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១. ប្បវត្តស្ថា ប័ន្ 

  ក. អខគការការតីាស 

អខគការការតីាសកមពុជាគឺជាអខគការពប្ៅរដ្ឋា និបាលអន្តរជាតិ្ភ្ៃលបពខកើត្ព ើខពដ្ឋយប្េុះសហ
គមន៏្កាតូ្លិកកមពុជាពៃើមបចូី្លរមួចំ្ភ្ណកពលើសកមមភាេមនុ្សសធម៌និ្ខការអនិវឌ្ឍន៏្សខគម។ការតីាស
កមពុជា បាន្ចាប់ពផ្តើមសកមមភាេជាពលើកៃំបូខពៅប្បទ្សកមពុជានាឆ្ែ ំ១៩៧២ ពៃើមបជួីយជន្រខពប្ោុះ
ពដ្ឋយស្ថរសង្រ្ងាគ ម និ្ខបាន្បំពេញមុខងារមនុ្សសធម៌រហូត្ៃល់ឆ្ែ ំ១៩៧៥ មុន្ពេលអខគការការតីាស
កមពុជា  ប្ត្វូបខេំឲ្យចាកពច្ញេីប្បពទ្សកមពុជា។ អខគការការតីាសកមពុជា បាន្បពខកើត្ព ើខជាលមីមតខពទ្ៀត្នា
ឆ្ែ ំ១៩៩០ ពប្កាមអនុ្សារណៈពោគយល់ជាមួយរដ្ឋា និបាលពលើសកមមភាេមនុ្សសធម៌ និ្ខអនិវឌ្ឍន៍្
សុខមាលភាេប្បជាជន្ប្កីប្ក។ អខគការការតីាសកមពុជាជាសមាជិកដន្អខគការការតីាសអន្តរជាតិ្មាន្
ការោិល័យពៅទី្ប្កខុរ  មូ  ប្បពទ្សអីុតាលីនិ្ខមាន្បណាត ញសមាជិកអខគការតីាសចំ្នួ្ន្១៦៧ប្បពទ្ស
ពៅពលើសកលពោក។ 
ការតីាស(CARITAS)ជាពាកយពេញដន្អកសរឡាតំាខមាន្អត្ាន័្យថាពមតាត ករណុាឬពសច្កតីស្រសឡាញ់។ 
 

  ក.១ ទ្សសន្ៈវស័ិយ 
សខគមមួយភ្ៃលមាន្យុត្តិធម៌មាន្ការពោរេសិទ្ធិោែ ពៅវញិពៅមកជាេិពសសជន្ប្កីប្ក និ្ខជន្ងាយរខ
ពប្ោុះ និ្ខការអនិវឌ្ឍន៍្ដន្មនុ្សសប្ត្វូបាន្ពលើកកមពស់  

 

  ក.២ ពបសកកមម 
ចូ្លរមួេប្ខឹខ និ្ខពលើកកមពស់ពសច្កតីដលែលែូររបស់ជន្ប្កីប្ក និ្ខជន្ងាយរខពប្ោុះ 

 

  ក.៣ កិច្ចសហប្បតិ្បត្តិការ កមមវធីិនានារបស់អខគការ ការតីាស កមពុជា 
បច្ចុបបន្ែអខគការការតីាសកមពុជាបាន្រមួសហប្បតិ្បត្តិោ ខជិត្សែិទ្ធិជាមួយស្ថា ប័ន្រាជរដ្ឋា និបាល

