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១. ប្បវត្តស្ថាប័ន្
ក. អខគការការ ីតាស
អខគការការ ីតាសកមពុជាគឺជាអខគការពប្ៅរដ្ឋានិ បាលអន្តរជាត្ិ ភ្ៃលបពខកើត្ព

ើខពដ្ឋយប្េុះសហ

គមន្៏ កាត្ូ លិកកមពុជាពៃើមបីច្ូលរួមច្ំ ភ្ណកពលើសកមមភាេមន្ុ សសធម៌ន្ិខការអនិវឌ្ឍន្៏ សខគម។ការ ីតាស
កមពុជា

បាន្ចាប់ពផ្តើមសកមមភាេជាពលើកៃំបូខពៅប្បទ្សកមពុជានាឆ្ែំ១៩៧២

ពៃើមបីជួយជន្រខពប្ោុះ

ពដ្ឋយស្ថរសង្រ្ងាគម ន្ិខបាន្បំ ពេញមុ ខងារមន្ុ សសធម៌រហូត្ៃល់ឆ្ែំ១៩៧៥ មុ ន្ពេលអខគការការ ីតាស
កមពុជា ប្ត្ូវបខេំឲ្យចាកពច្ញេី ប្បពទ្សកមពុជា។ អខគការការ ីតាសកមពុជា បាន្បពខកើត្ព

ើខជាលមីមតខពទ្ៀត្នា

ឆ្ែំ១៩៩០ ពប្កាមអន្ុ សារណៈពោគយល់ជាមួ យរដ្ឋានិ បាលពលើសកមមភាេមន្ុ សសធម៌
សុខមាលភាេប្បជាជន្ប្កីប្ក។
ការ ិោល័យពៅទ្ី ប្កុខរម
ូ

ន្ិ ខអនិវឌ្ឍន្៍

អខគការការ ីតាសកមពុជាជាសមាជិ កដន្អខគការការ ីតាសអន្តរជាត្ិ មាន្

ប្បពទ្សអុី តាលីន្ិខមាន្បណា
ត ញសមាជិកអខគការ ីតាសច្ំ ន្ួន្១៦៧ប្បពទ្ស

ពៅពលើសកលពោក។
ការ ីតាស(CARITAS)ជាពាកយពេញដន្អកសរឡាតាំខមាន្អត្ាន្័យថាពមតាតករុណាឬពសច្កតីស្រសឡាញ់។

ក.១ ទ្សសន្ៈវ ិស័យ
សខគមមួ យភ្ៃលមាន្យុត្ិធ
ត ម៌ មាន្ការពោរេសិទ្ិ ោ
ធ ែ ពៅវ ិញពៅមកជាេិ ពសសជន្ប្កី ប្ក

ន្ិ ខជន្ងាយរខ

ពប្ោុះ ន្ិខការអនិវឌ្ឍន្៍ដន្មន្ុ សសប្ត្ូវបាន្ពលើកកមពស់

ក.២ ពបសកកមម
ច្ូ លរួមេប្ខឹខ ន្ិខពលើកកមពស់ពសច្កតីដលែលូររបស់
ែ
ជន្ប្កី ប្ក ន្ិ ខជន្ងាយរខពប្ោុះ

ក.៣ កិច្ស
ច ហប្បត្ិបត្តិការ កមមវ ិធីនានារបស់អខគការ ការ ីតាស កមពុជា

បច្ចុបបន្ែអខគការការ ីតាសកមពុជាបាន្រួមសហប្បត្ិបត្តិោខជិត្សែិទ្ិ ជា
ធ មួ យស្ថាប័ន្រាជរដ្ឋានិ បាល

រួមមាន្៖ប្េឹទ្ាសភា រៃាសភា ប្កុមប្បឹ កាស្ថតរអនិ វឌ្ឍន្៍វ ិស័យកសិកមមន្ិខជន្បទ្ គណៈកមាមធិការជាត្ិ
ប្គប់ ប្គខពប្ោុះមហន្តរាយ ប្កសួខមហាដផ្ទ ប្កសួខបរ ិដ្ឋាន្ ប្កសួខកសិកមមរកា
ុ េ ប្បមាញ់ន្ិខពន្ស្ថទ្

ប្កសួខសុខានិ បាល ប្កសួខអនិ វឌ្ឃន្៍ ជន្បទ្ ប្កសួខសខគមកិ ច្អ
ច ត្ី ត្យុទ្ាជន្ ន្ិខយុវន្ី ត្ិសមបទ្ ប្កសួខ

ការងារ ន្ិខបណុត ុះបណា
ត លវ ិជាាជី វៈ ប្កសួខពរៀបច្ំ ភ្ៃន្ៃី ន្គរូបន្ី យកមមន្ិខសំណខ់ ប្កសួខធន្ធាន្ទ្ឹក
ន្ិ ខឧត្ុន្ិយម ប្កសួខអប់រ ំ យុវជន្ន្ិខកី ឡាប្េមទំខអជាាធរអខគការមិ ន្ភ្មន្រដ្ឋានិ បាលជាត្ិន្ិខអន្តរជាត្ិ
សមាគម សហគមន្៍ ន្ិ ខវ ិស័យឯកជន្ កែុខត្ំបន្់ ពោលពៅច្ំ ន្ួន្ ១៥ពខត្ត រាជធាន្ី រម
ួ មាន្ៈ

រាជធាន្ី នំពែ េញ, ពខត្តកណា
ត ល, ពខត្តកំេខ់ ចាម, ពខត្តប្កពច្ុះ, ពខត្តរត្ន្ៈគី រ ី, ពខត្តមណឌលគី រ ី, ពខត្តសឹខ
ទ

