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គៃង និងទប់សា្កៃត់ការចម្លងរាលដាលនៃជំងឺដង្កូវពៃូនតាមរយៈការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន និងអប់រ ំ
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ការកត់សំគាល់នូវកំហ៊ស និងភាពលំបាកដៃលគៃសង្កៃតឃើញឧសៃសាហ៍កើតឡើងអំឡុជងពៃល 

អន៊វត្តន៍ផ្ទៃល់លើបទបងា្ហៃញសម្ភៃរឧបទ្ទៃសក៏តៃូវបានរាប់បញ្ចូល និងកត់ចំណំផងដៃរ។ អ្នក 

នឹងឃើញថ ការកត់សម្គៃល់នៃះមនសារសំខាន់ ក្នុជងអំឡុជងពៃលរៀបចំ និងការបងៃៀនរបស់អ្នក។

រៀងរាល់វគ្គបណ្តុះបណ្តៃលអ្នកតៃូវរៀបចំសម្ភៃរ និងបរិកា្ខៃដៃលអ្នកតៃូវការសមៃៃប់វគ្គបណ្តុះ 

បណ្តៃលដោយមន តារាងបញ្ជីឯកសារសម្ភៃរៈចៃបាស់លាស់។ ចូរបៃើបៃៃស់សៀវភៅនៃះ

ជាមគ្គុជទៃសក៏សំរាប់វគ្គនីមួយៗក្នុជង អំឡុជងពៃលបងៃៀន។ នៅពៃលពិនិតៃយរួចរាល់សព្វគៃប់ 

ដូច្នៃះអ្នកអាចចាប់ផ្តើមបានហើយ!

សាចក្តីផ្តើម
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ទិសដៅ

នៅពាលរៀនចប់វគ្គបណ្តះុបណ្តាលនិមួយៗ សិកា្ខាកាមនិមួយៗ មានសមត្ថាព និងអាចៈ

1. បានយល់ដឹងអំពីជំងឺដង្កូវពៃូនគៃប់បៃភៃទនៅក្នុជងបៃទៃសកម្ពុជជា

2. បានយល់ដឹងពីរបៀបឆ្លងនៃជំងឺដង្កូវពៃូន និងផលប៉ះពាល់

3. បានសា្គៃល់ពីរោគសញ្ញៃរបស់បៃភៃទដង្កូវពៃូននិមួយៗ

4. ចៃះធ្វើសំណើស៊ំថ្នៃំទំលាក់ពៃូនសំរាប់ផ្តល់ដល់កៃ៊មគោលដៅ

5. ចៃះបំពៃញទំរង់របាយការណ៍តាមបៃព័ន្ឋតរបាយការណ៍របស់កៃសួងស៊ខាភិបាល

6. ចៃះបៃើបៃៃស់ព័ត៌មមនដៃលមននៅក្នុជងសៀវភៅនៃះ ដើមៃបីទៅបងៃៀនដល់មន្តៃីស៊ខ

ភាពសាធារណៈ ដៃលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតអោយបានយល់ដឹង

7. ចៃះយល់ដឹងពីការកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យបៃភៃទដង្កូវពៃូនតាមរយៈការពិនិតៃយលាមក

8. អន៊វត្តន៍ និងសហការបានជោគជ័យលើយ៊ទ្ឋតនាការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនលើបៃជាជន 

ចំណុច

9. ធ្វើរបាយការណ៍ និងចៃះលើកសំណើស៊ំសម្ភៃរចាំបាច់ផៃសៃងៗ

តើប្រធានបទនិមួយៗនឹងត្រូវបង្រៀនយ៉្រងដូចម្ត្រច?

អ្នកសមាបសមាួលៈ

អ្នកសមៃបសមៃលួ គឺជាអ្នកធ្វើការជាមួយគៃបូងា្ហៃត់ ដើមៃបីអោយគៃបូងា្ហៃត់អាចសំរៃចគោលដៅដូច

បានរៀបរាប់ខាងលើ។ គៃូបងា្ហៃត់តៃូវមនបទពិសោធន៍ជៃៃជៃះ លើការគៃប់គៃងកម្មវិធីកំចាត ់

ជម្ងឺដង្កូវពៃូនដើមៃបីងាយសៃួលក្នុជងការដោះសៃៃយបញ្ហៃផៃសៃងៗ។ អ្នកសមៃបសមៃួលជួយដឹកនា ំ

ការពិភាកៃសា ពៃមទាំងផ្តល់ជំនួយជាទូទៅដល់សិកា្ខៃកាមដៃលចូលរួមវគ្គសិកៃសា។

ការធ្វើបទបង្ហាញៈ

ការបងា្ហៃញពីខ្លឹមសារនៃមៃរៀន តៃូវតៃអោយចៃបាស់ និងតៃូវខ្លីនៅពៃលបងា្ហៃញម្តងៗ។ រាល ់

ព័ត៌មមនដៃលបានបងា្ហៃញ តៃូវតៃមនសរសៃរនៅក្នុជងសៀវភៅបងៃៀននៃះជាសៃៃច ពៃៃះអាច 

ជួយអោយសិកា្ខៃកាម មនការកត់តៃៃតិចតួចបំផ៊ត ហើយការបងា្ហៃញខ្លឹមសារមៃរៀននៃះនឹង 

តៃូវលាយទៃបំជាមួយការពនៃយល់បំភ្លឺ។
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ការអនុវត្តន៍ៈ

ការអន៊វត្តន៍នឹងតៃូវធ្វើអោយបានចៃើនតាមដៃលអាចធ្វើបានដើមៃបីជួយសិកា្ខៃកាមបានទទួលនូវ 

បទពិសោធលើការបំពៃញទំរង់សំណើសំ៊ថ្នៃពំៃនូក៏ដូចជារបាយការណ៍ ជាពិសៃសអ្នកមីកៃទូសៃសន៍៍ 

អាចកំណត់បៃភៃទពងពៃូនតាមរយៈការពិនិតៃយលាមកអ្នកជំងឺ ដៃលពៃលនៃះអ្នកសមៃបសមៃួល 

តៃូវបំបៃកជាកៃ៊មតូចៗ ៤-៥នាក់ ក្នុជងមួយកៃ៊ម ដើមៃបីអោយមនភាពងាយសៃួលក្នុជងការតាមដាន 

លើសិកា្ខៃកាមម្នៃក់ៗ និងមនឱកាសក្នុជងការអន៊វត្តន៍អោយបានចៃើន។

ការពិាកាសាជាកាុមតូចៗ:

នៅក្នុជងពៃលនៃះ អ្នកសមៃបសមៃលួនឹងដឹកនំាការពិភាកៃសាលើបៃធានបទណមួយ។ សកម្មភាព

នៃះនឹងផ្តល់ឱកាសដ៏បៃសើរដល់សិកា្ខៃកាមគៃប់ៗគា្នៃ ក្នុជងការផ្តល់នូវយោបល់និងអភិវឌៃឍន៍នូវ 

គំនិត និងអាចរៀនសូតៃពីគា្នៃទៅវិញទៅមក។

ការវាយតំល្រវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រល

តាមរយៈកំរងសំណួរគៃូបងា្ហៃត់សាកសួរសិកា្ខៃកាមថ តើវគ្គបណ្តុះបណ្តៃលនៃះបានជួយអ្នក 

អោយមនភាពរីកចំរីនឬទៃ? ការវាយតំលៃនៃះតៃូវធ្វើទៃបើងនៅពៃលបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តៃល 

និមួយៗ ដើមៃបីអោយបាយដឹងពីកំរិតនៃការយល់ដឹងរបស់សិកា្ខៃកាមដៃលមកចូលរួមវគ្គ។  

សិកា្ខៃកាមនិមួយៗ អាចសរសៃរឈ្មៃះលើកំរងសំនួរ ឬមិនដាក់ឈ្មៃះសៃៃចតៃចិត្ត ប៉៊ន្តៃ 

សិកា្ខៃកាមមនសិទ្ធពិៃញទីក្នុជងការសំណូមពរដល់គៃបូងា្ហៃត់ និងអ្នកសមៃបសមៃលួ ឬក៏ផ្តល់យោបល់ 

ទៅលើខ្លឹមសារនៃវគ្គ និងទីកន្លៃងបណ្តុះបណ្តៃលដើមៃបីអោយមនល្អបៃសើរជាងម៊ន។
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បាធានបទ និងរយៈពាលបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនាះមានរយៈពាល ៤ ថ្ងា ដាលមានបាានបទសំខាន់ដូចជាៈ

1. ទិសដៅនៃកម្មវិធីជាតិកំចាត់ជម្ងឺពៃូន និងគោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តៃល ៣០នាទី

2. ជំងឺបង្កដោយដង្កូវពៃូនដៃលបៃទះឃើញញឹកញាប់នៅកម្ពុជជា

 ជំងឺបង្កដោយដង្កវូពៃនូចំលងតាមដី (Soil Transmitted Helminthiasis) ២៤០នាទី

 ជំងឺបង្កដោយដង្កូវពៃូនស៊ីស្តូសូម៉ៃមៃគង្គី (Schistosomiasis mekongi) ១២០នាទី

 ជំងឺបង្កដោយដង្កូវពៃូនថ្លើម (Opisthorchiasis viverrini) ១២០នាទី

 ជំងឺបង្កដោយដង្កូវពៃូនអំបោះ (Lymphatic filariasis) ៦០នាទី

3. មូលហៃត៊បណ្តៃលអោយកើតពៃូន ៦០នាទី

4. ការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន (Mebendazole/Albendazole) ដល់កៃ៊មគោលដៅនៅក្នុជង

បៃទៃសកម្ពុជជា ១២០នាទី

5. គោលនយោបាយថ្នៃក់ជាតិនៃការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនបៃភៃទ Mebendazole/ 

Albendazole ដល់កៃ៊មគោលដៅ ៩០នាទី

6. តួនាទី និងភារៈកិច្ចរបស់វិស័យពាក់ព័ន្ធក្នុជងការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនដល់កៃ៊មគោលដៅ 

១៥០នាទី

7. ទំរង់បៃបបទការកត់តៃៃ និងបៃបបទធ្វើរបាយការណ៍សំរាប់បៃើបៃៃស់ក្នុជងកម្មវិធីផ្តល់

ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនតាមលំដាប់ថ្នៃក់ ១២០នាទី

8. ទំរង់បៃព័ន្ឋតតាមដានតៃួតពិនិតៃយ និងអភិបាលនៅថ្នៃក់សៃ៊កបៃតិបត្តិ មណ្ឌលស៊ខភាព 

និងសហគមន៍ ៦០នាទី
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កម្មវិធីផ្តល់ថ្ន្រំទំលាក់ព្រូន

មូលហៃត៊ចំបងមួយក្នុជងចំណោមមូលហៃត៊ជាចៃើន ដៃលបណ្តៃលអោយក៊មរមនភាពស្លៃក 

សា្លៃំងដោយខ្វះជាតិដៃក គឺដោយសារសត្វបា៉ៃរា៉ៃស៊ីតក្នុជងោះវៀន ដៃលធ្វើអោយក៊មរបាត់បង់ 

ឈាមជាបន្តបនា្ទៃប់ ហើយស៊ទ្ធតៃជាមូលហៃត៊ដៃលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពលូតលាស់ 

របស់ក៊មរដោយផ្ទៃល់។

សន្និបាតស៊ខភាពពិភពលោកឆ្នៃំ2001 បានបង្កើតទិសដៅយ៉ៃងជាក់លាក់សមៃៃប់ទប់សា្កៃត ់

ការឆ្លងរាលដាលនៃដង្កូវពៃូនោះវៀនដៃលឆ្លងតាមដី។ ជាមួយនឹងការផៃសព្វផៃសាយចៃញនូវ 

គោលនយោបាយនៃះ រាជរដា្ឋៃភិបាលនៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា បានឯកភាពកំណត់ផ្តល់ថ្នៃ ំ

ទម្លៃក់ពៃូនយ៉ៃងទៀងទាត់ យ៉ៃងហោចណស់ឱៃយបាន៧៥% និងឡើងដល់១០០% ដល ់

បៃជាជនគោលដៅ ពិសៃសគឺក៊មរ ហើយសំខាន់បំផ៊តគឺ ក៊មរក្នុជងវ័យសិកៃសាដៃលយើង 

ងាយសៃួលនឹងផ្តល់ថ្នៃំឱៃយ តាមរយៈសាលាមត្តៃយៃយ សាលាបឋមសិកៃសា សាលាមធៃយម 

សិកៃសាទូទាំងបៃទៃស ដៃលជាកៃ៊មងាយទទួលរងការកើតដង្កូវពៃូនជាងគៃឱៃយបានតាមទិសដៅ

ដៃលបានកំណត់។ លើសពីនៃះ លោកគៃូ អ្នកគៃូ ពៃមទាំងគរ៊សិសៃស និងគរ៊និសៃសិតនៅតាម 

គៃឹះសា្ថៃនបណ្តុះបណ្តៃលគៃូទាំងអស់ក៏នឹងទទួលបានការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូននៃះផងដៃរ។

ដើមៃបីឱៃយកម្មវិធីនៃះបានសមៃៃចនូវសមិទ្ធផលឈានដល់ទិសដៅ កៃសួងស៊ខាភិបាលបាន 

បង្កើតនូវកម្មវិធីផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ពៃូនដល់បៃជាជនគោលដៅ តាមរយៈសៃវាពិគៃៃះជំងឺនៅគៃប ់

សៃវាពិនិតៃយស៊ខភាពសាធារណៈ តាមរយៈសាលាមត្តៃយៃយ សាលាបឋមសិកៃសា សាលា 

មធៃយមសិកៃសា គៃឹះសា្ថៃនបណ្តុះបណ្តៃលគៃូ និងការផ្តល់សៃវាស៊ខភាពច៊ះតាមមូលដា្ឋៃនរួមមន

ការច៊ះចាក់ថ្នៃំបងា្កៃរ ការផ្តល់ថ្នៃំជីវជាតិអា សៃវាពនៃយារកំណើត និងការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន 

ចំោះកៃ៊មគោលដៅដូចជា ក៊មរអាយ៊ ១២ខៃ ដល់ ៥៩ខៃ សៃ្តីមនគភ៌មចាប់ពី ៤ខៃ ដល់ ៩ខៃ 

សៃ្តីកៃៃយពៃលសមៃៃល ក៊មរមិនបានចូលរៀនអាយ៊ពី ៦ឆ្នៃំ ដល់ ១៥ឆ្នៃំ និងសៃ្តីស្ថិតក្នុជងវ័យ 