រមួមាន្៖ប្េឹទ្ាសភា រៃាសភា ប្កមុប្បឹកាស្ថត រអនិវឌ្ឍន៍្វស័ិយកសិកមមនិ្ខជន្បទ្ គណៈកមាម ធិការជាតិ្
ប្គប់ប្គខពប្ោុះមហន្តរាយ ប្កសួខមហាដផ្ទ ប្កសួខបរដិ្ឋា ន្ ប្កសួខកសិកមមរកុាេ ប្បមាញ់និ្ខពន្ស្ថទ្  
ប្កសួខសុខានិបាល ប្កសួខអនិវឌ្ឃន៍្ជន្បទ្ ប្កសួខសខគមកិច្ចអតី្ត្យុទ្ាជន្ និ្ខយុវនី្តិ្សមបទ្ ប្កសួខ
ការងារ និ្ខបណតុ ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ ប្កសួខពរៀបចំ្ភ្ៃន្ៃីន្គរបូនី្យកមមនិ្ខសំណខ់ ប្កសួខធន្ធាន្ទឹ្ក
និ្ខឧតុ្និ្យម ប្កសួខអប់រ ំយុវជន្និ្ខកីឡាប្េមទំខអជាា ធរអខគការមិន្ភ្មន្រដ្ឋា និបាលជាតិ្និ្ខអន្តរជាតិ្  
សមាគម  សហគមន៍្ និ្ខវស័ិយឯកជន្ កែុខតំ្បន់្ពោលពៅចំ្នួ្ន្ ១៥ពខត្ត រាជធានី្រមួមាន្ៈ 
រាជធានី្នែំពេញ, ពខត្តកណាត ល,  ពខត្តកំេខ់ចាម, ពខត្តប្កពច្ុះ, ពខត្តរត្ន្ៈគីរ,ី ពខត្តមណឌ លគីរ,ី ពខត្តសទឹខ
ភ្ប្ត្ខ, ពខត្តប្េុះវហិារ,ពខត្តកំេខ់ធំ,ពខត្តពសៀមរាប, ពខត្តបាត់្ៃំបខ,ពខត្តពពាធិ៍ស្ថត់្, ពខត្តដប លិន្ និ្ខពខត្ត
តាភ្កវភ្ៃលមាន្កមមវធីិៃូច្ខាខពប្កាម៖  
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១-ការពលើកកមពស់សន្តិសុខពសបៀខនិ្ខអាហារបូត្ាមភ  
២- ការកស្ថខសមត្ាភាេៃល់កសិករប្កីប្កតាមជន្បទ្  
៣- អនិវឌ្ឍន៍្និ្រន្តរភាេមុខរបរចិ្ញ្ច ឹមជីវតិ្  
៤-ការកស្ថខអាជីវកមមខាែ ត្តូ្ច្ 
៥-ពហដ្ឋា រច្នាសមព័ន្ធជន្បទ្ 
៦-ការពលើកកមពស់និ្ខអនិវឌ្ឍន៍្សុខមាលភាេសហគមន៍្ 
៧-សុខភាេភ្នែក(មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវ) 
៨-សុខភាេផ្ែូវចិ្ត្តកុមារ និ្ខមនុ្សសពេញវយ័ 
៩-សុខភាេអែកផ្ទុកពមពរាគនិ្ខអែកជមងឺពអៃស៍ 
១០-ការរមួបញ្ាូ លសុខភាេនិ្ខបណតុ ុះបណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈទ្ណឌិ ត្កែុខេន្ាធនាោរ េន្ធធាោរ 
១១-ការពប្ត្ៀមបងាក រ ព្ែើយត្ប និ្ខស្ថត រពប្ោុះមហន្តរាយ  
១២-បណតុ ុះបណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈៃល់យុវជន្ប្កីប្ក  
១៣-បណតុ ុះបណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈមាត យវយ័ពកមខនិ្ខស្រសតីរខពប្ោុះពដ្ឋយអំពេើជួញៃូរមនុ្សស  
១៤-ពលើកកមពស់សិទ្ាិ សិទ្ធិជាមូលដ្ឋា ន្ពយន្ឌ័្រនិ្ខការប្បឆំ្ខនឹ្ខការជួញៃូរមនុ្សស 

  ែ. កមមវធីិសុខភាេភ្នែក (មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវ) 
ពៅឆ្ែ ំ១៩៩៦ អខគការមា រណុីល (Maryknoll ) ចាប់ពផ្តើមកមមវធីិស្ថត រនី្តិ្សមបទសប្មាប់ជួយ

