទែសាា និងបែបផែនផលិតរបស់ដ សហគែែស

 y ផ្តល់ដសែវាបែឹកែាពិគែែះរយោបល់ដដល់ដកម្មករ និយោជិត ដូចជា៖ សុខភភាពបន្តពូជមាា និងារក ការ 
ពនែយារកំណើត ការរំលូត និងអាហារូបត្ថម្ភ ។ល។

(សូមមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ ទមែង់ដ និងគំរូនែបញ្ជីការងាររបស់ដគិលានុបែបដា្ឋែក ឬ គិលានុបែបដា្ឋែយិកា)

6> សែវាផែសែងៗ ដែលសហគែែស គែឹះស្ថែន គួរបំពែញបន្ថែមៅកន្លែងធ្វើការ

សហគែែសគែឹះរស្ថែនដែលយកចិត្តទុកដាក់ដក្នុងការឆ្លើយតបៅនឹងតមែូវការសុខភភាព និង សុវត្ថិ ភាព   ការងារ 
របស់ដកម្មករនិយោជិត គឺផ្តល់ដសរៈសំខាន់ដសមែែប់ដកម្មករនិយោជិតផ្ទែល់ដ និងកែុមគែួសរ ពែមាំង   សហគែែស 
គែឹះរស្ថែន។ ការកាត់ដបន្ថយនូវអតែែគែែះរថ្នែក់ដ និងបញ្ហែសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត ោយសរ  ការងារ 
គឺជាការសនែសំៅលើថ្លែដើម ការជែើសរីស និងការបណ្តុះរបណា្តែលកម្មករនិយោជិត ថ្មី ដើមែបី ជំនួសកម្មករ 
និយោជិត ដែលរងរបួស ឬបាត់ដបង់ដជីវិត។ កា្តែាំងនែះរក៏ផ្តល់ដនូវ កែរ្តិ៍  ឈ្មែះរដល់ដ សហគែែសគែះឹរស្ថែន និងបងា្ហែញពី
ទំនួលខភុសតែូវក្នុងសង្គកមផងដែរ។
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

ដើមែបីបងា្ហែញពី ការយកចិត្តទុកដាក់ដចំោះរសុខភភាពកម្មករនិយោជិត និងការអនុវត្តបាន ល្អបែសើ រ សហគែែស 
គែឹះរស្ថែនាំងឡាយគួរ៖

 y បង្កើតបញ្ជីពណ៌ាការងារ (job descriptions) សមែែប់ដអ្នកដែល មានវិជា្ជែជីវៈ សុខា ភិ បាល ដែល ដាក់ដ 
ឱែយមអនុវត្តតួាទី និងការទទួលខុភសតែូវោយផ្អែក ាមចែបាប់ដ ស្តីពីការងារ និងកំណត់ដពីការរំពឹងទុកនែការ
គែប់ដគែងសហគែែស។

 y ចែករំលែកឱែយមកម្មករនិយោជិតបានដឹងអំពីការាំងចិត្តរបស់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន ក្នុងការអនុវត្ត 
សុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារចំោះរកម្មករនិយោជិត  ហើយានា ថពួកគាត់ដបានយល់ដដឹងពីសែវា 
ផែសែងៗដែលអាចទទួលបានាម កាតព្វកិច្ចដែល តែវូអនុវត្តចំោះរសុវត្ថភិាព និងសិទ្ធាិារបស់ដពួកគាត់ដ
ដែលមានចែងក្នុងចែបាប់ដ ស្តីពី ការងារ។ ការចែករំលែកាំងនែះរ អាចធ្វើាមរយៈការដាក់ដវាបញ្ចូវល ៅក្នុង 
គោល នយោបាយរបស់ដសហគែែស និងអាចធ្វើោយផ្ទែល់ដមាត់ដនៅពែលណែាំ កម្មករ និយោជិតថ្មី ការ 
បណ្តុះរបណា្តែលពី សុខភភាព និងសុវត្ថិភាព និង ាម រយៈ កិច្ច បែជុំ ផែសែងទៀត។

 y តែូវានាថព័ត៌មានអំពីការបញ្ជូវន មិនមែនសមែែប់ដតែសែវាសង្គែែះរបា្ទែន់ដ ប៉ុណោ្ណែះរ ទែ។  ប៉ុន្តែវាសមែែប់ដ
សែចក្តីតែូវការសុខភភាពផែសែងទៀត ដូចជាការផ្តល់ដចំណីអាហារ និងសុខភភាពស្តែីដែលតែឹមតែូវ និង ាន់ដ 
សម័យ។

 y តែូវបែជុំជាទៀងាត់ដរវាងគែូពែទែយម ឬបុគ្គកលិកសុខាភិបាល និងអ្នកគែប់ដគែង ឬផ្នែក ធនានន មនុសែស របស់ដ 
សហគែែស ដើមែបីានាការអនុវត្តបានតែឹមតែូវ និងបញ្ហែផែសែងៗ របស់ដគិលានដា្ឋែនតែូវបានោះរសែែយ។ 

ាមចែបាប់ដស្តីពីការងារមិនបានតមែូវឱែយមសហគែែសគែឹះរស្ថែន ផ្តល់ដនូវសែវាសុខភភាព ផែសែង ទៀត ទែ។ ប៉ុន្តែ 
សហគែែស គែឹះរស្ថែនជាចែើន បានរកឃើញថ ការលើកកម្ពុស់ដសុខភភាពទូៅ របស់ដ  កម្មករ និយោជិត ាំ មក នូវ 
ការកាត់ដបន្ថយគែែះរថ្នែក់ដការងារ កាត់ដបន្ថយការរាំងស្ទះរខែសែសងា្វែក់ដផលិតកម្ម។ ឧាហរណ៍ ដ៏ ស  មញ្ញមួយអំពី 
ការរាតតែបាតនែជំងឺគែុនផ្តែសយ សមែែប់ដសហគែែសមួយ ដែល បានផ្តល់ដការអប់ដរំ សុខភ ភាពបន្ថែម និងមាន  
សកម្មភាពសែវាខភ្លាំងកា្លែដែលជំរុញឱែយមមានអាម័យ ដល់ដ កម្មករ និយោជិតនះរ អាចជួយ ទប់ដស្កែត់ដបាននូវការរីករាល
ដាលនែជំងឺនែះរ។ មានបញ្ហែ សុខភភាពជាចែើនទៀត ដែលស្ថិត នៅកែែ ការ ដា្ឋែន   ការងារអាចបង្កផលអាកែក់ដដល់ដ 
សហគែែសគែឹះរស្ថែនផងដែរ។ សហគែែស គែឹះរស្ថែន ដែល បង្កើត ឱែយមមាន វបែបធម៌ សុខភភាព ដើមែបី ោះរ សែែយ   
សែចក្តីតែូវការសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិតឱែយម កាន់ដតែបែសើរ តែូវ ធ្វើ ការបែើបែែស់ដ នូវបុគ្គកលិក សុខា  ភិបាល និង 
មធែយាបាយសុខាភិបាលដែលមាននៅាម ការដា្ឋែនការងារ  និង ការពងែឹងបែព័ន្ធ បញ្ជូវន  ៅកាន់ដអ្នកផ្តល់ដសែវា 
សុខាភិបាលខាងកែែ។

និយោជកានមុខភនៅកម្ពុុជា បានរកឃើញថ ពួកគាត់ដអាចផ្តល់ដសែវាសុខភភាពបន្ថែម ោយខភ្លួន ឯង  ឬ 
ោយ សហការជាមួយដែគូខាងកែែ អាសែយ័ៅាមធនាននរបស់ដពួកគាត់ដ។ ក្នងុករណី  ណា  ក៏ោយ សហគែែស 
គែឹះរស្ថែន អាចោះរសែែយសែចក្តីតែូវការសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត ាមរយៈមធែយាបាយ បី៖

ក.  ានាថអ្នកដែលមានវិជា្ជែជីវៈសុខាភិបាល មានជំាញ និងការបណ្តុះរបណា្តែលគែប់ដគែែន់ដ ដើមែបី ផ្តល់ដការថែាំ 
ឬ ផ្តល់ដការអប់ដរំ និងបែកឹែាយោបល់ដជាមួយកម្មករនិយោជិត អំពីសែចក្តតីែវូការ សុខភ ភាពចំបងៗ ក្នងុនះររួមមាន 
ការបង្កើតបែព័ន្ធបញ្ជូវនដែលរឹងមំាមួយ ោយជូនព័ត៌មានាំងនែះរៅ បែឡា ជាតិ របបសន្តសុិខភសង្គកម និងអ្នក  
ផ្តល់ដសែវាសុខភភាពខាងកែែដែលមានគុណភាព និងអាចទទួល យក បាន។ សែចក្តីតែូវការសុខភភាពផែសែងៗ 
មួយចំនួនទៀតរបស់ដកម្មករនិយោជិត ដែលតែូវការ ឱែយម មាន   ការ អប់ដរំ ការបែឹកែាយោបល់ដ និងការថែាំ រួមមាន៖
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ស្តង់ដាអបែបបរមា និងការផ្តល់សែវាសុខភាព

 y សុខភភាពបន្តពូជ និងផែនការគែួសរ។ កម្មការិនីរោងចកែកាត់ដដែរបានឱែយមដឹងនៅពែល ធ្វើការ  អង្កែតថ 
សែវាសុខភភាពបន្តពូជ គឺជាសែចក្តីតែូវការចំបងមួយដែល មិនាន់ដបាន បំពែញ។ អ្នកដែលមានវិជា្ជែជីវៈ 
សុខាភិបាល អាចផ្តល់ដការអប់ដរំ ការបែឹកែាយោបល់ដ និង ករណីខភ្លះរអាច ផ្តល់ដ ជាផលិតផល និងសែវាអំពី 
សុខភភាព បន្តពូជ។ បញ្ហែនែះរ រាប់ដបញ្ចូវល ាំងការផ្តល់ដព័ត៌មាន និងការបែកឹែាយោបល់ដអំពីការរំលូតោយ  
សុវត្ថិភាព និងការថែាំ កែែយ  ការ រំលូត ពែមាំង ការថែាំផ្ទែោះរ និងការថែាំកែែយសមែែលកូន។

 y ជំងឺឆ្លង ជាពិសែសជំងឺកាមរោគ (STIs) មែរោគអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍ (HIV/AIDS) និងមែរោគថ្លើម 
(Hepatitis)។ អ្នកដែលមានវិជា្ជែជីវៈសុខាភិបាលអាចអប់ដរំកម្មករ និយោជិត អំពីឥរិយបថសុខភភាព ការ 
ទប់ដ ស្កែត់ដ និងការពែយាបាល ពែបាំងការផ្តល់ដសែវាផែសែងៗ។

 y ការផ្តល់ដចំណីអាហារ និងអាម័យម្ហូវបអាហារ។   បុគ្គកលិកសុខាភិបាលអាចជួយកំណត់ដ អត្តសញ្ញែណ 
បុគ្គកលិកដែលស្គកម ស្គែងំនិងអប់ដរំ កម្មករ    និយោជិតអំពីការបរិភោគ ម្ហូវប អាហារ និងការរៀបចំទុកដាក់ដឱែយមបាន
តែឹមតែូវ។

 y គែឿងសែវឹង និងគែឿងញៀនខភុសចែបាប់ដ។

 y អំពើហឹងែា និងការបៀតបៀនផ្លូវវភែទ។

 ខភ.  បង្កើតឱែយមមានកម្មវិធីដំណើរការបន្តបា្ទែប់ដជាមួយបុគ្គកលិកសុខាភិបាល ដើមែបីជំរុញការអប់ដរំ និង  ការ យល់ដដឹង 
ពីសុខភភាព។ និយោជក និងបុគ្គកលិកសុខាភិបាលអាចរៀបចំឱែយមមានសកម្មភាពខាង កែែបន្ថែមៅនឹងការ 
អប់ដរំោយផ្ទែល់ដ និងសែវាដែលមានក្នុងគិលានដា្ឋែន ដើមែបីជំរុញ ការយល់ដដឹង បន្ថែមក្នុងចំណោម កម្មករ 
និយោជិតអំពីឥរិយបថការពារ និងលើកកម្ពុស់ដសុខភភាព។ កម្មវិធីដែល ជោគ ជ័យ ជាកម្មវិធីដែលបានបញ្ចូវល
នូវសកម្មភាពាំងអស់ដ ឬមួយចំនួន ដូចខាងកែែម៖

 y ការចែកចាយនូវសមា្ភែរៈអប់ដរំសុខភភាពដល់ដកម្មករនិយោជិត កែែមទំរង់ដជាផ្ទែំងរូបភាព ឯកសរអប់ដរ ំ
សុខភភាព កូនសៀវភៅអប់ដរំសុខភភាព និងសមា្ភែរៈផែសែងៗ ទៀតដែលកម្មករ និយោជិតអាចមើលយល់ដបាន។

 y ការបងា្ហែញ និងសកម្មភាពខាងកែែរបស់ដគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឬឆ្មប ពែល ដែលមិនមាន 
អ្នកជំងឺ នៅកន្លែងធ្វើការដែលពួកគាត់ដមានទំាក់ដទំនង គា្នៅវិញៅមក ជាមួយថ្នែក់ដដឹកាំ និងកម្មករ
និយោជិតអំពីការអនុវត្តសុខភភាពនិងសុវត្ថិភាពជាមូលដា្ឋែន។

 y ការអប់ដរំមិត្ត ោយកម្មករនិយោជិតដែលទទួលបានការបណ្តុះរបណា្តែល ដើមែបីឱែយមជួយ ផែសព្វ ផែាយព័ត៌មាន 
អំពីសុខភភាព កែែមការណែាំរបស់ដបុគ្គកលិកសុខាភិបាលៅកាន់ដកម្មករ និយោជិត គា្នែគាត់ដ។

 y យុទ្ធាការ ឬវែទិកាសុខភភាពដែលអាចធ្វើឡើងជាដែគូជាមួយសហគែែសគែឹះរស្ថែន ផែសែង  ទៀត និងមាន
បញ្ចូវលទសែសនកិច្ចពីអ្នកជំាញវែជ្ជសស្តែ និងសុខភភាព សានរណៈ។

 y បន្តការទំាក់ដទំនងជាមួយការដា្ឋែនការងារ និងសែវាសុខភភាពខាងកែែ រួមាំងព័ត៌មាន សុខភភាពាម 
hotlines ផងដែរ។

 y ការបញ្ចូវលព័ត៌មានពីបុគ្គកលិកសុខាភិបាល និងសុខភភាពនៅពែលណែាំតមែង់ដទិស និង បណ្តះុរបណា្តែល 
កម្មករនិយោជិតថ្មី។ 
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

គ.  ការរៀបចំកែុមទែទែង់ដសែវាសុខភភាព ដែលមានការចូលរួមោយស្ម័គែចិត្តពីកម្មករនិយោជិត ដែលកែុមនែះរ 
អាចជួយបុគ្គកលិកសុខាភិបាល  និងអ្នកគែប់ដគែងសហគែែស គែឹះរស្ថែន ក្នុងការទំាក់ដ ទំនង ជាមួយ កម្មករ 
និយោជិតកាន់ដតែមានបែសិទ្ធភាព។ កែុមទែទែង់ដសែវាសុខភភាពនែះរអាចបង្កើត ឡើង ៅាម ផ្នែក នីមួយ  ៗនៅ 
ក្នុង កន្លែងធ្វើការ  ដែលអាចជួយបុគ្គកលិកសុខាភិបាល ក្នុងការផ្តល់ដព័ត៌មាន អំពី សុខភភាព  និងទទួលព័ត៌មាន 
តែឡប់ដពីកម្មករនិយោជិត។ គែូពែទែយម ឬបុគ្គកលិកសុខាភិបាលអាច ចូលរួម សកម្មភាពជា មួយកែុមនែះរ ៅលើ 
បញ្ហែសុខភភាព និងសុវត្ថភិាពដែលស្ថតិកែែមចែបាប់ដស្តពីី ការងារ ពែម ាំង បញ្ហែមួយចំនួនទៀត ដូចខាង កែែម៖

 y សែវាសុខភភាពដែលផ្តល់ដោយគិលានដា្ឋែន

 y ព័ត៌មានការបញ្ជូវនអំពីមូលដា្ឋែនសុខាភិបាលខាងកែែ ដែលអាចផ្តល់ដសែវាជាសែចក្តីតែូវការសុខភភាព 
ជាក់ដលាក់ដ

 y សិទ្ធិ និងការទទួលខភុសតែូវរបស់ដនិយោជក និងកម្មករនិយោជិត

 y បែាននបទដែលផ្តល់ដផលបែយោជន៍ភា្លែមៗ និងកង្វល់ដរបស់ដកម្មករនិយោជិត។

ដើមែបីបំពែញសែចក្តីតែូវការសែវាសុខភភាពបន្ថែមជូនកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងសហគែែសគែឹះរស្ថែន ដែល មាន 
គុណភាព និងទីទុកចិត្តរបស់ដពួកគាត់ដ លុះរតែែសហគែែសគែឹះរស្ថែនបានបំពែញ និងផ្តត់ដផ្គកង់ដ ផង ដែរដូចជា៖ 
ឱសថ ឧបករណ៍ សមា្ភែរៈ និងបិរកា្ខែរពាក់ដព័ន្ធ ឱែយមមាននៅក្នុងស្តុក បើមិនដូច្នែះរទែ សុខភភាព របស់ដ   កម្មករនិយោជិត 
អាចបែឈមនឹងហានិភ័យ។ 

សហគែែសគែឹះរស្ថែនតែូវានាថ  គិលានដា្ឋែនបានបំពែញាមស្តង់ដដារអបែបបរមា  ដូចមានចែង ក្នុងបែកាស  
រួមលែខភ៣៣០ និង១៣៩។ ដូចនែះរដើមែបីលើកកម្ពុស់ដការអនុវត្តសែវា និយោជក និងគែូពែទែយមគួរ៖

 y ធ្វើការវាយតម្លែផ្ទែក្នុងមួយជាមួយបុគ្គកលិកសុខាភិបាលក្នុងឆ្នែំនីមួយៗ ដើមែបីកំណត់ដពី កំរិត នែការ អនុវត្ត
បានតែឹមតែូវជាមួយកាតព្វកិច្ចផ្នែកសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ចំោះរ  តមែូវ ការ សុខា ភិបាល និង 
ានាថ អ្នករាល់ដគា្នែបានដឹងចែបាស់ដពី តមែូវការាំងនែះរ សមែែប់ដ បញ្ហែដែលាក់ដទង នឹង ភាពឯកជនភាព 
អាថ៌កំបាំង អាម័យ និងបញ្ហែពាក់ដព័ន្ធ ផែសែង ទៀត។

 y រៀបចំបង្កើតឱែយមមានបែព័ន្ធគែប់ដគែងឧបករណ៍ សមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរ ជាមួយគែូពែទែយម ឬបុគ្គកលិក សុខា ភិបាល 
ដើមែបីមានទំាក់ដទំនង និងការាមដានពែញលែញមួយ ចៀសវាង ឧបករណ៍ សមា្ភែរៈ និងបរិកា្ខែរ អស់ដ 
ពីស្តុក។

 y ជួលអ្នកដែលមានវិជា្ជែជីវៈសុខាភិបាល ដែលឆ្លើយតបនឹងគុណវុឌែឍិគែប់ដគែែន់ដ ាមការ តមែូវ និង លើកទឹក 
ចិត្តគាត់ដ ឬតែូវការអ្នកដែលមានវិជា្ជែជីវៈសុខាភិបាលបច្ចុបែបន្ន  ឱែយមជួយ ាមដាន និងពិនិតែយម មើល អំព ី
កាតព្វកិច្ចថ្មីៗខាងផ្លូវវចែបាប់ដ។

(សូមស្វែងរកមើលបែភពឯកសរបន្ថែមក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៦)
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ដើមែបីឱែយមការអនុវត្តវិាននសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារបែកបោយបែសិទ្ធភាព វាាមារនូវការ គែប់ដគែង 
គិលានដា្ឋែនមួយដែលខា្លែំងពីសំណាក់ដគែូពែទែយម និងបុគ្គកលិកសុខាភិបាល និងតែូវមានការ គាំទែ ខា្លែំង កា្លែ ពីអ្នក 
គែប់ដគែងសហគែែសផងដែរ។

វាជាការទទួលខភុសតែូវរួមរបស់ដសហគែែសគែឹះរស្ថែន ក្នុងការអនុវត្តឱែយមបានតែឹមតែូវ ាមបទបែបញ្ញត្តិ ស្តីពី 
សុខភភាព និងសុវត្ថិភាព និងការបង្កើតលក្ខខភណ្ឌការងារល្អសមែែប់ដកម្មករនិយោជិត។ ហែតុនែះរ និយោជកតែូវ 
ានាថគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែន តែូវបានរៀបចំឡើងោយសែបាមចែបាប់ដស្តីពីការ ងារ និងបែពែឹត ្តៅ  
បាន សមសែប ោយមានបុគ្គកលិកសុខាភិបាល និងឧបករណ៍ សមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរ និង ឱសថគែប់ដគែែន់ដ។

I. រចនាសម្ព័ន្ធ និងការងាររដ្ឋបាលរបស់គិលានដ្ឋែនសហគែែសគែឹះស្ថែន
1> រចនាសម្ព័ន្ធ

គិលានដា្ឋែនសហគែែសគែឹះរស្ថែនតែូវមានរចាសម្ពុ័ន្ធគែប់ដគែងមួយចែបាស់ដលាស់ដ។ គែូពែទែយមសហគែែស  
  គែឹះរស្ថែន តែូវទទួលខភុសតែូវចំោះរការគែប់ដគែងគិលានដា្ឋែន ដើមែបីានាថការអនុវត្តបានតែឹមតែូវាម ចែបាប់ដ ស្តីពី
ការងារនិងបទបែបញ្ញត្តនិែសែវាគុណភាព។ បុគ្គកលិកសុខាភិបាលដែលស្ថតិកែែមគែប់ដគែងរបស់ដគែពូែទែយម តែវូទទួល
ខភុសតែូវក្នុងការជួយគែូពែទែយមអនុវត្តឱែយមបានតែឹមតែូវាមវិានន  និងបទបញ្ជែរបស់ដសហគែែស។ ជា ការបែសើរ 
សហគែែសមួយតែូវបង្កើតអង្គកការចាត់ដាំងចែបាស់ដលាស់ដមួយ ដែលបងា្ហែញចែបាស់ដពីដែន នែការ ទទួលខភុសតែូវ 
ជាក់ដលាក់ដ សមែែប់ដបុគ្គកលិកសុខាភិបាលមា្នែក់ដៗ និងថ្នែក់ដកែែម។