បន្តពូជអាយ៊ពី ១៥ឆ្នៃំ ដល់ ៤៩ឆ្នៃំ។

គោលដៅនាការសិកាសា

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខៃកាមនឹង៖

v  យល់ចៃបាស់ពីកម្មវិធីផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន

v យល់ចៃបាស់ពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាដៃលចូលរួមសហការ

v ពងៃឹងការសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនានា

បៃធានបទទី១

រយៈពៃល ៣០នាទី

ទិសដៅនាកម្មវិធីជាតិកំចាត់ជម្ងឺពាូន 

និងគោលបំណងនាវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
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បច្ចុជបៃបន្ននៃះ កម្មវិធីផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន បានបញ្ជ្ៃៃបចូលទៅក្នុជងបៃព័ន្ធសាលារៀន និង 

សហគមន៍រួចទៅហើយ រីឯសកម្មភាពការងារក៏បាន និងកំព៊ងអន៊វត្តន៍ ក៏ប៉៊ន្តៃសកម្មភាពការងារ 

នៃះតៃូវពងៃឹង និងពងៃីកបន្ថៃម បើទោះបីជានៅមនឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចនៅក្នុជងតំបន់មួយ 

ចំនួន។ ដូច្នៃះកិច្ចសហការរវាងមណ្ឌលស៊ខភាព និងសាលារៀនតៃូវតៃពងៃឹង ដើមៃបីជួយដោះ

សៃៃយរួមគា្នៃនូវរាល់ឧបសគ្គ និងបញ្ជ្ៃក់ឱៃយចៃបាស់ពីភារៈកិច្ចទទួលខ៊សតៃូវរៀងៗខ្លួន និងកំណត ់

ថរាល់របាយការណ៍បៃចាំខៃតៃូវបានបញ្ចូលក្នុជងបៃព័ន្ធព័ត៌មមនស៊ខាភិបាល (HIS)។

សិកា្ខៃសាលានៃះនឹងជួយបំពៃញនូវរាល់ចន្លៃះខ្វះខាតទាំងអស់ ដើមៃបីជួយជំរ៊ញ និងធ្វើអោយ 

កម្មវិធីផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូននៅតាមសាលារៀន និងតាមរយៈសៃវាច៊ះមូលដា្ឋៃនបានល្អបៃសើរគៃប់

លំដាប់ថ្នៃក់ទាំងអស់។

ទិសដៅ

1. ជួយសា្តៃរស៊ខភាពបៃជាជនគោលដៅដៃលងាយរងគៃៃះអោយរួចផ៊តពីការឆ្លងនៃពពួក 

ដង្កូវពៃូន

2. បង្កើនការយល់ដឹង ផ្នៃកអនាម័យដល់សហគមន៍ ដើមៃបីទប់សា្កៃត់ការចំលងរាលដាល

នៃជំងឺដង្កូវពៃូន តាមរយៈការអប់រំស៊ខភាព

គោលបំណងន្រសិកា្ខ្រសាលា

1. កំណត់ពីម៊ខងារ និងការទទួលខ៊សតៃូវផ្នៃកស៊ខាភិបាល និងផ្នៃកអប់រំ ដើមៃបីធានា 

ថគៃៃប់ថ្នៃំពៃូន(Mebendazole/Albendazole) តៃូវបានផ្តល់ដល់ក៊មរក្នុជងវ័យសិសៃសា 

បានទៀងទាត់ ២ដងក្នុជងមួយឆ្នៃំ តាមកាលបរិច្ឆៃទចៃបាស់លាស់

2. កំណត់ពីនីតិវិធីនៃការធ្វើរបាយការណ៍ និងសំណើស៊ំថ្នៃំពៃូន (Mebendazole/Alben-

dazole) រវាងនាយកសាលា រោងចកៃ និងមណ្ឌលស៊ខភាព អោយទាន់ពៃលវៃលា 

និងមនបៃសិទ្ធិភាព

3. មណ្ឌលស៊ខភាពមនតួនាទីភារកិច្ច ផ្តល់ថ្នៃំពៃូន និងបៃមូលរបាយការណ៍ ពីនាយក 

សាលា រោងចកៃ និងពីសៃវាច៊ះមូលដា្ឋៃន

4. ពងៃឹងការពិនិតៃយតាមដាន និងការធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូននៅតាម

សាលារៀនរោងចកៃ ដោយសហការរវាងបៃព័ន្ធស៊ខាភិបាលគៃប់ថ្នៃក់ (ខៃត្ត/ររាជធានី 

សៃ៊កបៃតិបត្តិ មណ្ឌលស៊ខភាព) និងបៃព័ន្ធអប់រំគៃប់ថ្នៃក់ (ខៃត្ត/ររាជធានី កៃ៊ង/រសៃ៊ក/រ

ខណ្ឌ និងសាលារៀន)

5. ពងៃឹងការដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យថ្នៃំទំលាក់ពៃូនបៃភៃទ Mebendazole/Albendazole 

គៃប់កៃ៊មគោលដៅទាំងអស់ (ក៊មរអាយ៊ពី ១២-៥៩ខៃ  សិសៃសសាលា  ស្តៃីមនគភ៌មចាប់ពី 

តៃីមសទី២ និងស្តៃីកៃៃយពៃលសំរាល) ទៅក្នុជងបៃព័ន្ធព័ត៌មមន
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លទ្ធផលរំពឹងទុក

1. ផ្នៃកស៊ខាភិបាល ផ្នៃកអប់រំ និងផ្នៃករោងចកៃ នឹងពៃមពៃៀងលើម៊ខងារ និងការទទួល 

ខ៊សតៃូវទៅតាមផ្នៃករៀងៗខ្លួន ដោយតៃូវតៃដោះសៃៃយយ៉ៃងណ ដើមៃបីធានាថ 

គៃៃប់ថ្នៃំពៃូន (Mebendazole/Albendazole ) នឹងអាចផ្តល់ដល់សិសៃសាន៊សិសៃស និង

ស្តៃីបំរីការក្នុជងរោងចកៃអោយបានទៀងទាត់ ក្នុជងមួយឆ្នៃំ ២ដង

2. នីតិវិធីនៃការធ្វើរបាយការណ៍ សំណើស៊ំថ្នៃំពៃូន (Mebendazole/Albendazole) និង 

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នៃំពៃូន និងដំណើរការបានល្អបៃសើរ ហើយការអន៊វត្តន៍ សកម្មភាពកាងារ 

ដោយនាយកសាលា រោងចកៃ និងមណ្ឌលស៊ខភាព បៃពៃឹត្តទៅបានទាន់ពៃលវៃលា 

ដោយព៊ំមនបញ្ហៃ

3. កិច្ចសហការ រវាងបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព នាយកសាលារៀន និងរោងចកៃ ក្នុជង 

ការអន៊វត្តន៍ការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនដល់សិសៃសសាលា ២ដងក្នុជងមួយឆ្នៃំ នឹងបៃពៃឹត្តទៅ  

បានយ៉ៃងល្អបៃសើរ និងទាន់ពៃលវៃលា

4. ទិន្នន័យថ្នៃំពៃូន (Mebendazole/Albendazole) ដៃលបានផ្តល់អោយសិសៃសតាម 

សាលារៀន និងបៃជាជនចំណុច នៅមណ្ឌលស៊ខភាព និងសហគមន៍បានធ្វើ 

របាយការណ៍ យ៉ៃងតៃឹមតៃូវ ហើយធានាថទិន្នន័យទាំងនៃះនឹងតៃូវបញ្ចូលទៅក្នុជង 

បៃព័ន្ឋតព័ត៌មមននៃកៃសួងស៊ខាភិបាល
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ដង្កូវព្រូន

ពៃូន គឺជាពពួកបា៉ៃរា៉ៃស៊ីតចងៃៃម៉ៃយាងដៃលអាចមននៅក្នុជងរាងកាយរបស់មន៊សៃស សត្វ ហើយ 

ដៃលរស់នៅដោយបឺតសៃូបយកជីវជាតិពីមន៊សៃសឬសត្វដើមៃបីចិញ្ចឹមជីវិត។ តើហៃត៊អ្វីបានជា 

ពួកវាចូលក្នុជងរាងកាយមន៊សៃសយើង ដោយយើងមិនបានដឹងសោះ? ពៃូនខ្លះអាចមើលឃើញ

នៅពៃលវាចៃញមកកៃៃតាមលាមកជួនកាលពៃូនអាចចៃញមកកៃៃតាមមត់។ ពៃូនខ្លះតូចៗ 

ណស់យើងមិនអាចមើលឃើញវាទៃ តៃយើងអាចមើលវាឃើញតាមរយៈការពិនិតៃយលាមក 

ដោយឧបករណ៍មីកៃូទសៃសន៍។

គៃូសមៃបសមៃួលវគ្គបណ្តុះបណ្តៃល ធ្វើបទបងា្ហៃញអំពីបៃភៃទដង្កូវពៃូន ដៃលកម្មវិធីជាតិបាន 

សិកៃសាសៃៃវជៃៃវឃើញនៅក្នុជងបៃទៃសកម្ពុជជាដោយបញ្ជ្ៃក់ពីភាពប៉ះពាល់ដល់បញ្ហៃស៊ខភាព

ជាសាធារណៈ ដល់បៃជាពលរដ្ឋតមនជាអាទិ៍ៈ

គោលដៅនាការសិកាសា

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខៃកាមនឹង៖

v  យល់ចៃបាស់ពីដង្កូវពៃូនដៃលមននៅក្នុជងបៃទៃសកម្ពុជជា

v យល់ចៃបាស់ពីតំបន់ចំលងខ្ពស់នៃជំងឺស៊ីស្តូ

v យល់ចៃបាស់ពីតំបន់ចំលងខ្ពស់នៃជំងឺពៃូនអំបោះ

v យល់ដឹងពីកតា្តៃចំលង និងបៃភពចំលងនៃដង្កូវពៃូនគៃប់បៃភៃទ

v យល់ដឹងពីវដ្តនៃការចំលងដង្កូវពៃូនគៃប់បៃភៃទក្នុជងខ្លួនមន៊សៃស

v យល់ដឹងពីវដ្តនៃការចំលងដង្កូវពៃូនគៃប់បៃភៃទក្នុជងខ្លួនភា្នៃក់ងារចំលង

v ពនៃយល់បងា្ហៃញពីរបៀបឆ្លងនៃពពួកដង្កូវពៃូន

v ផលវិបាកនៃអ្នកកើតជំងឺសី៊ស្ត ូនិងពៃនូអំបោះបៃសិនបើគា្មៃនការពៃយាបាលទាន់ពៃលវៃលា

បៃធានបទទី២

រយៈពៃល ៥៤០នាទី
ជំងឺបង្កដោយដង្កូវពាូនដាលបាទះឃើញញឹកញាប់នៅកម្ពុជា
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1. ដង្កូវពាូនចំលងតាមដ ី(Soils-Transmitted Helminth)

ក. ពាូនចង្កឹះ (Ascaris lumbricodes)

 ពនៃយល់ពីការចំលងរោគ

 កតា្តៃបង្កអោយមនការចំលង

 បៃភពចំលង

 អំពីវដ្តនៃការចំលងជំងឺពៃូនចង្កឹះ

 ទីតាំងដង្កូវពៃូននៅក្នុជងខ្លួនមន៊សៃស សត្វ

 ការវិវត្តន៍ពងពៃនូចង្កះឹនៅនឹងបរិសា្ថៃន (ដី)

 ផលវិបាកនៃការផ្ទុជកពៃូនចង្កឹះ

ខ. ពាូនរំពាត់សាះ (Trichuris trichiura)

 ពនៃយល់ពីការចំលងរោគ

 កតា្តៃបង្កអោយមនការចំលង

 បៃភពចំលង

 អំពីវដ្តនៃការចំលងជំងឺពៃូនចង្កឹះ

 ទីតាំងដង្កូវពៃូននៅក្នុជងខ្លួនមន៊សៃស សត្វ

 ផលវិបាកនៃការផ្ទុជកពៃូនចង្កឹះ

គ. ដង្កូវពាូនអៀន (Enterobius vermicuralis)

 ពនៃយល់ពីការងាយចំលងនៃពៃូនអៀន

 កតា្តៃបង្កអោយមនការចំលង

 បៃភពចំលង និង ការចំលងដោយខ្លួនឯង

 អំពីវដ្តនៃការចំលងជំងឺពៃូនអៀន

 ទីតាំងដង្កូវពៃូនអៀននៅក្នុជងខ្លួនមន៊សៃស

 ការវិវត្តន៍ពងពៃូនអៀន

 ផលវិបាកនៃការផ្ទុជកពៃូនអៀន
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ពងពៃូនអៀនដៃលពិនិតៃយឃើញលើក៊មរមតៃ្តយៃយនៅបៃទៃសកម្ពុជជា

ឃ. ពាូនទំពក់ (Hookworms)

 ពនៃយល់ពីការចំលងរោគ

 កតា្តៃបង្កអោយមនការចំលង

 បៃភពចំលង

 អំពីវដ្តនៃការចំលងជំងឺពៃូនចង្កឹះ

 ទីតាំងដង្កូវពៃូននៅក្នុជងខ្លួនមន៊សៃស សត្វ

 ផលវិបាកនៃការផ្ទុជកពៃូនទំពក់

ង. ដង្កូវពាូនអង្គីលីល ឬពាូនសសា (Strongyloide stercoralis)

 ពនៃយល់ពីការចំលងដង្កូវពៃូនអង្គីលីល

 ភាពសាុៃំញាុៃំនៃការចំលងដង្កូវពៃូនសសៃ

 បៃភពចំលង និងការចំលងដោយខ្លួនឯង

 អំពីវដ្តនៃការចំលងជំងឺដង្កូវពៃូនសសៃ

 ទីតំាងដង្កវូពៃនូសសៃនៅក្នុជងខ្លនួមន៊សៃស សត្វ

 ការវិវត្តន៍នៃកូនដង្កូវពៃូនសសៃនៅនឹងដី

 ផលវិបាកនៃការផ្ទុជកពៃូនសសៃ
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ព័ត៌មានអាពីដាមីសាសា្តរបស់ពាូនជំងឺពាូនអង្គីលីលឬពាូនសសានៅបាទាសកម្ពុជជា

អតៃៃបៃៃវា៉ៃទៃបង់នៃជំងឺពៃូនអង្គីលីល ឬពៃូនសសៃតាមកៃ៊មអាយ៊លើបៃជាជន២៣៩៦នាក់ 

នៅក្នុជងខៃត្តពៃះវិហារនាឆ្នៃំ២០១០។ លទ្ធផលបានបញ្ជ្ៃក់ថទាំងក៊មរ និងមន៊សៃសធំ អតៃៃ 

កើតជំងឺនៃះ គឺមនអតៃៃបៃហាក់បៃហៃលគា្នៃគឺ >40%។

2. ជំងឺសុីស្តូសូមីញ៉ាសុីសមាគង្គី (Schistosoma mekongi)