េាបាលអែកជំខឺភ្ៃលមាន្បញ្ហា ភ្នែកតាមសហគមន៏្ ។ ទ្ន្ទឹមនឹ្ខពនាុះពដ្ឋយមាន្ត្ប្មូវការោ ខខាែ ំខ
របស់ប្បជាជន្ពៅតាមមូលដ្ឋា ន្នានាអំេីចំ្ពណុះៃឹខ និ្ខពសវាកមមសុខភាេភ្នែក ពោកឪេុក.ច្ន្ បាល
(Fr. John Barth) ភ្ៃលជាប្បធាន្គំពរាខបាន្ផ្តួច្ពផ្តើមពរៀបចំ្ពៃើមបពី្ែើយត្បនូ្វត្ប្មូវវការពន្ុះព ើខពដ្ឋយ
មាន្កិច្ចខិត្ខំប្បឹខភ្ប្បខចូ្លរមួសហការោ ខសកមមេីអខគការ CBM Germany ឯកឧត្តម ឈា ថំាខ អតី្
ត្ៈរៃាមង្រ្ន្តីប្កសួខសុខានិបាល ពោកពវជាបណឌិ ត្.ភ្ត្ ពថាខសិុន្ អតី្ត្ប្បធាន្មន្ទីរសុខានិបាល    អាជាា
ធរភ្ៃន្ៃីពខត្តតាភ្កវជាេិពសសឯកឧត្តម.ស  ូនិរនិ្ អតី្ត្អនិបាលដន្គណៈអនិបាលពខត្តតាភ្កវបាន្អនុ្
ញ្ហា ត្ពធវើការជួសជុលអោររពបខ ពអាយពៅជាមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវពហើយបាន្ចាប់ពផ្តើមទ្ទួ្លការេិនិ្ត្យ
េាបាលអែកជំខឺភ្នែកជាពលើកៃំបូខពៅដលងទី្៨ភ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ំ១៩៩៧ពដ្ឋយមាន្ការចូ្លរមួេីបុគគលិកជំនាញ
ភ្ខមរនិ្ខបរពទ្សៃូច្ជាពវជា.StafNietfeld  ពវជា.Andy Pyott  ពវជា.Makus Stephan  ពវជា.ពបា ក ធន្ កញ្ហា .
Titchui Chan និ្ខកញ្ហា .Lois Dingley ជាពៃើម។ ពប្ៅេីពសវាកមមេិនិ្ត្យេាបាលភ្នែកមន្ទីរពេទ្យក៏បាន្
បភ្ន្ាមនូ្វកមមវធីិបណតុ ុះបណាត លប្គពូេទ្យឯកពទ្សច្កេុមូលដ្ឋា ន្ (Basic Eye Doctor) និ្ខច្កេុគិោនុ្បដ្ឋា ក
មូលដ្ឋា ន្ (Basic Eye Nurse) កែុខការចូ្លរមួអនិវឌ្ឍន៏្ធន្ធាន្មនុ្សសពៃើមបេីប្ខីកពសវាកមមភ្លទំសុខ
ភាេភ្នែកពៅតាមពខត្តនានាទូ្រទំខប្បពទ្ស កែុខពោលបំណខកាត់្បន្ាយអប្តាេិការភ្នែកពៅប្បពទ្សកមពុ
ជា ។  
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ពៅឆ្ែ ំ២០០០ ពោកឪេុក.ច្ន្បាល (Fr.Jonh Barth) ជាស្ថា បនិ្កដន្មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវបាន្បញ្ច ប់
ពបសកកមមពៅប្បពទ្សកមពុជា មន្ទីរពេទ្យភ្នែកប្ត្ូវបាន្ប្បគល់ឲ្យអខគការការតីាសកមពុជាពដ្ឋយមាន្បខស្រសី
.មារណាេ័រតូ្ឌី្សីុ (Sr. Myrna Porto DC មកេីអខគការបុប្តី្ពមតាត ករណុា Daughters of Charity 
Cambodia) ជាប្បធាន្គពប្មាខពដ្ឋយមាន្ការឧបត្ាមឧបត្ាមភលវកិាេីអខគការ CBM (Christian Blind 
Mission) អា ឺម ខ់និ្ខមាន្ការោំំប្ទ្ឧបត្ាមភនូ្វទឹ្កស្ថា ត្ អគគីសនី្ ឪសលនិ្ខបរកិាេ រពេទ្យមួយចំ្នួ្ន្ ប្េម
ទំខបុគគលិកបពច្ចកពទ្សេីមន្ទីរសុខានិបាលពខត្តតាភ្កវសប្មាប់ប្បតិ្បត្តិការគពប្មាខ។ ពេលពនាុះមន្ទីរ
ពេទ្យភ្នែកតាភ្កវមាន្ភ្ប្គចំ្នួ្ន្៤២ សប្មាប់ទ្ទួ្លអែកជំខឺសប្មាកពេទ្យ។ប ុភ្ន្តចំ្នួ្ន្អែកជំខឺសប្មាកពេទ្យ
ប្បចំាដលងមាន្េី៤០ពៅ៦០នាក់។ ពដ្ឋយស្ថរត្ប្មូវការនិ្ខស្ថា ន្ភាេចាស់ប្ទ្ុឌ្ពប្ទមដន្អោរមន្ទីរពេទ្យ 
បខស្រសី មារណាេ័រតូ្  ឌី្សីុ (Sr. Myrna Porto DC) ពោកអនុ្បណឌិ ត្ ភ្ត្ ពសរបុីណយនិ្ខពោកពវជាបណឌិ ត្.
ម័រ្ិន្ មា ន់្ពង្រ្ហវត្(Dr.MörchenManfred) បាន្ពរៀបចំ្គំពរាខពសែើសំុស្ថខសខអោរមន្ទីរពេទ្យលមីភ្ៃលមាន្
ទំ្ហំ 3,162.32 m2  ភ្បខភ្ច្កជាៈ 

 អោរភ្ផ្ែករៃាបាល ទំ្ហំ 215.97 m2  

អោររពបខនិ្ខប្គុន្ចាញ់មុន្ពេលជួសជុល ពអាយកាែ យជាមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវ 

អោរមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវពប្កាយពេលជួសជុល ដ្ឋក់ពអាយៃំពណើ រការពៅឆ្ែ ំ១៩៩៧ 
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 អោរេិពប្ោុះជំខឺ ទំ្ហំ 502.32 m2 
 អោរវុះកាត់្ 370.76 m2   
 អោរសំរាករបស់អែកជំខឺ 1,242.88m2  
 អាហារដ្ឋា ន្ 213.12 m2  
 អោរចំ្ណត្ោន្យន្ត 147.25 m2  
 បន្ទប់ទឹ្កស្ថធារណៈទំ្ហ 46.02 m2 និ្ខ 
 និ្វាសន្ដ្ឋា ន្របស់និ្សិត្សមកពធវើកមមសិកាពៅមន្ទីរពេទ្យមាន្ទំ្ហំ 424 m2  
ពៅពលើដផ្ទៃីទំ្ហំ18,738 m2 ជូន្ពៅអខគការCBM (Christian Blind Mission)ភ្ៃលពសមើទឹ្កប្បាក់ចំ្នួ្ន្ 

១,៨០០,០០០ ៃុោែ រសហរៃាអាពមរកិ ភ្ៃលោំប្ទ្ពដ្ឋយ ពោកពវជាបណឌិ ត្. អំិុ  សុខន្  ភ្ៃលជាអតី្ត្ប្ប
ធាន្មន្ទីរសុខានិបាលពខត្តតាភ្កវ ឯកឧត្តម.ស្រសី ពបន្ និ្ខ ឯឧត្តម.នុ្ត្ សុខុម  អតី្ត្រៃាមង្រ្ន្តីប្កសួខសុខា
និបាល។  គពប្មាខពសែើសំុប្ត្ូវបាន្ឯកភាេពហើយបាន្ចាប់ពផ្តើមេិធីបញ្ចុ ុះបឋមសិោពៅ ដលងទី្ ២៧ ភ្ខវចិ្ឆិ
កា ឆ្ែ ំ២០០៧ ពហើយបាន្បញ្ច ប់សប់ប្គប់ពៅដលងទី្០៦ ភ្ខពមស្ថ ឆ្ែ ំ២០១០  ពដ្ឋយមាន្ការោខមកស
ពមាភ ធដ្ឋក់ឲ្យពប្បើប្បាស់ជាផ្ែូវការពប្កាមប្េុះរាជាធិបតី្អធិបតី្ៃ៏ខពខ់ខពស់របស់ប្េុះមហាកសប្ត្សពមតច្ប្េុះ
បរមនាល ន្ពរាត្តម សីហមុនី្ ប្េុះមហាកសប្ត្ដន្ប្េុះរាជាណាច្ប្កកមពុជា។ 

 
 

   
ការោខសពមាភ ធរបស់ ប្េុះមហាកសប្ត្សពមតច្ប្េុះបរមនាល ន្ពរាត្តម សីហមុនី្ ប្េុះមហាកសប្ត្ដន្ប្េុះរាជាណា
ច្ប្កកមពុជា 
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មកៃល់ឆ្ែ ំ២០១២ អខគការ CBM អា ឺម ខ់បាន្បញ្ច ប់ការឧបត្ាមភលវកិានិ្ខបពច្ចកពទ្សពៅមន្ទីរពេទ្យភ្នែក
តាភ្កវ ។ ពេលពនាុះបខស្រសី.មារណាេ័រតូ្ ឌី្សីុ (Sr.Myrna Porto DC) និ្ខពោកពវជាបណឌិ ត្. Mörchen 
Manfred បាន្ពផ្ទរភារៈកិច្ចពន្ុះមកពអាយប្កមុការងារភ្ខមរជាអែកប្គប់ប្គខបន្ត កែុខពនាុះមាន្ពោកអនុ្
បណឌិ ត្.ភ្ត្ ពសរបុីណយ ជានាយកកមមវធីិ ពោកពវជាបណឌិ ត្.នាខ ព   ជាប្បធាន្ភ្ផ្ែកបពច្ចកពទ្ស ពោក
អនុ្បណឌិ ត្.ភ្អល និ្មិត្តិ ជាប្បធាន្ភ្ផ្ែករៃាបាល អែកស្រសី.ទឹ្ម ណារ ីប្បធាន្ភ្ផ្ែកហិរញ្ាវត្ាុ ពវជាបណឌិ ត្.វខ់ 
ប្ជាន្ ជាអែកសប្មបសប្មលួភ្ផ្ែកសហគមន៏្ និ្ខ ពោក.ណុល រត្នា ជាប្បធាន្ភ្ផ្ែកច្កេុគិោនុ្បដ្ឋា
ក ប្េមទំខបុគគលិកមន្ទីរពេទ្យជាពប្ច្ើន្ពទ្ៀត្។ សេវដលងពន្ុះប្កមុការងារនិ្ខដៃគូរមួយចំ្នួ្ន្ៃូច្ជាអខគការ
Caritas Czech Republic, ប្កមុហ ុន្ ABC Tissue Vision, Wilde Ganzen Netherland, Daughters of 

អោរមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវពប្កាយពេលស្ថខសខ់លមី ពហើយដ្ឋក់ពអាយៃំពណើ រការពៅឆ្ែ ំ២០១០ 
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Charity Cambodia, Voucher (Action for Health), រាជរដ្ឋា និបាលនិ្ខដៃគូរពផ្សខៗពទ្ៀត្កំេុខបន្ត
ពបសកកមមពន្ុះឲ្យកាន់្ភ្ត្ប្បពសើរព ើខនិ្ខឈាន្ពៅរកនិ្រន្តភាេកែុខពេលអនាគត់្ៃ៏ខែីខាខមុខពន្ុះ។ 

 ែ.១ ទ្សសន្ៈវស័ិយ 
ទ្សសន្ៈវស័ិយរបស់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវគឺជាភាែ ក់ងារកែុខការកាត់្បន្ាយភាេប្កីប្កពដ្ឋយផ្តល់នូ្វគុណ

ភាេកែុខការភ្លទំសុខភាេភ្នែកកំរតិ្៣ ប្បកបពដ្ឋយភាេពមតាត ករណុាជាមួយការបណតុ ុះបណាត លបុគគលិក
ភ្ៃលប្បកបពដ្ឋយសមាភាេ សមត្ាភាេនិ្ខមាន្បំពាក់នូ្វឩបករណ៏សមាភ រៈនិ្ខឳសលច្កេុពរាគប្គប់ប្ោន់្។ 

 ែ.២ ពបសកកមម 
ពៃើមបីផ្តល់នូ្វគុណភាេកែុខការភ្លទំភ្នែក តាមរយៈការពធវើពរាគវនិិ្ច្ឆ័យ ការេាបាល និ្ខការស្ថត រលទ្ធិ

ភាេេលកមមកែុខពោលបំណខពៃើមបីលុបបំបាត់្ភាេេិការភ្នែកភ្ៃលអាច្ការពារ និ្ខេាបាលបាន្។  
ពធវើការបណតុ ុះបណាត លបុគគលិក ពៃើមបីផ្តល់នូ្វគុណភាេការភ្លទំភ្នែក និ្ខ ពធវើការសិកាស្រស្ថវប្ជាវេីស្ថា ន្
ភាេជំខឺភ្នែកកែុខប្បពទ្សកមពុជា និ្ខប្បពទ្សជិត្ខាខ ។ 

 ែ.៣ ពោលពៅ 
ផ្តល់នូ្វពសវាកមមប្បកបពដ្ឋយគុណភាេពដ្ឋយកតីពមតាត ករណុា និ្ខសុភាេរាបស្ថរពៅពលើអែកជំខឺ ជា

េិពសសអែកភ្ៃលប្ត្ូវការជួយសពង្រ្ងាគ ុះ ។ 

 ែ.៤ កមមវធីិការងាររបស់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវ 
 ផ្តល់ពសវាកមមេិនិ្ត្យនិ្ខេាបាលជំខឺភ្នែកប្បកបពដ្ឋយគុណភាេពៅកែុខមន្ទីរពេទ្យឯកពទ្សកំរតិ្(មន្ទីរ
ពេទ្យភ្នែកតំ្បន់្)។ 

 ពធវើការសិកាស្រស្ថវប្ជាវ និ្ខបណតុ ុះបណាត លប្គពូេទ្យភ្នែកឯកពទ្សច្កេុពរាគ ច្កេុគិោនុ្បដ្ឋា កនិ្ខ 
  ការភ្លទំសុខភាេភ្នែកបឋមៃល់ប្កមុអែកសម័ប្គចិ្ត្តសុខភាេនូមិ បុគគលិកមណឌ លសុខភាេ និ្ខ 
ប្គបូពប្ខៀន្តាមស្ថោនានាកែុខពខត្តតាភ្កវ។ 
 ការចុ្ុះេិនិ្ត្យស្រស្ថវប្ជាវនិ្ខភ្សវខរកអែកមាន្បញ្ហា ភ្នែកភ្ៃលប្ត្ូវពធវើការេាបាល និ្ខពធវើការផ្សេវផ្ាយេី
ជំខឺភ្នែកពៅតាមសហគមន៏្ភ្ៃលពៅដ្ឋច្ស្រសោ ល។ 
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ែ.៥ ដៃគូអនិវឌ្ឍន៏្ 
ពដ្ឋយមាន្ការចូ្លរមួកែុខការកាត់្បន្ាយអប្តាេិការភ្នែកភ្ៃលអាច្ពជៀសវាខបាន្តាមរយៈភ្ផ្ន្ការ