ភ្ប្ត្ខ, ពខត្តប្េុះវ ិហារ,ពខត្តកំេខ់ ធំ,ពខត្តពសៀមរាប, ពខត្តបាត្់ ៃំបខ,ពខត្តពពាធិ៍ស្ថត្់ , ពខត្តដបលិន្ ន្ិខពខត្ត
តាភ្កវភ្ៃលមាន្កមមវ ិធី ៃូច្ខាខពប្កាម៖
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១-ការពលើកកមពស់សន្តិសុខពសបៀខន្ិ ខអាហារូបត្ាមភ
២- ការកស្ថខសមត្ាភាេៃល់កសិករប្កី ប្កតាមជន្បទ្
៣- អនិ វឌ្ឍន្៍ន្ិរន្តរភាេមុខរបរច្ិ ញ្ចឹមជី វ ិត្
៤-ការកស្ថខអាជី វកមមខាែត្ត្ូច្
៥-ពហដ្ឋារច្នាសមព័ន្ជ
ធ ន្បទ្
៦-ការពលើកកមពស់ន្ិខអនិ វឌ្ឍន្៍ សុខមាលភាេសហគមន្៍
៧-សុខភាេភ្នែក(មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវ)

៨-សុខភាេផ្ែូវច្ិ ត្ក
ត ុ មារ ន្ិខមន្ុ សសពេញវ ័យ

៩-សុខភាេអែកផ្ទុកពមពរាគន្ិ ខអែកជមងឺពអៃស៍

១០-ការរួមបញ្ូា លសុខភាេន្ិខបណុត ុះបណា
ត លជំ នាញវ ិជាាជី វៈទ្ណិ ឌ ត្កែុខេន្ាធនាោរ េន្ធធាោរ
១១-ការពប្ត្ៀមបងាករ ព្ែើយត្ប ន្ិខស្ថតរពប្ោុះមហន្តរាយ
១២-បណុត ុះបណា
ត លជំ នាញវ ិជាាជី វៈៃល់យុវជន្ប្កី ប្ក

១៣-បណុត ុះបណា
ត លជំ នាញវ ិជាាជី វៈមាតយវ ័យពកមខន្ិខស្រសតីរខពប្ោុះពដ្ឋយអំ ពេើជួញៃូ រមន្ុ សស
១៤-ពលើកកមពស់សិទ្ិ ា សិទ្ិជា
ធ មូ លដ្ឋាន្ពយន្ឌ្័រន្ិខការប្បឆ្ំខន្ឹខការជួ ញៃូរមន្ុសស

ែ. កមមវ ិធីសខ
ុ ភាេភ្នែក (មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវ)
ពៅឆ្ែំ១៩៩៦ អខគការមារ ីណុល (Maryknoll ) ចាប់ ពផ្តើមកមមវ ិធីស្ថតរន្ី ត្ិសមបទសប្មាប់ ជួយ
េាបាលអែកជំខឺភ្ៃលមាន្បញ្ហ
ា ភ្នែកតាមសហគមន្៏ ។ ទ្ន្ទឹមន្ឹ ខពនាុះពដ្ឋយមាន្ត្ប្មូវការោខខាែំខ
របស់ប្បជាជន្ពៅតាមមូលដ្ឋាន្នានាអំេីច្ំពណុះៃឹខ ន្ិ ខពសវាកមមសុខភាេភ្នែក ពោកឪេុ ក.ច្ន្ បាល
(Fr. John Barth) ភ្ៃលជាប្បធាន្គំ ពរាខបាន្ផ្តួច្ពផ្តើមពរៀបច្ំពៃើមបីព្ែើយត្បន្ូវត្ប្មូវវការពន្ុះព

ើខពដ្ឋយ

ត្ៈរៃាមង្រ្ន្ី ប្ត កសួខសុខានិបាល ពោកពវជាបណិ ឌ ត្.ភ្ត្ ពថាខសុន្
ិ អត្ីត្ប្បធាន្មន្ទីរសុខានិ បាល

អាជាា

មាន្កិច្ចខិត្ខំ ប្បឹ ខភ្ប្បខច្ូលរួមសហការោខសកមមេីអខគការ CBM Germany ឯកឧត្តម ឈា ថាំខ អត្ី
ធរភ្ៃន្ៃី ពខត្តតាភ្កវជាេិពសសឯកឧត្តម.សូ និរ ិន្ អត្ី ត្អនិ បាលដន្គណៈអនិបាលពខត្តតាភ្កវបាន្អន្ុ
ញ្ហាត្ពធវើការជួ សជុ លអោររពបខ ពអាយពៅជាមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវពហើយបាន្ចាប់ ពផ្តើមទ្ទ្ួ លការេិន្ិត្យ
េាបាលអែកជំខឺភ្នែកជាពលើកៃំ បូខពៅដលងទ្ី៨ភ្ខកុមៈភ ឆ្ែំ១៩៩៧ពដ្ឋយមាន្ការច្ូ លរួមេីបុគគលិកជំ នាញ
ភ្ខមរន្ិ ខបរពទ្សៃូ ច្ជាពវជា.StafNietfeld ពវជា.Andy Pyott ពវជា.Makus Stephan ពវជា.ពបាក ធន្ កញ្ហា.
Titchui

Chan ន្ិខកញ្ហា.Lois

Dingley ជាពៃើ ម។ ពប្ៅេីពសវាកមមេិន្ិត្យេាបាលភ្នែកមន្ទីរពេទ្យក៏ បាន្

បភ្ន្ាមន្ូ វកមមវ ិធីបណុត ុះបណា
ត លប្គូពេទ្យឯកពទ្សច្កេុមូ លដ្ឋាន្ (Basic Eye Doctor) ន្ិ ខច្កេុគិ ោន្ុបដ្ឋាក
មូ លដ្ឋាន្ (Basic