2> ការងាររដ្ឋបាល

គែូពែទែយមសហគែែស គែឹះរស្ថែន តែូវបំពែញការងាររដ្ឋបាលសំខាន់ដៗមួយចំនួន ដូចខាងកែែម៖

 y ជួយអ្នកគែប់ដគែងសហគែែស គែឹះរស្ថែនក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសសែ្ត និងគោលនយោបាយ ស្តីពីអាម័យ 
និង សន្តិសុខភការងារនៅ កន្លែង ធ្វើការ

 y រៀបចំការបែជុំជាទៀងាត់ដ និងចូលរួមបែជុំាមការអញ្ជើញាា
 y ធ្វើរបាយការណ៍បែចាំខែ តែីមាស ឆមាស និងបែចាំឆ្នែំ ៅាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ
 y ានាឱែយមមានវត្តមានគិលាដា្ឋែនុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាបែចំាការនៅក្នងុ គិលានដា្ឋែន  ាំងម៉ែង ធ្វើការ 

ធម្មា និងនៅពែលសហគែែសធ្វើការថែមម៉ែង
 y តែួតពិនិតែយមការបែើបែែស់ដឱសថ សមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរ និងការធ្វើបញ្ជីសរពើភ័ណ្ឌ ឱែយមបាន តែឹមតែូវ
 y ានាថស្ថែនភាពអំពីអាម័យ សុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ តែូវកត់ដតែែ និងរាយ ការណ៍ បានតែឹមតែូវ 

និងទៀងាត់ដ 
 y រៀបចំឱែយមមានបែព័ន្ធបញ្ជូវនអ្នកជំងឺ និងផ្តល់ដព័ត៌មានថ្មីៗដល់ដអ្នកជំងឺ
 y ានារកែាការសមា្ងែត់ដរាល់ដឯកសរស្តីពីសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត
 y រៀបចំសលាកប័តែពែទែយមសមែែប់ដកម្មករនិយោជិតមា្នែក់ដៗ
 y រកែាកំណត់ដតែែអំពីសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិតមា្នែក់ដៗ រួមាំងសៀវភៅកំណត់ដតែែផែសែងៗរបស់ដ 

ផ្នែកទី ៤

ការគ្រប់គ្រងគិលានដ្ឋ្រន និងស្រវាគំាទ្រសហគ្រ្រស គ្រះឹសា្ថ្រន
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

គិលាន ដា្ឋែន ដូចជា បញ្ជីបែចាំថ្ងែ បញ្ជីកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការ បែឈម នឹង គែែះរថ្នែក់ដខភ្ពុស់ដ បញ្ជី 
ចាក់ដថ្នែំបងា្កែរ ។ល។

 y រៀបចំសរអំពីព័ត៌មានដែលាក់ដទងនឹងសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ និងជំងឺឆ្លង ពែ មាំង  បែងចែក 
សរាំងនែះរៅាយកដា្ឋែន និង ផ្នែកពាក់ដព័ន្ធ។ 

3> ការងារទំនាក់ទំនងៅក្នុជង និងកែែសហគែែស គែឹះស្ថែន

គែូពែទែយមសហគែែស គែឹះរស្ថែន តែូវរកែាទំាក់ដទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនិយោជក  និងកម្មករនិយោជិត ស្វែងរក  
ព័ត៌មានតែឡប់ដអំពីមធែយាបាយដើមែបីកែលំអគិលានដា្ឋែនឱែយមកាន់ដតែល្អបែសើរ និងតែវូបែែប់ដកម្មករ  និយោជិត និង 
បុគ្គកលិកសុខាភិបាល ឱែយមបានដឹងអំពីបទបែបញ្ញត្តិាក់ដទងសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ។ 

ជាមួយគា្នែនែះរ គែូពែទែយមសហគែែស តែូវទំាក់ដទំនងជាមួយាយកដា្ឋែន និងផ្នែកពាក់ដព័ន្ធ ដូចជា ាយកដា្ឋែន 
ផែនការ  ាយកដា្ឋែនផលិតកម្ម បែតិភូ បុគ្គកលិក  ឬសហជីព និងគណៈកម្មការអាម័យ និងសន្តិសុខភ 
សហគែែស។ ល ។

ការទំាក់ដទំនងខាងកែែ គែូពែទែយមសហគែែសតែូវាក់ដទងជាមួយអ្នកពាក់ដព័ន្ធផែសែងៗដូចជា គែូ ពែទែយម  នៅាម 
មន្ទីរពែទែយមសានរណៈ ឬឯកជន អធិការការងារ អធិការ  ពែទែយមការងារ ឬអ្នកបច្ចែកទែស មន្ទីរពិសោធន៍     ផែសែងៗ។ 
គែូពែទែយមតែូវសហការជាមួយមណ្ឌលសុខភភាពដែលនៅជិតបំផុតដើមែបីផ្តល់ដ សែវា    សុខភភាព ជា មូលដា្ឋែននៅពែល 
ចាំបាច់ដ  ដូចជា ៖ ការពិនិតែយមផ្ទែោះរ ផែនការគែួសរ និងការចាក់ដថ្នែំបងា្កែរ ។ល។

អ្នកគែប់ដគែងសហគែែស និងបុគ្គកលិកសុខាភិបាលនែគិលានដា្ឋែនតែូវស្វែងរក និងដឹងឱែយម បាន ចែបាស់ដ ពី ឈ្មែះរ 
អាសយដា្ឋែន និង លែខភទូរស័ព្ទទំាក់ដ ទំនង របស់ដ មន្ទីរ ពែទែយម ជាដែគូរ បស់ដ ប.ស.ស។ មែយា៉ែងវិញ ទៀត អ្នកគែប់ដគែង 
សហគែែស និងបុគ្គកលិកសុខាភិបាលនែគិលានដា្ឋែន ក៏តែូវដឹងឱែយមបានចែបាស់ដពី លែខភទូរស័ព្ទ ទំាក់ដ ទំនងជាមួយ 
មន្តែី បែចាំ ការ របស់ដ ប.ស .ស  នៅាម មន្ទីរពែទែយមនីមួយៗ។

II. ការធ្វើផែនការ ការរកែសាកំណត់តែែ និងការធ្វើរាយកការណ៍
1> កម្មនវិធីការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិាលនែគិលានដ្ឋែន

គែូពែទែយមសហគែែស គែឹះរស្ថែន តែូវសហការជាមួយគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដាយិកា ឬឆ្មប ដើមែបីរៀបចំ  
កម្ម វិធីការ ងារ  បែចាំថ្ងែ ៅាមពែលវែលាធ្វើការរបស់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន (ម៉ែងធ្វើ ការ ធម្មា និងម ៉ែងធ ្វើការ  
បន្ថែម) ាមារាងបំពែញការងារបែចាំខែ ដូចខាងកែែម៖

ឈ្មែះរបុគ្គកលិកសុខាភិបាល /
គិលានដា្ឋែន

ថ្ងែធ្វើការ ម៉ែងបែចាំការ ផែសែងៗ

ក្នុងករណីមានគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាណាមួយអវត្តមាន គែូពែទែយមតែូវមាន ផែន ការធ្វើការ ជំនួស 
ដើមែបីជៀសវាងការរអាក់ដរអួលដល់ដដំណើរការក្នងុគិលានដា្ឋែន។ ការជំនួសនែះរ គឺអាច  ផ្លែស់ដ ប្តូវរ គា្នែបានោយ ៣ កមែតិ ៖
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ផ្នែកទី ៤   

ការគែប់គែងគិលានដ្ឋែន និងសែវាគាំទែសហគែែស គែឹះស្ថែន

1> គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាមធែយមម ឬឆ្មបមធែយមមអាចជំនួស គិលានុបែបដា្ឋែក   ឬ គិលា នុ         បែប   ដា្ឋែយិកា 
បឋម ឬឆ្មបឋម(ករណីចាំបាច់ដ) ប៉ុន្តែគិលានុបែបដា្ឋែក   ឬគិលានុបែបដា្ឋែ យិកាបឋម ឬឆ្មបឋម មិនអាច 
ជំនួស គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាមធែយមម ឬឆ្មប  មធែយមមបានទែ។

2> គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាបឋម ឬឆ្មបឋម អាចផ្លែស់ដប្តូវរគា្នែ ជំនួស ៅវវិញ ៅ  មក។

3> គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាមធែយមម ឬឆ្មបមធែយមមអាចផ្លែស់ដប្តូវរគា្នែជំនួសៅវិញៅមក។

បញ្ជែក់៖  គែពូែទែយមមិនអាចប្តូវរវែនជំនួសោយគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាមធែយមម ឬឆ្មបមធែយមមនះរទែ។ 
វាលែងតែមានករណីពិសែស ដែលគែពូែទែយមតែវូអវត្តមាន ជាចំាបាច់ដោយខានមិនបាន។ ក្នងុករណី 
មានបញ្ហែសុខភភាពទែង់ដទែែយធំដែលតែូវការសង្គែែះរបា្ទែន់ដ (ដូចជា ករណីកម្មករ និយោជិត ពុល 
ចំណីអាហារ ឬសន្លប់ដចែើនាក់ដ) នះរ គែូពែទែយម គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឬឆ្មប  
តែូវតែមានវត្តមានក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែន ។

2> កំណត់តែែព័ត៌មនសុខភាពបែចាំថ្ងែ និងការធ្វើរាយកការណ៍ 

ការកត់ដតែែទិន្នន័យ និងធ្វើរបាយការណ៍ជាកិច្ចការសំខាន់ដមិនអាចខភ្វះរបាន ក្នុងការគែប់ដគែង ទិន្នន័យ អ្នក 
ជំងឺបែចាំថ្ងែ បែចាំសបា្តែហ៍ បែចាំខែ និងស្ថែនភាពជំងឺ (រាគ ក្អួត វិលមុខភ ជាដើម) ដែលកើត មានលើ  កម្មករ 
និយោជិត។  បុគ្គកលិកសុខាភិបាល តែូវធ្វើការកត់ដតែែនូវទិន្នន័យបែចាំថ្ងែ ដើមែបីធ្វើរបាយការណ៍ ជូន អ្នកគែប់ដគែង។ 
(សូមបំពែញាមារាងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៧ និងឧបសម្ព័ន្ធទី ៨)។

III. ការអភិវឌែឍវិា្ជែជីវៈ និងការគែប់គែងធនធានមនុសែស
1> ការបែជុំការងារាទៀងទាត់របស់បុគ្គលិកសុខាភិាលនែគិលានដ្ឋែន

ជាទូៅបុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែន តែវូជួបបែជំុជាទៀងាត់ដៅាមកម្មវិធីបែជំុបែចំាថ្ងែ បែចំាសបា្តែហ៍ និងបែចំាខែ   
ក្នុងគោលបំណង៖

 y តែួតពិនិតែយមពីភាពរីកចំរីននែការងារ 

 y ចែករំលែកព័ត៌មាន និងបងា្ហែញពីលទ្ធផលការងារ

 y ផ្តល់ដឱកាសឱែយមគិលានុបែបដា្ឋែក គិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឫឆ្មប ពិភាកែាពីបញ្ហែបែឈ មាំង ឡាយ ដែលបាន 
ជួប បែទះរ រកដំណោះរសែែយ និងរៀនសូតែបន្ថែម

 y ទទួលព័ត៌មានតែឡប់ដពីគែូពែទែយម គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឫឆ្មបនិង ពិភា កែា  ៅលើព័ត៌មាន
តែឡប់ដពីកម្មករនិយោជិត ចំោះរសែវាដែលខភ្លួនបានផ្តល់ដឱែយមកន្លងមក។

2> ការអភិវឌែឍវិា្ជែជីវៈរបស់បុគ្គលិកសុខាភិាល

ការថែាំសុខភភាពជាមូលដា្ឋែន និងការសង្គែែះរបា្ទែន់ដសមែែប់ដកម្មករនិយោជិត គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ដ 
គិលានដា្ឋែនសហគែែសដែលតែូវធ្វើ មុននឹងបញ្ជូវនអ្នកជំងឺៅគ្លីនិក ឬមន្ទីរពែទែយម។ បុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែន និង  
បុគ្គកលិកសុខាភិបាលផែសែងទៀតតែូវអនុវត្តឱែយមបានពែញលែញនូវចំណែះរដឹង ជំាញនិងបទពិសោធន៍     ដែលមាន 
ក្នុងវិជា្ជែជីវៈរបស់ដខភ្លួន។ ទោះរបីយ៉ែងណាក៏ោយ សែចក្តីតែូវការាពែលបច្ចុបែបន្ន និងអាគត កំពុងតែ ផ្លែស់ដប្តូវរ 
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

ជាបន្តបា្ទែប់ដ ាំងបច្ចែកទែស និងាំងផ្នែកជំងឺ។ ហែតុនែះរ ការអភិវឌែឍន៍វិជា្ជែជីវៈ របស់ដ បុគ្គកលិក សុខាភិបាល 
គឺមានការចាំបាច់ដ ាំងាមរយៈការជួបបែជុំ ការបណ្តុះរបណា្តែល កិច្ចពិភាកែា ការ ធ្វើ   បទ បងា្ហែញ និងាម រយៈ 
ការអនុវត្តជាក់ដស្តែង។

2>1 ការចូលរួមបែជុំ ាមួយកនាយកកដ្ឋែនពែទែយការងារ

 ការរៀបចំការបែជុំរបស់ដាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ គឺាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ គួរ ដឹកាំ  រៀប  ចំ  អភិវឌែឍ  ផែនការ 
បែចំាឆ្នែ ំ និងអនុវត្ត ផែន ការ    នែះរៅាមពែលវែលាកំណត់ដ ោយមានការ ចូល រួមពីគែប់ដ               គិលានដា្ឋែន សហគែែស។ 
បា្ទែប់ដពីមាន ផែន ការបែចាំឆ្នែំហើយតែូវរៀបចំផែនការ សកម្មភាពបែចាំត           ែីមា ស និងផែនការសកម្មភាព បែចាំខែ     
សមែែប់ដ  អនុវត្តបន្ត។

ដើមែបីាមដាន និងតែួតពិនិតែយមការអនុវត្តរបស់ដគិលានដា្ឋែនសហគែែស  ាយកដា្ឋែនពែទែយម ការ ងារ  តែូវរៀបចំ  
កាលវិភាគបែជុំបូកសរុបការងារបែចាំខែ បែចាំតែីមាស បែចាំឆមាស និងបែចាំឆ្នែំឱែយម បាន ទៀង ាត់ដ ដើមែបី ផ្តល់ដ 
នូវគំនិតស្ថែបា ពែមាំងដើមែបីពិនិតែយមឡើងវិញនូវការអភិវឌែឍន៍ដែលសហគែែស សមែែច  បាន  ក្នុង ការឆ្លើយតប 
ៅ នឹងការលើកកម្ពុស់ដសុខភ ភាពកម្មករនិយោជិត។

 y កំណត់ដចំណុចខា្លែំង ដើមែបីអភិវឌែឍបន្ថែម និងចំណុចខែាយ ដើមែបីមានវិាននការ                           ោះរសែែយ។ 

 y ធ្វើរបាយការណ៍វឌែឍនភាពពីសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តរួច លើកជារបៀបវារៈសមែែប់ដ ពិនិតែយម និង ាមដាន 
នៅពែលបែជុំលើកកែែយ។

 y របាយការណ៍តែវូរកែាទុកមួយចែបាប់ដនៅាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ និងចម្លងជូន ៅគិលាន ដា្ឋែន សហគែែស 
ាំងអស់ដ។

2>2 ការធ្វើវិកែឹតែយការ 

ោយសរសែចក្តីតែូវការរបស់ដបុគ្គកលិកសុខាភិបាលក្នុងការបន្តកសងសមត្ថភាព ជំាញ បច្ចែក ទែស  
ចំណែះរដឹងអំពីជំងឺ  និងការអនុវត្តន៍ការងារឱែយមបានកាន់ដតែបែសើរនះរ ផែនការបែចាំឆ្នែំតែូវ ពិចារ ណាបញ្ចូវលការ 
អភិវឌែឍន៍វិជា្ចែជីវៈផងដែរ។ ដើមែបីឱែយមបុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែនសហគែែសអនុវត្ត គោល ការណ៍  ណែាំនែះរបែពែឹត្តៅ  
ោយ   រលូន និងមានបែសិទ្ធភាពាមផែនការការងារ នះរាយក  ដា្ឋែន ពែទែយម ការងារ  នឹងចាប់ដផ្តើមបណ្តុះរបណា្តែល 
នៅពែលដែលគោលការណ៍ណែាំនែះរ តែវូ បាន បែកាស ឱែយម អនុវត្តជា ផ្លូវវការ។ គោលបំណងនែការ បណ្តះុរបណា្តែល 
នែះរ គឺដើមែបីបន្តបណ្តះុរបណា្តែលបុគ្គកលិក  គិលាន ដា្ឋែនោយផ្អែក លើជំាញរបស់ដពួកគាត់ដ និងការរីកចំរីននែបច្ចែក 
វិជា្ជែថ្ម ី ពែមាំង លើក ទឹក ចិត្តគាត់ដ ឱែយម អភិវឌែឍជំាញរបស់ដគាត់ដនិងលើកកម្ពុស់ដសុខុភមាលភាព របស់ដកម្មករ និយោជិត ។  
ដែលការបណ្តុះរ បណា្តែល គួរមានដូចក្នុងបញ្ជីនែឧបសម្ព័ន្ធទី ៩។

បា្ទែប់ដពីបានធ្វើវិកែិតែយមការរួច គែូពែទែយមសហគែែស តែូវធ្វើកា រចែក ចាយ និងធ្វើវិកែិតែយមការ ដល់ដ គិលានុបែបដា្ឋែក 
គិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឫឆ្មបរបស់ដខភ្លួនបន្តទៀត ។

ស្ថែប័នសំខាន់ដៗដែលផ្តល់ដវគ្គកបណ្តុះរបណា្តែល និងវិកែឹតែយមការបុគ្គកលិក គិលានដា្ឋែន ស្តីពីការពែយាបាលបឋម 
និង សង្គែែះរ  បា្ទែន់ដនៅកន្លែងធ្វើការ រួមមាន៖

 y ាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារនែកែសួងការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ
 y កែសួងសុខាភិបាល និងស្ថែប័នស្ថិតកែែមកែសួងសុខាភិបាល
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ការគែប់គែងគិលានដ្ឋែន និងសែវាគាំទែសហគែែស គែឹះស្ថែន

ការធ្វើវិកែតិែយមការចំាបាច់ដតែវូធ្វើឡើងរៀងរាល់ដ ៦ខែម្តង ឬាមកម្មវិធីផែសែងទៀតដែលគាប់ដបែសើរ ជាង។ និយោជក  
តែូវ    រកែាទុកនៅ កំណត់ដ តែែ   បុគ្គកលិកដែលទទួលបានការ បណ្តុះរបណា្តែល និងការធ្វើ វិ កែឹតែយមការនែះរ។

3> ការចូលរួមបែជុំ  និងបណ្តុះបណ្តែលៅខាងកែែ

ោយការផ្លែស់ដប្តូវររីកចំរីនថ្មីនែបច្ចែកវិជា្ជែ និងសង្គកម បុគ្គកលិកសុខាភិបាល តែូវសមែបខភ្លួនជា មួយ បរិយកាស 
ខាង កែែ និងចាប់ដយកឱកាស ដើមែបីទទួលបានចំណែះរដឹងថ្មីពីអ្នកខាងកែែ ាមរយៈការ បែជុំ សិកា្ខែសលា និង 
ការបណ្តុះរបណា្តែលាា។ បុគ្គកលិកសុខាភិបាល ក៏នឹងទទួលបានការ អភិវឌែឍន៍    មុខភ ជំាញរបស់ដខភ្លួន ាម រយៈ
ការបណ្តុះរបណា្តែលដែលធ្វើឡើងោយអង្គកការកែែរដា្ឋែភិបាល និង ស្ថែប័នរដា្ឋែភិបាលដទែទៀត។ 

IV. អនាម័យក និងការគែប់គែងកាកសំណល់បែកបោយកសុវត្ថិភាព
គោលការណ៍ផ្នែកសុខភភាពសំខាន់ដបំផុត គឺតែូវធ្វើយ៉ែងណាមិនឱែយមមានផលប៉ះរពាល់ដអាកែក់ដ ដល់ដ   សុខភភាព។ 

ហែតុនែះរ កិច្ចការដែលសំខាន់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែន តែូវទប់ដស្កែត់ដផលប៉ះរពាល់ដអាកែក់ដាំងនែះរ ចំោះរ កម្មករ 
និយោជិត ឬបុគ្គកលិកសុខាភិបាល ពីការចម្លងមែរោគបណា្តែលមកពីកាកសំណល់ដដែលមិនបានគែប់ដគែង ឱែយម  
បា ន តែឹមតែូវ។ ឧបករណ៍ សមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរដែលមិនស្អែត និងកាកសំណល់ដដែលអាចបណា្តែល ឱែយមមាន គែែះរថ្នែក់ដ 
ដល់ដសុខភភាព សរានតុដែលមានជាតិពុល សមែែមវែជ្ជសស្តែដែលមានាម និងវត្ថុរាវ ពី រាងកាយផែសែងទៀត 
ម្ជុលដែលបែើបែែស់ដរួច និងឧបករណ៍វែជ្ជសស្តែ  ដែលអាចសយភាយសរានតុពុល និងមែរោគប៉ះរពាល់ដ ដល់ដ 
សុខភភាព។ ហែតុនែះរ  វាមានសរៈសំខាន់ដណាស់ដ ដែលមនុសែសគែប់ដគា្នែ តែូវដឹងឱែយមចែបាស់ដអំពីហានិភ័យាំងនែះរ 
និងយល់ដពីសែចក្តីតែូវការចំោះរការគែប់ដគែងកាកសំណល់ដបែកបោយសុវត្ថិ ភាពនែះរ។

1> កាកសំណល់ឧសែសាហកម្មន

សហគែែស គែឹះរស្ថែនជាចែើន តែងបែើបែែស់ដនូវសរានតុ និងសមា្ភែរៈ ដូចជា៖ ជាតិសំណ នីកែល អាលុយ 
មីញ៉ូវម អាសុីត។ល។ ដែលាំឱែយមមានហានិភ័យនែការចម្លងមែរោគ និងបង្កជាជំងឺផែសែងៗ  ាម របៀប  ខភុសៗគា្នែ 
ាមដង្ហើម ការប៉ះរសែបែក និងការជែែបចូលាមចំណីអាហារ។ ហែតុនែះរមា្ចែស់ដ សហ  គែែស គែឹះរស្ថែន តែូវ ទទួល 
ខភុសតែូវក្នុងការគែប់ដគែង សំអាត និងទុកដាក់ដឱែយមតែឹមតែូវនូវកាក សំណល់ដ  ឧសែា ហកម្មគែប់ដបែភែទ ដែលមាន 
ជាតិពុល កខភ្វក់ដ ឬមានផលប៉ះរពាល់ដមិនល្អដល់ដកម្មករនិយោជិត ឬបរិស្ថែន។