យុទ្ធស្ថស្រសតរបស់កមមវធីិជាតិ្សុខភាេភ្នែកនិ្ខគំពហើញ2020មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវភ្ៃលជាគពប្មាខរបស់
អខគការការតីាសកមពុជាបាន្បពខកើត្កែុខការផ្តល់ពសវាកមមភ្លរកាសុខភាេភ្នែកោ ខទូ្លំទូ្ោយប្បកប
ពដ្ឋយគុណភាេខពស់ពប្កាមការោំប្ទ្ោ ខពេញទំ្ហឹខេីរាជរដ្ឋា និបាលជាេិពសសប្កសួខសុខានិបាល
និ្ខមន្ទីរសុខានិបាលពខត្តតាភ្កវសហការណ៏ជាមួយកមមវធីិជាតិ្សុខភាេភ្នែក (NPEH) ស្ថកលវទិ្ាល័
យវទិ្ាស្ថស្រសតសុខានិបាលស្ថោបណតុ ុះបណាត លបពច្ចកពទ្សពខត្តកំេត្ (RTC) និ្ខដៃគូអនិវឌ្ឍន៏្នា
នាៗបាន្បពខកើត្កមមវធីិបណតុ ុះបណាត លច្កេុគិោនុ្បដ្ឋា ករយៈមួយឆ្ែ ំនិ្ខបណតុ ុះបណាត លប្គូពេទ្យឯកពទ្ស 
ភ្នែក។ ជាពរៀខរាល់ឆ្ែ ំបាន្បណតុ ុះបណាត លនិ្សសិត្ភ្ផ្ែកច្កេុគិោនុ្បបដ្ឋា កចំ្នួ្ន្១២នាក់និ្ខប្គពូេទ្យឯក
ពទ្សភ្នែកមកពធវើកមមសិកាចំ្នួ្ន្៦នាក់បាន្ទ្ទួ្លការបណតុ ុះបណាត លជាពរៀខរាល់ឆ្ែ ំពៅកែុខមន្ទីរពេទ្យ
ភ្នែកតាភ្កវ។ការបណតុ ុះបណាត លសុខភាេភ្នែកបឋមប្ត្ូវបាន្ផ្តល់ៃល់បុគគលិកមណឌ លសុខភាេប្គូ
បពប្ខៀន្និ្ខអែកសម័ប្គចិ្ត្តពៃើមបីជួយពធវើការផ្សេវផ្ាយឲ្យប្បជាេលរៃាបាន្យល់ៃឹខអំេីសុខភាេភ្នែកនិ្ខ
ការបញ្ាូ ន្អែកមាន្បញ្ហា ភ្នែកមកកាន់្មន្ទីរពេទ្យភ្នែកឲ្យទន់្ពេល។ 
 

 ែ.៦ លទ្ធសពប្មច្ (ការចំ្ណាយ) 
កែុខរយៈពេល២០ឆ្ែ ំកន្ែខមកពន្ុះមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវបាន្ៃំពណើ រការពៅពលើសកមមភាេៃូច្បាន្ជំ

រាបជូន្ខាខពលើពន្ុះបាន្ចំ្ណាយអស់លវកិារសរបុជាខ១២,២៤៣,១២០ៃុោែ រសហរៃាអាពមរកិ។ 

 ែ.៧ ការងារបណតុ ុះបណាត លនិ្ខស្រស្ថវប្ជាវៈ 
មកទ្ល់ពេលពន្ុះមន្ទីរពេទ្យបាន្បណតុ ុះបណាត លនិ្សិសត្ច្កេុគិោនុ្បបដ្ឋា កបាន្ចំ្នួ្ន្១១៣នាក់ 

កនុងបនាោះមាន វគគ ច្កេុគិោនុ្បបដ្ឋា កមូលដ្ឋា ន្(Basic Eye Nurse) ភ្ៃលមាន្កមមវធីិសិការយៈពេល ៩
ភ្ខ មាន្ចំ្នួ្ន្សរបុ៤៧នាក់ និ្ខ៨វគគ ច្កេុឯកពទ្សគិោនុ្បបដ្ឋា ក (Diploma in Ophthalmic Nurse)មាន្រ
យៈពេលសិកា ១២ភ្ខ មាន្ចំ្នួ្ន្សរបុ៦៦ នាក់)។ប្គូពេទ្យច្កេុមូលដ្ឋា ន្(Basic Eye Doctor)មាន្រយៈ 
ពេលបណតុ ុះបណាត ល១៨ភ្ខ បាន្៥វគគ ពសមើនឹ្ខ១៨ នាក់ បាន្បញ្ច ប់ការសិកា ។ ៃល់ឆ្ែ ំ ២០០៧ កមមវធីិ 