គៃូឧទ្ទៃសនាមរៀបរាប់ពនៃយល់ពីជម្ងឺស៊ីស្តូមៃគង្គី ដៃលមននៅក្នុជងបៃទៃស និងពីបញ្ហៃចំោះ 

ម៊ខ។ ជំងឺស៊ីស្តូកើតមននៅក្នុជងខៃត្តស្ថិតនៅតាមទន្លៃមៃគង្គតៃ២ប៉៊ណោ្ណៃះគឺខៃត្តកៃចៃះ (សៃ៊ក 

សំបូរ និងសៃ៊កកៃចៃះ) និងខៃត្តស្ទឹងតៃៃង (សៃ៊កសៀមបូក ថទៃបាបរិវា៉ៃត់ សៃសាន និង 

សៃក៊ង)។

ជំងឺស៊សី្តមូនកើតតៃនៅតំបំន់តាមដងទន្លៃមៃគង្គ នៃខៃត្តស្ទងឹតៃៃង និងកៃចៃះ ក្នុជងបៃទៃសកម្ពុជជា 

ដៃលជាកន្លៃងមនល័ក្ខខ័ណ្ឌអៃកូសាស្តៃអំណោយផលសមៃៃប់ការចំលងជំងឺ។ នៅបៃទៃស 

កម្ពុជជាជំងឺនៃះបង្កទៃបើងដោយពៃូនស៊ីស្តូសូម៉ៃមៃគង្គី (Schistosoma mekongi) ហើយភា្នៃក់ងារ 

ចម្លង គឺបៃភៃទខៃយង Neotricuta aperta (ខៃយងខា្លៃ) ដៃលទំ និងរស់នៅក្នុជងបៃហោងថ្មក្នុជងទន្លៃ 

មៃគង្គ នៅពៃលទឹកសៃក ថ្មនះលៃចចៃញពីទឹកពាក់កណ្តៃល។  សត្វចត៊បាទ ជាពិសៃសសត្វឆ្កៃ 

ក៏ទទួលរងការចំលងជំងឺស៊ីស្តូដៃរ វាក៏ជាអ្នកផ្ទុជកភា្នៃក់ងារចំលងដ៏សំខាន់ក្នុជងការចម្លងបន្ត។ 

ចំនួនបៃជាជន ដៃលបៃឈមម៊ខនឹងការឆ្លងតៃូវបានគៃបា៉ៃន់សា្មៃនថជាង ៨ម៊ឺននាក់។ ម៊នពៃល 

ដៃលវិធានការគៃប់គៃងជំងឺនៃះតៃូវបានបង្កើតឡើង អតៃៃបៃៃវា៉ៃទៃបង់នៃអ្នកកើតជំងឺស៊ីស្តូ នៅ 

តំបន់ចម្លងខ្ពស់នៃជំងឺនៃះ គឺមនរហូតដល់ជាង ៧០% នៅក្នុជងចំណោមក៊មរសិសៃសសាលា 

និង៤៩%ចំោះបៃជាជនទូទៅ។ ការចម្លងនៃជំងឺកើតមនទៃបើងនៅរដូវទឹកសមៃក នាច៊ង 

រដូវបៃៃំង ចាប់ពីខៃក៊ម្ភៈ ដល់មៃសា ដៃលពៃលនះ ទឹកទន្លៃសៃករាក់ និងក្តៃឧណ្ហៗ។ មន 

កតា្តៃជាចៃើនដៃលបៃឈមម៊ខចំោះការចំលងនៃជំងឺ គឺសកម្មភាពប៉ះពាល់ផ្ទៃល់នឹងទឹកទន្លៃ  
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ផានការយុទ្ធសសាស្តាសំរាប់គាប់គាងជំងឺសុីស្តូ

 យ៊ទ្ធនាការផ្តល់ថ្នៃំពៃយាបាលជាសមូហភាពដល់បៃជាជនរស់នៅតំបន់បៃឈម

 សិកៃសាសៃៃវជៃៃវ និងតាមដានជាបៃចាំនៅតំបន់ចំលងខ្ពស់នៃជំងឺ (ពិនិតៃយលាមកមន៊សៃស  

និងសត្វដូចជា គោ កៃបី ឆ្កៃ និងជៃូក)

 សិកៃសាសៃៃវជៃៃវពីភា្នៃក់ងារចំលង (ខៃយងខា្លៃ)

 អប់រំបៃជាជនក្នុជងសហគមន៍អោយយល់ដឹងពីវិធានការណ៍ការពារ

ដូចជាក៊មរហៃលទឹកការបោកគក់របស់ស្តៃី និងសកម្មភាពនៃសាទ។ វិធានការណ៍គៃប់គៃង 

ទប់សា្កៃត់ការចំលងជំងឺរាប់ទំាងការពៃយាបាលជាសមូហភាពដោយថ្នៃបំៃៃសី៊កង់តៃល (Praziquantel)  

តៃូវបានអន៊វត្ត ចាប់តាំងពីឆ្នៃំ១៩៩៦មកម្លៃះ។

ពនាយល់សិកា្ខាមអោយបានដឹងចាបាស់អំពី

 កតា្តៃបង្កអោយមនការចំលង

 ភា្នៃក់ងារចំលងនៃជម្ងឺស៊ីស្តូ

 អំពីវដ្តនៃការចំលងជំងឺសី៊ស្តលូើមន៊សៃស សត្វ

 ការវិវត្តន៍ពងពៃូនស៊ីស្តូក្នុជងខៃយងខា្លៃ  

(ភា្នៃក់ងារចម្លង)

 ផលវិបាកនៃការកើតជំងឺស៊ីស្តូ

ភា្នៃក់ងារចម្លង៖ ខៃយងខា្លៃ (Neotricuta aperta)

អ្នកជំងឺស៊ីស្តូដៃលមនផលវិបាកម៊នអន៊វត្តការពៃយាបាលជាសមូហភាព   
(សិកា្ខៃកាមគួរតៃតៃូវដឹងពីបញ្ហៃនៃះ)
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3. ជំងឺពាូនក្នុជងថ្លើម (Opisthorchis viverrini)

ក្នុជងបៃទៃសកម្ពុជជា ជំងឺពៃនូក្នុជងថ្លើមដៃលបង្កដោយបៃភៃទពៃនូ Opisthorchis viverrini ភាគចៃើន 

កើតនៅលើបៃជាជនដៃលមនទំលាប់ចូលចិត្តបរិោគភា្លៃតៃី ខៃយងឆៅ ឬចំអិនមិនបានឆ្អិនល្អ។ 

ទំលាប់នៃការបរិោគម្ហូបអាហារឆៅមនជាទូទៅនៅចៃើនតំបន់ក្នុជងបៃទៃស។ តាមការសៃៃវ 

ជៃៃវក្នុជងពៃលបច្ចុជបៃបន្ននៃះ បានបងា្ហៃញអោយឃើញថ បៃជាជនដៃលកំព៊ងរស់នៅក្នុជងសៃ៊ក 

មួយចំនួនប៉ៃកភូមិភាគទកៃសិណ និងនិរតីនៃបៃទៃស ជាពិសៃស គឺបណ្តៃខៃត្តដៃលមនពៃំ 

បៃទល់ជាប់ជាមួយបៃទៃសវៀតណម និងទៃបាវដៃលអតៃៃអ្នកមនផ្ទុជកជំងឺពៃូនក្នុជងថ្លើម ដៃល 

បង្កដោយបៃភៃទពៃូន Opisthorchis viverrini ចន្លៃះពី 1–54%។

បង្ហាញ និងពនាយល់សិកា្ខាមអំពី

 កតា្តៃបង្កអោយមនការចំលង

 អំពីវដ្តនៃការចំលងជំងឺពៃូនថ្លើម 

លើមន៊សៃស សត្វ

 ការវិវត្តន៍ពងពៃូនថ្លើមក្នុជងខៃយង 

(ភា្នៃក់ងារចម្លងទី១)

 ការវិវត្តន៍កូនដង្កូវពៃូនថ្លើមក្នុជងតៃី 

(ភា្នៃក់ងារចម្លងទី២)

4. ជំងឺពាូនអំបោះ  (Lymphatic filariasis)

ជំងឺពៃូនអំបោះ (LF) ជាជំងឺបង្កដោយដង្កូវ Wucheraria bancrofti។ នៅបៃទៃសកម្ពុជជា 

យើងជំងឺនៃះកើត និងរាតតៃបាតនៅក្នុជងខៃត្តចំនួន៤។ បៃទៃសកម្ពុជជាបានធ្វើការជាមួយកម្មវិធ ី

សកលដោយតាំងចិត្តល៊បបំបាត់ជំងឺនៃះអោយអស់ពីបៃទៃសរបស់ខ្លួន។ ការគូសផៃនទបីញ្ជ្ៃក ់

ពីតំបន់កើតជំងឺពៃូនអំបោះទូទាំងបៃទៃសតៃូវបានធ្វើឡើង និងបញ្ចប់នៅក្នុជងឆ្នៃំ២០០៤។ មន 

សៃ៊កចំនួន១៨ នៅក្នុជងខៃត្ត៤ គឺខៃត្តរតនគីរី (សៃ៊កទាំង៩) ខៃត្តស្ទឹងតៃៃង (សៃ៊កទាំង៥) 

ខៃត្តពៃះវិហារ (សៃ៊ករវៀង) និងសៀមរាប (សៃ៊ក៣: សៃ៊កសៀមរាប វា៉ៃរិន និងអង្គរជ៊ំ) តៃូវបាន 

ចាត់ទ៊កថតំបន់ដៃលកំព៊ងមនការចំលងជំងឺពៃនូ។ ដោយមនផៃនការយ៊ទ្ធសាស្តៃចៃបាស់លាស់

ក្នុជងការល៊បបំបាត់ជំងឺពៃូននៃះ ដៃលបានដំណើរការតាំងពីឆ្នៃំ២០០៥មក កាលពីឆ្នៃំ២០០៩នៃះ 

កម្មវិធីជាតិបានសំរៃចរួចរាល់ហើយ នូវការការពៃយាបាលជាសមូហភាព (MDA) ជ៊ំ ទី៥។
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ពនាយល់សិកា្ខាមអំពី

 កតា្តៃបង្កអោយមនការចំលង 

 អំពីវដ្តនៃការចំលងជំងឺពៃូនអំបោះ

 ក្នុជងខ្លួនមន៊សៃស

 ការវិវត្តន៍កូនដង្កូវពៃូនក្នុជងខ្លួនមូស

 (ភា្នៃក់ងារចម្លង)

សា្ថានាពជំងឺបច្ចុជបាបន្ននាជំងឺពាូនអំបោះ

 បញៃឈប់ការផ្តល់ថ្នៃំពៃយាបាលដោយសមូហភាពដល់បៃជាជនដៃលរស់នៅតំបន់បៃឈម

នឹងជំងឺ

 ពិនិតៃយតាមដានដោយធ្វើការសៃៃវជៃៃវលើក៊មរអាយ៊ពី ៦-៧ឆ្នៃំ តាមរយៈការតៃស្ត 

រហ័សមើលអង់ទីហៃសៃនកៃៃងនៅមនការចំលងកៃៃយពីការពៃយាបាលដោយ ថ្នៃំបាន 

៥ជ៊ំហើយ

 អប់រំបៃជាជននៅក្នុជងសហគមន៍ស្តីពីវិធានការការពារ

 ពិនិតៃយ ថៃទាំអ្នកជំងឺដៃលមនផលវិបាកនៃជំងឺរួចហើយ
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មូលហ្រតុដ្រលបណា្ត្រលអោយកើតព្រូន

ជំងឺពៃូនភាគចៃើនកើតមនឡើងបណ្តៃលមកពីការខ្វះការយល់ដឹង និងយកចិត្តទ៊កដាក់អំពី 

អនាម័យ ក៊មរជាចៃើនទំលាប់ជ៊ះពាសវាលពាសកាលនៅកៃបៃរផ្ទះឬក្នុជងគ៊ម្ពៃធពៃៃជិតៗផ្ទះ និង 

ភូមិដៃលខ្លូនរស់នៅ។ មូលហៃត៊ផៃសៃងៗទៀតដូចជា ការបៃើបៃៃស់ទឹកមិនសា្អៃត ញាុៃំទឹកឆៅ 

ញាុៃំបន្លៃ ឬផ្លៃឈើមិនបានលាងសំអាតម៊នពៃលបរិោគ និងទំលាប់បរិោគតៃីសាច់ឬសាច ់

ចំអិនមិនបានឆ្អិនល្អ ដើរជើងទទៃរ ដៃមិនសា្អៃតយកមកលូកមត់ ឬចាប់កាន់អាហារញាុៃំជាដើម។

បន្ថៃមលើនៃះទៀត សត្វរ៊យជាភា្នៃក់ងារសំខាន់ក្នុជងការចំលងមៃរោគផៃសៃងៗជាចៃើន។ រ៊យអាច

ទំលើលាមកសំរាមឬទំលើគំរង់ខ្មៃចសត្វ ហើយរ៊យក៏ចូលចិត្តទំលើអាហាររបស់យើងដៃរ។ នៅ

ពៃលរ៊យទំលើអាហារវានឹងបនៃសល់ទ៊កមៃរោគនៅលើចំណីអាហាររបស់អ្នកដៃលបណ្តៃលអោយ 

អ្នកកើតជំងឺ។ អ្នកអាចកើតជំងឺរាគរូស ក្អួតចង្អៃរ ឈឺោះ....ហើយកើតជំងឺពៃូននៅក្នុជងោះ។

លក្ខណៈសំគាល់អ្នកកើតជំងឺព្រូន

ចំោះក៊មរ គឺមនរាងកាយស្លៃកសា្លៃងំ ឧសៃសាហ៍ច៊កោះ រាគ ក្អតួ ជួនកាលមនក្តៃខ្លនួ រមស់គូថ 

ក៊មរញាុៃំចៃើនតៃមិនធំធាត់ អត់មនកំលាំង សៃកទំងន់ ពៃលគៃងមនភាពរសាប់រសល់ 

គៃងមិនសូវលក់សៃួល ធំោះ។

គោលដៅនាការសិកាសា

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខៃកាមនឹង៖

v  អាចពណ៌មនាបានពីមូលហៃត៊បណ្តៃលឲៃយកើតពៃូន

v យល់ចៃបាស់ពីរោគសញ្ញៃពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតពៃូន

v អាចពនៃយល់បានពីផលវិបាកដៃលបង្កដោយដង្កូវពៃូន

v អាចពនៃយល់បងា្ហៃញបានពីកៃបួនអនាម័យ

បៃធានបទទី៣

រយៈពៃល ៦០នាទី
មូលហាតុបណ្តាលអោយកើតពាូន
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ផលវិបាក