2> កាកសំណល់វែជ្ជសស្តែ

គិលានដា្ឋែន ជាបែភពនែមែរោគ ឬការចម្លងរោគោយផ្ទែល់ដ ឬ  បែយោល។ ហែតុនែះរ ដើមែបី ទប់ដ  ស្កែត់ដ  ការ 
ចម្លងមែរោគ បុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែន តែូវលាងសមា្អែតដែ សមា្លែប់ដមែរោគ និងការកំទែចចល  ដើមែបី ការពារ ការឆ្លង។ 
កាកសំណល់ដដែលតែូវកំទែចចល តែូវបែងចែកជាពីរបែភែទ៖

សមែែមទូទៅ ៈ  ដូចជា ធូលី សមែែមបន្ទប់ដធ្វើការ ស្លឹកឈើជែុះរ កំទែចកំទីថ្នែំពែទែយម

សមែែមវែជ្ជសស្តែ ៈ  គែប់ដវត្ថ ុនិងសមា្ភែរៈមុតសែចួដែលបែើបែែស់ដរួច និងមាន បែឡាក់ដាម ទឹករងែ និងខភ្ទះុរ។

ដូច្នែះរដើមែបីសុវត្ថិភាព តែូវញែកកាកសំណល់ដវែជ្ជសស្តែ ៅដាក់ដក្នុងធុងសមែែម ពិសែស ោយ ឡែក ទុក 
បោះរចលឱែយមបានតែឹមតែូវ។ កាកសំណល់ដគួរតែដុតចល ឬកប់ដចល។   កាក សំណល់ដ ដែល អាចដុតចល 
រួមមាន កែដាស កែដាស កាតតុង សមែែមផ្ទះរបាយ និងសំណល់ដ សែបែ ឬបង់ដរុំរបួស បែើ បែែស់ដរួច។ សមែែប់ដ 
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

កាកសំណល់ដ ដែលមិនអាច ដុតបាន គួរតែយកវាៅកប់ដចល ដូចជា កែវ បា្លែស្ទិក និង ោហានតុ ជាដើម។ 
ការងារគែប់ដគែងកាកសំណល់ដបែកបោយសុវត្ថិភាពនែះរ ជាការទទួលខភុស តែូវ រួមគា្នែ រវាងបុគ្គកលិកគិលានដា្ឋែន 
និងអ្នកគែប់ដគែងសហគែែស។

V. បែការគួរអនុវត្តបន្ថែមលើការគែប់គែង និងការគាំទែគិលានដ្ឋែន
សហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលទទួលស្គែល់ដតម្លែដែល ទទួលបានពីការផ្តល់ដសែវា បែកបោយ គុណភាព ខភ្ពុស់ដ 

នៅ កន្លែងធ្វើការ និងដែលកំពុងអនុវត្តលើសពីកាតព្វ កិច្ចអបែបបរមា។ ទោះរបីយ៉ែងណាក្តីការផ្តល់ដ យោបល់ដ  ខាង 
កែែមនែះរ វាក៏មានសរៈបែយោជន៍ដល់ដសហគែែស គែឹះរស្ថែនណា ដែលកំពុង អនុវត្ត បទបែបញ្ញត្តិអំពីសុខភភាព 
និងសុវត្ថិភាពការងារ ហើយដែលចង់ដលើកកម្ពុស់ដបែសិទ្ធភាពរបស់ដគិលានដា្ឋែន និងការងាររបស់ដ បុគ្កលិក 
សុខាភិបាល ដែលកំពុងបមែើការក្នុងគិលានដា្ឋែន។

អ្នកគែប់ដគែងសហគែែសគែឹះរស្ថែន តែូវបងា្ហែញពីការប្តែជា្ញែចិត្តរបស់ដខភ្លួនចំោះរ សុខភភាព  និង សុវត្ថិ ភាព   របស់ដ 
កម្មករនិយោជិត  ោយតែូវ៖

 y មានាយកបែតិបត្តិ ឬាយកគែប់ដគែង ធ្វើការចែករំលែកជាទៀងាត់ដ ជាមួយ អ្នកគែប់ដគែង ថ្នែក់ដកណា្តែល 
និងថ្នែក់ដបុគ្គកលិក ពីសរៈសំខាន់ដនែសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ និងពែម ចាត់ដ បញ្ជូវនបុគ្គកលិក និង 
កម្មករនិយោជិត ដើមែបីទទួលការបណ្តះុរបណា្តែលពីបញ្ហែសុខភភាព និងចូលរួមក្នងុសកម្មភាពសុវត្ថភិាព។

 y កំណត់ដការទទួលខភុសតែូវឱែយមបានចែបាស់ដលាស់ដ សមែែប់ដការគែប់ដគែងគិលានដា្ឋែន និង សុខភភាព ោយ 
ចាត់ដាំងអ្នកគែប់ដ គែង អាជីវកម្មណាមា្នែក់ដសមែែប់ដការតែតួពិនិតែយមមើល បញ្ហែ សុខភភាព ហើយគាត់ដគួរ តែ ជួប  
បែជុំ ឱែយមបាន ទៀងាត់ដជាមួយគែូពែទែយម និងបុគ្គកលិកគិលាន ដា្ឋែន  អំពីការអនុវត្តផ្នែកសុខភភាព  និង សុវត្ថិភាព 
ការងារ ផែនការបែចាំឆ្នែំ និងសែចក្តីតែូវ ការផ្នែកសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត។

 y ឱែយមបុគ្គកលិកសុខាភិបាលទទួលខភុសតែូវចំោះរការបែជំុពិភាកែាៅលើផែនការបែចាំឆ្នែំដែលបានរៀបចំ
រួច និងការអនុវត្តផែនការបែចាំឆ្នែំរបស់ដសហគែែសស្តីពីសុខភភាព  និងសុវត្ថិភាព ការងារ។

 y បង្កើតដំណើរកាការងារមួយ ជាមួយបុគ្គកលិកសុខាភិបាល កែុមសុខភភាព និង សុវត្ថិភាព ការងារ និង 
គណៈកម្មការគែប់ដគែងកម្មករនិយោជិត ដើមែបីកំណត់ដពីសែចក្តីតែូវការ សុខភភាព របស់ដ កម្មករនិយោជិត 
ដែលអាចោះរសែែយបានោយគិលានដា្ឋែនសហគែែស។

សហគែែស គែឹះរស្ថែនជាចែើន មិនាន់ដបានបែើបែែស់ដគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឱែយមអស់ដ  លទ្ធភាព 
ទែ។ ចំណែកសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដែលសមែែចអនុវត្តលើសពីស្តង់ដដាសុខភភាពអបែបបរមា បានទទួលស្គែល់ដ 
សមត្ថភាពរបស់ដគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា និងឆ្មប ោយបានកសង សមត្ថភាព គែប់ដគែង និងជំាញ
វែជ្ជសស្តែរបស់ដពួកគាត់ដ។ តួាទីចំបងរបស់ដគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា និង ឆ្មប គឺតែូវជួយគាំទែគែូពែទែយម 
ាមចែបាប់ដស្តីពីការងារ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ដ គែួពែទែយមមិនមានវត្តមាន ក្នុងការដា្ឋែ នការងារ ឬជាប់ដរវល់ដជាមួយអ្នកជំងឺ។ 
កែែមការតែួតមើលរបស់ដគែូពែទែយម និងមានការគាំទែពីអ្នកគែប់ដគែង ធ្វើឱែយម គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា 
អាចជួយផ្តល់ដសែវាកាន់ដតែចែើននៅកន្លែង ធ្វើការ ដើមែបីបង្កើន វិសល  ភាព នែសែវា និងការលើកកម្ពុស់ដសុខភភាព។ 
គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា អាចជួយធ្វើកិច្ចការ មួយ ចំនួន ដូចខាងកែែម៖
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ការគែប់គែងគិលានដ្ឋែន និងសែវាគាំទែសហគែែស គែឹះស្ថែន

 y តែតួមើលបុគ្គកលិកសុខាភិបាលនៅក្នងុសហគែែសធំៗ និងដើមែបីានាការអនុវត្តល្អ និងពិធី សរ  វែជ្ជសស្តែ។

 y រៀបចំការណាត់ដជួបរបស់ដអ្នកជំងឺ និងបែព័ន្ធទទួលអ្នកជំងឺសមែែប់ដគិលានដា្ឋែន

 y រៀបចំ និងអនុវត្តកម្មវិធីអប់ដរំ និងកម្មវិធីលើកកម្ពុស់ដសុខភភាពនៅកន្លែងធ្វើការ

 y គែប់ដគែងកម្មវិធីបណ្តុះរបណា្តែល និងអប់ដរំមិត្ត សមែែប់ដអ្នកអប់ដរំសុខភភាពកម្មករនិយោជិត

 y តែួតពិនិតែយមបែព័ន្ធបញ្ជូវន និងាមដានអ្នកជំងឺនៅក្នុងរោងចកែ

 y បែមូល និងវិភាគទិន្នន័យគិលានដា្ឋែន ដើមែបីកំណត់ដសែចក្តីតែូវការសុខភភាពរបស់ដ កម្មករ និយោជិត និង 
ផ្តល់ដសែវា។

គិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា គឺមានតួាទីតែមួយនៅក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែនជាចែើន ជាពិសែស 
នៅក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលមានកម្មការិនីចែើន។ គិលានុបែបដា្ឋែយិកាអាច និយយ ៅ កាន់ដ កម្មការិនីអំពី 
បញ្ហែសុខភភាពផ្ទែល់ដខភ្លនួដែលគិលានុបែបដា្ឋែកមិនអាចធ្វើបាន។ គិលានុបែបដា្ឋែយិកាអាច ពិភាកែា ៅលើបញ្ហែ រសើប  
 មួយទល់ដមួយជាមួយកម្មការិនីនៅក្នុងគិលានដា្ឋែន រាប់ដាំងបញ្ហែសំខាន់ដៗ ដូចជា ការធ្វើ អាម័យពែល មានរដូវ 
សុខភភាពបន្តពូជ និងផែនការគែសួរជាដើម សកម្មភាពអប់ដរំសុខភភាពបែបនែះរ តែវូ ដឹកាំោយ គិលានុបែបដា្ឋែយិកា 
កែែមការតែួតមើលពីគែូពែទែយម អាចកសងបាននូវការជឿជាក់ដ និងជា សញ្ញែ បងា្ហែញថអ្នកគែប់ដគែងយកចិត្តទុក
ដាក់ដអំពីសុខភុមាលភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត។
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ការាមដាន និងវាយតម្លែគឺជាយុទ្ធសស្តែមួយសមែែប់ដវាយតម្លែៅលើការអនុវត្តរបស់ដអង្គកភាព ពាក់ដ   ព័ន្ធ  
និងជាការងារដែលមានសរៈសំខាន់ដសមែែប់ដដំណើរការផែនការកម្មវិធីការងារ ដើមែបីានៅ សមែែច     គោល 
បំណងនែគោលការណ៍ណែាំនែះរ។

គោលការណ៍ណែាំ ស្តីពី "ការរៀបចំបង្កើតគិលានដា្ឋែនសហគែែសគែឹះរស្ថែន" មានរួមបញ្ជូវលនូវសូចាករ  
ៅក្នុង របាយ ការណ៍  ឬបញ្ជីតែួតពិនិតែយម (Chek List) របស់ដ   អធិការកិច្ចការងារ ឬអធិការ កិច្ច ពែទែយមការងារ ដើមែបី 
ាមដាន និងវាយតម្លែ។

វិធីសស្តែ ដ៏ មាន បែសិទ្ធភាព និងកាន់ដតែចែបាស់ដលាស់ដសមែែប់ដការាមដាន និងវាយតម្លែនះរ នឹង តែូវធ្វើាម
រយៈសូចាករដែលបានកំណត់ដនៅក្នុង គមែែង   ផែនការការងារបែចាំឆ្នែំ ដូចជា សូចាករានតុ ចូល  (Inputs)  
លទ្ធផល  ដំបូង (Outputs) និង លទ្ធផល    ដែល អាចសមែែចបាននៅក្នុងឆ្នែំនីមួយៗ សមែែប់ដ ដាក់ដ ចូលក្នុង 
របាយការណ៍ ាមការកំណត់ដ របស់ដកែសួង។ ការាមដាននែះរ គឺជាការតែួតពិនិតែយម ោយ អធិការ កិច្ចការងារ ឬ 
អធិការកិច្ចពែទែយមការងារនែកែសួង ទទួល បន្ទុកវិស័យការ ងារ ដែលធ្វើឡើងជា ទៀងាត់ដ ោយបែើបញ្ជីសំណួរ។ 

ផ្នែកទី ៥

ការតាមដន និងវាយតម្ល្រ
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គោលការណ៍ណែាំនែះរ  បានផ្តល់ដនូវព័ត៌មានដ៏លំអិត ក្នុងការបង្កើតគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែន 
សមែែប់ដឆ្លើយតបនឹងការផ្តល់ដសែវាសុខភភាពនៅកន្លែងធ្វើការ និងបាន ណែាំ ពីតមែូវការចាំបាច់ដ ដើមែបី ាន ា ដល់ដ
ការអនុវត្តបែកបោយបែសិទ្ធភាព។

ផ្នែកសំខាន់ដនែគោលការណ៍ណែាំនែះរ គឺចង់ដបញ្ជែក់ដបន្ថែមឱែយមកាន់ដតែចែបាស់ដ លើបទបែបញ្ញត្តិជាធរមាន  ដែល 
មានចែងក្នុង បែកាស  រួម លែខភ៣៣០ និង១៣៩ ដើមែបីផ្តល់ដការអនុវត្តមួយដ៏ងាយសែួលាំែង អធិការ ការងារ អធិការ 
ពែទែយម ការងារ និយោជក បុគ្គកលិកសុខាភិបាលសហគែែស និងានាបានសែវា សុខភភាពល្អ សមែែប់ដកម្មករ និយោជិត  
ដែលបមែើការងារក្នុងសហគែែស  ។

គោលការណ៍ណែាំស្តីពីការរៀបចំបង្កើតគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែន តែូវបានរៀបចំឡើង ជាចំបង 
សមែែប់ដវិស័យធុរកិច្ច នៅកម្ពុុជានែះរ មិនមែនដើមែបីជំនួសបទបែបញ្ញត្តិ ជាធរមានដែលមាន ចែងក្នុង ចែបាប់ដ ស្តីពីការងារ 
ឬដើមែបី បង្កើតនូវ បទដា្ឋែន ឬកាតព្វកិច្ចថ្មី ណា មួយសមែែប់ដវិស័យឯកជនឡើយ។ ផ្ទុយៅ វិញគោលការណ៍ 
ណែាំ នែះរ មាន គោល បំណង ជួយសមែួលក្នុងការបំពែញបង្គកែប់ដនូវភាព ខភ្វះរ ចន្លែះរព័ត៌មាន ដែលថ្មីៗ ឬអ្វីៗដែល 
និយោជក ចង់ដ បំពែញបន្ថែមឱែយមកាន់ដបែសើរឡើង។

គោលបំណងសំខាន់ដរបស់ដសៀវភៅ គោលការណ៍ណែាំនែះរ គឺគា្មែនអ្វីកែែពីចូលរួមបមែើ និង ផ្តល់ដ ជាឯកសរ 
យោង ជាកមែងព័ត៌មាន  ជាមគ្គកុទែសក៍សមែែប់ដជួយដល់ដវិស័យឯកជន ជាពិសែស  សមែែប់ដ សហគែែស គែឹះរស្ថែន 
ាំង ឡាយ ដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនែ ចែបាប់ដស្តីពីការងារនែ ពែះររាជា ណា ចកែ កម្ពុុជា ដើមែបីសិកែា  ដក សែង់ដ និង 
ាញយកនូវគំនិត ខភ្លឹមសរល្អៗ ដែលមានក្នុងសៀវភៅនែះរ មកពិចារណា បែើបែែស់ដ និងអនុវត្តជាក់ដស្តែង 
រៀងៗខភ្លួន។  

ទោះរបីជាយ៉ែងណាក៏ោយ កែសួង ការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញ ដល់ដ  វិស័យ 
ឯកជន ាំងសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលបានរៀបចំគិលានដា្ឋែនរួចក្តី សហគែែស គែឹះរស្ថែន ដែល មិនាន់ដរៀបចំ 
ឬសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលកំពុង ពិចារណារៀបចំគិលានដា្ឋែនក្តី ឱែយមយកចិត្តទុក ដាក់ដ ខភ្ពុស់ដ ក្នុងការាញយក 
ចំណែញឱែយមបានចែើន ាម ដែលអាចធ្វើៅបានពីសៀវភៅគោលការណ៍ណែាំនែះរ សំដៅ  ចូលរួមកសង និង 
ពងែឹងសែវា សុខភភាពនៅកន្លែងធ្វើការ ក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនៅកម្ពុុជា ។  

កែសួងការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ សងែឃឹម និងជឿជាក់ដថ សៀវភៅគោលការណ៍ ណែាំស្តី ពី  
ការរៀបចំបង្កើត គិលានដា្ឋែនសហគែែស គែះឹរស្ថែននែះរ អាចបែើបែែស់ដជាឯកសរយោងមួយដ៏មានសរៈ បែយោជន៍ 
បង្ក លក្ខណៈ ងាយ សែួល និង ជួយដល់ដនិយោជក ឬអ្នកគែប់ដគែងសហគែែស គែឹះរស្ថែន និង អ្នកពាក់ដព័ន្ធ បាន 
យល់ដកាន់ដ តែចែបាស់ដអំពីសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និង ការទទួលខភុសតែូវនៅកន្លែងធ្វើការ  ាក់ដទងនឹង  ការរៀបចំ ការគែប់ដគែង 
និងការដំណើរការ គិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះរស្ថែនឱែយមបាន សម សែបាម ការ កំណត់ដ  នែ ចែបាប់ដស្តីពីការងារ។

លើសពីនែះរទៀត សៀវភៅគោលការណ៍ណែាំនែះរ ផ្តល់ដ មូលដា្ឋែន  ក្នុងការ  រៀបចំគោលន យោបាយ និង ការ 
គែប់ដគែងផលិតកម្ម អាជីវកម្ម បានកាន់ដ តែ សមសែប  ដែលានៅធ្វើឱែយម បែសើរឡើង នូវទំាក់ដ ទំនង វិជា្ជែជីវៈ រវាង 
និយោជក ឬអ្នកគែប់ដ គែង  ជាមួយ កម្មករនិយោជិត ពងែឹងបាននូវទំាក់ដទំនង និងទំនុកចិត្តពី អតិថិជន  ឬអ្នក 

ផ្នែកទី ៦

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន
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បញ្ជែទិញ ោយសរ ការ យកចិត្តទុកដាក់ដ និងអនុវត្តបានល្អនូវ បញ្ហែសុខភភាព និងសុខភុមាលភាព កម្មករ 
និយោជិត។

គោលបំណងចុងកែែយ គឺដើមែបីរួមចំណែកលើកកម្ពុស់ដសុខភភាព និងសុវត្ថិភាពការងាររបស់ដ កម្មករ 
និយោជិត នៅកន្លែងធ្វើការ កាត់ដបន្ថយអវត្តមានពីការងាររបស់ដកម្មករនិយោជិត ជំរុញផលិតកម្ម បង្កើន ផលិត  
ភាព និងជួយឱែយមអង្គកភាពអាជីវកម្មសមែែចគោលដៅរបស់ដខភ្លួនបែកបោយបែសិទ្ធផលនិង បែសិទ្ធិ ភាព ខភ្ពុស់ដ ។



ឧបសម្ព័ន្ធនានា
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I. សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អធិការការងារ/អធិការពែទែយការងារ20

ាមចែបាប់ដស្តីពីការងារ ក្នុងកែបខភណ្ឌនែអធិការកិច្ចការងារ បទបែបញ្ញត្តិាាដែលាក់ដទង នឹង សិទ្ធិ អំណាច 
និងកាតព្វកិច្ចតែូវបានបែគល់ដឱែយម ៅ អធិការការងារ។ ការទទួលបានសិទ្ធិជាអធិការការងារ លុះរតែែ មានលិខភិត 
ជាភស្តុាង បញ្ជែក់ដបងា្ហែញនូវមុខភងារដែលតែូវអនុញ្ញែតឱែយមធ្វើការតែួតពិនិតែយម។ ក្នុងការតែួត ពិនិតែយម ម្តងៗ អធិការ 
ការងារ តែូវបែែប់ដវត្តមានរបស់ដខភ្លួនៅឱែយមនិយោជក ឬអ្នកតំណាង និងមិនអាចបែែប់ដជា មុន ក៏បានក្នុងករណី យល់ដ 
ឃើញ ថាំឱែយមខភូចបែសិទ្ធិភាពនែការ តែួតពិនិតែយម និងអាចហៅ អ្នក ពាក់ដព័ន្ធមក សហការ    ជាមួយក្នុងការតែួត ពិនិតែយម 
នះរ នូវសិទ្ធ៖

 y ចូលោយសែរីក្នុងសហគែែសាំងអស់ដ ដែលនៅកែែមអំណាចតែួតពិនិតែយមរបស់ដ  អធិការ ដា្ឋែន ោយ 
មិនចាំបាច់ដបែែប់ដពីពែលវែលាម៉ែង ទោះរថ្ងែក្តី យប់ដក្តី។

 y ចូលពែលថ្ងែៅក្នុងទីស្ថែនាំងអស់ដ បើការសន្និដា្ឋែនមានមូលហែតុសមរមែយមគួរឱែយមមានការ តែួត ពិនិតែយម។
 y ចាត់ដការពិនិតែយមផែសែងៗ តែួតពិនិតែយម និងអង្កែតដើមែបីឱែយមដឹងចែបាស់ដថ បទបែបញ្ញត្តិតែូវបានគោរព ហ្មត់ដចត់ដ  

ដូចជា៖ ការសួរៅនិយោជក ឬបុគ្គកលិកសហគែែស ាក់ដទងនឹងការអនុវត្តន៍ បទបែបញ្ញត្តចិែបាប់ដ ការពិនិតែយម 
លើបែបបទឯកសរដែលនិយោជកតែូវមានាមបទបែបញ្ញត្តិចែបាប់ដ ស្តីពីលក្ខខភណ្ឌការងារ និងបងា្គែប់ដឱែយម 
មានការបិទផែាយនូវបែកាស ឬអ្វីៗ ដែលចែបាប់ដតមែវូ និងហូត ឬដកយក  គំរូ   នែវត្ថាុនតុ ឬសរជាតិបែើបែែស់ដ 
ដើមែបីធ្វើវិភាគ។

 y នៅពែលដែល មិនាន់ដមានកែបខភណ្ឌ អធិការការងារ អធិការពែទែយមការងារ និងអភិបាល ការងារ មន្តែ ីដែល  
តែូវបែតិ បត្តិមុខភងារ និងភារកិច្ចរបស់ដអធិការការងារ អធិការពែទែយមការងារ និងអភិបាល ការងារតែូវ ទទួល 
បានការចាត់ដាំងោយរដ្ឋមន្តែកីែសួងទទួលបន្ទកុវិស័យ ការងារ ដើមែបីានានូវការ អនុវត្ត ចែបា ប់ដ ស្តពី កីារងារ 
និងការលើកកម្ពុស់ដលក្ខខភណ្ឌការ ងារ អាម័យ និងសន្តិសុខភការងារនៅាមសហគែែស គែឹះរស្ថែន។