កមមសិការបស់និ្សសិត្ឯកពទ្សច្កេុគិោនុ្បបដ្ឋា ក 
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ជាតិ្សុខភាេភ្នែកស្ថកលវទិ្ាល័យពវជាស្ថស្រសត ឱសលស្ថស្រសត   និ្ខទ្ន្តស្ថស្រសត ប្េមទំខអខគការដៃគូរ
បាន្សហការពរៀបចំ្កមមវធីិបណតុ ុះបណាត លប្គូពេទ្យឯកពទ្សច្កេុពរាគ(Ophthalmology Residency 
Program) ភ្ៃលមាន្រយៈពេលសិកាចំ្នួ្ន្៣ឆ្ែ ំបន្ទប់េីបញ្ច ប់ការសិកាជាពវជាបណឌិ ត្ទូ្ពៅ វគគសិកា
ពន្ុះបាន្ពធវើព ើខបាន្ចំ្នួ្ន្ ១១វគគ ភ្ៃលកែុខពនាុះមាន្៨វគគបាន្បញ្ច ប់សប់ប្គប់មាន្និ្សសតិ្ចំ្នួ្ន្៣៤
នាក់ នឹ្ខ ៣វគគពទ្ៀត្កំេុខៃំពណើ រការសិកាមាន្និ្សិសត្ចំ្នួ្ន្ ៣៥នាក់ ។ ពប្កាយេីបញ្ច ប់ការសិកាេួក
ពគទំខពនាុះប្ត្ូវបាន្ភ្បខភ្ច្កពអាយពៅបពប្មើការងារពៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិ្ខ អាោច្កេុពរាគនានាពៅទូ្
ទំខប្បពទ្សកមពុជា។  
 

 
 

ពប្ៅេីការបណតុ ុះបណាត លទំខពន្ុះមន្ទីរពេទ្យបាន្បណតុ ុះបណាត លការភ្លទំសុខភាេភ្នែកបឋមៃល់ថាែ ក់
មណឌ លសុខភាេ អែកសម័ប្គចិ្ត្តនូមិ និ្ខប្គបូពប្ខៀន្ពៅតាមស្ថោពៅទូ្ទំខពខត្តតាភ្កវពៃើមបពីធវើការអប់រ ំ
និ្ខផ្សេវផ្ាយអំេីសុខភាេភ្នែក ពហើយបាន្ពរៀបចំ្ជាប្បេ័ន្ធបញ្ាូ ន្អែកជំខឺភ្ៃលប្ត្ូវពធវើការេាបាល និ្ខវុះ
កាត់្មកកាន់្មន្ទីរពេទ្យ ពប្ៅេីពនាុះគពប្មាខកមមវធីិក៏មាន្ការតាមដ្ឋន្ពលើបពច្ចកពទ្សៃល់េួកោត់្
ជាមួយនឹ្ខពសវាកមមចុ្ុះេិនិ្ត្យេាបាលភ្នែកៃល់ប្បជាជន្ ពៅតាមសហគមន៏្ ភ្ៃលពៅឆ្ង យេីមន្ទីរ
ពេទ្យ។  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ពសវាកមមផ្តល់ការភ្លទំ 

សុខភាេភ្នែកទូ្ទំខប្បពទ្ស 

កមមសិការបស់និ្សសិត្ឯកពទ្សច្កេុបណឌិ ត្ 
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សកមមភាេបណតុ ុះបណាត លការភ្លទំសុខភាេបឋមៃល់សហគមន៏្ 
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  ែ.៨ ការងារផ្សេវផ្ាយសុខភាេភ្នែកតាមសហគមន៏្ 
ចាប់េីឆ្ែ ំ២០០៨ ៃល់ឆ្ែ ំ២០១៦ ពយើខទ្ទួ្លបាន្ការេិប្ោុះជំខឺ ៣៣,៧៩៤នាក់ បញ្ាូ ន្បាន្

 ៩,០២០នាក់ និ្ខមកៃល់មន្ទីរពេទ្យពៃើមបទី្ទួ្លការេាបាល និ្ខវុះកាត់្បាន្ 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 

 
បភ្ន្ាមេីពន្ុះពៅពទ្ៀត្ មន្ទីរពេទ្យបាន្បណតុ ុះបណាត លជំនាញពផ្សខៗពទ្ៀត្ៃូច្ជាការវុះកាត់្ជមងឺបាយភ្នែក 
(Cataract Small Incision surgery) វុះកាត់្ការសទុះបំេខ់បខាូរទឹ្កភ្នែក(DCR/DCT) ការចាក់ថាែ ំ
សពឹក (Anesthesia) ការេាបាលពដ្ឋយកំារសមី(Laser Treatments) ការលត្បាត្ភ្នែក (Fundus and 
angiography) ការបណតុ ុះបណាត លភ្ផ្ែកគំពហើញពខាយនិ្ខកំហុសកំណំុ (Low Vision and Refraction) 
និ្ខបាន្បញ្ាូ ន្បុគគលិកនិ្ខថាែ ក់ៃឹកនំាចូ្លរមួសិកាេ ស្ថោថាែ ក់ជាតិ្និ្ខអន្តរជាតិ្ប្េមទំខការបណតុ ុះប
ណាត លជំនាញពផ្សខៗពៅពប្ៅប្បពទ្សពទ្ៀត្ផ្ខ។ 