 ពៃូនវាជញ្ជក់យករសជាតិអាហារដៃលក៊មរបរិោគ ជាហៃត៊ធ្វើអោយក៊មរមនជំងឺ 

កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ បាត់បង់កំលំាងពលកម្ម ស្លៃកសា្លៃំង ខៃសាយបញ្ញៃ សា្មៃរតី យឺតយ៉ៃវ 

ក្នុជងការរីកធំធាត់

 ពៃូនចង្កឹះ វាអាចចាក់សៃៃះមូលផ្តុជំគា្នៃចៃើន បណ្តៃលអោយស្ទះោះវៀន តំរូវអោយ 

ធ្វើការវះកាត់

 ពៃូនទំពក់វាភា្ជ្ៃប់ខ្លួនវាដោយថ្ពក់ទៅនឹងជញ្ជ្ៃំងោះវៀន រួចវាបឺតឈាម បណ្តៃលអោយ 

មនជំងឺស្លៃកសា្លៃំង រាគ មួលោះ ធា្លៃក់តៃសាល់គូថ

វិធីការពារទប់សា្ក្រត់ការឆ្លងរាលដាលន្រដង្កូវព្រូនោះវៀន

ក៊មរទាំងទៃបាយតៃូវចងចាំអោយបានចៃបាស់ អំពីកៃបួនអនាម័យក្នុជងការការពារជំងឺពៃូន ក៏ដូចជា 

ការពារជំងឺ ឆ្លងផៃសៃងៗទៀតដៃរ។

ត្រូវអនុវត្តន៍ជារៀងរាល់ថ្ង្រអំពីក្របួនអនាម័យដូចតទៅ

 លាងសំអាតដៃនឹងសាបូ៊ ម៊នពៃលចាប់កាន់ចំណីអាហារ និងកៃៃយពៃលបន្ទៃបង់ហើយ

 តៃូវញាុៃំទឹកដាំព៊ះ

 តៃូវញាុៃំចំណីអាហារដៃលចំអិនឆ្អិនបានល្អ ហើយគៃបអោយជិតក៊ំអោយរ៊យរោម

 បន្លៃ ឬផ្លៃឈើ ម៊ននឹងយកទៅញាុៃំតៃូវលាងទឹកអោយបានសា្អៃត

 ចាំបាច់តៃូវពាក់សៃបៃកជើងជានិច្ច

 អនាម័យខ្លួនបៃៃណ

 តៃូវបៃើបង្គន់អនាម័យ
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ដោយហៃត៊ថបៃទៃសកម្ពុជជាមនអាកាសធាត៊ក្តៃហើយសើមដៃលបង្កភាពងាយសៃួលដល់ 

ការចំលងជំងឺដង្កូវពៃូនដៃលឆ្លងតាមដី ពៃមទាំងកង្វះអនាម័យនៅក្នុជងទំលាប់ការងារបៃចាំជីវិត 

មួយចំនួនដូចជា ការបៃើបៃៃស់លាមកមន៊សៃសមកធ្វើជាជីជាដើម ទើបបៃទៃសកម្ពុជជាយើងមន

អតៃៃជំងឺដង្កូវពៃូនដៃលឆ្លងតាមដីខ្ពស់ និងកើតមននៅពាស់ពៃញបៃទៃស។ នៅឆ្នៃំ២០០២ 

អតៃៃបៃៃវា៉ៃឡង់របស់ពៃូនចង្កឹះ (A. lumbricoides) មនពី 40%ដល់ 63% ហើយពៃូនរំពាត់សៃះ  

(T. trichiura) មនពី 15 ដល់ 60% និងពៃូនទំពក់ (Hookworms) មនពី 20 ដល់ 83%  

ពៃមជាមួយ និងអតៃៃអ្នកកើតពៃនូចៃើនម៊ខមនពី 60 ដល់ 70%។ មនបៃជាជនកម្ពុជជាបៃហៃល 

ជាជាង៨លាននាក់ ដៃលគៃគិតថកំព៊ងមនហានិភ័យបៃឈមនឹងការឆ្លងជំងឺដង្កូវពៃូនដៃលឆ្លង 

តាមដី។ អ្នកដៃលងាយប៉ះពាល់ជាងគៃមន ក៊មរវ័យជិតចូលរៀន ក៊មរក្នុជងវ័យសិកៃសា និងស្តៃ ី

ក្នុជងវ័យបន្តពូជ។ ផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដៃលបណ្តៃលមកពីជំងឺដង្កូវពៃូនដៃលឆ្លងតាមដី 

រួមមន កង្វះឈាម កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ និងម៊ខងារការបឺតសៃូបយកវីតាមីនអាមិនបានល្អ។

តាមការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវថ្មីៗនៃះ បានបងា្ហៃញអោយឃើញថជំងឺពៃូនអង្គីលីស ឬពៃូនសសៃ  

(S. stercoralis) ក៏ជាបញ្ហៃស៊ខភាពសារធារណដ៏ចំបងដៃរនៅក្នុជងបៃទៃសកម្ពុជជាយើង។ អង្គលីីស 

មិនតៃឹមតៃជាដង្កូវពៃូនដៃលអាចឆ្លងតាមដីបានប៊៉ណោ្ណៃះទៃតៃវាក៏អាចធ្វើការចំលងដោយខ្លួនឯង 

នៅក្នុជងខ្លួនមន៊សៃសដៃរ (Autoinfection) នៃះជាមូលហៃត៊នាំឱៃយឈានដល់សា្លៃប់ជាពិសៃស 

ចំោះអ្នកដៃលមនបៃពន្ធ័ការពារខ្លួនខៃសាយ។ Ivermectin  ជាថ្នៃំមួយដៃលយើងឃើញថមន 

បៃសិទ្ធិភាពក្នុជងការពៃយាបាលជំងឺពៃូនអង្គីលីសឬពៃូនសសៃនៃះ។

ឯកសារកៃបួនណៃនាំសំណូមពរអោយអន៊វត្តន៍ការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនដល់ក៊មរក្នុជងវ័យសិកៃសា 

ទាំងអស់តាមរយៈកម្មវិធីទំលាក់ពៃូននៅតាមសាលារៀន និងក៊មរតៃៀមចូលសាលារៀន 

(១២-៥៩ខៃ) តាមរយៈសៃវាច៊ះមូលដា្ឋៃនដោយមិនមនគិតពីអតៃៃបៃៃវ៉ាៃឡង់ ដោយហៃត៊ថ 

ការពៃយាបាលជៃើសរីសតៃអ្នកដៃលមនវត្តមនដង្កូវពៃូន គឺមិនអាចធ្វើទៅបានទៃនៅក្នុជងបៃទៃស 

កម្ពុជជា។ ចំណៃកឯសមជិកសហគមន៍ដទៃទៀត ជាពិសៃសស្តៃីក្នុជងវ័យបន្តពូជក៏តៃូវតៃផ្តល់ថ្នៃំ

គោលដៅនាការសិកាសា

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខៃកាមនឹង៖

v  អាចយល់ដឹងពីសា្ថៃនភាពបច្ចុជបៃបន្ននៃជំងឺពៃូននៅបៃទៃសកម្ពុជជា

v យល់ចៃបាស់ពីកៃ៊មអាយ៊ដៃលងាយបៃឈមនឹងការចំលងជំងឺពៃូន

v យល់ចៃបាស់ពីយ៊ទ្ធនាការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនដល់កៃ៊មគោលដៅនៅបៃទៃសកម្ពុជជា

v អាចពនៃយល់ពីយ៊ទ្ធសាស្តៃនៃការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនដល់កៃ៊មគោលដៅ

បៃធានបទទី៤

រយៈពៃល ១២០នាទី

ការផ្តល់ថ្នាំទំលាក់ពាូន Mebendazole/Albendazole 

ដល់កាុមគោលដៅនៅបាទាសកម្ពុជា
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ពៃូន ដោយផ្អៃកលើអតៃៃបៃៃវា៉ៃទៃបង់នៃដង្កូវពៃូនតាមរយៈការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវ។

ក្នុជងបៃទៃសកម្ពុជជា ថ្នៃំមៃបង់ដាសៃសូល ឬអាល់បង់ដាសៃសូល (Mebendazole/Albendazole)  

តៃូវបានទទួលសា្គៃល់យ៉ៃងទូលំទូលាយតាមមូលដា្ឋៃនសាលាដៃលមនកម្មវិធីទំលាក់ពៃូន និង 

តាមរយៈសៃវាច៊ះតាមមូលដា្ឋៃនដោយរួមបញ្ចូលជាមួយកម្មវិធីចាក់ថ្នៃំបងា្កៃរ និងកម្មវិធីផ្តល់ 

អាហាររូបត្ថម្ភ។ ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនមៃបង់ដាសៃសូល ឬអាល់បង់ដាសៃសូល  (Mebendazole/Alben-

dazole) តៃូវផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈ មន្ទីរស៊ខាភិបាលខៃត្ត សៃ៊កបៃតិបត្តិ និងមណ្ឌលស៊ខភាព។  

ការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនជាទូទៅនឹងតៃូវបានអន៊វត្តន៍នៅសាលារៀន រោងចកៃ និងតាមរយៈសៃវា 

ច៊ះតាមមូលដា្ឋៃន រួមសហការជាមួយនឹងមន្ទីរស៊ខាភិបាលខៃត្ត មន្ទីរអប់រំយ៊វជន និងកីឡាខៃត្ត  

មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តៃលវិជា្ជ្ៃជីវៈខៃត្ត សៃ៊កបៃតិបត្តិ មណ្ឌលស៊ខភាព និងអង្គការកៃៃ 

រដា្ឋៃភិបាលនានា។ល។

ក្រុមគោលដៅដ្រលត្រូវផ្តល់ថ្ន្រំទម្ល្រក់ដង្កូវព្រូន

1. សិសាស និងគាូ តាមសាលារៀនសាារណៈ និងឯកជន

 ក៊មរមត្តៃយៃយសិកៃសា (ទាំង២ភៃទ)

 ក៊មរបឋមសិកៃសា (ទាំង២ភៃទ)

 សិសៃសមធៃយមសិកៃសាបឋមភូមិ (ទាំង២ភៃទ)

 សិសៃសមធៃយមសិកៃសាទ៊តិយភូមិ (ទាំង២ភៃទ)

 គរ៊សិសៃសនៅតាមគៃឹះសា្ថៃនបណ្តុះបណ្តៃលគៃូ (ទាំង២ភៃទ) ២៦ខៃត្ត/ររាជធានី ទូទាំង 

បៃទៃស

2. តាមសហគមន៍ទូទាំងរាជានី ខាត្ត 

 ក៊មរតៃៀមចូលសាលាអាយ៊ចាប់ពី ១២-៥៩ ខៃ (ទាំង២ភៃទ)

 ក៊មរសិសៃសសាលាដៃលព៊ំទាន់បានថ្នៃំលៃបក្នុជងកំទៃបុជងពៃលផ្តល់ថ្នៃំនៅសាលារៀន និង 

ក៊មរដៃលព៊ំបានចូលរៀន ឬក៊មរបោះបង់ចោលការសិកៃសា (ទាំង២ភៃទ)

 សៃ្តីស្ថិតក្នុជងវ័យបន្តពូជអាយ៊ចាប់ពី១៥-៤៩ឆ្នៃំ (រួមបញ្ចូលទាំងសៃ្តីមនគភ៌មចាប់ព ី

តៃីមសទី២ និងសៃ្តីកៃៃយពៃលសមៃៃល)៖

 សៃ្តីនៅតាមសហគមន៍

 សៃ្តីធ្វើការនៅរោងចកៃ/រសហគៃៃស
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យុទ្ធសាស្រ្តន្រការផ្តល់ថ្ន្រំទម្ល្រក់ដង្កូវព្រូន

 ក៊មរអាយ៊ ១២-៥៩ខៃ អាចទទួលថ្នៃំគៃៃប់ម៉ៃបង់ដាហៃសូល ឬអាល់បង់ដាសៃសូល ១ដូស 

(លៃបតៃម្តង) ឱៃយបានទៀងទាត់យ៉ៃងហោចណស់១ដងក្នុជង១ឆ្នៃំ តាមរយៈ

 មត្តៃយៃយសាលារៀន កៃៃមការតៃួតពិនិតៃយពីគៃូបៃចាំថ្នៃក់ និងនាយកសាលា ដោយ

មនការគាំទៃពីប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាព

 ការផ្តល់សៃវាស៊ខភាពច៊ះតាមមូលដា្ឋៃន ដូចជាការច៊ះចាក់ថ្នៃំបងា្កៃរ ការផ្តល់ថ្នា ំ

ជីវជាតិអា និងការពិគៃៃះជំងឺតាមសៃវាស៊ខភាពសាធារណៈ

 ក៊មរ/រយ៊វវ័យក្នុជងវ័យសិកៃសាតៃូវតៃបានទទួលថ្នៃំគៃៃប់ម៉ៃបង់ដាហៃសូល ឬអាល់បង់ដាហៃសូល 

១ដូស(លៃបតៃម្តង) ឱៃយបានទៀងទាត់យ៉ៃងហោចណស់១ដងក្នុជង១ឆ្នៃំ តាមរយៈ

 សាលារៀន (សាធារណៈ និងឯកជន) កៃៃមការតៃួតពិនិតៃយពីគៃូបៃចាំថ្នៃក់ ន ិង  

នាយកសាលា ដោយមនការគាំទៃពីប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាព

 ការផ្តល់សៃវាស៊ខភាពច៊ះតាមមូលដា្ឋៃន និងការពិគៃៃះជំងឺតាមសៃវាស៊ខភាព 

សាធារណៈ

 សៃ្តីស្ថិតក្នុជងវ័យបន្តពូជអាយ៊ ១៥-៤៩ឆ្នៃំ (សៃ្តីមនគភ៌មចាប់ពីតៃីមសទី២ និងសៃ្តីកៃៃយ 

ពៃលសមៃៃល លើកលៃងតៃសៃ្តីមនគភ៌មចាប់នៅតៃីមសដំបូង) អាចទទួលថ្នៃំគៃៃប ់

ម៉ៃបង់ដាហៃសូល ឬអាល់បង់ដាសៃសូ ១ដូស (លៃបតៃម្តង) ឱៃយបានទៀងទាត់យ៉ៃងហោច

ណស់១ដងក្នុជង១ឆ្នៃំ តាមរយៈ

 ការផ្តល់សៃវាស៊ខភាពតាមមូលដា្ឋៃន ដូចជាការច៊ះចាក់ថ្នៃំបងា្កៃរ ការផ្តល់ថ្នៃំ 

ជីវជាតិអា សៃវាពនៃយារកំណើត និងការពិគៃៃះជំងឺតាមសៃវាស៊ខភាពសាធារណៈ

 ការផ្តល់សៃវាស៊ខភាពនៅតាមរោងចកៃ/រសហគៃៃស
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យុទ្ធសាស្រ្តក្នុជងការពង្រឹងការផ្តល់ថ្ន្រំទំលាក់ព្រូនដល់ក្រុមគោលដៅអោយមនប្រសិទ្ធិ
ភាពខ្ពស់