ការបំពែញមុខភងារ របស់ដអធិការការងារៅាមអំណាចាំង ៥ ដូចខាងកែែម ៖ 

1> ធ្វើកំណត់ដសំគាល់ដៅឱែយមនិយោជក  ឬតំណាងនែជននែះរ និងៅឱែយមកម្មករនិយោជិត។
2> ដាក់ដកំហិតនិយោជក ឬអ្នកតំណាងជននែះរឱែយមចាត់ដការក្នុងការគោរពបទបែបញ្ញត្តិ ចែបាប់ដឱែយមបានាន់ដក្នុង 

រយៈពែលដែលខភ្លួនកំណត់ដ។
3> កត់ដសមា្គែល់ដនូវការមិនគោរពបទបែបញ្ញត្តិ ោយធ្វើកំណត់ដហែតុដែលគែតែូវតែជឿរហូតដល់ដមានភស្តុាង

ផ្ទុយ។
4> បងា្គែប់ដឱែយមចាត់ដ ឬបែើឱែយមចាត់ដវិាននការដែលតែូវបែតិបត្តិភា្លែមៗ កាលណាមានមូលហែតុ សមរមែយមដែលកត់ដ

សំគាល់ដឃើញឬសន្និដា្ឋែនថមានគែែះរថ្នែក់ដពិតបែែកដហើយធ្ងន់ដធ្ងរចំោះរ សុខភភាព ឬសន្តិសុខភ ចំោះរ 
កម្មករនិយោជិត។

5> សមែែចធ្វើការពិន័យ ចំោះរអ្នកបែពែតឹ្តល្មើស និងបទបែបញ្ញត្តាំិងឡាយ នែចែបាប់ដស្តពីី ការងារ និងអត្ថបទ 
អនុវត្តបទបែបញ្ញត្តិាំងនះរ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១

សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច
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សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច រវាងអធិការការងារ និងអធិការពែទែយការងារ

អនុោមាមចែបាប់ដស្តីពីការងារ ាក់ដទងដល់ដសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច របស់ដអធិការការងារ ក៏បានបែគល់ដ  ជូន  
អធិការ ពែទែយមការងារដែរ គឺថ មុននឹងទទួលការតែងាំង អធិការការងារ និងអភិបាលការងារ តែូវសែបថ ថ នឹង 
បំពែញ  ភារកិច្ចរបស់ដខភ្លួនោយល្អ ោយស្វែមីភក្តិ និងមិនបែែប់ដឱែយមគែដឹងនូវអាថ៌កំបាំងផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឬ 
របៀបធ្វើអាជីវកម្មដែលខភ្លួនបានដឹងឮក្នុងពែលបំពែញមុខភការខភ្លួន ទោះរបីខភ្លួនចែញពីកែសួង ហើយក្តី។ ក្នុងការ 
បំពែញ   មុខភងារខភ្លួន អធិការពែទែយមការងារមានអំណាចខាងលើដែរ។ ប៉ុន្តែមិនមានអំណាច ធ្វើ ការ  ពិន័យ ចំោះរ  អ្នក 
បែពែឹត្តល្មើស និងបទបែបញ្ញត្តិាំងឡាយ នែចែបាប់ដ នែះរ និងអត្ថបទអនុវត្ត បទបែបញ្ញត្ត ិាំងនះរ21 ។

II. សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់និយោជក
 y ផ្តល់ដ និងថែរកែាកន្លែងធ្វើការ ឱែយមមានលក្ខខភណ្ឌការងារ ល្អ មាន អាម័យ   និងសុវត្ថិភាពការ ងារ  សមែែប់ដ 

សុខភភាព   កម្មករ និយោជិត
 y រៀបចំមធែយាបាយបងា្កែរ ទប់ដស្កែត់ដ ឬវិាននការការពារបែកបោយ បែសិទ្ធ   ភាពនូវហានិភ័យ ាំ ង ឡាយ    

ដែលអាចកើតមាននៅក្នុង សហគែែស គែឹះរស្ថែន ជាយថហែតុ និងបងា្ហែត់ដ បងែៀនពី អាម័យ ការងារ 
សុខភភាព និងបច្ចែកទែសសន្តិសុខភការងារដល់ដកម្មករ និយោជិត ាមបែកាសលែខភ១៧៦ កប.បែក 
ចុះរថ្ងែទី១៩ ខែមិថុា ឆ្នែំ២០១៣ ស្តីពីការអប់ដរំអាម័យ និងបចែ្ចក ទែស សន្តិសុខភការងារ ដល់ដកម្មករ 
និយោជិត បែតិភូបុគ្គកលិក និងសហជីព

 y រៀបចំគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែះឹរស្ថែនឱែយមបានសមសែប  និង តែមឹតែវូាមវិានន និង បទបែប ញ្ញតិ្ត  ដែ ល 
បានកំណត់ដក្នុងចែបាប់ដស្តីពី ការងារ និងលិខភិតបទដា្ឋែនពាក់ដព័ន្ធ បែកាសរួមល ែខភ៣ ៣០ និង១៣៩

 y ានាថគិលានដា្ឋែនសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដំណើរការបានល្អ មាន   សមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរ ឱសថ បែើបែែស់ដ 
គែប់ដគែែន់ដ និងមានបុគ្គកលិក សុខាភិបាលធ្វើ ការទៀងាត់ដាមការកំណត់ដ

 y ានាថកម្មករ និយោជិត ទទួលបាន   និងបែើបែែស់ដសមា្ភែរៈ ឧបករណ៍ការពារពលកម្ម បាន តែឹម តែូវ  
និងណែាំឱែយមគាត់ដថែ រកែា ទុក ដាក់ដសមា្ភែរៈ ឧបករណ៍ាំង នះរ  ឱែយមបានល្អ

 y ផ្តល់ដនូវការពិនិតែយមសុខភភាព ការពិនិតែយមកាយសមែបា នៅមុន និងកែែយពែលចូលធ្វើការ និងការបណ្តុះរ 
បណា្តែល អំពីវិានន អា ម័យ និងសុវត្ថិភាពការងារដល់ដកម្មករ និយោជិត

 y តែូវអប់ដរំ និងពនែយមល់ដណែាំដល់ដកម្មករ និយោជិតឱែយមបានដឹង អំពី វិានន  ឬបទបែបញ្ញត្តិថ្មីៗ ដែលចែញ ោយ 
ស្ថែប័នមានសមត្ថកិច្ច ជាពិសែសកែសួងទទួលបន្ទកុវិស័យការងារ ដែល ាក់ដ ទងនឹង អាម័យ សុខភភាព 
និងសុវត្ថិភាពការងាររបស់ដកម្មករ និយោជិត 

 y ជូនដំណឹងពីជំងឺ និងគែែះរថ្នែក់ដការងាររបស់ដកម្មករ និយោជិតៅ បែឡាជាតិរបបសន្តិសុខភ សង្គកម  ឱែយម បាន 
ាន់ដពែលវែលា និងធ្វើ ការបញ្ជូវនគាត់ដៅមន្ទីរពែទែយមឱែយមបានឆប់ដរហ័ស ាម បែបបទ និង នី តិវិធីរបស់ដ 
បែឡាជាតិរបបសន្តិសុខភសង្គកម មិនតែូវមានការបែកាន់ដ ឬរីសអើង កម្មករនិយោជិតក្នុងការបែើ បែែស់ដ 
ឬទទួលបាននូវ សែវា សុខភភាពពីគិលានដា្ឋែន សហ គែែស  គែឹះរស្ថែន ក៏ដូចជាការអនុវត្តសិទ្ធិដទែ ទៀត 
ដែល  មាន ចែងក្នុង ចែបាប់ដស្តីពីការងារ ។

 y ការបញែឈប់ដគែូពែទែយមសហគែែស មុនកិច្ចសនែយាការងារផុតកំណត់ដ តែូវមានការពិគែែះរ យោបល់ដជាមុនជា
មួយអធិការពែទែយមការងារ ។
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

III. សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់កម្មនករ និយោជិត 
 y សហការជាមួយនិយោជក ក្នុងការអនុវត្តឱែយមបានតែឹមតែូវនូវ វិានន និងបទបែបញ្ញត្តិ   ឬគោល ការណ៍ស្តីពី 

អាម័យ  សុខភភាព និង សុវត្ថិភាពការងារនៅ កន្លែង ធ្វើការ
 y អនុវត្តាមការណែាំរបស់ដនិយោជក  ឬតំណាងអំពីវិានន និង នីតិវិធី អា ម័យ សុខភភាព និងសុវត្ថភិាព ការងារ 

និងតែវូចូលរួម ក្នងុ វគ្គក បណ្តះុរ បណា្តែលាាដែលពាក់ដព័ន្ធនឹងអាម័យ សុខភភាព និងសុវត្ថភិាព ការងារនែះរ
 y សិទិ្ធទទួលបានាវកាលិកគែែះរថ្នែក់ដការងារ និងថែាំសុខភភាព និង ាវកាលិកផែសែងទៀត ាមចែបាប់ដ 

ស្តីពី របបសន្តិសុខភសង្គកម
 y រាយការណ៍ពីស្ថែនភាពអាចបង្កគែែះរថ្នែក់ដ ឬអសន្តិសុខភនៅកន្លែងធ្វើការ ពែមាំងជំងឺ និង គែែះរ ថ្នែក់ដ    

ការងារៅនិយោជក និងស្វែងរកការពែយាបាលឱែយមបានឆប់ដរហ័ស
 y រាយការណ៍ៅនិយោជក  ឬតំណាង ឬរាយការណ៍ ៅ អធិការការងារ ដើមែបី ស្នើសុំ ឱែយម ចុះរ ធ្វើ អធិការ កិច្ច  ការ 

ងារ នៅ កន្លែងធ្វើការ បែសិនបើគាត់ដជឿជាក់ដថអាចមានស្ថែនភាព គែែះរ ថ្នែក់ដ ប៉ះរពាល់ដសុខភភាព  ឬអាយុ 
ជីវិត ឬមានការបែពែឹត្តល្មើសនឹងវិានន ឬបទ បែបញ្ញត្ត  ិជា   ធរមាន 

 y សិទ្ធប្តងឹតវ៉ាែៅអធិការការងារ ក្នងុករណីនិយោជកចាត់ដវិាននការ មិន សម សែប ឬសង សឹក កម្មករ និយោជិត 
ក្នុងការបែើបែែស់ដសិទ្ធិដែលាក់ដទងនឹងបញ្ហែសុខភភាព សុវត្ថិភាព  ដូចជាៈ ការបញែឈប់ដពីការងារ ការផ្ទែរ 
ការងារ ការបញ្ចុះរានៈ ឬតួាទីបណា្តែលមកពីកម្មករនិយោជិត ស្នើសុំ ឱែយមធ្វើអធិការ កិច្ច  ការងារ ឬការ 
បែើបែែស់ដ  សិទ្ធិ ដែលានា ោយចែបាប់ដស្តីពី ការងារ 

 y សិទិ្ធស្មើភាព សិទិ្ធមិនរីសអើង និងការបៀតបៀនគែប់ដបែភែទ នៅ ក្នុងគិលានដា្ឋែន និង កន្លែង ធ្វើការ 
 y សិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មាន និងការអប់ដរំសុខភភាព
 y សិទិ្ធក្នុងការទទួលការថែាំ និងពែយាបាលជំងឺ
 y សិទិ្ធក្នុងការរកែាភាពអាថ៌កំបាំង
 y សិទិ្ធក្នុងការទទួលភាពឯកជន
 y សិទិ្ធក្នុងការជែើសរីស និងយល់ដពែម
 y សិទិ្ធក្នុងការបញ្ចែញយោបល់ដ និងការចូលរួម 

IV. សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់គែូពែទែយសហគែែស22 
 y ទទួលបានការចុះរកិច្ចសនែយាការងារមួយឆ្នែំម្តង និងតែូវចម្លងជូនៅាយក  ដា្ឋែន ពែទែយម   ការងារ 
 y ទទួលបែែក់ដ   ឈ្នួលាមកិច្ចសនែយាការងារពីសហគែែសគែឹះរស្ថែន និងមាន សិទិ្ធ ទទួល បាននូវ ការ ឧបត្ថម្ភ 

និងសិទិ្ធផែសែងៗដទែទៀត ដូច កម្មករនិយោជិតក្នុសហគែែសគែឹះរស្ថែន
 y បែកបមុខភរបរវិជា្ជែជីវៈ ាមលក្ខខភណ្ឌបច្ចែកទែស និងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ដខភ្លួនឱែយមបានតែឹមតែូវ 
 y តួាទីជាទីបែកឹែាផ្នែកអាម័យ និងសន្តសុិខភការងាររបស់ដ សហគែែស ( បែសិនបើ ការផ្តល់ដយោបល់ដដ៏ តែមឹ តែវូ 

មិនបាន ទទួល ស្គែល់ដ ពី សហគែែស តែូវរាយការណ៍ ជាបា្ទែន់ដៅអធិការ ពែទែយមការងារ ឬអធិការ ការងារ) 
 y រកែាអាថ៌កំបាំងវិជា្ជែជីវៈពែទែយម និងអាថ៌កំបាំងបច្ចែកទែស បែបផែនផលិត របស់ដ សហគែែស
 y តែូវស្ថិតនៅកែែមការគែប់ដគែងសីលធម៌វិជា្ចែជីវៈ នែាយកដា្ឋែន ពែទែយមការងារ 
 y ចូលរួមក្នុងគែប់ដសកម្មភាពបណ្តុះរ បណា្តែល ដើមែបីបង្កើនចំណែះរដឹងរបស់ដខភ្លួនជានិច្ច
 y ថែាំ និងពែយាបាល
 y កិច្ចអន្តរាគមន៍  
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ការរៀបចំបន្ទប់គិលានដ្ឋ្រនសហគ្រ្រស គ្រឹះសា្ថ្រន

បន្ទប់ដទឹក

គែែទី១

គែែ

គែែទី២

ចែកអង្កែត ឬចែកអ្នកជំងឺ

បន្ទប់ដសង្គែែះរបា្ទែន់ដ បន្ទប់ដពែយាបាល
កន្លែងទំាក់ដទំនង

និងចុះរឈ្មែះរ

របាំង(ឡប់ដឡែ)

បន្ទប់ដពិគែែះរ

តុតែួតពិនិតែយមជំងឺ

កន្លែងរងចាំ

កអីមាន 
ាន្នែក់ដដែ
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ល�រ កម្មនវត្ថុជតែូវតែួតពិនិតែយ តែឹមតែូវ ឬ 

មិនតែូវការ

ផ្តល់យោបល់ 

បើសិនមន

១ ទីាំង

ក. តើបែអប់ដសង្គែះរតែូវបានដាក់ដនៅកន្លែងដែលងាយចែញចូល និងងាយមើលឃើញឬទែ? 

ខភ. តើកម្មករ និយោជិតបានដឹងពីទីាំងដាក់ដបែអប់ដសង្គែែះរឬទែ? 

គ. តើកម្មករ និយោជិតបានទទួលការបែើបែែស់ដបែអប់ដសង្គែែះរឬទែក្នុងអំឡុងវែនការងារ

 បាទ   ទែ

 បាទ   ទែ 

 បាទ   ទែ

២ ភាពដែលអាចសំគាល់ដបាន

ក. តើបែអប់ដសង្គែែះរ អាចតែូវបានគែស្គែល់ដចែបាស់ដថជាបែអប់ដសង្គែែះរដែរឬទែ?  បាទ   ទែ

៣ អ្វីៗដែលមានក្នុងបែអប់ដសង្គែែះរ

ក. តើអ្វីៗ ដែលមានក្នងុបែអប់ដសង្គែែះរវាសមសែបនឹងគែែះរថ្នែក់ដនិងជំងឺនៅកន្លែងធ្វើការឬទែ?

ខភ. តើអ្វីៗដែលមានក្នុងបែអប់ដសង្គែែះរ  មានបរិមាណគែប់ដគែែន់ដឬទែ?

គ.  តើកម្មករ និយោជិតដែលទទួលខភុសតែូវក្នុងការថែរកែាបែអប់ដសង្គែែះរទទួលបានការ      

បណ្តុះរបណា្តែលពីការសង្គែែះរបា្ទែន់ដឬទែ?

ឃ. តើអ្វីៗដែលមានក្នុងបែអប់ដសង្គែែះរ  បានបិតស្លែកសំគាល់ដតែឹមតែូវឬទែ?

ង. តើអ្វីៗដែលមានក្នុងបែអប់ដសង្គែែះរ តែូវបានបែើបែែស់ដតែឹមតែូវាមកាលបរិច្ឆែទឬទែ?

ច. តើអ្វីៗដែលតែូវបែើក្នុងបែអប់ដសង្គែែះរ តែូវបានរកែាទុកគែប់ដគែែន់ដឬទែ?

 បាទ   ទែ

 បាទ   ទែ

 បាទ   ទែ

 បាទ   ទែ

 បាទ   ទែ

 បាទ   ទែ

៤ ព័ត៌មានពាក់ដព័ន្ធផែសែងៗ

ក. តើនៅក្នុងបែអប់ដសង្គែែះរ មានបញ្ជីនែអ្វីៗដែលតែូវបែើក្នុងបែអប់ដសង្គែែះរឬទែ?

ខភ. តើលែខភទូរស័ព្ទទំាក់ដទំនងបា្ទែន់ដ តែូវបានាំងបងា្ហែញចែបាស់ដឬទែ?

គ.  តើឈ្មែះរ ទីាំង និងលែខភបញ្ជូវនបន្តនែអ្នកសង្គែែះរបា្ទែន់ដដែលនៅជិតបំផុត 

តែូវបានបងា្ហែញចែបាស់ដឬទែ? 

ឃ.  តើមានបញ្ជីទិន្នន័យសុវត្ថិភាពសរានតុគីមី (CSDS) រួចរាល់ដឬនៅ (បែសិនបើសរានតុ  

គីមី ដែលមានគែែះរថ្នែក់ដដល់ដសុខភភាព តែូវបានបែើបែែស់ដនៅកន្លែងធ្វើការ)?

 

 បាទ   ទែ

 បាទ   ទែ

 បាទ   ទែ

 បាទ   ទែ

៥ ការបណ្តុះរបណា្តែល

តើមានបានជែើសរីសកម្មករ និយោជិតឱែយមទទួលការបណ្តុះរបណា្តែលក្នុងការ បែើបែែស់ដ 

និងថែរកែាបែអប់ដសង្គែែះរហើយឬនៅ?  បាទ   ទែ

៦ អ្នកទទួលខភុសតែូវ

តើមានបានចាត់ដាំងអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងរៀបចំការសង្គែែះរបា្ទែន់ដ(អ្នកគែប់ដគែង)ឬទែ?   បាទ   ទែ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣

បញ្ជតី្រតួពិនិត្រយ (Checklist) សម្រ្រប់ប្រអប់សង្គ្្រ្រះ

គោលបំណងនែបញ្ជតីែតួពិនិតែយមនែះរ គឺដើមែបីតែតួពិនិតែយមពីភាពតែមឹតែវូនូវអ្វីៗ ដែលតែវូមាន ក្នងុបែអប់ដសង្គែែះរ។ 
បងា្ហែញោយការគូសសញ្ញែ (√) នៅក្នងុបែអប់ដពាក់ដព័ន្ធនះរ  ។  នៅ ពែលចម្លើយថ «ទែ» នះរ នឹងតែវូមានវិានន 
ការបន្ថែមជាចាំបាច់ដ ។
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ពែះររាជាណាចកែកម្ពុុជា
ជាតិ  សសា ពែះរមហាកែសតែ

----------
លិខិតបញ្ជូនជនរងគ្រ្រះដោយគ្រ្រះថា្ន្រក់ការងារ

I. ព័ត៌មនសហគែែស-គែឹះស្ថែន

ឈ្មែះរសហគែែស-គែឹះរស្ថែន ៈ...........................................................................................................

សរសែរជាអកែសរឡាាំង ៈ.................................................................................................................

លែខភកូដសហគែែស គែឹះរស្ថែន ៈ ............................................. អាសយដា្ឋែន ៈ  អគារលែខភ.......................

ផ្លូវវលែខភ ៈ......................ភូមិ ៈ.......................................ឃុំ/សងា្កែត់ដ ៈ.................................................

សែុក/ខភណ្ឌ ៈ...............................................................ខែត្ត/កែុង ៈ...................................................

លែខភទូរស័ព្ទលើតុ (Desk Phone)..............................លែខភទូរស័ព្ទដែ  (Hand Phone)...........................

លែខភទូរសរ (Fax)......................................សរអែឡិចតែូនិច(E-mail)..............................................

II. ព័ត៌មនកម្មនករនិយោជិត (ជនរងគែែះ)

ឈ្មែះរជនរងគែែះរ.......................................................................ភែទ.................អាយុ.................ឆ្នែំ

លែខភអត្តសញ្ញែណកម្មករនិយោជិត(លែខភកូដផ្តល់ដោយប.ស.ស).........................................................

ថ្ងែខែឆ្នែំគែែះរថ្នែក់ដ ៈ ថ្ងែទី.............ខែ....................ឆ្នែំ...................ម៉ែង.....................និង................ាទី

មូលហែតុគែែះរថ្នែក់ដ ៈ......................................................................................................................

 គែែះរថ្នែក់ដពែលធ្វើការ    គែែះរថ្នែក់ដពែលបំពែញការងារ     ជំងឺវិជា្ជែជីវៈ    

     
 ធ្វើនៅ....................ថ្ងែទី............ខែ..............ឆ្នែំ២០......

 ហត្ថលែខា  និងតែែនិយោជកឬតំណង

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤

គំរូលិខិតបញ្ជនូ
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ទមែង់ នែបញ្ជីការងារ

តួនាទី
ឧាហរណ៍៖ គិលានុបដា្ឋែក

ផ្នែក 
ឧាហរណ៍៖ សុខភភាព  គិលានដា្ឋែន

រាយកការណ៍ទៅ៖ 
បែាននជាន់ដខភ្ពុស់ដ (ឧាហរណ៍៖ ផ្នែកគែប់ដគែងបុគ្គកលិក     
ផ្នែកនែភាពអនុោម  (compliance)

សង្ខែបការងារ 

គិលានុបដា្ឋែក នឹងផ្តល់ដសែវាថែាំសុខភភាព និង បងា្ហែត់ដបងែៀនៅកាន់ដបុគ្គកលិកក្នុងពែលធ្វើការក្នុងរោង        
ចកែ។   តួាទីចំបងរួមមាន៖ ការគែប់ដគែងការកត់ដតែែ ការអប់ដរំ (educational outreach) ជាដើម។ 

តមែូវការចាំបាច់ដាាដើមែបីបំពែញការងារ  រួមមាន៖

 y រកែាការសំងាត់ដាក់ដទងនឹងសុខភភាពរបស់ដអ្នកជំងឺ

 y ពែយាបាលអ្នកជំងឺោយមានភាពរាក់ដាក់ដ គោរព និង ផ្តល់ដសែវាដែលមានគុណភាព

 y អនុវត្តនូវគោលការណ៍ រឺ ចែបាប់ដទំលាប់ដរបស់ដគ្លីនីក ាក់ដទងនឹងអាម័យ ភាពស្អែតបាត និង ការគែប់ដគែង 
ករណីជំងឺ ជាដើម) 

 y .......................................................................................................................................

 y .......................................................................................................................................