Eye

Nurse) កែុខការច្ូ លរួមអនិវឌ្ឍន្៏ ធន្ធាន្មន្ុ សសពៃើមបីេប្ខី កពសវាកមមភ្លទំសុខ

ភាេភ្នែកពៅតាមពខត្តនានាទ្ូ រទំខប្បពទ្ស កែុខពោលបំណខកាត្់បន្ាយអប្តាេិ ការភ្នែកពៅប្បពទ្សកមពុ
ជា ។
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អោររពបខន្ិខប្គុន្ចាញ់មុន្ពេលជួសជុ ល ពអាយកាែយជាមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវ

អោរមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវពប្កាយពេលជួសជុ ល ដ្ឋក់ពអា

ពៅឆ្ែំ២០០០ ពោកឪេុ ក.ច្ន្បាល (Fr.Jonh

Barth)

ជាស្ថាបន្ិកដន្មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវបាន្បញ្ចប់

ពបសកកមមពៅប្បពទ្សកមពុជា មន្ទីរពេទ្យភ្នែកប្ត្ូវបាន្ប្បគល់ឲ្យអខគការការ ីតាសកមពុជាពដ្ឋយមាន្បខស្រសី

.មារណាេ័រត្ូឌ្ីសុី (Sr. Myrna Porto DC មកេីអខគការបុ ប្ត្ី ពមតាតករុណា Daughters of Charity
Cambodia) ជាប្បធាន្គពប្មាខពដ្ឋយមាន្ការឧបត្ាមឧបត្ាមល
ភ វ ិកាេីអខគការ CBM
Mission)

អា

(Christian

Blind

ឺមខ់ ន្ិខមាន្ការោំំប្ទ្ឧបត្ាមន្
ភ ូ វទ្ឹកស្ថាត្ អគគីសន្ី ឪសលន្ិខបរ ិកាេរពេទ្យមួ យច្ំ ន្ួន្ ប្េម

ទំខបុគគលិកបពច្ចកពទ្សេីមន្ទីរសុខានិ បាលពខត្តតាភ្កវសប្មាប់ ប្បត្ិបត្តិការគពប្មាខ។ ពេលពនាុះមន្ទីរ
ពេទ្យភ្នែកតាភ្កវមាន្ភ្ប្គច្ំន្ួន្៤២ សប្មាប់ទ្ទ្ួ លអែកជំ ខឺសប្មាកពេទ្យ។បុ ភ្ន្តច្ំន្ួន្អែកជំខឺសប្មាកពេទ្យ
ប្បចាំដលងមាន្េី៤០ពៅ៦០នាក់ ។ ពដ្ឋយស្ថរត្ប្មូវការន្ិខស្ថាន្ភាេចាស់ប្ទ្ុឌ្ពប្ទមដន្អោរមន្ទីរពេទ្យ
បខស្រសី មារណាេ័រត្ូ សុឌ្ី
ី (Sr. Myrna Porto DC) ពោកអន្ុបណិ ឌ ត្ ភ្ត្ ពសរ ីបុណយន្ិ ខពោកពវជាបណិ ឌ ត្.
ម័រ្ិន្ មាន្់ពង្រ្ហត្
វ (Dr.MörchenManfred) បាន្ពរៀបច្ំ គំពរាខពសែើសុំស្ថខសខអោរមន្ទីរពេទ្យលមីភ្ៃលមាន្
ទ្ំ ហំ 3,162.32 m2 ភ្បខភ្ច្កជាៈ


អោរភ្ផ្ែករៃាបាល ទ្ំ ហំ 215.97 m2
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អោរេិ ពប្ោុះជំ ខឺ ទ្ំ ហំ 502.32 m2



អោរវុះកាត្់ 370.76 m2



អោរសំរាករបស់អក
ែ ជំ ខឺ 1,242.88m2



អាហារដ្ឋាន្ 213.12 m2



អោរច្ំណត្ោន្យន្ត 147.25 m2



បន្ទប់ទ្ឹកស្ថធារណៈទ្ំ ហ 46.02 m2 ន្ិ ខ



ន្ិ វាសន្ដ្ឋាន្របស់ន្ិសិត្សមកពធវើកមមសិកាពៅមន្ទីរពេទ្យមាន្ទ្ំ ហំ 424 m2

ពៅពលើដផ្ទៃីទ្ំហំ18,738 m2 ជូន្ពៅអខគការCBM (Christian Blind Mission)ភ្ៃលពសមើទ្ឹកប្បាក់ច្ំន្ួន្

១,៨០០,០០០ ៃុ ោែរសហរៃាអាពមរ ិក ភ្ៃលោំប្ទ្ពដ្ឋយ ពោកពវជាបណិ ឌ ត្. អុិំ សុខន្ ភ្ៃលជាអត្ី ត្ប្ប
ធាន្មន្ទីរសុខានិ បាលពខត្តតាភ្កវ ឯកឧត្តម.ស្រសី ពបន្ ន្ិ ខ ឯឧត្តម.ន្ុត្ សុខុម អត្ី ត្រៃាមង្រ្ន្ីប្ត កសួខសុខា
និ បាល។

គពប្មាខពសែើសុំប្ត្ូវបាន្ឯកភាេពហើយបាន្ចាប់ ពផ្តើមេិ ធីបញ្ុច ុះបឋមសិោពៅ ដលងទ្ី ២៧ ភ្ខវ ិច្ឆិ