 ពងៃឹងចំណៃះដឹង និងជំនាញស្តីពីការគៃប់គៃងកម្មវិធីដង្កូវពៃូនដល់មន្តៃីស៊ខាភិបាល 

គៃប់ជាន់ថ្នៃក់ ចាប់ពីថ្នៃក់ខៃត្ត សៃ៊កបៃតិបត្តិ និងមណ្ឌលស៊ខភាព រួមទាំងដៃគូសហការ 

ជាពិសៃសនាយកសាលានៃកៃសួងអប់រំយ៊វជន និងកីទៃបា និងមន្ទីរការងារ និង 

បណ្តុះបណ្តៃលវិជា្ជ្ៃជីវៈ

 បង្កើនចំណៃះដឹង និងការចូលរួមពីការទទួលយកគៃៃប់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនពីសហគមន ៍

តាមរយៈការអប់រំផៃសព្វផៃសាយ (អប់រំស៊ខភាព)

 បង្កើនការតៃួតពិនិតៃយ និង ការច៊ះអភិបាលពីកម្មវិធីថ្នៃក់ជាតិ ខៃត្ត សៃ៊កបៃតិបត្តិ 

មណ្ឌលស៊ខភាព

 ពងៃឹងការគៃប់គៃង និងភស្តុជ័ភារនៃការស្នើស៊ំ និងចៃកចាយគៃៃប់ថ្នៃំពៃូនបៃភៃទ  

Mebendazole/Albendazole

 ពងៃឹងការធ្វើរបាយការណ៍នៅគៃប់ថ្នៃក់

គោលនយោបាយជាតិន្រការផ្តល់ថ្ន្រំទំលាក់ព្រូន Mebendazole/Albendazole 
ដល់ក្រុមគោលដៅ

 គៃប់ក៊មរទាំងអស់ដៃលបានមកមណ្ឌលស៊ខភាព មនអាយ៊ចាប់ពី ១២ខៃ ដល់ ៥៩ខៃ  

តៃូវតៃផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន ១ដូស (លៃបតៃម្តង)

 គៃប់ក៊មរដៃលមនអាយ៊ចាប់ពី ១២ខៃ ដល់ ៥៩ខៃ នៅក្នុជងសហគមន៍ តៃូវតៃផ្តល់ 

ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន១ដូស (លៃបតៃម្តង) រៀងរាល់ ខៃឧសភា និង ខៃវិច្ឆិកា តាមរយៈសៃវា 

ស៊ខាភិបាលច៊ះតាមមូលដា្ឋៃន(ចាក់ថ្នៃំបងា្កៃរ ...........)

គោលដៅនាការសិកាសា

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខៃកាមនឹង៖

v  អាចយល់ដឹងពីយ៊ទ្ធសាស្ត្រក្នុជងការពងៃឹងការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនឲៃយមនបៃសិទ្ឋតិភាព

v យល់ចៃបាស់ពីពីគោលនយោបាយជាតិនៃការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន

v ចៃះបៃើបៃៃស់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន Mebendazole/Albendazole ដល់កៃ៊មគោលដៅ

បៃធានបទទី៥

រយៈពៃល ៩០នាទី

គោលនយោបាយជាតិនាការផ្តល់ថ្នាំទំលាក់ពាូន

Mebendazole/Albendazole ដល់កាុមគៅលដៅ
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 សិសៃសសាលារៀន (សាធារណៈ និងឯកជន) ទូទាំងបៃទៃសតៃូវតៃបានផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ 

ពៃូន ១ដូស(លៃបតៃម្តង) រៀងរាល់៦ខៃម្តង គឺខៃឧសភា និង ខៃវិច្ឆិកា តាមរយៈ 

គៃូបៃចាំថ្នៃក់ សហការជាមួយប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាព

 តៃវូផ្តល់ថ្នៃទំំលាក់ពៃនូ ១ដូស (លៃបតៃម្តង) ដល់គៃប់ស្តៃមីនគភ៌មចាប់ពី ៤ខៃ ដល់ ៩ខៃ

និងស្តៃីកៃៃយសំរាលនៅមណ្ឌលស៊ខភាព និងតាមសៃវាស៊ខភាពច៊ះតាមមូលដា្ឋៃន

 ស្តៃីស្ថិតក្នុជងវ័យបន្តពូជអាយ៊ ១៥-៤៩ឆ្នៃំ តៃូវតៃទទួលថ្នៃំទំលាក់ពៃូន១ដូស (លៃប 

តៃម្តង) យ៉ៃងហោចណស់អោយបានម្តងក្នុជង១ឆ្នៃំ

ប្រភ្រទ និងកម្រិតថ្ន្រំដ្រលត្រូវផ្តល់

 ថ្នៃំគៃៃប់ម៉ៃបង់ដាហៃសូល៥០០មីលីកៃៃម/រអាល់បង់ដាហៃសូល៤០០មីលីកៃៃម (Meben- 

dazole 500mg/Albendazole 400mg) ជាថ្នៃំដៃលងាយសៃួលក្នុជងការទំពាលៃប 

និងគា្មៃនផ្តល់ផលវិបាកអ្វីឡើយ

 កមៃិតថ្នៃំដៃលតៃូវលៃប

 ទំពាលៃប១គៃៃប់ តៃម្តង (Oral Single Dose) ចំោះប៊គ្គលអាយ៊ចាប់ពី ២ឆ្នៃឡំើងទៅ

 ទំពាលៃបកន្លះគៃៃប់ (កាច់ថ្នៃំជា២កំណត់ ស្មើនឹង ២៥០mg ចំោះថ្នៃំ Meben-

dazole និងស្មើនឹង ២០០mg ចំោះថ្នៃំ Albendazole ) តៃម្តង (Oral Single 

Dose) ចំោះក៊មរអាយ៊ពី ១២ខៃ ដល់ ២៣ខៃ

សកម្មភាពអនុវត្តន៍សំរាប់កម្មវិធីព្រលចុះមូលដា្ឋ្រន

 ប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាពដៃលច៊ះអន៊វត្តន៍ការងារចាក់ថ្នៃំបងា្កៃរតាមភូមិ ម៊ននឹងផ្តល ់

ថ្នៃំពៃូនដល់ក៊មរ តៃូវសួរព័ត៌មមនជាម៊នសិន។ បើកន្លងមកក៊មរបានទទួលថ្នៃំ 

ម៉ៃបង់ដាហៃសូល/រអាល់បង់ដាហៃសូលម្តងរួចហើយក្នុជងរយៈពៃលតិចជាង៣ខៃ ក៊មរនះមិន 

តៃូវទទួលថ្នៃំទៀតទៃ

 មណ្ឌលស៊ខភាពតៃូវធ្វើសំណើស៊ំគៃៃប់ថ្នៃំមៃបង់ដាហៃសូល/រអាល់បង់ដាហៃសូលសំរាប់ 

សៃវាច៊ះមូលដា្ឋៃនដោយគិតអាយ៊ក៊មរពី ១ឆ្នៃ ំដល់ ៥ឆ្នៃ ំបូកបន្ថៃមនឹងក៊មរសិសៃសសាលា 

បឋមសិកៃសាទាំងអស់ និងមតៃ្តយៃយសាលាក្នុជងមណ្ឌលស៊ខភាព
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វិស័យសុខាភិបាល

1 កម្មវិធីជាតិទមា្លាក់ដង្កូវពាូន តាូវ

 ធ្វើផៃនការអន៊វត្តន៍កម្មវិធីផ្តល់ថ្នៃំម៉ៃបង់ដាហៃសូល/រអាល់បង់ដាហៃសូលដល់គៃប់កៃ៊មគោល

ដៅទាំងអស់

 សហការជាមួយ នាយកដា្ឋៃនស៊ខភាពសិកៃសានៃកៃសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា និងឃ្លៃំង 

ឱសថកណ្តៃលនៃកៃសួងស៊ខាភិបាល ក្នុជងការចៃករំលៃកព័ត៌មមន និងលើកគមៃៃង 

ផៃនការតមៃូវការថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនបៃចាំឆ្នៃំ សមៃៃប់គៃប់កៃ៊មគោលដៅទាំងអស់

 ទទួល និងចៃកចាយ សម្ភៃរទៅតាមតំបន់ ដូចជាសម្ភៃរអប់រំស៊ខភាពជាដើម

 រៀបចំផៃនការបណ្តះុបណ្តៃលពីយ៊ទ្ធសាសៃ្តនៃកម្មវិធីដល់មន្តៃស៊ីខាភិបាលនៅតាមតំបន់

 ពិនិតៃយ តាមដាន និងវាយតម្លៃពីការអន៊វត្តន៍កម្មវិធីផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនទូទាំងបៃទៃស 

ដោយសហការជាមួយនាយកដា្ឋៃនស៊ខភាពសិកៃសានៃកៃសួងអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា។

2. ឃ្លាំងឱសថកណ្តាលរបស់កាសួងសុខាភិបាល តាូវ

 សហការជាមួយកម្មវិធីជាតិទម្លៃក់ដង្កវូពៃនូ ក្នុជងការចៃករំលៃកព័ត៌មមន និងលើកគមៃៃង 

ផៃនការតមៃូវការថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនបៃចាំឆ្នៃំ សមៃៃប់គៃប់កៃ៊មគោលដៅទាំងអស់

 តៃូវធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន ទៅគៃប់សៃ៊កបៃតិបត្តិ ៤ដង ក្នុជងមួយឆ្នៃំ

គោលដៅនាការសិកាសា

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខៃកាមនឹង៖

v  យល់ដឹងពីតួនាទី និងភារៈកិច្ចរបស់វិស័យពាក់ព័ន្ធ ក្នុជងការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនដល ់

កៃ៊មគោលដៅ

v យល់ចៃបាស់ពីកិច្ចសហការរបស់វិស័យពាក់ព័ន្ធក្នុជងការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនដល់កៃ៊ម

គោលដៅ

បៃធានបទទី៦

រយៈពៃល ១៥០នាទី

តួនាទី និងភារៈកិច្ចរបស់វិស័យពាក់ព័ន្ធ

ក្នុងការផ្តល់ថ្នាំទំលាក់ពាូនដល់កាុមគោលដៅ
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3. នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិកា្ខាពាទាយ និងគាឿងសំអាង តាូវ 

 សហការជាមួយកម្មវិធីជាតិទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន ដើមៃបីធ្វើការបណ្តុះបណ្តៃលស្តីពីការ 

គៃប់គៃង ការចៃកចាយឱសថ បរិកា្ខៃរពៃទៃយ សមៃៃប់សៃវាច៊ះមូលដា្ឋៃន និងការគៃប់គៃង 

គៃៃះថ្នៃក់ បណ្តៃលមកពីហៃត៊ការរំខានធ្ងន់ធ្ងរក្នុជងកំឡុជងពៃលយ៊ទ្ធនាការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់

ដង្កូវពៃូន ដល់កៃ៊មគោលដៅនៅបៃទៃសកម្ពុជជា

 រៀបចំឧបសម្ព័ន្ធសមៃៃប់ធ្វើការណៃនាំដល់មន្ទីរស៊ខាភិបាល សៃ៊កបៃតិបត្តិ មណ្ឌល 

ស៊ខភាពក្នុជងការស្នើសំ៊ការផ្តល់ថ្នៃទំម្លៃក់ដង្កវូពៃនូ និងក្នុជងការគៃប់គៃងគៃៃះថ្នៃក់បណ្តៃល 

មកពីហៃត៊ការណ៍រំខានធ្ងន់ធ្ងរក្នុជងកំឡុជងពៃលយ៊ទ្ធនាការ

 ផ្គត់ផ្គង់ទមៃង់របាយការណ៍ស្តពីីបៃតិកម្មរំខានរបស់ឱសថជូនដល់កម្មវិធីជាតិទម្លៃក់ដង្កវូ 

ពៃូនសមៃៃប់យ៊ទ្ធនាការ

 ចូលរួមសហការជាមួយកម្មវិធីជាតិទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនក្នុជងការពិនិតៃយ តាមដាន និងវាយ 

តម្លៃលើគៃៃះថ្នៃក់ដៃលអាចកើតមនជាយថហៃត៊បណ្តៃលមកពីហៃត៊ការរំខានធ្ងន់ធ្ងរ

ក្នុជងកំឡុជងពៃលយ៊ទ្ធនាការ

4. កម្មវិធីទមា្លាក់ដង្កូវពាូនថ្នាក់ខាត្ត និងសាុកបាតិបត្តិ តាូវ

 សហការជាមួយមន្ទីរ និងការិយល័យអប់រំ យ៊វជន និងកីឡា នៅតាមរាជធានី ខៃត្ត 

កៃ៊ង សៃ៊ក និងខណ្ឌនីមួយៗ ដើមៃបីរៀបចំផៃនការជាក់លាក់

 ផ្គត់ផ្គង់សម្ភៃរ (ថ្នៃំម៉ៃបង់ដាហៃសូល/រអាល់បង់ដាហៃសូល សម្ភៃរអប់រំស៊ខភាព) ទៅតាម 

មណ្ឌលស៊ខភាពឱៃយទាន់ពៃលវៃលា

 បៃមូលទិន្នន័យបៃជាជនគោលដៅ (ក៊មរតៃៀមចូលសាលាអាយ៊១២-៥៩ខៃ ក៊មរ 

មត្តៃយៃយក៊មរបឋមសិកៃសា សិសៃសមធៃយមសិកៃសាបឋមភូមិ និងទ៊តិយភូមិ គរ៊សិសៃស 

គរ៊និសៃសិត លោកគៃូ អ្នកគៃូ សៃ្តីស្ថិតក្នុជងវ័យបន្តពូជ) ពីមណ្ឌលស៊ខភាពគៃបដណ្តប ់

ដោយសៃ៊កបៃតិបត្តិ

 ធ្វើសំណើស៊ំថ្នៃំម៉ៃបង់ដាហៃសូល/រអាល់បង់ដាហៃសូល តាមតមៃូវការចាំបាច់នៅក្នុជងសៃ៊ក 

បៃតិបត្តិទៅឃ្លៃំងឱសថកណ្តៃលរបស់កៃសួងស៊ខាភិបាល រៀងរាល់តៃីមស

 បៃមូលរបាយការណ៍ចៃកចាយ ម៉ៃបង់ដាហៃសូល/រអាល់បង់ដាហៃសូលបៃចាំខៃពីមណ្ឌល 

ស៊ខភាព

 បញ្ចូលទិន្នន័យចៃកចាយឱសថបៃចាំខៃបានពីមណ្ឌលស៊ខភាព ទៅក្នុជងបៃព័ន្ធព័ត៌មមន

ស៊ខាភិបាល(HIS)
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 រៀបចំផៃនការបណ្តុះបណ្តៃលគៃូបង្គៃលដល់មនៃ្តីមណ្ឌលស៊ខភាព ដើមៃបីបងា្ហៃត ់