ការទទួលខុសតែូវការងារចំបងៗ៖ 

គិលានុបដា្ឋែក មានការទទួលខភុសតែូវចំបងៗដូចជា៖ 

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

 y …………………………………………………………………….………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

2> ……………………………………………………………………….…………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៥

ទម្រង់ និង គំរូន្របញ្ជកីារងាររបស់គិលានុប្របដ្ឋ្រក/គិលានុប្របដ្ឋ្រយិកា23
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 y …………………………………………………………………….………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

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

 y …………………………………………………………………….………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

4> ……………………………………………………………………….…………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

សកម្មនភាពរំពឹងទុកនានា៖

ជំាញ គោលដៅបង្កើនចំណែះរដឹង 

 y …………………………………………………………………….………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

 y …………………………………………………………………….………………………

  ខភ្ញុំបានអាន និង យល់ដអំពីបញ្ជី និង ការងាររំពឹងទុកាា និងយល់ដពែមទទួលយកការងារនែះរ៖ 

.....................................  .............................................  .........................................
ហត្ថលែខាបុគ្គកលិក   ឈ្មែះរបុគ្គកលិក      ថ្ងែ      ខែ    ឆ្នែំ      

.....................................  .............................................  .........................................
ហត្ថលែខាអ្នកគែប់ដគែង  ឈ្មែះរអ្នកគែប់ដគែង       ថ្ងែ     ខែ    ឆ្នែំ    
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ខែកក្កដា ឆ្នែំ២០១៧

គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

គំរូនែបញ្ជីការងារ
ខាងកែែមជាកិច្ចការនែការទទួលខភុសតែូវ  ដែលអាចបែើបែែស់ដក្នុងការបង្កើតនូវបញ្ជីការងារ សមែែប់ដ 

គិលានុបែបដា្ឋែក/គិលានុបែបដា្ឋែយិកា នៅក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែន។  ក្នុងករណីជាចែើន គិលានុបែប ដា្ឋែក ភាគ ចែើន 
មានការទទួលខុភសតែវូ បែហាក់ដ  បែហែលគា្នែ ដូចជាការអនុវត្តផ្នែកគ្លនិីក និង ការគែប់ដគែងការកត់ដ តែែ បានល្អ ហើយ 
ក៏មានករណីខភ្លះរ គិលានុបដា្ឋែក/គិលានុបែបដា្ឋែយិកាអាចមានការទទួលខភុសតែូវចំបង ៗ ដែរ។ 

ផ្នែករដ្ឋបាល

 y រកែាបែព័ន្ធគែប់ដគែងការផ្គកត់ដផ្គកង់ដ និងានាការបន្ថែមស្តុកាន់ដពែលវែលា

 y រកែាកំណត់ដតែែ និងពិនិតែយមមើលទមែង់ដផែសែងៗដើមែបីបំពែញឱែយមបានតែឹមតែូវ

 y រៀបចំទុកដាក់ដកំណត់ដតែែឯកសររបស់ដអ្នកជំងឺដែលមកពិនិតែយម ជារៀងរាល់ដមួយអាទិតែយមម្តង 

 y ានាឱែយមបាននូវការបោះរចលកាកសំណល់ដដែលប៉ះរពាល់ដដល់ដសុខភភាព និងរកែាភាពស្អែត

 y ធ្វើបច្ចុបែបន្ធភាពផែនការសកម្មភាព បែចាំអាទិតែយម និងបែចាំខែ

 y រៀបចំកំណត់ដតែែបែជុំ និង របៀបវារៈបែជុំ

 y រកែាការាមដានការគែប់ដគែងករណីជំងឺផែសែងៗ

 y វិភាគ និង បញ្ចូវលសុខភភាពាមផ្នែក និងសកម្មភាពផែសែងៗៅក្នុងបែព័ន្ធទិន្នន័យឬ ទមែង់ដបែបបទ  និង 
ការ ធ្វើ របាយការណ៍បែចាំខែ

 y ចូលរួមោយសកម្មក្នុងកិច្ចបែជុំាាាក់ដទងនឹងសុខភភាពកម្មករ និងការបែជុំថ្នែក់ដដឹកាំ។

ផ្នែកគែប់គែងតែួតពិនិតែយ

 y តែួតពិនិតែយមមើលសកម្មភាពឬតួាទីផែសែងៗ

 y ផ្តល់ដការវាយតម្លែដល់ដបុគ្គកលិក

 y ផ្តល់ដការបណ្តុះរបណា្តែល អប់ដរំដល់ដគិលានុបែបដា្ឋែក/គិលានុបែបដា្ឋែយិកាសមែែប់ដអភិវឌែឈន៍ជំាញបន្ត

 y ានានូវការអនុវត្តគ្លីនិកឱែយមបានល្អ និងាមបែបបទស្តង់ដដារ

 y ានាការរៀបចំកិច្ចបែជុំសមែែប់ដបុគ្គកលិក ថ្នែក់ដដឹកាំ និងបែជុំផែសែងៗ

 y ដឹកាំការវិភាគទិន្នន័យ ការោះរសែែយបញ្ហែ និងមានវិាននការ សមែែប់ដ បុគ្គកលិកពែទែយម

 y រាយការណ៍ជូនថ្នែក់ដដឹកាំរាល់ដបញ្ហែាា ដែលាក់ដទងនឹងសុខភភាព   និងគ្លីនិករួមាំងបញ្ហែ សុខភភាព 
បា្ទែន់ដផងដែរ

 y ដឹកាំការធ្វើផែនការ និងដំណើរការតែួតពិនិតែយម

 y ានានូវការបែមូលយកទិន្នន័យ និងវិភាគឱែយមបានតែឹមតែូវ
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គ្លីនិក /បច្ចែកទែស

 y ទទួលអ្នកជំងឺ ពិនិតែយម និងរៀបចំាមដានអ្នកជំងឺឱែយមបានទៀងាត់ដបា្ទែប់ដពីពែយាបាលរួច ដូចជាកម្មករ 
និយោជិត ដែលមានរបួស ឬឈឺជាដើម

 y បំពែញការចុះរឈ្មែះរ បែវត្តិសុខភភាព ករណីជំងឺ ផែសែងៗ

 y ផ្តល់ដនូវព័ត៌មានបញ្ជូវនតែឹមតែូវ និងជួយអ្នកជំងឺ

 y រៀបចំអ្នកជំងឺសមែែប់ដឱែយមគែូពែទែយមពិនិតែយម  និងជួយគែូពែទែយម

 y ហ្វឹកហាត់ដឱែយមមានទំលាប់ដអាម័យរវាងអ្នកជំងឺ

 y ផ្តល់ដការបែឹកែាដល់ដកម្មករនិយោជិតលើបញ្ហែសុខភភាពាា ដូចជា ផែនការ  គែួសរ  សុខភភាព បន្តពូជ  
អាម័យពែលមានរដូវ ជំងឺឆ្លងផែសែងៗពីការរួមភែទ ជាដើម

 y រកែាការសមា្ងែត់ដនូវរាល់ដព័ត៌មានាក់ដទងនឹងសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត  និង ានានូវទំាក់ដ ទំ នងជា 
ឯកជនជាមួយកម្មករនិយោជិត

 y បែកាន់ដខា្ជែប់ដនូវការបែុងបែយ័ត្ន និងការបែើបែែស់ដឧបករណ៍ការពារផ្ទែល់ដខភ្លួន ដកចែញនូវថ្នែំដែលផុត 
កាល  កំណត់ដបែើបែែស់ដ។

ការហ្វឹកហាត់ / របៀបការពារ

 y ពិនិតែយមមើលផែនការសកម្មភាពរៀនសូតែនិងផែសព្វផែាយពីសុខភភាព រួមមាន ការកំណត់ដគោលដៅ តមែូវ
ការសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត និងការកសងសមត្ថភាពរបស់ដកែុមក្នុងការបែើបែែស់ដ វិធី សសែ្តបែប 
ចូលរួម និង ផ្តល់ដការគាំទែដល់ដគិលានុបែបដា្ឋែក-យិកាក្នុងការគែប់ដគែងសែវាសុខភភាព

 y បង្កើត និងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាព ពិនិតែយមមើលផែនការរៀនសូតែជារៀងរាល់ដខែ

 y ស្វែងយល់ដពីព័ត៌មានដែលតែូវការសមែែប់ដសកម្មភាពបែចាំខែ

 y រៀបចំពែលវែលា និងរៀបចំសមែែប់ដការជួបជុំនីមួយៗ

 y ានាការផ្តល់ដនូវធនាននថ្មីៗ ឯកសរសិកែា និងសមា្ភែរៈផែសែងៗដែលចាំបាច់ដសមែែប់ដសកម្មភាពាា   
និងការដាក់ដាំង

 y ឱែយមគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរៀបចំ និងសមែបសមែួលវគ្គកសិកែា និងការ
ហ្វឹកហាត់ដាាដែលចាំបាច់ដសមែែប់ដគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា

 y ានាថគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកាបែើបែែស់ដវិធីសសែ្តសិកែាាមបែបចូលរួម ក្នុងសកម្មភាព  
ផែសព្វផែាយពីសុខភភាពដល់ដកម្មករ

 y ានាថសមា្ភែរសិកែាតែូវបានបិទនៅទីាំងគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា ឬនៅកន្លែងរួម

 y ពិនិតែយមនិង ផ្តល់ដយោបល់ដតែឡប់ដៅកាន់ដគិលានុបែបដា្ឋែក-យិកាអំពីជំាញផ្នែកសុខភភាពរបស់ដពួកគែ

 y បែមូល និងរកែាព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពសិកែាអំពីសុខភភាពាា ដូចជា ចំនួនសកម្មភាព ចំ នួនអ្នក 
ចូលរួម បែាននបទពិភាកែាជាដើម។ 
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ឧបករណ៍មានបែយោជន៍ជាចែើន តែវូបានបង្កើតឡើងនៅក្នងុបរិបទនែកម្មវិធីក្នងុភាពជាដែគូរវាង ដែគូអភិវឌែឍន៍ 
អង្គកការកែែរដា្ឋែភិបាល និងកែុមរោងចកែកាត់ដដែរ។ ាំងនែះរគឺជាធនាននាំងអស់ដ ដែល រោងចកែកាត់ដដែរអាចបែើ 
ដើមែបីធ្វើឱែយមបែសើរឡើងដល់ដសុខភភាពនិងសុខភុមាលភាពរបស់ដកម្មករនិងគុណ ភាពនែសែវាគិលានដា្ឋែននៅក្នុង 
សហគែែសរបស់ដពួកគែ។ ធនាននាំងនែះរអាចរកបាន នៅាយកដា្ឋែន ពែទែយមការងារនែកែសួងការងារនិងបណ្តុះរ
បណា្តែលវិជា្ជែជីវៈឬាមរយៈការាក់ដទងដែគូពាក់ដព័ន្ធ(សូមមើល ព័ត៌មាន លំអិតខាងកែែម) ។

សៀវភៅព័ត៌មនសែវាសុខភាព និងប័ណ្ណបញ្ជូន របស់កម្មនវិធីរួមគា្នែដើមែបីជួយកជីវិតមតា និង ទារក
បែព័ន្ធបញ្ជូវននែះររួមមានសៀវភៅព័ត៌មានសែវាសុខភភាព ដែលមានបញ្ចូវលព័ត៌មានពិស្តែរស្តពីី សែវាសុខភភាព

នៅមូលដា្ឋែនសុខាភិបាលចំនួន៨៦ នៅភ្នំពែញ និងខែត្តកណា្តែល និងសន្លឹក ព័ត៌មាន សង្ខែប ដែលបងា្ហែញអំពី  
មូលដា្ឋែនសុខាភិបាលដែលនៅជិតរោងចកែ។ សៀវភៅព័ត៌មានសែវាសុខភភាពនែះរ មាន ព័ត៌មានស្តីពី សែវាផ្តល់ដ 
ជូន តម្លែ ទីាំង ម៉ែងបមែើការងារ  និង លែខភសមែែប់ដទំាក់ដទំនងរបស់ដមូលដា្ឋែន សុខាភិបាលាំងឯកជន និង 
សានរណៈ។  វាជាឧបករណ៍ជាក់ដស្តែងមួយសមែែប់ដបុគ្គកលិកសុខាភិបាលនែ គិលានដា្ឋែននៅក្នុងរោងចកែកាត់ដ  
ដែរ ដើមែបីបញ្ជូវនកម្មកររោងចកែកាត់ដដែរៅឱែយមសែវាកម្មពាក់ដព័ន្ធជិតកន្លែង ធ្វើការឬកន្លែងរស់ដនៅរបស់ដពួកគែដែល រួម
បញ្ចូវលាំងមូលដា្ឋែនសុខាភិបាលដែលបានចុះរកិច្ចសនែយាជាមួយបែឡាជាតិ របប សន្តិសុខភសង្គកម (បសស) ។ 

ទំាក់ដទំនងព័ត៌មាន៖  ផ្នែកសមែបសមែួល  និងសិកែាសែែវជែែវកម្មវិធីរួមគា្នែដើមែបីជួយជីវិតមាា និង ារក 
ាមរយៈ អុីមែល៖ Anne.Rouve-Khiev@partneringsavelives.org 
អង្គកការឃែរកម្ពុុជាាមរយៈអុីមែល ៖ khm.info@careint.org  
អង្គកការមា៉ែរីស្តូវបអន្តរជាតិកម្ពុុជា ាមរយៈអុីមែល៖ info@mariestopes.org.kh

កម្មនវិធីជជែកការការពារ មធែយាាយកការពារមិនឱែយមនផ្ទែពោះ
អង្គកការឃែរអន្តរជាតិបែចំាកម្ពុជុាបានបង្កើតកម្មវិធីជជែកការការពារ មធែយាបាយ ការ ពារ  មិន    ឱែយមមានផ្ទែោះរ កែែម 

កម្មវិធីរួមគា្នែដើមែបីជួយជីវិតមាា  និងារក។ កម្មវិធីជជែកការការពារ! នែះរមាន គោលបំណងលើកកម្ពុស់ដ សុខភភាពរបស់ដ 
កម្មកររោងចកែ កាត់ដដែរ  ាមរយៈ  ការផ្តល់ដ សិទ្ធ ិអំណាច  ដល់ដ ស្តែ ីនិងបុរសឱែយមមានការជែើសរីសនូវជមែើសសុខភភាពផ្លូវវ
ភែទដែលមានសុខភភាពល្អ អាចទទួល បាននូវសែវាសុខភភាពបន្តពូជដែលអាចទុកចិត្តបាន និងការបងា្កែរការ មានផ្ទែ 
ោះរ ោយ ចែដនែយម។ កម្មវិធីជជែកការការពារ ផ្តល់ដជូនរោងចកែកាត់ដដែរនូវឧបករណ៍  និង សកម្មភាពដែល អាច 
បត់ដបែន បានដែលមានភាពងាយសែលួក្នងុការកែលម្អដើមែបីបំពែញាមតមែវូការ របស់ដ រោង ចកែរៀងៗ ខភ្លនួ រួមមាន៖

វគ្គបណ្តុះបណ្តែលបែបចូលរួម៖ វគ្គកខភ្លីៗ និងមានការផ្តែតលើសកម្មភាពដែលបានកំណត់ដ គោល ដៅ រួច 
ជាសែែច (គំរូបណ្តុះរបណា្តែល៨មែរៀនសមែែប់ដកែុមកម្មការិនី និង គំរូបណ្តុះរបណា្តែល ៥មែរៀន សមែែប់ដ កម្មករ 
និយោជិត) ដើមែបីផ្តល់ដព័ត៌មានសំខាន់ដៗ និងកសងទំនុកចិត្តនៅលើការទំាក់ដទំនង ការការពារមិនឱែយម មាន 
ផ្ទែោះរ ជំងឺឆ្លង និងការរំលូតកូនោយសុវត្ថិភាព។ 

វីដែអូ៖ រឿងភាគបីខែសែ ដែលមានការចូលរួមពិភាកែាបងា្ហែញពីតួអង្គកនៅក្នងុរោងចកែបែឌិតមួយដែល អនុញ្ញែត
ឱែយមកម្មករផែាភា្ជែប់ដៅនឹងបញ្ហែសខុភភាពនិងការសមែែចចិត្តពិតបែែកដ។ ាងំនែះរអាចតែវូបាន  ដាក់ដ បញ្ចែងំនៅក្នងុ 
រោងចកែ ឬាមរយៈការពិភាកែាជាកែុម។

ហែ្គមទូរស័ព្ទ៖ ជាហែ្គកមសំណួរាមទូរសព្ទ័មួយ (បងសែីល្អ) ដែលឱែយមកម្មករកម្មការិនី ធ្វើការបែកួត បែជែង 
ដើមែបីបងា្ហែញ និងបង្កើនការយល់ដដឹងរបស់ដពួកគែាមរយៈការចូលរួមឆ្លើយសំណួរជាសរសម្លែង រៀង រាល់ដថ្ងែ។

កញ្ចប់ដបណ្តុះរបណា្តែលាំងមូលនែះរ បង្កើនចំណែះរដឹង ការមានទំនុកចិត្ត និងការយល់ដដឹងរបស់ដ កម្មករ 
និយោជិត ដើមែបីធ្វើឱែយមពួកគែអាចគែប់ដគែងជីវិតរបស់ដខភ្លួននិងធ្វើការសមែែចចិត្តបានបែសើរឡើង។ ការកាត់ដ បន្ថយ  

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦

 ឯកសារជាធនធាន និងឧបករណ៍សំខាន់ៗសម្រ្រប់ក្រមុោងចក្រកាត់ដ្ររ
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ការមានផ្ទែោះរោយចែដនែយមនឹងជួយឱែយមការឈប់ដសមែែក/ឈឺ ឬការផ្លែស់ដប្តូវរ កម្មករ  និយោជិត  តិចជាងមុន និង 
បង្កើនចំនួនផលិតកម្មសមែែប់ដរោងចកែ។ 

អង្គកការឃែរកម្ពុុជាបាន ធ្វើការជាមួយរោងចកែចាប់ដាំងពីឆ្នែំ១៩៩៨។ បន្ថែមលើកម្មវិធីជជែក ការ ការពារ! 
អង្គកការឃែរ ក៏មានវគ្គកកញ្ចប់ដបណ្តុះរបណា្តែលបែបចូលរួមផែសែងទៀត ដែលផ្តែតៅលើសុខភភាព មាា និងារក 
អាហាររូបត្ថម្ភ ការបៀតបៀនផ្លូវវភែទ មែរោគអែដស៍/ជំងឺអែដស៍ និងការគែប់ដគែងហិរញ្ញវត្ថុ។

ទំាក់ដទំនងព័ត៌មាន៖  ផ្នែកសមែបសមែួល  និងសិកែាសែែវជែែវកម្មវិធីរួមគា្នែដើមែបីជួយជីវិតមាា និង ារក 
ាមរយៈអុីមែល Anne.Rouve-Khiev@partneringsavelives.org 
អង្គកការឃែរកម្ពុជុាាមរយៈអីុមែល Julia.Battle@careint.org /khm.info@careint.org 

កម្មនករមនសុខភាពល្អ  ោងចកែកាន់តែបែសើរ (ឯកសរជំនួយកសមែែប់ពងែងឹសុខភាពសែ្តកី្នុជ ងោងចកែកាត់ដែរៅកម្ពុជា)
ឯកសរនែះររៀបចំទែបើងោយអង្គកការមា៉ែរីស្តូវបអន្តរជាតិកម្ពុុជា សមែែប់ដគមែែងរោងចកែកាន់ដតែបែសើរ ក្នុង

គោលបំណងដើមែបីជួយថ្នែក់ដដឹកាំនៅាមរោងចកែកាត់ដដែរ។  ឯកសរនែះររៀបចំមានភាពសមញ្ញ ក្នុងការលើក
កម្ពុស់ដសុខភភាពសែ្តីនៅាមរោងចកែកាត់ដដែរ ដែលអាចទទួលមកវិញនូវការកើនឡើង ផលិតភាព និងលទ្ធផល 
ការងារ។ ឯកសរនែះរសមែែប់ដជាជំនួយដល់ដរោងចកែកាត់ដដែរ ាំងទែបាយ ក្នុងការលើកកម្ពុស់ដ ការទទួលយកសែវា 
សុខភភាពផ្លូវវភែទ សុខភភាពបន្តពូជៅាមរោងចកែកាត់ដដែរ វារួមមានការបងា្ហែញពីវិធីអនុវត្តន៍ងាយៗ និង 
ការចំណាយដ៏មានបែសិទ្ធភាព ក្នុងការលើកកម្ពុស់ដ ការអនុវត្ត ការងារ និងសុខភុមាលភាពរបស់ដនិយោជក។ 
ោយសរតែកម្មកររោងចកែកាត់ដដែរជាចែើនគឺជាស្តែ ី ឯកសរ នែះរផ្តែតលើផ្នែកសំខាន់ដនែសុខភភាពរបស់ដស្តែ ី ោយ  
ផ្តែតៅលើសុខភភាពផ្លូវវភែទ និងសុខភភាពបន្តពូជ។

ទំាក់ដទំនងព័ត៌មាន៖  អង្គកការម៉ាែរីស្តបុអន្តរជាតិកម្ពុជុា ាមរយៈសរអែទែបិចតែនិូច info@mariestopes.org.kh

កញ្ចប់ឧបករណ៍របស់គមែែង Evidence  មនឈ្មែះថា "ស្តង់ដរគោល  និង តារាងពិន្ទុជសមែែប់មូលដ្ឋែន សុខភាព 
ៅកន្លែងធ្វើការ " (Workplace Health Facility Benchmarks & Scorecard)