កា ឆ្ែំ២០០៧ ពហើយបាន្បញ្ចប់ សប់ប្គប់ពៅដលងទ្ី០៦ ភ្ខពមស្ថ ឆ្ែំ២០១០ ពដ្ឋយមាន្ការោខមកស
ពមាភធដ្ឋក់ឲ្យពប្បើប្បាស់ជាផ្ែូវការពប្កាមប្េុះរាជាធិបត្ីអធិបត្ីៃ៏ខពខ់ខពស់របស់ប្េុះមហាកសប្ត្សពមតច្ប្េុះ
បរមនាល ន្ពរាត្តម សីហមុន្ី ប្េុះមហាកសប្ត្ដន្ប្េុះរាជាណាច្ប្កកមពុជា។

ការោខសពមាភធរបស់ ប្េុះមហាកសប្ត្សពមតច្ប្េុះបរមនាល ន្ពរាត្តម សីហមុន្ី ប្េុះមហាកសប្ត្ដន្ប្េុះរាជាណា
ច្ប្កកមពុជា
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អោរមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវពប្កាយពេលស្ថខសខ់លីម ពហើយដ្ឋក់ ពអាយៃំ ពណើរការពៅឆ្ែំ២០១០

មកៃល់ឆ្ែំ២០១២ អខគការ CBM អា

ឺមខ់ បាន្បញ្ចប់ការឧបត្ាមភលវ ិកាន្ិខបពច្ចកពទ្សពៅមន្ទីរពេទ្យភ្នែក

តាភ្កវ ។ ពេលពនាុះបខស្រសី.មារណាេ័រត្ូ ឌ្ីសុី (Sr.Myrna Porto DC) ន្ិ ខពោកពវជាបណិ ឌ ត្. Mörchen
Manfred បាន្ពផ្ទរភារៈកិ ច្ពច ន្ុះមកពអាយប្កុមការងារភ្ខមរជាអែកប្គប់ ប្គខបន្ត កែុខពនាុះមាន្ពោកអន្ុ
បណិ ឌ ត្.ភ្ត្ ពសរ ីបុណយ ជានាយកកមមវ ិធី ពោកពវជាបណិ ឌ ត្.នាខ ព

ជាប្បធាន្ភ្ផ្ែកបពច្ចកពទ្ស ពោក

អន្ុបណិ ឌ ត្.ភ្អល ន្ិមិត្ិ ត ជាប្បធាន្ភ្ផ្ែករៃាបាល អែកស្រសី.ទ្ឹម ណារ ី ប្បធាន្ភ្ផ្ែកហិរញ្ា វត្ាុ ពវជាបណិ ឌ ត្.វខ់
ប្ជាន្ ជាអែកសប្មបសប្មួលភ្ផ្ែកសហគមន្៏ ន្ិខ ពោក.ណុល រត្នា ជាប្បធាន្ភ្ផ្ែកច្កេុគិ ោន្ុ បដ្ឋា

ក ប្េមទំខបុគគលិកមន្ទីរពេទ្យជាពប្ច្ើ ន្ពទ្ៀត្។ សេវដលងពន្ុះប្កុមការងារន្ិ ខដៃគូ រមួ យច្ំ ន្ួន្ៃូច្ជាអខគការ
Caritas Czech Republic, ប្កុមហុន្ ABC Tissue Vision, Wilde Ganzen Netherland, Daughters of
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Charity Cambodia, Voucher (Action for Health), រាជរដ្ឋានិ បាលន្ិខដៃគូរពផ្សខៗពទ្ៀត្កំេុខបន្ត
ពបសកកមមពន្ុះឲ្យកាន្់ភ្ត្ប្បពសើរព

ើខន្ិ ខឈាន្ពៅរកន្ិរន្តភាេកែុខពេលអនាគត្់ ៃ៏ខី ខា
ែ ខមុខពន្ុះ។

ែ.១ ទ្សសន្ៈវ ិស័យ
ទ្សសន្ៈវ ិស័យរបស់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវគឺ ជាភាែក់ងារកែុខការកាត្់បន្ាយភាេប្កី ប្កពដ្ឋយផ្តល់ន្ូវគុ ណ

ភាេកែុខការភ្លទំសុខភាេភ្នែកកំ រ ិត្៣ ប្បកបពដ្ឋយភាេពមតាតករុណាជាមួ យការបណុត ុះបណា
ត លបុ គគលិក

ភ្ៃលប្បកបពដ្ឋយសមាភាេ សមត្ាភាេន្ិខមាន្បំ ពាក់ ន្ូវឩបករណ៏សមាភរៈន្ិ ខឳសលច្កេុពរាគប្គប់ប្ោន្់។

ែ.២ ពបសកកមម
ពៃើមបីផ្តល់ន្ូវគុ ណភាេកែុខការភ្លទំភ្នែក តាមរយៈការពធវើពរាគវ ិន្ិ ច្័ យ
ឆ ការេាបាល ន្ិ ខការស្ថតរលទ្ធិ

ភាេេលកមមកុខពោលបំ
ែ
ណខពៃើ មបីលុបបំ បាត្់ ភាេេិ ការភ្នែកភ្ៃលអាច្ការពារ ន្ិខេាបាលបាន្។

ពធវើការបណុត ុះបណា
ត លបុ គល
គ ិក ពៃើ មបីផ្តល់ន្ូវគុ ណភាេការភ្លទំភ្នែក ន្ិខ ពធវើការសិកាស្រស្ថវប្ជាវេីស្ថាន្
ភាេជំខឺភ្នែកកែុខប្បពទ្សកមពុជា ន្ិ ខប្បពទ្សជិត្ខាខ ។