បងៃៀនដល់លោកគៃូ អ្នកគៃូនៅតាមសាលារៀនឱៃយបានយល់ដឹងអំពីការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក ់

ដង្កវូពៃនូ ការអប់រំស៊ខភាពដល់សិសៃស និងសំណើសំ៊ថ្នៃម៉ំៃបង់ដាហៃសូលអាល់បង់ដាហៃសូល

 ពិនិតៃយ តាមដាន និងវាយតម្លៃពីសកម្មភាពផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន ដល់កៃ៊មគោលដៅនៅ 

តាមសាលារៀន គៃឹះសា្ថៃនបណ្តុះបណ្តៃលគៃូ រោងចកៃ/រសហគៃៃស និងសហគមន៍

5. មណ្ឌលសុខាព តាូវ

 ធ្វើបច្ចុជបៃបន្នភាពបញ្ជីឈ្មៃះសាលារៀន (សាធារណៈ និងឯកជន) ពៃមទាំងបៃជាជន 

គោលដៅសរ៊ប(ក៊មរតៃៀមចូលសាលាអាយ៊១២-៥៩ខៃ ក៊មរមត្តៃយៃយ ក៊មរ 

បឋមសិកៃសា សិសៃសមធៃយម សិកៃសាបឋមភូមិ និងទ៊តិយភូមិ គរ៊សិសៃស គរ៊និសៃសិត 

និងសៃ្តីស្ថិតក្នុជងវ័យបន្តពូជ) ដៃលស្ថិតក្នុជងតំបន់គៃបដណ្តប់នៃមណ្ឌលស៊ខភាពរបស់

ខ្លួនជាបៃចាំ

 ស្នើស៊ំថ្នៃំម៉ៃបង់ដាហៃសូល/រអាល់បង់ដាហៃសូល តាមតមៃូវការចាំបាច់នៅមណ្ឌលស៊ខភាព 

ទៅការិយល័យសៃ៊កបៃតិបតិ្ត ជារៀងរាល់ខៃ

 ដឹកនាំអន៊វត្តន៍ការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន ដល់កៃ៊មគោលដៅនៅសាលារៀន គៃឹះសា្ថៃន 

បណ្តុះបណ្តៃលគៃូទាំងអស់ រោងចកៃ/រសហគៃៃស និងសហគមន៍ ឱៃយបានទៀងទាត់ 

និងមនបៃសិទ្ធភាព ដោយសហការជាមួយនាយកសាលារៀន គៃឹះសា្ថៃនសិកៃសា 

និងអាជា្ញៃធរមូលដា្ឋៃន

 យកថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន ជូនគៃប់សាលារៀន (សាធារណៈ និងឯកជន) គៃឹះសា្ថៃន 

បណ្តុះបណ្តៃលគៃូនិងរោងចកៃ/រសហគៃៃស ឱៃយបាន ១ ឬ ២ខៃ ម៊នពៃលច៊ះយ៊ទ្ធនាការ

ទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន (ខៃឧសភា និង ខៃវិច្ឆិកា) នៃឆ្នៃំនីមួយៗ

 ទាក់ទងទៅគៃប់គៃឹះសា្ថៃនសិកៃសាទាំងអស់ (សាធារណៈ និងឯកជន) និង រោងចកៃ/រ

សហគៃៃស ដើមៃបីស៊ំរបាយការណ៍នៃការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន មិនឱៃយលើសពី ១ខៃ 

បនា្ទៃប់ពីយ៊ទ្ធនាការទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនបានចប់

 ធ្វើរបាយការណ៍ពីការចៃកចាយថ្នៃទំម្លៃក់ដង្កវូពៃនូជូនទៅការិយល័យសៃក៊បៃតិបត្ត ិ និង 

បញ្ចូលទិន្នន័យចៃកចាយឱសថបៃចាំខៃ ទៅក្នុជងបៃព័ន្ធព័ត៌មមនស៊ខាភិបាល (HC1)

 ពិនិតៃយ តាមដាន និងវាយតម្លៃពីសកម្មភាពផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន ដល់កៃ៊មគោលដៅ

នៅគៃប់គៃឹះសា្ថៃនសិកៃសា រោងចកៃ/រសហគៃៃស និងសហគមន៍
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វិស័យអប់រំ

1. នាយកដ្ឋានសុខាពសិកាសា តាូវ 

 សហការជាមួយកម្មវិធីជាតិទម្លៃក់ដង្កូវពៃូននៃកៃសួងស៊ខាភិបាល ក្នុជងការលើកគមៃៃង 

ផៃនការតមៃូវការថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនបៃចាំឆ្នៃំ

 ធ្វើបច្ចុជបៃបន្នភាព និងការចៃករំលៃកព័ត៌មមនចំនួនគៃឹះសា្ថៃនសិកៃសា (សាធារណៈ និង 

ឯកជន) ដោយបញ្ជ្ៃក់ពីចំនួនកៃ៊មគោលដៅសរ៊ប (ក៊មរមត្តៃយៃយ ក៊មរបឋមសិកៃសា  

សិសៃសមធៃយមសិកៃសាបឋមភូមិ និងទ៊តិយភូមិ គរ៊សិសៃស និងគរ៊និសៃសិត) ដល់កម្មវិធីជាត ិ

ទម្លៃក់ដង្កូវពៃូននៃកៃសួងស៊ខាភិបាល

 ពិនិតៃយ តាមដាន និងវាយតម្លៃពីការអន៊វត្តន៍កម្មវិធីផ្តល់ថ្នៃទំម្លៃក់ដង្កវូពៃនូទូទំាងបៃទៃស  

ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូននៃកៃសួងស៊ខាភិបាល

2. មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជានី ខាត្ត តាូវ 

 សហការជាមួយមន្ទីរស៊ខាភិបាលរាជធានី ខៃត្តរបស់ខ្លួន ក្នុជងការលើកគមៃៃងផៃនការ

តមៃូវការថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនបៃចាំឆ្នៃំ ជូនដល់គៃប់កៃ៊មគោលដៅ

 ធ្វើបច្ចុជបៃបន្នភាព និងការចៃករំលៃកព័ត៌មមនចំនួនគៃឹះសា្ថៃនសិកៃសា (សាធារណៈ និង 

ឯកជន) ដោយបញ្ជ្ៃក់ពីចំនួនកៃម៊គោលដៅសរ៊ប (ក៊មរមត្តៃយៃយ ក៊មរបឋមសិកៃសា  

សិសៃសមធៃយមសិកៃសាបឋមភូមិ និងទ៊តិយភូមិ គរ៊សិសៃស និងគរ៊និសៃសិត) ដល់មន្ទីរ 

ស៊ខាភិបាលរាជធានី ខៃត្តរបស់ខ្លួន

 ពិនិតៃយ តាមដាន និងវាយតម្លៃពីការអន៊វត្តន៍កម្មវិធីផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនទូទាំងខៃត្ត  

ដោយសហការជាមួយមន្ទីរស៊ខាភិបាលរាជធានី ខៃត្ត

3. ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាកាុង សាុក ខណ្ឌ តាូវ

 សហការជាមួយមណ្ឌលស៊ខភាព ក្នុជងការលើកគមៃៃងផៃនការតមៃូវការថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវ

ពៃូនបៃចាំឆ្នៃំ ជូនដល់គៃប់កៃ៊មគោលដៅ

 ធ្វើបច្ចុជបៃបន្នភាព និងការចៃករំលៃកព័ត៌មមនចំនួនគៃឹះសា្ថៃនសិកៃសា (សាធារណៈ និង 

ឯកជន) ដោយបញ្ជ្ៃក់ពីចំនួនកៃ៊មគោលដៅសរ៊ប (ក៊មរមត្តៃយៃយ ក៊មរបឋមសិកៃសា 

សិសៃសមធៃយមសិកៃសាបឋមភូមិ និងទ៊តិយភូមិ គរ៊សិសៃស និងគរ៊និសៃសិត) ដល់មណ្ឌល 

ស៊ខភាព

 ពិនិតៃយ តាមដាន និងវាយតម្លៃពីការអន៊វត្តន៍កម្មវិធីផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនទូទាំងសៃ៊ក 

ដោយសហការជាមួយមណ្ឌលស៊ខភាព
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4. នាយកសាលារៀន (សាារណៈ និងឯកជន) រួមទំាងនាយកគាប់គាះឹសា្ថានបណ្តះុបណ្តាលគាូ  

ស្ថិតក្នុជងតំបន់គាបដណ្តប់របស់មណ្ឌលសុខាព

 បងា្ហៃត់បងៃៀនគៃបូន្ទុជកថ្នក់ឱៃយបានយល់ដឹងអំពីការផ្តល់ថ្នៃទំម្លៃក់ដង្កវូពៃនូ និងការអប់រំ 

ស៊ខភាព(អនាម័យ) ដល់សិសៃសាន៊សិសៃស គរ៊សិសៃស គរ៊និសៃសិត

 ធ្វើបច្ចុជបៃបន្នភាព និងផ្តល់ព័ត៌មមនពីចំនួនសិសៃស គរ៊សិសៃស គរ៊និសៃសិតជូនដល់មណ្ឌល 

ស៊ខភាពឱៃយបាន ១ ឬ ២ខៃ ម៊នយ៊ទ្ធនាការទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន

 ស្នើស៊ំថ្នៃំម៉ៃបង់ដាហៃសូល/រអាល់បង់ដាហៃសូលដោយផ្ទៃល់ទៅមណ្ឌលស៊ខភាព ឱៃយបាន 

១ ឬ ២ខៃម៊នយ៊ទ្ធនាការទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន

 សហការជាមួយប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាព ក្នុជងសកម្មភាពយ៊ទ្ធនាការទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន៖  

គៃូ និងសិសៃសាន៊សិសៃសលៃបថ្នៃំក្នុជងពៃលតៃមួយ (វៃនពៃឹក ឬវៃនលា្ងៃច) ក្នុជងថ្ងៃណ 

មួយជាសមូហភាព

 ផ្តល់របាយការណ៍ជូនដល់មណ្ឌលស៊ខភាពរបស់ខ្លួនយ៉ៃងយូរ ១សបា្តៃហ៍ បនា្ទៃប់ពីបាន

ផ្តល់ថ្នៃំរួច(ទាំងជ៊ំទី១ និងជ៊ំទី២)

វិស័យរោងចក្រ/សហគ្រ្រស

គាូពាទាយរោងចកា/សហគាាស ស្ថិតក្នុជងតំបន់គាបដណ្តប់របស់មណ្ឌលសុខាព តាូវ

 ធ្វើបច្ចុជបៃបន្នភាព និងផ្តល់ព័ត៌មមនពីចំនួនកម្មករជូនដល់មណ្ឌលស៊ខភាព ឱៃយបាន ១ 

ឬ២ខៃ ម៊នយ៊ទ្ធនាការទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន

 ស្នើស៊ំថ្នៃំថ្នៃំម៉ៃបង់ដាហៃសូល/រអាល់បង់ដាហៃសូលដោយផ្ទៃល់ទៅមណ្ឌលស៊ខភាព ឱៃយ 

បាន១ ឬ២ខៃម៊នយ៊ទ្ធនាការទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន

 សហការជាមួយប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាព ក្នុជងសកម្មភាពយ៊ទ្ធនាការទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន៖ 

កម្មករលៃបថ្នៃំក្នុជងពៃលតៃមួយ (វៃនពៃឹក ឬវៃនលា្ងៃច) ក្នុជងថ្ងៃណមួយជាសមូហភាព

 ផ្តល់របាយការណ៍ជូនដល់មណ្ឌលស៊ខភាពរបស់ខ្លួនយ៉ៃងយូរ ១សបា្តៃហ៍ បនា្ទៃប់ពីបាន

ផ្តល់ថ្នៃំរួច(ទាំងជ៊ំទី១ និងជ៊ំទី២) ។
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គោលដៅនាការសិកាសា

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខៃកាមនឹង៖

v យល់ដឹងចៃបាស់ពីការងារដៃលតៃូវបំពៃញទំរង់ក្នុជងការស្នើស៊ំថ្នៃំទំលាក់ពៃូនគៃប ់

លំដាប់ថ្នៃក់

v យល់ដឹងចៃបាស់ពីទំរង់របាយការណ៍អតៃៃគៃបដណ្តប់ការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន 

ដល់កៃ៊មគោលដៅគៃប់លំដាប់ថ្នៃក់

v យល់ដឹងចៃបាស់ពីទំរង់ស្នើស៊ំ និងទំរង់របាយការណ៍ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនរបស់ដៃគូរពាក់ព័ន្ធ

បៃធានបទទី៧

រយៈពៃល ១២០នាទី

ទំរង់បាបបទការកត់តាា និងបាបបទធ្វើរបាយការណ ៌

សំរាប់បាើបាាស់ក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំទំលាក់ពាូន

តាមលំដាប់ថ្នាក់

ទំរង់ឯកសារគំរូសំរាប់ស្នើសុំ និងរបាយការណ៍ថ្ន្រំទំលាក់ព្រូន

1. ទមៃង់ស្នើស៊ំ និងរបាយការណ៍ឱសថពីឃ្លៃំងឱសថកណ្តៃលនៃកៃសួងស៊ខាភិបាល  

របស់ការិយល័យសៃ៊ករបស់ការិយល័យសៃ៊កបៃតិបតិ្ត

2. ទំរង់ស្នើស៊ំឱសថពីការិយល័យសៃ៊កបៃតិបតិ្ត របស់មណ្ឌលស៊ខភាព

3. ទំរង់របាយការណ៍ឱសថដៃលបានចៃកចាយរបស់មណ្ឌលស៊ខភាពផ្ញើជូនទៅការិយល័យ 

សៃ៊កបៃតិបតិ្ត

4. ទំរង់ស្នើស៊ំឱសថពីមណ្ឌលស៊ខភាព របស់សាលារៀន

5. ទំរង់របាយការណ៍ឱសថដៃលបានចៃកចាយរបស់សាលារៀនផ្ញើជូនទៅមណ្ឌលស៊ខភាព

6. ទំរង់ស្នើស៊ំឱសថពីមណ្ឌលស៊ខភាព របស់រោងចកៃ/រសហគៃៃស

7. ទំរង់របាយការណ៍ឱសថដៃលបានចៃកចាយរបស់រោងចកៃ/រសហគៃៃស ផ្ញើជូនទៅ 

មណ្ឌលស៊ខភាព
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2. ទមាង់ស្នើសុំឱសថពីការិយាល័យសាុកបាតិបតិ្ត របស់មណ្ឌលសុខាព

   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត.................................................................