ឯកសរនែះរ ផ្តល់ដនូវគោលការណ៍ណែាំាាដែលផ្តល់ដព័ត៌មាន លើសពីសុវត្ថិភាពការងារសមែែប់ដ ថ្នែក់ដ ដឹក 
ាំ រោងចកែ និង សហគែែសាំងឡាយអាចយកៅអនុវត្តោយស្ម័គែចិត្ត ដើមែបីលើកស្ទួយសែវាសុខាភិបាល 
ដែលផ្តល់ដជូនកម្មករ កម្មការិនី។  ឯកសរនែះរក៏រំលែចឱែយមឃើញនូវ  សូចាករ   នែគុណភាព គ្លនិីក  សុខភភាពនៅ កន្លែង  
ធ្វើការ និងបែពន្ធ័គែប់ដគែងាំងឡាយ ដើមែបីានាថកម្មករនិយោជិតទទួលបានព័ត៌មាន និងសែវា សុខាភិបាល 
ដែលមានគុណភាព។  ារាងពិន្ទុ (Scorecard) គឺជាឧបករណ៍ដែលជួយដល់ដ អ្នក គែប់ដគែង និង បុគ្គកលិក 
សុខាភិបាល ក្នុងការវាយតម្លែគុណភាពសែវាគ្លីនិក និងកំណត់ដផ្នែកាា ដែលតែូវ ធ្វើការកែលម្អ ។  

សូមាក់ដទងមកកែមុការងាររបស់ដគមែែង Evidence  និងចូលាមវិបសយខាងកែែម ដើមែបីាញ យក ព័ត៌មាន   
លំអិតអំពីឧបករណ៍នែះរ  ៖  http://evidenceproject.popcouncil.org/resource/workplace-health-facility-

scorecard-supplement/

កញ្ចប់ឧបករណ៍របស់ គមែែង Evidence  មនឈ្មែះថា "ការគែប់គែងសុខភាពៅកន្លែងធ្វើការ" (Managing 

Health at the Workplace)
ឯកសរនែះរឆ្លើយតបៅនឹងចម្ងល់ដសំខាន់ដៗរបស់ដអ្នកគែប់ដគែងរោងចកែ ដែលថហែតុអ្វីគែគួរធ្វើការងារ  

បន្ថែមាក់ដទងនឹងសុខភភាពលើសពីអ្វីដែលជាតំរូវការអបែបបរមា។  សៀវភៅណែាំនែះរ បង្កើត ឡើង  ដើមែបីផ្តល់ដ នូវ 
ចំលើយចែបាស់ដលាស់ដ និងអាចអនុវត្តបាន  ោយយោងាមបទពិសោធន៍ជាក់ដស្តែងនៅរោងចកែ និងកន្លែង 
ការងារ ផែសែងៗ។  ឯកសរនែះរជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកញ្ចប់ដឧបករណ៍ោយរួមបញ្ចូវលារាងពិន្ទុ (Scorecard)  
ដើមែបី   ផ្តល់ដជាជំនួយលំអិតបន្ថែមដល់ដអ្នកគែប់ដគែងាាក្នុងការលើកស្ទួយសុខភភាព នៅកន្លែងធ្វើការ។  

សូមាក់ដទងមកកែមុការងាររបស់ដគមែែង Evidence  និងចូលាមវិបសយខាងកែែមដើមែបីាញយក ព័ត៌មាន  
លំអិតអំពីឧបករណ៍នែះរ  ៖  http://evidenceproject.popcouncil.org/resource/managing-health-at-the-

workplace-a-guidebook/ 
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ការបណ្តុះរបណា្តែលសង្គែែះរបា្ទែន់ដ តែូវដំណើរការោយការបែើបែែស់ដវិធីសស្តែបណ្តុះរ បណា្តែលសមញ្ញ ៗ  
ដូចជា ាមរយៈការធ្វើបាឋកថ ការបងា្ហែញ ការអនុវត្ត និង ការពិនិតែយម ជាក់ដស្តែង (ាំងការ សរ សែរ និង អនុវត្ត) ។   
ថិរវែលានែការបណ្តុះរបណា្តែលតែូវមានគែប់ដ គែែន់ដ ដើមែបីានាថអ្នកទទួលការ បណ្តុះរ បណា្តែ លបាន យល់ដពីគំនិត  
ទសែសនៈនែការសង្គែែះរ បា្ទែន់ដ និងអាចបងា្ហែញសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធី ផែសែងៗ ដែលមាននៅក្នុងទមែង់ដ 
ខាង  កែែមនែះរ។

ក្នុងកំរិតអបែបបរមា ការបណ្តុះរបណា្តែលការសង្គែែះរបា្ទែន់ដ  តែូវមានចំណុចដូចខាងកែែម៖

ក � ផ្នែកទី១ ការទែទែង់ជីវិតាមូលដ្ឋែន 

1> ខែសែសងា្វែក់ដនែការសង្គែែះរជីវិត

2> មូលហែតុរួមនែសែចក្តីស្លែប់ដ

3> ការណែាំពីបែព័ន្ធសរសែាមបែះរដូង

4> ការណែាំពីបែព័ន្ធដកដង្ហើម

5> ការណែាំពីជំងឺបែះរដូង និងកា្តែគែែះរថ្នែក់ដ

6> ការណែាំពីបញ្ហែដែលាក់ដទងនឹងបែះរដូង និងសួត 

7> វគ្គកអនុវត្តជាក់ដស្តែង

 y បច្ចែកទែសអ្នកជួយសង្គែែះរជាមនុសែសពែញវ័យមា្នែក់ដ ាក់ដទងនឹងបែះរដូង និងសួត

 y បច្ចែកទែសអ្នកជួយសង្គែែះរជាមនុសែសពែញវ័យពីរាក់ដ ាក់ដទងនឹងបែះរដូង និង សួត

 y ឧបស័គ្គកខាងផ្លូវវអាកាស ករណីនៅដឹងខភ្លួន 

 y ឧបស័គ្គកខាងផ្លូវវអាកាស កា្លែយៅជាដឹងខភ្លួន

 y ឧបស័គ្គកខាងផ្លូវវអាកាស រកឃើញជនរងគែែះរមិនដឹងខភ្លួន

 y ការថែាំជនរងគែែះរដែលមិនដឹងខភ្លួន (ស្ថែនភាពសែែចសែង់ដឡើងវិញ)

8> ការវាយតម្លែៅលើទែឹស្តី និងការអនុវត្ត

ខ� ផ្នែកទី២ ការសង្គ្ែែះបនា្ទែន់ / មូលដ្ឋែនទែទែង់ជីវិតអ្នករបួស 

1> ណែាំពីការសង្គែែះរបា្ទែន់ដ  និយមន័យ និងតមែូវការផែសែងៗ

2> ណែាំពីកាយវិភាគសស្តែជាមូលដា្ឋែន  បែព័ន្ធសច់ដដុំ  បែព័ន្ធសរសែបែសទកណា្តែល

3> ណែាំពីគោលការណ៍អាសន្នជាមូលដា្ឋែន

4> ការវាយតម្លែអ្នកជំងឺ

 y ការវាយតម្លែអ្នកជំងឺោយរហ័ស (ពីកែបាល ដល់ដចុងជើង) កំណត់ដពីស្ថែនភាពពែយាបាលដើមែបីសង្គែែះរ
ជីវិត ដូចជាករណីរងគែែះរោយការ តក់ដស្លុតខា្លែំង ឈឺទែូង ឬឈឺផ្នែកខាងក្នុងផែសែងទៀត

 y ការគែប់ដគែងរបួសោយផ្អែកលើការផ្តល់ដអាទិភាព

 y ការទំាក់ដទំនងៅអ្នកផ្តល់ដសែវាសុខភភាព

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៩

វិក្រតឹ្រយការបុគ្គលិកសុខាភិបាលន្រគិលានដ្ឋ្រន
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5> ការគែប់ដគែងការឈឺចាប់ដឆ្អឹងខភ្នង

 y កំណត់ដបញ្ហែនែការឈឺចាប់ដឆ្អឹងខភ្នង

 y ការថែាំជនរងគែែះរ

 y អចលកម្ម និងការដឹកជញ្ជូវន

6> ការគែប់ដគែងការតក់ដស្លុតផ្នែកវែជ្ជសស្តែ

 y បែភែទនែការតក់ដស្លុត

 y ការកំណត់ដការតក់ដស្លុត (សញ្ញែ និងអាការៈ)

 y ការពែយាបាលការតក់ដស្លុត (ការសង្គែែះរបា្ទែន់ដ)

7> ការគែប់ដគែងការបាក់ដឆ្អឹង (រួមាំងការវះរកាត់ដអយៈយវៈ)

 y ការកំណត់ដការបាក់ដឆ្អឹង (សញ្ញែ និងអាការៈ)

 y បែភែទនែការបាក់ដ (នៅជិត ឬចំហ)

 y អចលកម្មនែការបាក់ដ (អយៈយវៈលើ អយៈយវៈកែែម និងផ្នែកដទែទៀតនែរាង កាយ)

8> ការគែប់ដគែងរបួស  (បែភែទនែរបួស   និងការពែយាបាលរបួស)

9> វគ្គកអនុវត្តជាក់ដស្តែង

 y ការវាយតម្លែអ្នកជំងឺ

 y ការដឹកជញ្ជូវន និងការថែាំអ្នកឈឺឆ្អឹងខភ្នង

 y អចលកម្មនែការបាក់ដឆ្អឹង

 y ការគែប់ដគែងរបួស (ការរុំបង់ដជាដើម)

 y ការគែប់ដគែងការឈឺចាប់ដចែើនមុខភ (ការអនុវត្ត ឬការធ្វើលំាំាម)

10> ការវាយតម្លែៅលើទែឹស្តី និងការអនុវត្ត

ការបណ្តុះរបណា្តែលពីការសង្គែែះរបា្ទែន់ដ អាចមានបញ្ចូវលចំណុចបន្ថែមជាជំរីស  ដូចខាង កែែម៖

1> ការបណ្តុះរបណា្តែលនែះរ គួរពិចារណាៅសែចក្តីតែូវការឧសែាហកម្មជាក់ដលាក់ដផងដែរលើ

2> គែែះរថ្នែក់ដផែសែងៗទៀត៖

 y ការឆែះរ និងរលាក បណា្តែលមកពីភ្លើង ទឹកក្តែ ជាតិគីមី ជាដើម

 y កំដៅ ាក់ដទងនឹងការគា្មែនសណា្តែប់ដាន្នែប់ដ ដូចជាការស្ទែបឬអង្អែលរបស់ដក្តែ ជាដើម

 y ការឈឺតែចៀក ចែមុះរ បំពង់ដក ឈឺភ្នែក(ជាតិគីមី) ការចែញាមាម ចែមុះរ ជាដើម

 y របួសោយសរកីឡា (ថ្លែះរ ឬគែែច)

 y ការទិច និងខាំែ សត្វល្អិតខាំ ឬបែតិកម្មជាដើម

 y ការប៉ះរពាល់ដសរានតុគីមី ការហិត ការសែូប ការលែប ឬការទទួលរងឥទ្ធិ ពល ជាតិ គីមីផែសែងៗ
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ស្ថនភាពលក្ខខភណ្ឌការងារនៅកន្លែងធ្វើការនែះរ ផ្តែតសំខាន់ដៅលើការកែលម្អឱែយមបានបែសើរនូវ លក្ខខភណ្ឌ 
ការងារ និងការគោរពសិទ្ធជិាមូលដា្ឋែនរបស់ដកម្មករនិយោជិត និងការលើកកម្ពុស់ដ នូវភាព សម សែប  និងការអនុវត្ត
បែកបោយបែសិទ្ធភាពខភ្ពុស់ដនូវចែបាប់ដស្ត ីពីការងារ នែពែះររាជាណាចកែកម្ពុជុា និង បទដា្ឋែនគតិ យុត្តាិា។ ព័ត៌មាន 
ដែលមានក្នងុផ្នែកនែះរ គឺដកសែង់ដាមលំាំ ខភ្លះរៗ ពី  បញ្ជ ីរបាយ ការណ៍ របស់ដអធិការកិច្ច ការងារ និងសែចក្តពិីពណ៌ា
អំពីចែបាប់ដជាធរមានដែលមានការ ពាក់ដព័ន្ធ។

1> បែែក់ឈ្នួល24

បែែក់ដឈ្នួលគឺជាឈ្នួលការងារ ឬឈ្នួលសែវាដែលអាចគិតជាបែែក់ដបាន ឬកំរិតបាន ោយការ ពែមពែៀងគា្នែ  
ឬោយចែបាប់ដជាតិហើយដែលនិយោជកតែវូបើកឱែយមកម្មករ និយោជិតាមកិច្ចសនែយាជួល ការ ងារឬសែវាោយលាយ
លក្ខណ៍អកែសរឬោយមាត់ដទទែ ទោះរចំោះរការងារដែលបាន ធ្វើក្តី ឬដែលតែូវធ្វើក្តី ចំោះរសែវាដែលបានបំពែញ 
ឬតែូវបំពែញក្តី។បែែក់ដឈ្នួលមានជាអាទិ៍ដូចតៅ ៖ បែែក់ដឈ្នួលសុទ្ធសធបែែក់ដម៉ែងបន្ថែម កំរែជើងស  
បុព្វលាភ វិភាជន៍សមែែប់ដថ្ងែឈប់ដសមែែក និងវិភាជន៍សមែែប់ដពែល លំហែ  មាតុភាព។ល។ មិនតែូវរាប់ដបញ្ចូវល 
ជាបែែក់ដឈ្នួល គឺអត្ថបែយោជន៍ដែលបានលើការពែយាបាលសុខភភាព សោ ហ៊ុយ  ធ្វើដំណើរ និងការផ្តល់ដឱែយមដើមែបី 
សមែួលការបំពែញមុខភងារ។ ចំោះរកិច្ចសនែយាការងារណាមួយ ទោះរ  ជាលាយលក្ខណ៍ អកែសរ ឬោយមាត់ដទទែក្តី 
ដែលតមែូវឱែយមឈ្នួលៅកម្មករនិយោជិត នូវអតែែបែែក់ដ ឈ្នួល   ាប ជាងបែែក់ដឈ្នួល អបែបបរមាដែលតែូវានា 
តែូវទុកជាមឃៈ។

 y បែែក់ឈ្នួលការងារម៉ែការ ឬតាមបរិមណផលិតផល

ចំោះរការងារម៉ែការ ឬាមបរិមាណផលិតផល បែែក់ដឈ្នួលតែូវគិតយ៉ែងណាឱែយម កម្មករនិយោជិតដែល 
ធ្វើការ ជាធម្មា តែូវ ទទួល បាននូវបែែក់ដឈ្នួលយ៉ែងតិចស្មើនឹងបែែក់ដ    ឈ្នួល    អបែបបរមាដែលតែូវានា។

 y បែែក់ឈ្នួលអបែបបរមដែលតែូវធានា

បែែក់ដឈ្នួលអបែបបរមាដែលតែូវានា តែូវកំណត់ដោយបែកាស     កែសួងទទួលបន្ទុក វិស័យ ការ ងារ បា្ទែប់ដ
ពីបានទទួលយោបល់ដរបស់ដគណៈកម្មការបែឹកែាការងារ  ោយមិន គិត ថវិជា្ជែជីវៈណា ឬមុខភរបរណាឡើយ។  
ក្នុងការអនុវត្តបច្ចុបែបន្ន បែែក់ដឈ្នួល អបែបបរមា ដែល   តែូវ ានានែះរ  គែបដណ្តប់ដតែៅលើផ្នែកវាយ  នភណ្ឌ 
កាត់ដដែរ និងផលិត សែបែកជើង ប៉ុណោ្ណែះរ ហើយដែលសមែែប់ដឆ្នែំ ២០១៧ តែូវបានកំណត់ដ ១៤៨ដុលា្លែរ អាមែរិក  
ក្នុង មួយ ខែ សមែែប់ដ កម្មករ  និយោជិត    សកលែបង  និង១៥៣ ដុលា្លែរ មែរិក ក្នុងមួយខែ សមែែប់ដកម្មករ និយោជិត  
ពែញ សិទ្ធិ។ ចំណែកកម្មករនិយោជិត ដែលទទួលបានបែែក់ដឈ្នួល ាម បរិមាណ ផលិតផល (ដែរសុីបុង) 
តែូវទទួលបានបែែក់ដឈ្នួលាម ទិន្នផលជាក់ដស្តែង ដែលធ្វើបាន។  បើទិន្នផល ការ  ងារ ទទួលបាននះរ លើស
ពីបែែក់ដឈ្នួលអបែបបរមាខាងលើនែះរ តែូវទទួល  បានាម ចំនួន  លើសនះរ ប៉ុន្តែបែសិនបើទទួលបានាបជា
ងបែែក់ដអបែបបរមាខាងលើនែះរ និយោជក តែូវ បន្ថែមឱែយមគែប់ដចំនួន១៤៨ដុលា្លែរអាមែរិកក្នុងមួយខែ សមែែប់ដ 
កម្មករ   និយោ ជិត   សកលែបង និង១៥៣ដុលា្លែរមែរិក ក្នុងមួយខែ សមែែប់ដកម្មករ និយោជិតពែញសិទ្ធិ    ។ ជាមួយ 
គា្នែនែះរ កម្មករនិយោជិត តែូវទទួលបាននូវបែែក់ដអត្ថបែយោជន៍ផែសែងៗទៀត ដូចជា៖ បែែក់ដ                    សោហ៊ុយ   ធ្វើ ដំណើរ 
និងថ្លែស្នែក់ដនៅតែូវបានផ្តល់ដឱែយម ៧(បែែំពីរ) ដុលា្លែរអែមែរិក ក្នុង មួយខែ (បើ និយោជក បានផ្តល់ដមធែយាបាយ ធ្វើ 

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១០ 

លក្ខខណ្ឌការងារសំខាន់ៗ នៅកន្ល្រងធ្វើការ
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ដំណើរ ឬផ្តល់ដកន្លែងស្នែក់ដនៅហើយ គឺមិន តែូវ  បានផ្តល់ដឱែយម ទៀត នះរ ទែ)។ បើនិយោជកណាបានផ្តល់ដបែែក់ដ
សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ ឬថ្លែ ស្នែក់ដនៅល្អ បែសើរ ជាងការ កំណត់ដ   នែះរ តែូវរកែានៅដដែល។ បែែក់ដរងា្វែន់ដធ្វើការ 
ទៀងាត់ដ តែូវបានផ្តល់ដ ឱែយមយ៉ែង តិ ចចំនួន១០(ដប់ដ)ដុលា្លែរអាមែរិកក្នុងមួយខែ សមែែប់ដកម្មករ និយោជិត  ដែល 
បាន មក ធ្វើការ ទៀង ាត់ដាមចំនួនថ្ងែនែថ្ងែធ្វើការ ក្នងុ ខែ នីមួយៗ  ោយ     គា្មែនអវត្តមាន ។ បែែក់ដរងា្វែន់ដ អតីត ភាព  
ការងារ តែូវបានផ្តល់ដឱែយមចាប់ដពី ២ (ពីរ) ដុលា្លែរអាមែរិក  រហូតដល់ដ ១១ (ដប់ដមួយ)  ដុលា្លែរ អាមែរិក ក្នុងមួយខែ 
សមែែប់ដកម្មករនិយោជិត ដែលបាន បមែើ ការ ងារ  ក្នុង វិស័យនែះរ  ចាប់ដពី មួយ ឆ្នែំ ឡើងៅ (ចាប់ដពីឆ្នែំទី២ រហូត 
ដល់ដ ឆ្នែំទី១១) តែូវទទួល បាន បែែក់ដរងា្វែន់ដអតីតភាព ការ ងារ ៅ ាមចំនួនឆ្នែំដែលបានបមែើការងារ។ លើក 
លែង តែ  កម្មករ នយោជិតដែលមាន អតីត  ភាព ការងារ លើស  ពី  ១១ ឆ្នែំ ឡើងៅ តែូវទទួលបានបែែក់ដរងា្វែន់ដ 
អតីតភាពការងារ ដូច នៅក្នុងឆ្នែំទី១១ ដដែល។ បែែក់ដថ្លែបាយធ្វើការបន្ថែមម៉ែង តែូវផ្តល់ដ ឱែយម   ចំនួន ២០០០ 
(ពីរ ពាន់ដ រៀល)  ក្នងុមួយ ថ្ងែ  ឬ ទទួល បានការផ្តល់ដជូនបាយមួយ ពែល ោយ    ឥត គិតថ្លែ សមែែប់ដ កម្មករនិយោជិត
ដែលស្ម័គែចិត្តធ្វើការបន្ថែមម៉ែង ាម សំណូមពរ  របស់ដនិយោជក25 ។

 y បែែក់ឈ្នួលធ្វើការៅពែលយកប់

កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅពែលយប់ដ ចន្លែះរពីម៉ែង២២ ដល់ដម៉ែង៥ភ្លឺ ទោះរបី ធ្វើការផ្លែស់ដប្តូវរ វែនគា្នែ 
ក្តី ឬធ្វើការជាអចិន្តែែយ៍ក្តី កម្មករនិយោជិតនះរ តែូវទទួល បាន បែែក់ដ ឈ្នួលស្មើនឹង ១៣០% (១.៣ដង) 
នែបែែក់ដឈ្នួល ការ ងា  រពែលថ្ងែ។

 y បែែក់ឈ្នួលធ្វើការក្នុជងថ្ងែឈប់បុណែយ

កម្មករ  និយោជិតដែលស្ម័គែចិត្តមកធ្វើការនៅថ្ងែឈប់ដបុណែយម មានសិទិ្ធទទួលបាន នូវ បែែក់ដ បំណាច់ដមួយ 
ដែលមានចំនួនស្មើនឹងបែែក់ដឈ្នួលនែថ្ងែធ្វើការធម្មា ។

 y បែែក់ឈ្នួលធ្វើការបន្ថែមម៉ែង

 � អតែែបែែក់ដឈ្នួលបន្ថែម ម៉ែង ក្នុងថ្ងែធ្វើការធម្មា  តែូវផ្តល់ដស្មើនឹង ១៥០% (១.៥ដង)  នែបែែក់ដ 
ឈ្នួល ពែលធ្វើការធម្មា។  

 � អតែែបែែក់ដឈ្នួលបន្ថែមម៉ែងក្នុងថ្ងែ អាទិតែយម និងថ្ងែ ឈប់ដបុណែយម  តែូវផ្តល់ដ ស្មើនឹង   ២០០% (២ដង) 
នែបែែក់ដឈ្នួលពែលធ្វើការធម្មា។   

 � អតែែបែែក់ដឈ្នួលបន្ថែម ម៉ែងនៅពែលយប់ដ តែូវផ្តល់ដ ស្មើនឹង ២០០% (២ដងនែបែែក់ដឈ្នួល ពែល 
ធ្វើការធម្មា។ 