ែ.៣ ពោលពៅ
ផ្តល់ន្ូវពសវាកមមប្បកបពដ្ឋយគុ ណភាេពដ្ឋយកតីពមតាតករុណា ន្ិ ខសុភាេរាបស្ថរពៅពលើអក
ែ ជំ ខឺ ជា
េិ ពសសអែកភ្ៃលប្ត្ូវការជួយសពង្រ្ងាគុះ ។

ែ.៤ កមមវ ិធីការងាររបស់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវ
 ផ្តល់ពសវាកមមេិន្ិត្យន្ិខេាបាលជំខឺភ្នែកប្បកបពដ្ឋយគុ ណភាេពៅកែុខមន្ទីរពេទ្យឯកពទ្សកំរ ិត្(មន្ទីរ
ពេទ្យភ្នែកត្ំបន្់)។

 ពធវើការសិកាស្រស្ថវប្ជាវ ន្ិ ខបណុត ុះបណា
ត លប្គូពេទ្យភ្នែកឯកពទ្សច្កេុពរាគ ច្កេុគិ ោន្ុបដ្ឋាកន្ិខ
ការភ្លទំសខ
ុ ភាេភ្នែកបឋមៃល់ប្កុមអែកសម័ប្គច្ិត្តសុខភាេនូ មិ បុ គគលិកមណឌលសុខភាេ ន្ិ ខ

ប្គូបពប្ខៀន្តាមស្ថោនានាកែុខពខត្តតាភ្កវ។

 ការច្ុ ុះេិន្ិត្យស្រស្ថវប្ជាវន្ិខភ្សវខរកអែកមាន្បញ្ហ
ា ភ្នែកភ្ៃលប្ត្ូវពធវើការេាបាល ន្ិ ខពធវើការផ្សេវផ្ាយេី
ជំ ខឺភ្នែកពៅតាមសហគមន្៏ ភ្ៃលពៅដ្ឋច្ស្រសោល។
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ែ.៥ ដៃគូអនិវឌ្ឍន្៏
ពដ្ឋយមាន្ការច្ូ លរួមកែុខការកាត្់ បន្ាយអប្តាេិ ការភ្នែកភ្ៃលអាច្ពជៀសវាខបាន្តាមរយៈភ្ផ្ន្ការ

យុទ្ធស្ថស្រសតរបស់កមមវ ិធី ជាត្ិ សុខភាេភ្នែកន្ិ ខគំ ពហើញ2020មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវភ្ៃលជាគពប្មាខរបស់
អខគការការ ីតាសកមពុជាបាន្បពខកើត្កែុខការផ្តល់ពសវាកមមភ្លរកាសុខភាេភ្នែកោខទ្ូ លំទ្ូោយប្បកប

ពដ្ឋយគុ ណភាេខពស់ពប្កាមការោំប្ទ្ោខពេញទ្ំ ហឹខេី រាជរដ្ឋានិ បាលជាេិ ពសសប្កសួខសុខានិបាល

ន្ិ ខមន្ទីរសុខានិ បាលពខត្តតាភ្កវសហការណ៏ជាមួ យកមមវ ិធី ជាត្ិ សុខភាេភ្នែក (NPEH) ស្ថកលវ ិទ្ាល័
យវ ិទ្ាស្ថស្រសតសុខានិ បាលស្ថោបណុត ុះបណា
ត លបពច្ចកពទ្សពខត្តកំេត្

(RTC) ន្ិ ខដៃគូអនិ វឌ្ឍន្៏នា

នាៗបាន្បពខកើត្កមមវ ិធីបណុត ុះបណា
ត លច្កេុគិ ោន្ុបដ្ឋាករយៈមួ យឆ្ែំន្ិខបណុត ុះបណា
ត លប្គូពេទ្យឯកពទ្ស
ភ្នែក។ ជាពរៀខរាល់ឆ្ែំបាន្បណុត ុះបណា
ត លន្ិ សសិត្ភ្ផ្ែកច្កេុគិោន្ុបបដ្ឋាកច្ំន្ួន្១២នាក់ន្ិខប្គូពេទ្យឯក
ពទ្សភ្នែកមកពធវើកមមសិកាច្ំ ន្ួន្៦នាក់បាន្ទ្ទ្ួ លការបណុត ុះបណា
ត លជាពរៀខរាល់ឆ្ែំពៅកែុខមន្ទីរពេទ្យ
ភ្នែកតាភ្កវ។ការបណុត ុះបណា
ត លសុខភាេភ្នែកបឋមប្ត្ូវបាន្ផ្តល់ៃល់បុគល
គ ិកមណឌលសុខភាេប្គូ

បពប្ខៀន្ន្ិខអែកសម័ប្គច្ិ ត្ពត ៃើ មបីជួយពធវើការផ្សេវផ្ាយឲ្យប្បជាេលរៃាបាន្យល់ៃឹខអំ េីសុខភាេភ្នែកន្ិ ខ
ការបញ្ូា ន្អែកមាន្បញ្ហ
ា ភ្នែកមកកាន្់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកឲ្យទន្់ ពេល។

ែ.៦ លទ្ធសពប្មច្ (ការច្ំណាយ)
កែុខរយៈពេល២០ឆ្ែំកន្ែខមកពន្ុះមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវបាន្ៃំ ពណើរការពៅពលើសកមមភាេៃូច្បាន្ជំ

រាបជូ ន្ខាខពលើពន្ុះបាន្ច្ំណាយអស់លវ ិការសរុបជាខ១២,២៤៣,១២០ៃុ ោែរសហរៃាអាពមរ ិក។

ែ.៧ ការងារបណុត ុះបណា
ត លន្ិខស្រស្ថវប្ជាវៈ

មកទ្ល់ពេលពន្ុះមន្ទីរពេទ្យបាន្បណុត ុះបណា
ត លន្ិ សិសត្ច្កេុគិោន្ុបបដ្ឋាកបាន្ច្ំន្ួន្១១៣នាក់