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជានី ខាត្ត   

ឈ្មាះសាុកបាតិបត្តិ........................................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាព..................................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖..........................................................................................................

សំណើថ្នាំទមា្លាក់ពាូនដល់សិសាសសាលា

ជ៊ំទី ............ឆ្នៃំ២០...........

លរ ឈ្មាះគាឹះសា្ថានសិកាសា* មនុសាសសរុប សាីសរុប

១

២

៣

៤

៥

៦

៧ ប៊គ្គលិកអប់រំ (បងៃៀន និងមិនបងៃៀន)

៨ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ (១០%)
សរុបរួម

* សាលាមតៃ្តយៃយសិកៃសា សាលាបឋមសិកៃសា សាលាមធៃយមសិកៃសា សាលាគរ៊កោសលៃយភូមិភាគ  

សាលាគរ៊កោលសៃយ និងវិកៃឹតការ

បញ្ជាក់ ៖

1. ការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន តៃូវធ្វើនៅក្នុជងខៃវិច្ឆិកា និង ខៃឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នៃំ

2. មណ្ឌលស៊ខភាពតៃូវផ្គត់ផ្គង់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនដល់គៃប់គៃឹះសា្ថៃនសិកៃសាដៃលស្ថិត 

នៅក្នុជងតំបន់គៃបដណ្តប់របស់ខ្លួន យ៉ៃងតិច ១ខៃ ម៊នពៃលផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនដល ់

ប៊គ្គលិកអប់រំ និងអ្នកសិកៃសា តាមសាលារៀននីមួយៗ

  ថ្ងៃទី.................ខៃ..................ឆ្នៃំ២០.........

ហត្ថលៃខា និងតៃៃបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព
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   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត................................................................             

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជានី ខាត្ត   

ឈ្មាះសាុកបាតិបត្តិ......................................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាព..................................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖..........................................................................................................

សំណើថ្នាំទមា្លាក់ពាូនដល់កម្មកររោងចកា/សហគាាស

ជ៊ំទី ............ឆ្នៃំ២០...........

លរ ឈ្មាះរោងចកា/សហគាាស កម្មករសរុប

១

២

៣

៤ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ (១០%)

សរុបរួម

បញ្ជាក់ ៖

1. ការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន តៃូវធ្វើនៅក្នុជង ខៃឧសភា និង ខៃវិច្ឆិកា ជារៀងរាល់ឆ្នៃំ

2. មណ្ឌលស៊ខភាពតៃូវផ្គត់ផ្គង់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន ដល់រោងចកៃ/រសហគៃៃសដៃលស្ថិតនៅ 

ក្នុជងតំបន់គៃបដណ្តប់របស់ខ្លួនយ៉ៃងតិច ១ខៃ ម៊នពៃលផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ពៃូន ដល ់

កម្មករនៅតាមរោងចកៃ/រសហគៃៃសទាំងនះ។
 

  
ថ្ងៃទី................ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងតៃៃបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព
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   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត....................................................................

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជានី ខាត្ត  

ឈ្មាះសាុកបាតិបត្តិ...........................................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសខុាព..................................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖..........................................................................................................

សំណើថ្នាំទមា្លាក់ពាូនដល់កាុមគោលដៅក្នុងសហគមន៏

ជ៊ំទី ............ឆ្នៃំ២០...........

លរ កាុមគោលដៅ បាជាជនសរុប សាីសរុប

១ ក៊មរអាយ៊ពី ១២ - ៥៩ ខៃ

២ ក៊មរអាយ៊ពី ៥ - ១៤ ឆ្នៃំ

៣ ស្តៃីស្ថិតក្នុជងវ័យបន្តពូជអាយ៊ព ី១៥ - ៤៩ ឆ្នៃំ

៤ សៃ្តីមនគភ៌មចាប់ពីតៃីមសទី២

៥ សៃ្តីកៃៃយសមៃៃល

៦ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ (១០%)

សរុបរួម

បញ្ជាក់ ៖

1. ការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន តៃូវធ្វើនៅក្នុជង ខៃឧសភា និង ខៃវិច្ឆិកាជារៀងរាល់ឆ្នៃំ

2. មណ្ឌលស៊ខភាពតៃូវផ្គត់ផ្គង់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន គៃប់គៃៃន់ដល់ មនៃ្តីមណ្ឌលស៊ខភាព 

ដៃលច៊ះអន៊វត្តន៍ការងារយ៊ទ្ឋតនាការ និងតាមសៃវា ច៊ះតាមមូលដា្ឋៃន។

      
  

ថ្ងៃទី................ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងតៃៃបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព
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3. ទំរង់របាយការណ៍ឱសថដាលបានចាកចាយរបស់មណ្ឌលសុខាពផ្ញើជូនៅ 
ការិយាល័យសាុកបាតិបតិ្ត

   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត.............................................................             

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជានី ខាត្ត  

ឈ្មាះសាុកបាតិបត្តិ..................................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាព..................................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖..........................................................................................................

របាយការណ៍លទ្ធផលការផ្តល់ថ្នាំទមា្លាក់ដង្កូវពាូនដល់សិសាសសាលា

ជ៊ំទី ............ឆ្នៃំ២០...........

លរ ឈ្មាះគាឹះសា្ថានសិកាសា*
សរុបសិសាស/គាូ ចំនួនសិសាស/គាូបានលាបថ្នាំ

សរុប សាី សរុប សាី

១

២

៣

៤

៥

៦

៧ ប៊គ្គលិកអប់រំ (បងៃៀន និងមិនបងៃៀន)
សរុបរួម

ាគរយសិសាស/គាូបានលាបថ្នាំ

* សាលាមត្តៃយៃយ សាលាបឋមសិកៃសា មធៃយមសិកៃសា គៃឹះសា្ថៃនបណ្តុះបណ្តៃលគៃូគៃប់បៃភៃទ

បញ្ជាក់ ៖
1. ការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន តៃូវធ្វើនៅក្នុជងខៃវិច្ឆិកា និងខៃឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នៃំ

2. មណ្ឌលស៊ខភាពតៃូវផ្គត់ផ្គង់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនដល់គៃប់សាលារៀនដៃលស្ថិតនៅក្នុជង 
តំបន់គៃបដណ្តប់របស់ខ្លួនយ៉ៃងតិច ១ខៃ ម៊នពៃលផ្តល់ ថ្នៃំទម្លៃក់ពៃូនដល់ប៊គ្គលិកអប់រំ 
និងអ្នកសិកៃសាតាមគៃឹះសា្ថៃននីមួយៗ។      

ថ្ងៃទី................ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងតៃៃបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព
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   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត..............................................................             

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជានី ខាត្ត   

ឈ្មាះសាុកបាតិបត្តិ....................................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសខុាព..................................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖..........................................................................................................

របាយការណ៍លទ្ធផលការផ្តល់ថ្នាំទមា្លាក់ដង្កូវពាូនដល់កម្មកររោងចកា/សហគាាស

ជ៊ំទី ............ឆ្នៃំ២០...........

លរ ឈ្មាះរោងចកា/សហគាាស
កម្មករសរុប កម្មករបានលាបថ្នាំសរុប

សរុប សាី សរុប សាី

១

២

៣

៤ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ
សរុបរួម

ាគរយកម្មករលាបថ្នាំ

បញ្ជាក់ ៖

1. ការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន តៃូវធ្វើនៅក្នុជង ខៃឧសភា និង ខៃវិច្ឆិកាជារៀងរាល់ឆ្នៃំ

2. មណ្ឌលសខ៊ភាពតៃវូផ្គត់ផ្គង់ថ្នៃទំម្លៃក់ដង្កវូពៃនូ ដល ់រោងចកៃ/រសហគៃៃសដៃលស្ថតិនៅ 

ក្នុជងតំបន់គៃបដណ្តប់របស់ខ្លួនយ៉ៃងតិច ១ខៃ ម៊នពៃលផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ពៃូន ដល់កម្មករ 

នៅតាមរោងចកៃ/រសហគៃៃសទាំងនះ។

      
  

ថ្ងៃទី................ខៃ................ឆ្នៃំ២០........

ហត្ថលៃខា និងតៃៃបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលអំពីកម្មវិធីជាតិកំចាត់ជម្ងឺដង្កូវពាូន នៅបាទសកម្ពុជជា38

   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត..........................................................          

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជានី ខាត្ត  

ឈ្មាះសាុកបាតិបត្តិ.................................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាព .................................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖...........................................................................................................

របាយការណ៍លទ្ធផលការផ្តល់ថ្នាំទមា្លាក់ដង្កូវពាូនដល់កាុមគោលដៅក្នុងសហគមន៏

ជ៊ំទី ..................ឆ្នៃំ២០................

លរ កាុមគោលដៅ
បាជាជន បាជាជនបានលាបថ្នាំ

សរុប សាី សរុប សាី

១ ក៊មរអាយ៊ពី ១២ - ៥៩ ខៃ

២ ក៊មរអាយ៊ពី ៥ - ១៤ ឆ្នៃំ

៣ ស្តៃសី្ថតិក្នុជងវ័យបន្តពូជអាយ៊ពី ១៥ - ៤៩ឆ្នៃំ

៤ សៃ្តីមនគភ៌មចាប់ពីតៃីមសទី២

៥ សៃ្តីកៃៃយសមៃៃល

៦ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ

សរុបរួម

ាគរយបាជាជនលាបថ្នាំ

បញ្ជាក់ ៖

1. ការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន តៃូវធ្វើនៅក្នុជង ខៃឧសភា និង ខៃវិច្ឆិកាជារៀងរាល់ឆ្នៃំ

2. មណ្ឌលស៊ខភាពតៃូវផ្គត់ផ្គង់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន គៃប់គៃៃន់ដល់មនៃ្តីមណ្ឌលស៊ខភាព 

ដៃលច៊ះអន៊វត្តន៍ការងារយ៊ទ្ឋតនាការ និងតាមសៃវាច៊ះតាមមូលដា្ឋៃន។

ថ្ងៃទី................ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងបៃធានមណ្ទលស៊ខភាព
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4. ទំរង់ស្នើសំុឱសថពីមណ្ឌលសុខាព របស់សាលារៀន

   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត.................................................................          

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខាត្ត  

ការិយាល័យអប់រំសាុក/កាុង/ខណ្ឌ.....................................

ឈ្មាះសាលា.................................................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាពដាលតាូវស្នើថ្នាំ ៖  ......................................................................

ឈ្មៃះបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព ៖...................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖.........................................................................................................

សំណើថ្នាំទមា្លាក់ពាូនដល់សិសាសសាលា

ជ៊ំទី ..................ឆ្នៃំ២០................

លរ កមាិតថ្នាក់ មនុសាសសរុប សាីសរុប

១ ថ្នៃក់ទី

២ ថ្នៃក់ទី

៣ ថ្នៃក់ទី

៤ ថ្នៃក់ទី

៥ ថ្នៃក់ទី

៦ ថ្នៃក់ទី

៧ ប៊គ្គលិកអប់រ ំ(បងៃៀន និងមិនបងៃៀន)

៨ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ (១០%)

សរុបរួម

បញ្ជាក់ ៖

 1. ការលៃបថ្នៃំទម្លៃក់ពៃូន តៃូវធ្វើនៅក្នុជង ខៃវិច្ឆិកា និង ខៃឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នៃំ

2. នាយកសាលាតៃូវធ្វើពាកៃយស្នើថ្នៃំពីមណ្ឌលស៊ខភាពដៃលស្ថិតនៅក្នុជងមូលដា្ឋៃនរបស់ 

ខ្លួន យ៉ៃងតិច ១ខៃ ម៊នពៃលលៃបថ្នៃំទម្លៃក់ពៃូនតាមសាលារៀននីមួយៗ 

3. ទមៃង់ពាកៃយស៊ំថ្នៃំនៃះ សមៃៃប់បៃើបៃៃស់គៃប់គៃឹះសា្ថៃនសិកៃសាពីមត្តៃយៃយសិកៃសា រហូតដល់ 

មធៃយមសិកៃសា ។

ថ្ងៃទី...............ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងតៃៃនាយកសាលា

ទូរស័ព្ទទាក់ទង................................



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលអំពីកម្មវិធីជាតិកំចាត់ជម្ងឺដង្កូវពាូន នៅបាទសកម្ពុជជា40

   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត.................................................................          

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខាត្ត  

ឈ្មាះគាឹះសា្ថានបណ្តុះបណ្តាលគាូ.....................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាពដាលតាូវស្នើថ្នាំ ៖  .......................................................................

ឈ្មៃះបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព ៖....................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖..........................................................................................................

សំណើថ្នាំទមា្លាក់ពាូនដល់គរុសិសាស

ជ៊ំទី ..................ឆ្នៃំ២០................

លរ គរុសិសាស និងបុគ្គលិកអប់រំ មនុសាសសរុប សាីសរុប

១ ចំនួនគរ៊សិសៃស ឆ្នៃំទី ១

២ ចំនួនគរ៊សិសៃស ឆ្នៃំទី ២

៣ ប៊គ្គលិកអប់រំ (បងៃៀន និងមិនបងៃៀន)

៤ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ (១០%)
សរុបរួម

បញ្ជាក់ ៖

1. ការលៃបថ្នៃំទម្លៃក់ពៃូន តៃូវធ្វើនៅក្នុជង ខៃវិច្ឆិកា និងខៃឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នៃំ

2. នាយកសាលាតៃូវធ្វើពាកៃយស្នើថ្នៃំពីមណ្ឌលស៊ខភាពដៃលស្ថិតនៅក្នុជងមូលដា្ឋៃន  

យ៉ៃងតិច ១ខៃម៊នពៃលផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ពៃូន ដល់គរ៊សិសៃស និងប៊គ្គលិកអប់រំនៅតាម 

គៃឹះសា្ថៃនសិកៃសារបស់ខ្លួន ។

ថ្ងៃទី...............ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងតៃៃនាយក

ទូរស័ព្ទទាក់ទង................................
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5. ទំរង់របាយការណ៍ឱសថដាលបានចាកចាយរបស់សាលារៀនផ្ញើជូនៅមណ្ឌលសុខាព

   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត.................................................................          

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខាត្ត  

ការិយាល័យអប់រំសាុក/កាុង/ខណ្ឌ.....................................

ឈ្មាះសាលា.................................................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាពដាលតាូវរាយការណ៍ ៖..................................................................

ឈ្មៃះបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព ៖....................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖..........................................................................................................