2> ថិរវែលាធ្វើការ

ថិរវែលាធ្វើការពែញលែញនែកម្មករនិយោជិតាំងពីរភែទ មិនតែូវឱែយមលើសពី ៨ (បែែំបី)  ម៉ែង       ក្នុងមួយថ្ងែ  
ឬ៤៨ (សែសិបបែែំបី) ម៉ែង ក្នុងមួយសបា្តែហ៍ឡើយ។ ធ្វើការបន្ថែមម៉ែង គឺតែូវអនុវត្តចំោះរ តែ  កិច្ចការ   បែញាប់ដ 
ខភុសធម្មា  ឬបា្ទែន់ដប៉ុណោ្ណែះរ និងតែូវមានការអនុញ្ញែតជាមុនពីកែសួងទទួល បន្ទុក វិស័យ   ការងារ។  ការធ្វើការ 
បន្ថែមម៉ែងគឺតែូវអនុវត្តាមការគោលការណ៍ស្ម័គែចិត្ត  ោយមិនតែូវមានការ បង្ខិត បង្ខំ  កម្មករ និយោជិតណា  
មា្នែក់ដដែលមិនចង់ដធ្វើការបន្ថែមម៉ែងឡើយ ។
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

3> ការឈប់សមែែក

 y ការឈប់សមែែកបែចាំសា្តែហ៍

កម្មករនិយោជិតក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែនគែប់ដបែភែទ  ដែលមានចង្អុលក្នុងមាតែែ១ នែចែបាប់ដ ស្តីពីការងារ  
លើកលែងតែកម្មករនិយោជិតដឹកជញ្ជូវនាមផ្លូវវរថភ្លើង ការឈប់ដ សមែែកបែចាំសបា្តែហ៍ តែូវមានថិរវែលា 
អបែបបរមា ២៤ (ម្ភែបួន)ម៉ែង បន្តបា្ទែប់ដគា្នែ។ ាម គោលការណ៍ ការឈប់ដសមែែកបែចាំសបា្តែហ៍ តែូវ ឱែយម 
ឈប់ដនៅថ្ងែ អាទិតែយម សមែែប់ដ កម្មករ និយោជិតាំងអស់ដ។

 y ការឈប់សមែែកថ្ងែឈប់បុណែយ

ជារៀងរាល់ដឆ្នែំ កែសួងការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ នឹងចែញបែកាស កំណត់ដ ថ្ងែ       ឈប់ដបុណែយម 
ដែលតែូវឈប់ដ មាន បែែក់ដឈ្នួលសមែែប់ដកម្មករនិយោជិតនែ សហគែែស គែឹះរស្ថែន    ាំងអស់ដ។  ក្នុងករណីថ្ងែ  
បុណែយមដែលតែូវបានឈប់ដសមែែកតែូវប៉ះរចំលើថ្ងែ អាទិតែយម នះរ កម្មករ និយោជិតនឹងតែូវបានឈប់ដសមែែក 
មួយថ្ងែបន្តទៀត។ ជាក់ដស្តែង សមែែប់ដ ឆ្នែំ  ២០១៧ នែះរ   កែសួង បានកំណត់ដ ថ្ងែឈប់ដ  បុណែយម  ដែលតែូវឈប់ដមាន 
បែែក់ដឈ្នួល សមែែប់ដ កម្មករ និយោជិត ចំនួន ២៧ថ្ងែ។ 

 y ការឈប់សមែែកបែចាំឆ្នែំ

កម្មករនិយោជិតាំងអស់ដ តែូវមានសិទ្ធិឈប់ដសមែែកបែចាំឆ្នែំោយមានបែែក់ដឈ្នួល ដែល និយោជកតែូវ 
ចែញឱែយម ោយ គិតជាថ្ងែធ្វើការធម្មាចំនួនមួយថ្ងែកន្លះរ ក្នុងរយៈពែល ធ្វើការ មួយ ខែ   ជាប់ដ (ជាប់ដកិច្ច សនែយា 
បមែើការងារ) ោលគឺ ១៨(ដប់ដបែែំបី) ថ្ងែ ក្នុងមួយឆ្នែំ។ ថិរវែលា នែថ្ងែ ឈប់ដ សមែែកនែះរ តែូវបន្ថែមឱែយមកម្មក
រនិយោជិតាមអតីតភាព របស់ដខភ្លួន ក្នុង សហគែែសគែឹះរ ស្ថែន ោយតែូវបន្ថែមមួយថ្ងែ "ថ្ងែធ្វើការ" ក្នុងរយៈ 
ពែល ធ្វើការបានបីឆ្នែំ។ ការឈប់ដ សមែែក  នែះរាល់ដ តែ ធ្វើការបានរយៈពែលគែប់ដមួយឆ្នែំ ទើបអាចមាន សិទ្ធិ 
ឈប់ដសមែែក។ ក្នុងករណីដែល មាន ផ្តែច់ដ ឬចប់ដកិច្ចសនែយាមុនដែលកម្មករ និយោជិតបានទទួល សិទិ្ធ ឈប់ដ 
សមែែកនះរ និយោជកតែូវ សង បែែក់ដបំណាច់ដៅកម្មករនិយោជិតនះរ ាម ចំនួន ថ្ងែ ដែល តែូវឈប់ដនះរ ។ 

 y ការឈប់សមែែកពិសែស

និយោជកមានសិទ្ធិអនុញ្ញែតចែបាប់ដឱែយមកម្មករនិយោជិតឈប់ដសមែែករហូតដល់ដ ៧  (បែែំពីរ)        ថ្ងែ សមែែប់ដ 
ការឈប់ដសមែែកពិសែស ក្នុងឱកាសមានពែឹត្តការណ៍ដែលប៉ះរពាល់ដដល់ដគែួសរផ្ទែល់ដ   របស់ដ    កម្មករ  និយោជិត 
មានជាអាទិ៍៖  ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ទែល់ដខភ្លួន បែពន្ធ សមែែល  កូន  រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍  កូន ពែលប្តី បែពន្ធ 
កូន ឳពុកមា្តែយមានជំងឺ ឬទទួលមរណភាព។  បើកម្មករ និយោជិត  ពុំាន់ដបាន អនុវត្ត ការឈប់ដសមែែក 
បែចាំឆ្នែំាំងអស់ដទែ នះរនិយោជក អាចធ្វើការ កាត់ដ កង ការឈប់ដសមែែកពិសែសនែះរ ពីការឈប់ដសមែែក 
បែចាំឆ្នែំរបស់ដកម្មករ និយោជិតបាន។ 

 y ការឈប់សមែែកពែលមនជំងឺ

កម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិឈប់ដសមែែកពែលមានជំងឺ រហូត ដល់ដ  ៦(បែែំមួយ) ខែ ោយ មាន លិខភិតប
ញ្ជែក់ដតែឹមតែូវពីគែូពែទែយមផ្លូវវការ។ ប៉ុន្តែកិច្ចសនែយាការងាររបស់ដកម្មករ និយោជិត    នឹងតែូវ បាន ពែយមួរ។ និយោជក 
អាចបញែឈប់ដការងារកម្មករ និយោជិតបាន  បែសិនបើកម្មករ      និយោជិត  នះរ ឈប់ដសមែែកឈឺលើសពី៦ខែ។    
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ចែបាប់ដស្តពីីការងារមិនមានចែងពីការផ្តល់ដបែែក់ដឈ្នលួ ដែលតែវូផ្តល់ដឱែយមកម្មករនិយោជិត ក្នងុ អំឡុងពែល ឈប់ដ   
សមែែក ោយមានជំងឺនះរទែ។ បុ៉ន្តែាមគោលនយោបាយ របស់ដ កែសួង  ការងារ និងបណ្តះុរបណា្តែល វិជា្ជែជីវៈ 
និង ាម  ការណែាំ របស់ដអធិការការរងារ បាន តមែវូឱែយម និយោជកដាក់ដញ្ចូវលក្នងុបទបញ្ជែផ្ទែក្នងុ សហគែែស 
គែឹះរស្ថែនរបស់ដខភ្លួន សមែែប់ដ អនុវត្ត  ការឈប់ដ សមែែកពែលមានជំងឺរបស់ដកម្មករ និយោជិត ដូច ខាងកែែម៖

 � ផ្តល់ដបែែក់ដឈ្នួល ១០០% សមែែប់ដរយៈពែលឈឺក្នុងខែទី១

 � ផ្តល់ដបែែក់ដឈ្នួល ៦០% សមែែប់ដរយៈពែលឈឺក្នុងខែទី២ និងខែទី៣

 � រកែាកែបខភណ្ឌជូន ោយគា្មែន បែែក់ដឈ្នួល  សមែែប់ដរយៈពែលឈឺក្នុងខែទី៤ ដល់ដ ខែ ទី៦ និងអាចពនែយា 
រហូតដល់ដមានអ្នកជំនួស  ។

4> ការឈប់សមែែកលំហែមតុភាព

កម្មករ និយោជិតជាស្តែីាំងឡាយ តែូវមានសិទ្ធិឈប់ដសមែែក ៩០ (កសិប) ថ្ងែ ដើមែបី សំរាល កូន។  
ជាទូៅស្តែី ដែល បានបមែើការងារក្នុងសហគែែស គែឹះរស្ថែនយ៉ែងតិចរយៈពែលមួយឆ្នែំ តែូវ  ទទួល  បានបែែក់ដ 
ឈ្នួល ពាក់ដកណា្តែល គិត ាំង  បែែក់ដបា្ទែប់ដបនែសំផង ោយផ្អែកាមបែែក់ដឈ្នួល មធែយមមភាគ ក្នុង រយៈពែល 
១២ខែ ចុងកែែយជាមូលដា្ឋែនគិត។ កែែយ ពី ឈប់ដ សមែែលកូនមកក្នុងរយៈពែល២ខែ ដែល បានចូលធ្វើការ 
តែូវឱែយមស្តែីនះរធ្វើតែការណាសែែលៗ និងហាម ឃត់ដមិនឱែយមនិយោជក បញែឈប់ដស្តែី សមែែល  កូន   នៅពែល ឈប់ដ 
ឆ្លងទន្លែ ឬនៅថ្ងែណាមួយក្នុង ពែល   ឈប់ដ សមែែលកូននែះរ ទោះរោយវិធីឱែយមដំណឹង មុន ក៏ោយ។

5> ការងារសមែែប់ក្មនែង

 អាយុអបែបបរមាអាចចូលធ្វើការជាកម្មករនិយោជិត តែូវបានកំណត់ដតែឹម១៥(ដប់ដបែែំ)ឆ្នែំ។ អាយុ អបែបបរមា 
របស់ដកម្មករនិយោជិតតែូវបានកំណត់ដដល់ដ១៨(ដប់ដបែែំបី)ឆ្នែំ ចំោះរមុខភរបរ ឬការងារ គែប់ដ បែភែទ ដែល អាចធ្វើឱែយម 
ខភូចសុខភភាព សន្តិសុខភ ឬសីលធម៌របស់ដមនុសែសពែញជំទង់ដ ោយសរតែ លក្ខខភណ្ឌ ឬ បែភែទ   នែមុខភរបរ និង 
ការងារាំងនះរបង្កឡើង។ 

ក្មែងដែលមានអាយុពី១២(ដប់ដពីរ) ដល់ដ១៥ (ដប់ដបែែំ) ឆ្នែំ អាចអនុញ្ញែត ឱែយមធ្វើតែ ការងារ សែែលៗ ក្នុង 
លក្ខខភណ្ឌដែលការងារ ាំងនះរមិនបណា្តែលឱែយម ខូភចសុខភភាព ឬការលូតលាស់ដនែចិត្ត និងកាយ របស់ដ កុមារ ហើយ
ការងារាំងនះរមិនបណា្តែលឱែយមប៉ះរពាល់ដ ដល់ដការសិកែាជាទៀងាត់ដ ការចូលរួមក្នុង កម្មវិធី តមែង់ដទិស ឬកម្មវិធី 
បណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈដែល បាន កំណត់ដោយអាជា្ញែធរមានសមត្ថកិច្ច។ 

6> បន្ទប់សមែែប់បំបៅកូន ឬទារកដ្ឋែន និងការបំបៅកូនោយកទឹកោះ

 សហគែែសាំងឡាយដែលបែើស្តែចីាស់ដក្ត ីក្មែងក្ត ីចំនួនយ៉ែងតិចមួយរយាក់ដ តែវូរៀបចំ បន្ទប់ដ  សមែែប់ដបំបៅ 
កូនមួយនៅក្នុងគែឹះរស្ថែន ឬនៅជិតនះរ និងារកដា្ឋែនមួយផង។ ក្នុងករណីដែល សហគែែស   ពុំមានលទ្ធភាព 
រៀបចំារកដា្ឋែន សមែែប់ដទទួលកុមារអាយុលើសពីដប់ដបែែំបីខែបានទែ   ារីជា កម្មករ និយោ ជិត  អាចផ្ញើកូនរបស់ដ
ខភ្លួននៅារកដា្ឋែនណាមួយោយនិយោជកជាអ្នកចែញសោហ៊ុយ ថែរកែា ារកនះរ។

ក្នុងរយៈពែលមួយឆ្នែំ ចាប់ដពីថ្ងែដែលសមែែលកូនរួច ស្តែីដែលឱែយមកូនបំបៅោះរអាចបានពែល មួយ   ម៉ែង ក្នុង 
មួយថ្ងែ ដើមែបីបំបៅកូនខភ្លួនក្នុងពែលម៉ែងធ្វើការ។ រយៈពែលមួយម៉ែងនែះរអាចចែកជា ពីរវគ្គក ដែលមានសមសិប 
ាទី ក្នុងមួយវគ្គក គឺនៅពែលធ្វើការពែឹកម្តង និងនៅពែលធ្វើការ រសៀលម្តង។
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  ពែះរាាណចកែកម្ពុជា
 កែសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តែលវិា្ជែជីវៈ ាតិ  សសនា  ពែះមហាកែសតែ
 និងនីតិសមែបទា

 លែខភ ៣៣០ ស.ក.ប.យ ភ្នំពែញ ថ្ងែទី០៦ ខែធ្នូវ ឆ្នែំ២០០០

ប្រកាសរួម 

ក្រសួសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ  និងយុវនីតិសម្របទា 

និងក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការរៀបចំគិលានដ្ឋ្រនសហគ្រ្រស

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ និងយុវនីតិសម្របទា

ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

 - បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះររាជាណាចកែកម្ពុុជា

 - បានឃើញពែះររាជកែឹតែយមលែខភនស/រកត/១១៩៨-៧២ ចុះរថ្ងែទី៣០-១១-១៩៩៨ ស្តីពីការតែងាំងរាជ 
រដា្ឋែភិបាលនែពែះររាជា ណាចកែ  កម្ពុជា

 - បានឃើញពែះររាជកែមលែខភ០២/នស/៩៤ ចុះរថ្ងែទី២០-៧-១៩៩៤ ដែលបែកាសឱែយមបែើចែបាប់ដស្តីពីការ 
រៀបចំ និងការបែពែឹត្តៅនែគណៈរដ្ឋមន្តែី

 - បានឃើញពែះររាជកែមលែខភ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះរថ្ងែទី១៣-៣-១៩៩៧ ដែលបែកាសឱែយមបែើចែបាប់ដ
ស្តីពីការងារ

 - បានឃើញពែះររាជកែមលែខភនស/រកម/០៦៩៩-០៦  ចុះរថ្ងែទី១៧-៦-១៩៩៩ ដែលបែកាសឱែយមបែើចែបាប់ដ
ស្តីពីការបង្កើតកែសួង សង្គកមកិច្ច ការងារ បណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងយុវនីតិសមែបា

 - បានឃើញពែះររាជកែមលែខភនស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះរថ្ងែទី២៤-០១-៩៦ ដែលបែកាសឱែយមបែើចែបាប់ដស្តី
ពីការបង្កើតកែសួងសុខាភិបាល

 - បានឃើញអនុកែឹតែយមលែខភ៨៧ អនកែ.បក ចុះរថ្ងែទី០៤-១០-១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការបែពែឹត្តៅ 
របស់ដកែសួងសង្គកមកិច្ច ការងារ បណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងយុវនីតិសមែបា

 - បានឃើញអនុកែិតែយមលែខភ៦៧ អនកែ.បក ចុះរថ្ងែទី២២-១០-៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការបែពែឹត្តៅរបស់ដ
កែសួងសុខាភិបាល

សម្រ្រច

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១១ 

ប្រកាសល្រខ ៣៣០ ៖ ស្តពីី ការរៀបចំគិលានដ្ឋ្រនសហគ្រ្រស
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បែការ ១- 

និយោជកនែសហគែែស គែឹះរស្ថែនដូចមានចែងក្នុងមាតែែ១ នែចែបាប់ដស្តីពីការងារ ហើយដែលមាន កម្មករ 
និយោជិតចាប់ដពី៥០ាក់ដឡើងៅ តែូវរៀបចំឱែយមមានគិលានដា្ឋែនអចិន្តែែយ៍មួយនៅក្នុងសហគែែស របស់ដខភ្លួន ។

 គិលានដា្ឋែនអចិន្តែែយ៍នែះរ តែូវស្ថិតនៅកែែមការតែួតពិនិតែយមរបស់ដាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារនែ កែសួង  សង្គកម 
កិច្ច ការងារ បណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ  និងយុវនីតិសមែបា ។

គិលានដា្ឋែនអចិន្តែែយ៍នែះរ តែូវបានកំណត់ដាមលក្ខខភណ្ឌនែទីាំង និងទំហំ ចំនួន  និងគុណភាព បុគ្គកលិក 
សុខាភិបាល ហើយនិងសមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរពែទែយម ពែមាំងឱសថ ។

បែការ ២- អំពីទីាំង និងទំហំ

គិលានដា្ឋែនតែវូស្ថតិនៅជិតកន្លែងធ្វើការ មានភាពងាយសែលួដល់ដអ្នកជំងឺចែញចូល មានពន្លគឺែប់ដ  គែែន់ដ មាន 
ខភែយមល់ដអាកាសល្អ នៅឆ្ងែយពីសម្លែងលាន់ដឮខា្លែំង ឆ្ងែយពីទីាំងដាក់ដកាកសំណល់ដ គា្មែនធូលី គា្មែនផែសែង គា្មែនក្លិន 
និងតែូវមានទំហំសមសែបៅាមចំនួនកម្មករនិយោជិត។ ប៉ុន្តែយ៉ែងតូចបំផុតឱែយមមាន ផ្ទែ ២០ម៉ែតែកែឡា។  

បែការ ៣- អំពីចំនួន និងគុណភាពបុគ្គកលិកសុខាភិបាល

 ចំនួន និងគុណភាពនែបុគ្គកលិកសុខាភិបាល តែូវបាន កំណត់ដសែបាមចំនួន កម្មករនិយោជិត នែ សហគែែស 
គែឹះរស្ថែន ដូចមានក្នុងារាងខាងកែែមនែះរ ៖

ចំនួនកម្មករនិយោជិត
ក្នុងសហគែែស

ចំនួនគិលានុបែបដា្ឋែក 
ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា

ចំនួនគែូពែទែយម វត្តមានអបែបបរមារបស់ដ         
គែូពែទែយមសមែែប់ដ មួយវែន ៨ម៉ែង

៥០ - ៣០០ាក់ដ ១ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ឬ 
គែូពែទែយមមធែបម ១ាក់ដ

២ម៉ែង

៣០១ - ៦០០ាក់ដ ១ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ២ម៉ែង

៦០១ - ៩០០ាក់ដ ២ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ៣ម៉ែង

៩០១ - ១៤០០ាក់ដ ២ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ៤ម៉ែង

១៤០១ - ២០០០ាក់ដ ២ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ៦ម៉ែង

លើសពី ២០០០ាក់ដ ៣ាក់ដ បែចាំការ វែជ្ជបណ្ឌិត១ាក់ដ ៨ម៉ែង

កាលណាសហគែែស គែឹះរស្ថែន មានធ្វើការបន្ថែមម៉ែង បុគ្គកលិកនែគិលានដា្ឋែន តែូវមានគិលានុបែបដា្ឋែក-
យិកា និងគែូពែទែយមបែចាំការក្នុងរយៈពែលធ្វើការបន្ថែមម៉ែងនែះរ ។

បែការ ៤-  អំពីសមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរពែទែយម និងឱសថ

សមា្ភែរៈជាគែឿងសងា្ហែរឹមតែូវមានជាអបែបបរមាគឺ ៖
- តុធ្វើការមួយ
- កអីអង្គកុយមានបង្អែក បី
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

- ទូសមែែប់ដទុកដាក់ដឯកសរ មួយ
- គែែពីរមានពូក និងកមែែល
- បរិាននសមែែប់ដរំងាប់ដមែរោគមួយ (STERILISATEUR)

បរិកា្ខែរពែទែយម និងឱសថ តែូវមានជាចាំបាច់ដដូចមានកំណត់ដក្នុងារាងឧបសម្ពុ័ន្ធនែបែកាសនែះរ។

បែការ ៥-  ចំោះរសហគែែស គែឹះរស្ថែន ដែលមានកម្មករនិយោជិតលើសពី ២០០ាក់ដ តែូវរៀបចំឱែយមមាន គែែ 
សមែែប់ដឱែយមអ្នករបួស និងអ្នកជំងឺសំរាក នៅជិតគិលានដា្ឋែនៅាមអតែែពីរភាគរយនែចំនួន កម្មករ និយោជិត ក្នុង 
សហគែែស គែឹះរស្ថែនរហូតដល់ដចំនួន ២០គែែជាអតិបរមា។

បែការ ៦- កាលណាសហគែែស គែឹះរស្ថែនមានសខា ឬការដា្ឋែនមួយ ឬចែើនដែលមាន កម្មករនិយោជិត 
ចាប់ដ ពី៥០ាក់ដ ឡើងៅ ហើយដែលស្ថិតនៅចមា្ងែយលើសពី បែែំគីឡូវម៉ែតែ ពីការដា្ឋែនធំ និយោជកតែូវតែផ្តល់ដ 
ចំោះរ សខា ឬការដា្ឋែនាំងនះរ ឱែយមដូចជាចំោះរការដា្ឋែនធំដែរនូវមធែយាបាយសង្គែែះរ និងពែយាបាលកម្មករ 
និយោជិត ខភ្លួន ឱែយម បានសព្វគែប់ដ ដូចជា បុគ្គកលិកពែទែយម សំណង់ដ សមា្ភែរៈ  វត្ថុរុំរបួស និងឱសថពែយាបាល។

បែការ ៧- ចំោះរសហគែែស គែឹះរស្ថែនដែលមានកម្មករនិយោជិតមិនដល់ដ ៥០ាក់ដ តែូវមានមធែយាបាយ 
សង្គែែះរ    ដូចខាងកែែមនែះរ ៖

-  កម្មករនិយោជិតកែែម ២០ាក់ដ តែូវមានបែអប់ដសង្គែែះរមួយ និងអ្នកជំនួយសង្គែែះរមា្នែក់ដ ។
-  កម្មករនិយោជិតពី ២០ដល់ដ៤៩ាក់ដ តែវូមានបន្ទប់ដរំុរបួសមួយ និងគិលានុបែបដា្ឋែក ឬគិលានុបែបដា្ឋែយិកា មា្នែក់ដ។