កនុងបនាោះមាន វគគ ច្កេុគិ ោន្ុ បបដ្ឋាកមូ លដ្ឋាន្(Basic Eye Nurse) ភ្ៃលមាន្កមមវ ិធី សិការយៈពេល ៩

ភ្ខ មាន្ច្ំន្ួន្សរុប៤៧នាក់ ន្ិ ខ៨វគគ ច្កេុឯកពទ្សគិោន្ុ បបដ្ឋាក (Diploma in Ophthalmic Nurse)មាន្រ
យៈពេលសិកា ១២ភ្ខ មាន្ច្ំន្ួន្សរុប៦៦ នាក់ )។ប្គូពេទ្យច្កេុមូ លដ្ឋាន្(Basic Eye Doctor)មាន្រយៈ

ពេលបណុត ុះបណា
ត ល១៨ភ្ខ បាន្៥វគគ ពសមើន្ឹខ១៨ នាក់ បាន្បញ្ចប់ ការសិកា ។ ៃល់ឆ្ែំ ២០០៧ កមមវ ិធី
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កមមសិការបស់ន្ិសសិត្ឯកពទ្សច្កេុគិោន្ុបបដ្ឋាក

ជាត្ិ សុខភាេភ្នែកស្ថកលវ ិទ្ាល័យពវជាស្ថស្រសត ឱសលស្ថស្រសត ន្ិ ខទ្ន្តស្ថស្រសត ប្េមទំខអខគការដៃគូ រ
បាន្សហការពរៀបច្ំ កមមវ ិធីបណុត ុះបណា
ត លប្គូពេទ្យឯកពទ្សច្កេុពរាគ(Ophthalmology Residency

Program) ភ្ៃលមាន្រយៈពេលសិកាច្ំន្ួន្៣ឆ្ែំបន្ទប់េីបញ្ចប់ ការសិកាជាពវជាបណិ ឌ ត្ទ្ូ ពៅ វគគសិកា
ពន្ុះបាន្ពធវើព

ើខបាន្ច្ំន្ួន្ ១១វគគ ភ្ៃលកែុខពនាុះមាន្៨វគគបាន្បញ្ចប់សប់ប្គប់មាន្ន្ិ សសិត្ច្ំ ន្ួន្៣៤

នាក់ ន្ឹ ខ ៣វគគពទ្ៀត្កំេុខៃំ ពណើរការសិកាមាន្ន្ិ សិសត្ច្ំ ន្ួន្ ៣៥នាក់ ។ ពប្កាយេី បញ្ចប់ ការសិកាេួ ក
ពគទំខពនាុះប្ត្ូវបាន្ភ្បខភ្ច្កពអាយពៅបពប្មើ ការងារពៅតាមមន្ទីរពេទ្យន្ិ ខ អាោច្កេុពរាគនានាពៅទ្ូ
ទំខប្បពទ្សកមពុជា។

កមមសិការបស់ន្ិសសិត្ឯកពទ្សច្កេុបណិឌ ត្

ពប្ៅេី ការបណុត ុះបណា
ត លទំខពន្ុះមន្ទីរពេទ្យបាន្បណុត ុះបណា
ត លការភ្លទំសុខភាេភ្នែកបឋមៃល់ថាែក់

មណឌលសុខភាេ អែកសម័ប្គច្ិត្តនូមិ ន្ិ ខប្គូបពប្ខៀន្ពៅតាមស្ថោពៅទ្ូ ទំខពខត្តតាភ្កវពៃើមបីពធវើការអប់ រ ំ
ន្ិ ខផ្សេវផ្ាយអំ េីសុខភាេភ្នែក ពហើយបាន្ពរៀបច្ំជាប្បេ័ន្ប
ធ ញ្ូា ន្អែកជំខឺភ្ៃលប្ត្ូវពធវើការេាបាល ន្ិ ខវុះ
កាត្់ មកកាន្់មន្ទីរពេទ្យ ពប្ៅេី ពនាុះគពប្មាខកមមវ ិធី ក៏មាន្ការតាមដ្ឋន្ពលើបពច្ចកពទ្សៃល់េួកោត្់
ជាមួ យន្ឹខពសវាកមមច្ុុះេិន្ិត្យេាបាលភ្នែកៃល់ប្បជាជន្ ពៅតាមសហគមន្៏

ភ្ៃលពៅឆ្ងយេីមន្ទីរ

ពេទ្យ។

ពសវាកមមផ្តល់ការភ្លទំ

សុខភាេភ្នែកទ្ូ ទំខប្បពទ្ស
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សកមមភាេបណុត ុះបណា
ត លការភ្លទំសុខភាេបឋមៃល់សហគមន្៏
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ែ.៨ ការងារផ្សេវផ្ាយសុខភាេភ្នែកតាមសហគមន្៏
ចាប់ េីឆ្ែំ២០០៨ ៃល់ឆ្ែំ២០១៦ ពយើខទ្ទ្ួ លបាន្ការេិ ប្ោុះជំខឺ ៣៣,៧៩៤នាក់ បញ្ូា ន្បាន្

៩,០២០នាក់ ន្ិខមកៃល់មន្ទីរពេទ្យពៃើមបីទ្ទ្ួ លការេាបាល ន្ិ ខវុះកាត្់ បាន្ ៣,៧៧៨នាក់ ។
Description