របាយការណ៍លទ្ធផលការផ្តល់ថ្នាំទមា្លាក់ដង្កូវពាូនដល់សិសាសសាលា

ជ៊ំទី ..................ឆ្នៃំ២០................

លរ កមាិតថ្នាក់
សរុបសិសាស/គាូ ចំនួនសិសាស/គាូបានលាបថ្នាំ

សរុប សាី សរុប សាី

១ ថ្នៃក់ទី

២ ថ្នៃក់ទី

៣ ថ្នៃក់ទី

៤ ថ្នៃក់ទី

៥ ថ្នៃក់ទី

៦ ថ្នៃក់ទី

៧ ប៊គ្គលិកអប់រំ 

៨ អ្នកពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ
សរុប

ាគរយសិសាស/គាូបានលាបថ្នាំ

បញ្ជាក់ ៖ នាយកសាលាតៃូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅមណ្ឌលស៊ខភាពដៃលបានស្នើស៊ំ និងរាយ 
ការណ៍ទៅការិយល័យអប់រំ យ៊វជន និងកីឡាកៃ៊ង/រសៃ៊ក/រខណ្ឌពីលទ្ធផលនៃការលៃបថ្នៃំទម្លៃក់
ពៃូន បនា្ទៃប់ពីដំណើរការលៃបថ្នៃំយ៉ៃងយូរ ១សបា្តៃហ៍។ ទមៃង់របាយការណ៍នៃះ សមៃៃប់បៃើបៃៃ

ស់គៃប់គៃឹះសា្ថៃនសិកៃសាពីមត្តៃយៃយសិកៃសា រហូតដល់មធៃយមសិកៃសា។

ថ្ងៃទី...............ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងតៃៃនាយកសាលា

ទូរស័ព្ទទាក់ទង................................
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   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត.................................................................          

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខាត្ត  

ឈ្មាះគាឹះសា្ថានបណ្តុះបណ្តាលគាូ.....................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាពដាលតាូវរាយការណ៍ ៖  ................................................................

ឈ្មៃះបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព ៖....................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖..........................................................................................................

របាយការណ៍លទ្ធផលការផ្តល់ថ្នាំទមា្លាក់ដង្កូវពាូនដល់គរុសិសាស

ជ៊ំទី ..................ឆ្នៃំ២០................

លរ កមាិតឆ្នាំ
ចំនួនដាលបានស្នើថ្នាំ ចំនួនបានលាប

សរុប សាី សរុប សាី

១ គរ៊សិសៃស ឆ្នៃំទី១

២ គរ៊សិសៃស ឆ្នៃំទី២

៣ ប៊គ្គលិកអប់រំ 

៤ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ

សរុប

គិតជាាគរយ នាអ្នកបានលាបថ្នាំ

បញ្ជាក់ ៖ នាយកមជៃឈមណ្ឌលគរ៊កោសលៃយភូមិភាគរាជធានី ខៃត្ត និងនាយកសាលាគរ៊កោសលៃយ 
និងវិកៃឹតការរាជធានី ខៃត្ត តៃូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅមណ្ឌលស៊ខភាពដៃលបានស្នើស៊ំ និង 
រាយការណ៍ទៅមន្ទីរអប់រំ យ៊វជន និងកីឡារាជធានី ខៃត្ត ពីលទ្ធផលនៃការលៃបថ្នៃំទម្លៃក់ពៃូន  
បនា្ទៃប់ពីដំណើរការលៃបថ្នៃំយ៉ៃងយូរ ១សបា្តៃហ៍ ។

ថ្ងៃទី...............ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងតៃៃនាយកសាលា

ទូរស័ព្ទទាក់ទង................................
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6. ទំរង់ស្នើសុំឱសថពីមណ្ឌលសុខាព របស់រោងចកា/សហគាាស

   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត...............................................................          

មន្ទីរការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ  

ឈ្មាះរោងចកា/សហគាាស...........................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាពដាលតាូវ តាូវស្នើថ្នាំ ៖ ...................................................................

ឈ្មៃះបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព ៖.....................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖..........................................................................................................

សំណើថ្នាំទមា្លាក់ដង្កូវពាូនដល់កម្មកររោងចកា/សហគាាស

ជ៊ំទី ..................ឆ្នៃំ២០................

លរ ឈ្មាះរោងចកា/សហគាាស សរុប សាី

១

២

៣

៤ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ (១០%)

សរុបរួម

បញ្ជាក់ ៖ 

1. ការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូន តៃូវធ្វើនៅក្នុជង ខៃឧសភា និង ខៃវិច្ឆិកា ជារៀងរាល់ឆ្នៃំ។

2. រោងចកៃ/រសហគៃៃសតៃូវធ្វើពាកៃយស្នើស៊ំថ្នៃំពីមណ្ឌលស៊ខភាពដៃលស្ថិតនៅក្នុជងមូល 

ដា្ឋៃនយ៉ៃងតិច១ខៃ ម៊នពៃលផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវពៃូនដល់កម្មការិនីនៅតាមរោងចកៃ/រ

សហគៃៃសរបស់ខ្លួន។

ថ្ងៃទី...............ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងតៃៃ

ទូរស័ព្ទទាក់ទង...........................................
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7. ទំរង់របាយការណ៍ឱសថដាលបានចាកចាយរបស់រោងចកា/សហគាាស ផ្ញើជូនៅ 
មណ្ឌលសុខាព

   ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជជា

ជាតិ សាសនា ពៃះមហាកៃសតៃ

���¯���

រាជានី/ខាត្ត..........................................................          

មន្ទីរការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ  

ឈ្មាះរោងចកា/សហគាាស......................................

ឈ្មាះមណ្ឌលសុខាពដាលតាូវរាយការណ៍ ៖ ..................................................................

ឈ្មៃះបៃធានមណ្ឌលស៊ខភាព ៖.....................................................................................

ទូរស័ព្ទទាក់ទង ៖...........................................................................................................

របាយការណ៏លទ្ធផលការលាបថ្នាំទមា្លាក់ដង្កូវពាូនដល់កម្មកររោងចកា/សហគាាស

ជ៊ំទី ..................ឆ្នៃំ២០................

លរ ឈ្មាះរោងចកា/សហគាាស
ចំនួនថ្នាំបានស្នើ ចំនួនថ្នាំបានលាប

សរុប សាី សរុប សាី

១

២

៣

៤ អ្នកពាក់ព័ន្ធផៃសៃងៗ
សរុប

គិតជាាគរយ នាអ្នកបានលាបថ្នាំ

បញ្ជាក់ ៖ រោងចកៃ/រសហគៃៃសនីមួយៗតៃូវធ្វើរបាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃការផ្តល់ថ្នៃំទម្លៃក់ដង្កូវ

ពៃូន ទៅមណ្ឌលស៊ខភាពដៃលបានស្នើស៊ំ បនា្ទៃប់ពីដំណើរការផ្តល់ថ្នៃំយ៉ៃងយូរ ១សបា្តៃហ៍ ។

ថ្ងៃទី...............ខៃ................ឆ្នៃំ២០.......

ហត្ថលៃខា និងតៃៃ

ទូរស័ព្ទទាក់ទង.............................................
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គោលដៅនាការសិកាសា

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខៃកាមនឹង៖

v អាចយល់ថហៃត៊អ្វីបានជាការអភិបាលវាមនសារៈសំខាន់ចំោះកម្មវិធីអ្នក

v យល់ថការអភិបាលអាចធ្វើឡើងតាមវិធីសាស្តៃចៃើនបៃប

v យល់ចៃបាស់ថការអភិបាលអាចបញ្ជ្ៃក់ពីការងារដៃលថ្នៃក់មូលដា្ឋៃន 

បានអន៊វត្តន៍កៃៃយពីវគ្គបណ្តុះបណ្តៃលបានធ្វើរួចមកហើយ

v យល់ចៃបាស់ថការអភិបាលអាចជួយកៃតមៃូវរាល់កំហ៊សតិចតួច ប៉៊ន្តៃមនសារៈ

សំខាន់ចំោះការអន៊វត្តន៍កម្មវិធីអ្នក

v យល់ចៃបាស់ថការអភិបាលអាចផ្តល់ឱកាសដ៏បៃសើរ និងសំខាន់បំផ៊តក្នុជងការ 

ពិភាកៃសាជាមួយអ្នកអន៊វត្តន៍កម្មវិធីគៃប់លំដាប់ថ្នៃក់ និងអ្នកអភិបាលនូវរាល ់

បញ្ហៃលំបាកដៃលបានជួបបៃទះ

បៃធានបទទី៨

រយៈពៃល ១៦០នាទី

ទំរង ់

បាព័ន្ធតាមដាន តាួតពិនិតាយ និងអភិបាល  

នៅថ្នាក់សាុកបាតិបត្តិ មណ្ឌលសុខភាព និងសហគមន៍
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កម្មវិធីផ្តល់គ្រ្រប់ថ្ន្រំទំលាក់ព្រូន (ទំរង់ប្របបទ សំរាប់ពិនិត្រយតាមដាន និងចុះអភិបាល) សំរាប់ការចុះ 
អភិបាលថ្ន្រក់មណ្ឌលសុខភាព

មណ្ឌលស៊ខភាពៈ..................................សៃ៊កបៃតិបត្តិៈ..............................ខៃត្តៈ......................................

I. ការសង្កាតអំពី (សកម្មាពនៅពាលកំពុងធ្វើ) ការអប់រំសុខាព

1. តើបៃធានបទចំបងនៃការអប់រំស៊ខភាពស្តីអំពីដង្កូវពៃូននៃះនិយយអំពីអ្វី? 

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

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

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

2. តើប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាពបានអប់រំ ឬផ្តល់ពត៌មមន/រឬខ្លឹមសារស្តីពីការផ្តល់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូននៃះបាន 

តៃឹមតៃូវឬទៃ? ¨ បាទ/រចាស៎ ¨ ទៃ  បើ បាទ/រចាស៎ រំលងទៅសំណួរទី4

3. បើទៃ តើមកពីមូលហៃត៊អ្វី? 

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

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

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

4. តើអ្នក (អ្នកសង្កៃត) គិតដូចម្តៃចអំពីការអប់រំស៊ខភាពរបស់ប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាពនៃះ?  

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

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

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

5. តើនៅខ្វះខាតតៃង់ណខ្លះ ហើយចំណុច/រឬផ្នៃកតៃង់ណដៃលតៃូវកៃលំអ (អោយបានបៃសើរឡើង)? 

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

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

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

6. ដំបូនា្មៃន/រឬការណៃនាំផៃសៃងៗដៃលតៃូវផ្តល់អោយប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាពៈ 

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

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

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



សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលអំពីកម្មវិធីជាតិកំចាត់ជម្ងឺដង្កូវពាូន នៅបាទសកម្ពុជជា 47

II. ការសង្កាតអំពីការផ្តល់ថ្នាំទំលាក់ពាូន

7. តើកៃ៊មសៃវាស៊ខភាពច៊ះតាមមូលដា្ឋៃនបានសៃង់រកអាយ៊ក៊មរបានតៃឹមតៃូវដៃរឬទៃ?  

¨ បាទ/រចាស៎ ¨ ទៃ

8. តើកៃ៊មសៃវាស៊ខភាពច៊ះតាមមូលដា្ឋៃនបានផ្តល់គៃៃប់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនតៃឹមតៃូវតាមកំរិត ដល់ក៊មរម្នៃក់ៗ 

ដៃរឬទៃ? ¨ បាទ/រចាស៎   ¨ ទៃ  បើ បាទ/រចាស៎ រំលងទៅសំណួរទី10

9. បើទៃ តើខ៊សមកពីមូលហៃត៊អ្វី?  

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

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

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

10. តើអ្នក (អ្នកសង្កៃត) គិតដូចម្តៃចចំោះការចៃកចាយគៃៃប់ថ្នៃំទំលា់ក់ពៃូន របស់កៃ៊មសៃវាស៊ខភាពច៊ះ 

តាមមូលដា្ឋៃន?  

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

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

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

11. តើនៅខ្វះខាតតៃង់ណខ្លះ ហើយចំណុច/រឬផ្នៃកតៃង់ណដៃលតៃូវកៃលំអរ (អោយបានបៃសើរឡើង)? 

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

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

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

12. ដំបូនា្មៃន/រឬការណៃនាំផៃសៃងៗដៃលផ្តល់អោយកៃ៊មសៃវាស៊ខភាពច៊ះតាមមូលដា្ឋៃន? 

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

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

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

III. ការសមា្ភាសន៍បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខាព

13. តើក៊មរក្នុជងវ័យសិកៃសា ៦ ទៅ ១៥ ឆ្នៃំទទួលគៃៃប់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនកំរិតណ?.......................................

14. តើក៊មរអាយ៊ ១២ ទៅ ២៤ ខៃ តៃូវទទួលគៃៃប់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនកំរិតណ?.........................................

15. តើក៊មរអាយ៊ ១២ ទៅ ៥៩ ខៃ តៃូវទទួលគៃៃប់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនកំរិតណ?..........................................

16. តើស្តៃីកៃៃយសំរាលកូនរួច តៃូវទទួលគៃៃប់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនកំរិតណ?...............................................
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17. តើអ្នកផ្តល់គៃៃប់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូនដល់សាលាបឋមសិកៃសាយ៉ៃងដូចម្តៃច? 

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

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

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

18. តើអ្នកមនបញ្ហៃ ឬ ការពិបាកណមួយដៃរឬទៃ ក្នុជងការចៃកចាយគៃៃប់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន?  

¨បាទ/រចាស៎  ¨ ទៃ

19. តើអ្នកតៃូវការអ្វីទៀត (ដើមៃបីជួយអោយអ្នកធ្វើការបានកាន់តៃបៃសើរឡើង)?  

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

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

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

20. តើអ្នកធា្លៃប់ ធ្វើការអប់រំស៊ខភាព ស្តីពីកម្មវិធីផ្តល់គៃៃប់ថ្នៃំទំលាក់ពៃូន (ដល់បៃជាជន) នៅក្នុជងភូម ិ

ទាំងនះដៃរឬទៃ?  ¨ បាទ/រចាស៎  ¨ ទៃ  បើ ទៃ រំលងទៅសំណួរទី22

21. បៃសិនបើឆ្លើយ បាទ/រចាស៎ តើអ្វីទៅដៃលមនការលំបាកជាងគៃចំោះអ្នកភូមិក្នុជងការយល់ដឹង  

ឬការអន៊វត្ត? 

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

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

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

22. ដំបូនា្មៃន/រឬការណៃនាំផៃសៃងៗដៃលតៃូវផ្តល់អោយប៊គ្គលិកមណ្ឌលស៊ខភាពៈ 

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

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

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

 អ្នកអភិបាលឈ្មៃះ ៖.....................................ហត្ថលៃខា ៖..............................ថ្ងៃទី ៖...............
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