គែឿងសងា្ហែរឹម បរិកា្ខែរពែទែយម និងឱសថដែលតែូវមានជាចាំបាច់ដ ដូចមានកំណត់ដក្នុងារាងឧបសម្ពុ័ន្ធ នែ 
បែកាស នែះរ។

បែការ ៨-    អ្នកបែពែឹត្តិល្មើសនឹងបទបែបញ្ញត្តិាំងឡាយនែបែកាសនែះរ តែូវពិន័យ ឬទទួលទោស ដូចមានចែង 
ក្នុងជំពូកទី១៦ នែចែបាប់ដស្តីពីការងារ។

បែការ ៩- បែកាសនែះរមានបែសិទ្ធិភាពអនុវត្ត ចាប់ដពីថ្ងែចុះរហត្ថលែខាតៅ ។

 ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី 

 ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ

  បណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ និងយុវនីតិសម្របទា 

 វ្រជ្ជ�ហុង ស៊ុនហួត អិុត សំហ្រង

ចម្លងជូន ៖

- ខភុទ្ទកាល័យពែះរមហាកែសតែ
- អគ្គកលែខាធិការដា្ឋែនពែឹទ្ធសភា
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- អគ្គកលែខាធិការដា្ឋែនរដ្ឋសភា
- ខភុទ្ទកាល័យសម្តែចាយករដ្ឋមន្តែី
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តែី
- គែប់ដកែសួងពាក់ដព័ន្ធ "ដើមែបីជូនជែែប"
- អគ្គកាយកដា្ឋែនការងារ និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ "ដើមែបីផែសព្វផែាយ និងអនុវត្ត"
-  គែប់ដមន្ទរីសង្គកមកិច្ច ការងារ បណ្តះុរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងយុវនីតិសមែបា ខែត្ត-កែងុ "ដើមែបីផែសព្វផែាយ និងអនុវត្ត"
- សមាគមនិយោជក "ដើមែបីអនុវត្ត"
- សហភាពសហជីព "ដើមែបីអនុវត្ត"
- គែប់ដបណា្តែញវិទែយមុ និងទូរទសែសន៍ "ដើមែបីជួយផែសព្វផែាយ"
- កាលបែបវត្តិ-ឯកសរ

តារាង ឧបសម្ព័ន្ធ

១-បែអប់សង្គ្ែែះ

-កន្តែែ អុីណុក ១
-ដង្កៀបអុីណុក ២
-សែែមដែ ២០ 
-សប៊ូដុំ ១

-បង់ដស្អិតរមូរ ១ 
-បង់ដសែបែរមូរ ៥
-បង់ដយឺតរមូរ ៥
-កែណាត់ដសបីជែុង ៤

-កំបែែស ១០
-សំឡីជក់ដទឹក ១០០កែ
-បែែងខភែយមល់ដ ១ដប
-បែែងកូឡា ១ដប

-Alcool Iodé 200ml

-Eau Oxygéné 200ml

-Ether 50ml

-Analgésiques

-Anti-diarrhéiques

២-បន្ទប់រុំរបួស

គែឿងសងា្ហែរឹម បរិកា្ខែរពែទែយម ឱសថ

-គែែមានពូក និងកំរាល ១
-តុធ្វើការ ១
-កអីអង្គកុយមានបង្អែក ៣
-ដាក់ដសមា្ភែរៈ បរិកា្ខែរនិងឱសថ១

  -Trousse pour petite chirurgie

  -Eau Oxygénée + Alcool Iode

  -Tensiomètre+stetoscope 

   -Ether                                      

  -Antihémorragiques

 -Analgésiques

 -Antispasmodiques

 -Anti-infectieuses

៣-គិលានដ្ឋែន

បរិកា្ខែរពែទែយម
-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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  ពែះរាាណចកែកម្ពុជា
 កែសួងសង្គមកិច្ច ការងារ ាតិ  សសនា  ពែះមហាកែសតែ
 បណ្តុះបណ្តែលវិា្ជែជីវៈ និងនីតិសមែបទា 

 កែសួងសុខាភិាល 
 លែខភ៖  ១៣៩ សកបយ

ប្រកាសរួម 
ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ និងយុវនីតិសម្របទា 

និង ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី លក្ខខណ្ឌ និងប្រសកកម្មស្រវាព្រទ្រយសហគ្រ្រស

ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល 
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ និងយុវនីតិសម្របទា

 - បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះររាជាណាចកែកម្ពុុជា

 - បានឃើញពែះររាជកែឹតែយមលែខភនស/រកត/១១៩៨-៧២ ចុះរថ្ងែទី៣០-១១-១៩៩៨ ស្តីពីការតែងាំងរាជ 
រដា្ឋែភិបាលនែពែះររាជា ណាចកែ  កម្ពុជា

 - បានឃើញពែះររាជកែមលែខភ០២/នស/៩៤ ចុះរថ្ងែទី២០-៧-១៩៩៤ ដែលបែកាសឱែយមបែើចែបាប់ដស្តីពីការ 
រៀបចំ និងការបែពែឹត្តៅនែគណៈរដ្ឋមន្តែី

 - បានឃើញពែះររាជកែមលែខភ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះរថ្ងែទី១៣-៣-១៩៩៧ ដែលបែកាសឱែយមបែើចែបាប់ដ
ស្តីពីការងារ

 - បានឃើញពែះររាជកែមលែខភនស/រកម/០៦៩៩-០៦  ចុះរថ្ងែទី១៧-៦-១៩៩៩ ដែលបែកាសឱែយមបែើចែបាប់ដ
ស្តីពីការបង្កើតកែសួង សង្គកមកិច្ច ការងារ បណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងយុវនីតិសមែបា

 - បានឃើញពែះររាជកែមលែខភនស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះរថ្ងែទី២៤-០១-៩៦ ដែលបែកាសឱែយមបែើចែបាប់ដស្តពីី
ការបង្កើតកែសួងសុខាភិបាល

 - បានឃើញអនុកែឹតែយមលែខភ៨៧ អនកែ.បក ចុះរថ្ងែទី០៤-១០-១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការបែពែឹត្តៅ 
របស់ដកែសួងសង្គកមកិច្ច ការងារ បណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងយុវនីតិសមែបា

 - បានឃើញអនុកែិតែយមលែខភ៦៧ អនកែ.បក ចុះរថ្ងែទី២២-១០-៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការបែពែឹត្តៅរបស់ដ
កែសួងសុខាភិបាល

 - យោងាមការចាំបាច់ដរបស់ដកែសួងសុខាភិបាល និងកែសួងសង្គកមកិច្ច ការងារ បណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ 
និងយុវនីតិសមែបា 

សម្រ្រច

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២

ប្រកាសល្រខ ១៣៩ ៖ ស្តពីីលក្ខខណ្ឌ និងប្រសកកម្មស្រវាព្រទ្រយសហគ្រ្រស
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បែការ ១- គែូពែទែយមដែលអាចធ្វើការនៅក្នុងគិលានដា្ឋែនសហគែែសបាន លុះរតែែតែបានបំពែញនូវលក្ខខភណ្ឌ 
ដូចខាងកែែមនែះរ ៖

 - មានសញ្ជែតិខ្មែរ

 - មានសញ្ញែប័តែវែជ្ជសសែ្តដែលទទួលស្គែល់ដោយកែសួងសុខាភិបាល

 - បានទទួលការអប់ដរំបន្ថែមអំពីអាម័យការងារ និងបច្ចែកទែសសន្តសុិខភការងារនៅាយកដា្ឋែនពែទែយម 
ការងា រ នែកែសួងសង្គកមកិច្ច ការងារ បណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងយុវនីតិសមែបា

 - បានចុះរឈ្មែះរនៅក្នុងបញ្ជីសមាជិកគណៈគែូពែទែយម

 - មិនដែលមានទោសពីបទពែហ្មទណ្ឌណាមួយ

 - មានសុខភភាពគែប់ដគែែន់ដអាចបំពែញការងារនែះរបាន

 - មានលិខិភតអនុញ្ញែតបែកបមុខភរបរជាគែូពែទែយមសហគែែសដែលចែញឱែយមពីរឆ្នែំម្តងោយាយកដា្ឋែន 
ពែទែយមការងារ។

បែការ ២- គែូពែទែយមសហគែែសមានសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដូចតៅ ៖

 - តែូវមានកិច្ចសនែយាការងារមួយឆ្នែំម្តង ហើយចម្លងជូនៅាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ

 - ទទួលបែែក់ដឈ្នួលាមកិច្ចសនែយាពីសហគែែស និងមានសិទ្ធិទទួលនូវការឧបត្ថម្ភ និងសិទ្ធិ ផែសែងៗ   
ដទែ ទៀត ដូចកម្មករនិយោជិតក្នុងសហគែែស

 - មានសិទ្ធិបែកបមុខភវិជា្ជែជីវៈាមលក្ខខភណ្ឌបច្ចែកទែសរបស់ដខភ្លួន

 - មានតួាទីជាទីបែឹកែាផ្នែកអាម័យ និងសន្តិសុខភការងាររបស់ដសហគែែស។ បែសិនបើការផ្តល់ដ 
យោបល់ដ  ដ៏តែឹមតែូវមិនបានទទួលស្គែល់ដពីសហគែែស តែូវរាយការណ៍ជាបា្ទែន់ដៅអធិការពែទែយម 
ការងារ ឬអធិការការងារ

 - តែូវចែះររកែាអាថ៌កំបាំងវិជា្ជែជីវៈពែទែយម និងអាថ៌កំបាំងបច្ចែកទែស បែបផែនផលិតរបស់ដសហគែែស

 - តែូវស្ថិតនៅកែែមការគែប់ដគែងសីលធម៌វិជា្ជែជីវៈនែាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ ។

បែការ ៣- បែសកកម្មនែគែូពែទែយមសហគែែសមានដូចតៅ ៖

១-  ធ្វើការងារបងា្កែរសុខភភាពកម្មករនិយោជិតឱែយមគែចផុតពីគែែះរថ្នែក់ដការងារ និងជំងឺវិជា្ជែជីវៈ ជា ការងារចំបង 
របស់ដគែូពែទែយមសហគែែស រួមមានជាអាទិ៍ ៖

 - ពិនិតែយមទីកន្លែងធ្វើការឱែយមបានទៀតាត់ដនិងជាកាលិក ដើមែបីសិកែាអំពីលក្ខខភណ្ឌការងារប៉ុស្តិ៍ការងារ  
បច្ចែកទែសផលិតអំពីសរានតុាាដែលមានបែើក្នុងផលិតកម្មនិងអំពីស្ថែនភាពសុវត្ថិភាពគែឿង     
ចកែាា

 - ឃ្លែំមើលស្ថែនភាពសុខភភាពកម្មករនិយោជិត ោយផ្តល់ដព័ត៌មានឬឱែយមដំបូា្មែនដល់ដកម្មករនិយោជិត 
អំពីយថហែតុនែការថមថយកាយសមែបារបស់ដគែ ឬយថហែតុនែគែែះរថ្នែក់ដការងារនិងជំងឺវិជា្ជែជីវៈ
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គោលការណ៍ណែនាំ ការរៀបចំគិលានដា្ឋែន សហគែែស គែឹះស្ថែន

 - ឃ្លែំមើលបរិស្ថែនជុំវិញនិងស្ថែនភាពនែអាម័យទូៅរបស់ដសហគែែសនៅការិយល័យ រោងជាង 
អាហារដា្ឋែន វាសនដា្ឋែន។ ល។

 - ផ្តល់ដសែវាសង្គែែះរបា្ទែន់ដដល់ដកម្មករនិយោជិតដែលទទួលរងគែែះរថ្នែក់ដការងារ

 - ពិនិតែយមពែយាបាលបឋមដល់ដកម្មករនិយោជិតដែលមានជំងឺផែសែងៗ ។

២- ធ្វើការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនដែលចាំបាច់ដដូចជា ៖
 - តែូវរកែាការសមា្ងែត់ដរាល់ដឯកសរស្តីពីសុខភភាពរបស់ដកម្មករនិយោជិត

 - រៀបចំសលាកប័តែពែទែយមសមែែប់ដផ្តល់ដឱែយមកម្មករនិយោជិតនៅពែលដែលគែចាកចែញពីសហគែែស

 - តែវូរកែាទុកដាក់ដឱែយមមានសណា្តែប់ដាន្នែប់ដរាល់ដសៀវភៅបញ្ជផីែសែងៗរបស់ដគិលានដា្ឋែន (បញ្ជបីែចំាថ្ងែ បញ្ជី  
កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការជាប់ដ និងគែែះរថ្នែក់ដ បញ្ជីចាក់ដថ្នែំបងា្កែរ ។ ល ។)

 - ធ្វើសែចក្តីជូនដំណឹងអំពីគែែះរថ្នែក់ដការងារ និងជំងឺវិជា្ជែជីវៈ អំពីជំងឺឆ្លងជាដើមៅផ្នែក និងស្ថែប័ន 
ពាក់ដព័ន្ធ

 - ធ្វើរបាយការណ៍បែចាំខែ តែីមាស ឆមាស និងបែចាំឆ្នែំ ៅាយកដា្ឋែនពែទែយមការងារ ។

៣- ធ្វើការងារទំាក់ដទំនងចាំបាច់ដនៅក្នុង និងកែែសហគែែស ៖
 - នៅក្នុងសហគែែស តែូវធ្វើទំាក់ដទំនងជាមួយទីចាត់ដការ ផ្នែកផែនការផលិតកម្ម បែតិភូបុគ្គកលិក និង 

សហជីព គណៈកម្មការអាម័យ និងសន្តិសុខភសហគែែស ។ ល ។
 - នៅកែែសហគែែស តែូវធ្វើទំាក់ដទំនងជាមួយគែូពែទែយមពែយាបាលនៅាមមន្ទីរពែទែយម អធិការពែទែយម 

ការងារ  អធិការការងារ  ឬមន្ទីរពិសោធន៍ផែសែងៗ ។

បែការ៤-  និយោជក ឬតំណាងនិយោជក តែូវទុកឱកាស និងផ្តល់ដសិទ្ធិចាំបាច់ដឱែយមគែូពែទែយមសហគែែសអនុវត្ត
ភារកិច្ចរបស់ដខភ្លួនឱែយមបានតែឹមតែូវ ។

បែការ៥-  ការបញែឈប់ដគែូពែទែយមសហគែែស មុនកិច្ចសនែយាការងារផុតកំណត់ដ តែូវមានការពិគែែះរយោបល់ដជា 
មុន ជាមួយអធិការពែទែយមការងារ ។

បែការ៦-  គែូពែទែយមសហគែែសដែលបានបំពែញការងារនៅក្នុងសហគែែសមុនបែកាសនែះរចែញ តែូវមក 
បំពែញ លក្ខខភណ្ឌដូចមានចែងក្នុងបែការ១នែបែកាសនែះរ ។

បែការ៧-  ការមិនអនុវត្តាមបទបែបញ្ញត្តិាំងឡាយនែបែកាសនែះរ តែូវពិន័យ ឬទទួលទោស ដូចមានចែង 
ក្នុងជំពូកទី១៦នែចែបាប់ដស្តីពីការងារ ។

បែការ៨- បែកាសនែះរមានបែសិទ្ធភាពអនុវត្ត ចាប់ដពីថ្ងែចុះរហត្ថលែខាតៅ ។
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 ភ្នំពែញ  ថ្ងែទី២៨  ខែមិថុា ឆ្នែំ២០០១
 រដ្ឋមន្ត្រី ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

 ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ ក្រសួងសុខាភិបាល

 បណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ និងយុវនីតិសម្របទា

 អិុត សំហ្រង វ្រជ្ជ�ហុង ស៊ុនហួត

ចម្លងជូន:

- ទុទ្ទកាល័យពែះរមហាកែសតែ

- អគ្គកលែខាធិការដា្ឋែនពែឹទ្ធសភា 

- អគ្គកលែខាធិការដា្ឋែនរដ្ឋសភា

- ខភុទ្ទកាល័យសម្តែចាយករដ្ឋមន្តែី

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តែី

- គែប់ដកែសួងពាក់ដព័ន្ធ "ដើមែបីជូនជែែប"

- អគ្គកាយកដា្ឋែន ការងារនិងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ "ដើមែបីផែសព្វផែាយនិងអនុវត្ត"

-  គែប់ដមន្ទីរសង្គកមកិច្ចការងារបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងយុវនីតិសមែបា ខែត្ត-កែុង 
"ដើមែបីផែសព្វផែាយនិងអនុវត្ត"

- សមាគមនិយោជក "ដើមែបីអនុវត្ត"

- សហភាពសហជីព "ដើមែបីអនុវត្ត"

- គែប់ដបណា្តែញវិទែយមុនិងទូរទសែសន៍ "ដើមែបីជួផែសព្វផែាយ"

- កាលបែបវត្តិ និងឯកសរ
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កែុមតែួតពិនិតែយ  និងកែសមែួល
ឯកឧត្តមវែជ្ជបណ្ឌិត ហ៊ុយ ហានសុង

ោកសែី ជា សុខភនី

ោកសែី ម៉ែ ធីា

ោក ឡែង តុង 

ោក ស៊ុំ សោភ័ណ

កែុមការងារបច្ចែកទែស
ោកវែជ្ជបណ្ឌិត សុខភ សុគន្ធ

ោកសែីវែជ្ជបណ្ឌិត សំ   សុជា

ោកវែជ្ជបណ្ឌិត   វុិត  សែែង

ោកសែី យ៉ែត បុណ្ណមី

ោកសែី អាន រូវ  ខៀវ

ោកសែី ជូលី បាថល

ោក អ៊ុង គឹមហា៊ែង

ោក ដែវិត វោហ្វត

ោកបណ្ឌិត អាសុីស បារាចរិយ

ោកសែី  និស្កិ ជែនសិន

ោកសែី សូបែយ ស៊ូរ៉ែសែស

ោកសែី លួង សុខភឡែ

ោក ម៉ែ សុភ័ស្ត

ោកសែី                              ដូផុន ណាថលី

ោកសែី  អែស្តែល រ៉ូស

ោក ខែង សំបូរ

    

បញ្ជីរាយកនាមអ្នកដែលានចូលរួមពិគែែះយោបល់  

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៣ 

បញ្ជីរាយនាមអ្នកចូលរួមចំណ្រក

ោក អ៊ុក ចាន់ដធូ

ោកសែី កុច សុថន

ោក ទែស មូនី

ោក ហួន សឿ

ោកវែជ្ជបណ្ឌិត យី កន្និដា្ឋែ

ោកវែជ្ជបណ្ឌិត ខភុន ណារិទ្ធ

ោកវែជ្ជបណ្ឌិត ខាន់ដ តុលា

ោកសែីវែជ្ជ. ច័ន្ទ សូរិយ

ោកសែីវែជ្ជ. សោណាវី

ោកវែជ្ជបណ្ឌិត ជិន  ចាន់ដថ

ោកវែជ្ជបណ្ឌិត ពិន វា៉ែរីវណ្ណ

ោកសែី ឃុន សុខភសុីណាក់ដ

ោក មា៉ែក ឌែរវីវ

ោកសែី កាារីន បែីន

ោក ជុំ  ធូ

ោកសែី សុឹម ចាន់ដរីយ៉ែ

ោក ជុន បូរា៉ែ

ោក សុន សុីដា

ោក ម៉ែ ឡន

ោកសែី បោ៉ែ ជួង

ោកសែី ហែង ម៉ូលីយ៉ែណែត

ោក ហែង   គន់ដ

ោក សុខភ  សន្ត 

ោក សែង វិបល
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ោក ចូវ សោភ័ណ្ឌ

ោកសែី យឿន មុំ

ោកសែី វ៉ែន សែីមុំ

ោកសែី គង់ដ ដាវីត

ោក ជួន មុំថុល

ោកសែី ទែព  គឹមវណា្ណែរី

ោកសែី ហែង ចិា្តែ 

ោក គឹម ចាន់ដសំណាង

ោក ហ៊ន គឹមហុក

ោក យ៉ែន់ដ ធី

ោកសែី ប៊ួយ  ចាន់ដសុាន

ោក ងៀប   ឆែងលាភ

ោក សុខភ យុទ្ធថូ 

ោកសែី សុខភ សុា្ធែវី 

ោក សយ ានរិទ្ធ

ោក អុិន ម៉ែង

ោក សំ ចាន់ដរតា

ោកសែី ឈិន វា៉ែន់ដនី

ោក គង់ដ ខែង

ោក ប៊ុន        វា៉ែ

ោកសែី សៅ ច័ន្ទមុន្នី

ោកសែី សែ សុផនែតែ

ោកសែី ប៊ុន        ណារិន

ោកសែី អ៊ួន  សុភា

ោក ផន ចិា្តែ

ោកសែី មា៉ែរី ណាហែសែ

ោក ម៉ែ និមិត្ត

ោក ភាង វុទ្ធី

ោក ភួង ភក្តី

ោក អ៊ុំ វីរៈ

ោកសែី សុង ពុលីកា

ោកសែី គង់ដ   ដាវិត

ោក លី តែកហែង

ោក កាំ កុង

ោកសែី ឈុន វិច្ឆិកា

ោកសែី យុត សែីអូន

ោកសែី សឿង សែីពៅ

ោកសែី សឿន ចនែ្ទា

ោកសែី  នុត សុកញ្ញែ

ោកសែី លឹម វុទ្ធី

ោកសែី សឹម កានីា

ោកសែី ខភុន  រស្មី

ោកសែី តូច សុខភុម

ោកសែី ហួត សូលីណា

ោកសែី ពឹម ចា្ថែ

ោកសែី រិត សំអាង

ោកសែី សែង  សំអាង

ោកសែី គុណ រ៉ែត

ោក ហុិន ប៊ុនធុន

ោកសែី គួច ដាវី

ោកសែី មុត លីណា

ោកសែី យុន សុខា

ោក វា៉ែន់ដ ចាន់ដថុល

ោក សូ ប៊ុណា្ណែ

 ោក ឡែង មិា

ោក ាន សិទ្ធធិ

ោក ឡែ  ប៊ុង គាង
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1> អង្កែតសែដ្ឋកិច្ច សង្គកមកិច្ចកម្ពុុជា ឆ្នែំ២០១៤ (កែសួងផែនការ)

2> អង្កែតចន្លែះរជំរឿនសហគែែសនៅពែះររាជាណាចកែកម្ពុុជាឆ្នែំ២០១៤ (កែសួងផែនការ)

3> របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នែំ២០១៥(ាយកដា្ឋែនផែនការ ស្ថិតិ និងនីតិកម្មនែកែសួងការងារ 
និងបណ្តុះរបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ)

4> 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> គមែែងសុខភភាពកម្មករ (WorkerHealth 2016): ការសិកែាបែបគុណភាពលើតមែូវការផ្នែកសុខភ
ភាព និងឥរិយបថស្វែងរកសែវាសុខភភាពរបស់ដកម្មកររោងចកែ (Health Seeking Pathways, and 

Drivers of Health Seeking Behaviors of Female Garment Factory Workers in Cambodia: 
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