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Screened

2744

4476

3045

2522

5788

5453

3573

3450

2743

33794

Referred

540

991

1011

1087

1773

1017

974

897

730

9020

Arrived Hospital

138

324

391

462

853

434

409

435

332

3778

Babcock

402

667

620

625

920

583

565

462

398

5242

បភ្ន្ាមេី ពន្ុះពៅពទ្ៀត្ មន្ទីរពេទ្យបាន្បណុត ុះបណា
ត លជំ នាញពផ្សខៗពទ្ៀត្ៃូច្ជាការវុះកាត្់ជមងឺបាយភ្នែក
(Cataract

Small

Incision

surgery) វុះកាត្់ការសទុះបំ េខ់បខាូរទ្ឹកភ្នែក(DCR/DCT)

សពឹក (Anesthesia) ការេាបាលពដ្ឋយកាំរសមី(Laser

Treatments)

ការចាក់ ថាែំ

ការលត្បាត្ភ្នែក (Fundus

and

angiography) ការបណុត ុះបណា
ត លភ្ផ្ែកគំពហើញពខាយន្ិ ខកំ ហុសកំ ណុំ (Low Vision and Refraction)
ន្ិ ខបាន្បញ្ូា ន្បុ គគលិកន្ិខថាែក់ ៃឹកនាំច្ូលរួមសិកាេស្ថោថាែក់ ជាត្ិន្ិខអន្តរជាត្ិ ប្េមទំខការបណុត ុះប
ណា
ត លជំ នាញពផ្សខៗពៅពប្ៅប្បពទ្សពទ្ៀត្ផ្ខ។

ែ.៩ ពសវាកមមពៅកែខមន្ទ
ីរពេទ្យ
ុ

ពសវាកមមភ្លទំភ្នែកពៅកែុខមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវចាប់េីឆ្ែំ១៩៩៧ ៃល់ពាក់ កណា
ត លឆ្ែំ២០១៧

បាន្ទ្ទ្ួ លេិន្ិត្យេាបាលជំ ខឺច្ំន្ួន្ ៤៣៨,០៧១នាក់ ទ្ទ្ួ លអែកជំ ខឺសប្មាកពេទ្យបាន្ច្ំន្ួន្
៧០,៩៨១នាក់ន្ិខពធវើការវុះកាត្់បាន្ច្ំ ន្ួន្ ៦៥,៤៥៤ នាក់ ។
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សកមមភាេេិន្ិត្យ ន្ិខវុះកាត្់ ជមងឺ

ពៅកែុខមន្ទីរពេទ្យភ្នែកពខត្តតាភ្កខ

ពសវាទំខពន្ុះអាច្ផ្តល់លទ្ធភាេៃល់អក
ែ ជំ ខឺជាេិ ពសសច្ំ ពពាុះអែកភ្ៃលប្ត្ូវបាន្ពធវើការេិ ពប្ោុះពៅកែុខ

សហគមន្៍ ដ្ឋច្់ស្រសោល។ ច្ំ ពពាុះអែកជំខឺភ្ៃលបាន្ទ្ទ្ួ លការវុះកាត្់ភ្នែក ពធវើពអាយគំ ពហើញរបស់ោត្់
បាន្ប្បពសើរ ៃូ ពច្ែុះការពលើកកំេស់គុណភាេដន្ជី វ ិត្របស់ពគអាច្ជួ យខែួន្ឯខពហើយក៏ ជួយភ្កលមាស្ថាន្
ភាេពសៃាកិច្ចសខគមដន្ប្គួស្ថរន្ិខទ្ទ្ួ លបាន្ពសច្កតីដលែលូរពៃើ
ែ
មបីរស់ពៅជាមន្ុសសឯករាជយ។
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ការទ្ទ្ួ លបាន្ផ្លប្បពោជន្៍ពដ្ឋយប្បពោលេីពសវាភ្លរកាភ្នែកគឺប្គួស្ថរដន្អែកជំ ខឺភ្ៃលេួកពគមាន្
ពេលប្គប់ប្ោន្់ពៃើមបីពធវើអាជី វកមមខាែត្ត្ូច្ន្ិ ខមិ ន្ច្ំណាយពេលពៃើមបីភ្លរកាសមាជិ ករបស់េួកពគ
ជាមួ យន្ឹខបញ្ហ
ា ភ្នែកពទ្ៀត្ពទ្។
ដៃគូ ន្ិខអាជាាធរមូ លដ្ឋាន្ក៏ ទ្ទ្ួ លបាន្ផ្លប្បពោជន្៍ ផ្ខភ្ៃរេី ពប្ពាុះមន្ុ សសទំខអស់មាន្សុខភាេលា
ន្ិ ខជី វ ិត្លាពៃើ មបីច្ូលរួមកែុខភ្ផ្ន្ការអនិ វឌ្ឍន្៍ពៅកែុខសហគមន្៍ របស់េួកពគ។តាមការពធវើអពខកត្RAAB

(Rapid Assessment Avoidable Blindness) ពៅពខត្តតាភ្កវឆ្ែំ២០១២មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវបាន្ច្ូ លរួម
កាត្់ បន្ាយអប្តាេិ ការភ្នែកេី ៣.0%មកសល់ប្ត្ឹម២.៨%
២០១២។
Description

RACSS
3 provinces
2001-2002

ពៅកែុខពខត្តតាភ្កវទំខមូ លេី ឆ្ែំ២០០៧ ៃល់

RAAB 2007
In Cambodia

Breakdown Takeo
3.0%
(M 2.1%- F 3.5%)

RAAB2012
at Takeo

Prevalence of
blindness

4.3-6.0%

2.8%
(M 2% - F 3.4%)

2.8%
(M 1.7%- F 3.4%)

Cataract surgical
coverage

13-16%

34%
(M 40% - F 31%)

65%
(M 78% - F 60%)

Outcome poor

19-39%

12%

8%

Outcome good

27-55%

82%

89%

ែ.១០ ភ្ផ្ន្ការបន្ត
មន្ទីរពេទ្យភ្នែកេប្ខីកសកាតន្ុ េលរបស់ខួន្កែ
ែ ុខការេប្ខឹ កគុ ណភាេពសវាកមមភ្លទំសុខភាេភ្នែកជា

េិ ពសសផ្តល់ឱកាសៃល់អក
ែ ប្កី ប្កន្ិខងាយរខពប្ោុះភ្ៃលមាន្បញ្ហ
ា ភ្នែកមកទ្ទ្ួលបាន្ពសវាសុខភាេ
ភ្នែកតាមរយៈការផ្តល់ការជួ យឧបត្ាមភោំប្ទ្េី មាចស់ជំន្ួយន្ិខដៃគូពផ្សខៗ។កែុខពេលជាមួ យោែពន្ុះ

ភ្ៃរ មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវកំ េុខភ្ត្ពតតត្ការយកច្ិត្ទ្
ត ុ កដ្ឋក់ កំរ ិត្ខពស់កុខការេប្ខឹ
ែ
ខសមត្ាភាេរបស់ខួន្
ែ
តាមរយៈការេប្ខឹ ខសមត្ាភាេបុគគលិក ការបំ ពាក់ ឧបករណ៍ពវជាស្ថស្រសតទ្ំពន្ើបលមីៗ ន្ិខភ្កលមាប្បេ័ ន្ធ

រៃាបាលពៃើ មបីព្ែើយត្បន្ឹខត្ប្មូវការរបស់អែកជំ ខឺ ។ បន្តកិច្ចសហការណ៏ជាមួយន្ឹ ខដៃគូ អនិ វឌ្ឍន្៍ នានា
ពៃើមបីច្ូលរួមកែុខការកាត្់បន្ាយភាេប្កី ប្កតាមរយៈភ្ផ្ន្ការយុទ្ស្ថ
ធ
ស្រសតជាត្ិមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវបាន្

ន្ឹ ខកំ េុខបន្តបញ្ូា ន្បុគគលិកពៅបពខកើន្ជំ នាញវ ិជាាជីវៈពៅកែុខន្ិខពប្ៅប្បពទ្សពធវើការតែស់បូរជំ
ត នាញបទ្

េិ ពស្ថធន្៍ ន្ិ ខច្ំពណុះៃឹ ខពៅវ ិញពៅមកពៃើ មបីយកមកភ្កលមាពសវាកមមពៅមន្ទីរពេទ្យន្ិខេប្ខី កពសវាកមម
សុខភាេភ្នែកពៅតាមពខត្តនានាតាមរយៈការដ្ឋក់បញ្ូា លកមមវ ិធី សុខភាេភ្នែកច្ូ លកែុខគពប្មាខរបស់អខគ
ការការ ីតាសទ្ូ ទំខពទ្សពៃើ មបីសពប្មច្ទ្ិ សពៅពលើការេិ ពប្ោុះជំខឺភ្នែកឲ្យបាន្ោខត្ិច្៣៥,០០០នាក់

ន្ិ ខពធវើការវុះកាត្់ជំខឺភ្នែក៤,០០០នាក់ ជាពរៀខរាល់ឆ្ែំប្បកបពដ្ឋយប្បសិទ្ធភាេជាមួ យន្ឹ ខការពេញច្ិ ត្ក
ត ំ
រ ិត្ខពស់។
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២. ពសច្កតីភ្លែខអំណរគុណ
ពដ្ឋយស្ថរមាន្ការខិត្ខំប្បឹ ខកែុខការជំរញ
ុ ឲ្យមាន្សកមមភាេច្ូ លរួមអនវ ិឌ្ឍន្៍សខគមជាត្ិ ពលើក

សទយពសៃា
កិច្ចប្បជាេលរៃាឲ្យមាន្ស្ថាន្ភាេលាប្បពសើរតាមរយៈការផ្តល់ពសវាកមមសុខភាេភ្នែកន្ិខ
ួ

បាន្កាត្់ បន្ាយអប្តាេិ ការភ្នែកេី ៣.0% ឲ្យមកពៅប្ត្ឹម២.៨% កែុខ ឆ្ែំ២០១២។ ៃូ ពច្ែុះពយើខខាំុសូមភ្លែខ
អំ ណរគុ ណន្ិ ខការៃឹខគុ ណោខពប្ជៀលពប្ៅជាេិ ពសសៃល់រាជរដ្ឋានិ បាល អខគការដៃគូ រ ន្ិខវ ិស័យ

ឯកជន្ទំំខទំខអស់ភ្ៃលបាន្ច្ូ លរួមោំប្ទ្ន្ិខឧបត្ាមភពអាយមន្ទីរពេទ្យមាន្ៃំពណើរការរហូត្មកៃល់
ពេលពន្ុះ។ កែុខពនាុះក៏ សូមភ្លែខអំ ណរគុណផ្ខភ្ៃរៃល់ថាែក់ ៃឹកនាំ ន្ិ ខបុ គគលិកអខគការការ ីតាសទំខ

អស់ភ្ៃលបាន្ខិ ត្ខំ ប្បឹ ខភ្ប្បខោខសកមមកុខការបំ
ែ
ពេញភារៈកិច្ចរបស់ខួន្ន្ិ
ែ
ខច្ូ លរួមច្ំ ភ្ណកច្ំ ពពាុះ
សមិ ទ្ិផ្
ធ លៃ៏ដលែថាែពន្ុះ។
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