 ែ.៩ ពសវាកមមពៅកែុខមន្ទីរពេទ្យ 
  ពសវាកមមភ្លទំភ្នែកពៅកែុខមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវចាប់េីឆ្ែ ំ១៩៩៧ ៃល់ពាក់កណាត លឆ្ែ ំ២០១៧ 
បាន្ទ្ទួ្លេិនិ្ត្យេាបាលជំខឺចំ្នួ្ន្ ៤៣៨,០៧១នាក់ ទ្ទួ្លអែកជំខឺសប្មាកពេទ្យបាន្ចំ្នួ្ន្  
 ៧០,៩៨១នាក់និ្ខពធវើការវុះកាត់្បាន្ចំ្នួ្ន្ ៦៥,៤៥៤ នាក់ ។ 
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ពសវាទំខពន្ុះអាច្ផ្តល់លទ្ធភាេៃល់អែកជំខឺជាេិពសសចំ្ពពាុះអែកភ្ៃលប្ត្ូវបាន្ពធវើការេិពប្ោុះពៅកែុខ
សហគមន៍្ដ្ឋច់្ស្រសោល។ ចំ្ពពាុះអែកជំខឺភ្ៃលបាន្ទ្ទួ្លការវុះកាត់្ភ្នែក ពធវើពអាយគំពហើញរបស់ោត់្
បាន្ប្បពសើរ ៃូពច្ែុះការពលើកកំេស់គុណភាេដន្ជីវតិ្របស់ពគអាច្ជួយខែួន្ឯខពហើយក៏ជួយភ្កលមាស្ថា ន្
ភាេពសៃាកិច្ចសខគមដន្ប្គសួ្ថរនិ្ខទ្ទួ្លបាន្ពសច្កតីដលែលែូរពៃើមបីរស់ពៅជាមនុ្សសឯករាជយ។  

 
 
 
 

សកមមភាេេិនិ្ត្យ និ្ខវុះកាត់្ជមងឺ 
ពៅកែុខមន្ទីរពេទ្យភ្នែកពខត្តតាភ្កខ 
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ការទ្ទួ្លបាន្ផ្លប្បពោជន៍្ពដ្ឋយប្បពោលេីពសវាភ្លរកាភ្នែកគឺប្គួស្ថរដន្អែកជំខឺភ្ៃលេួកពគមាន្
ពេលប្គប់ប្ោន់្ពៃើមបីពធវើអាជីវកមមខាែ ត្តូ្ច្និ្ខមិន្ចំ្ណាយពេលពៃើមបីភ្លរកាសមាជិករបស់េួកពគ
ជាមួយនឹ្ខបញ្ហា ភ្នែកពទ្ៀត្ពទ្។ 

ដៃគូនិ្ខអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន្ក៏ទ្ទួ្លបាន្ផ្លប្បពោជន៍្ផ្ខភ្ៃរេីពប្ពាុះមនុ្សសទំខអស់មាន្សុខភាេលា
និ្ខជីវតិ្លាពៃើមបចូី្លរមួកែុខភ្ផ្ន្ការអនិវឌ្ឍន៍្ពៅកែុខសហគមន៍្របស់េួកពគ។តាមការពធវើអពខកត្RAAB 
(Rapid Assessment Avoidable Blindness) ពៅពខត្តតាភ្កវឆ្ែ ំ២០១២មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវបាន្ចូ្លរមួ
កាត់្បន្ាយអប្តាេិការភ្នែកេី៣.0%មកសល់ប្តឹ្ម២.៨% ពៅកែុខពខត្តតាភ្កវទំខមូលេីឆ្ែ ំ២០០៧ ៃល់
 ២០១២។ 

Description 
RACSS 
3 provinces 
2001-2002 

RAAB 2007 
RAAB2012  
at Takeo 

In Cambodia Breakdown Takeo 

Prevalence of
 blindness 

4.3-6.0% 
2.8% 

(M 2% - F 3.4%) 
3.0% 

(M 2.1%- F 3.5%) 
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 
មន្ទីរពេទ្យភ្នែកេប្ខីកសកាត នុ្េលរបស់ខែួន្កែុខការេប្ខឹកគុណភាេពសវាកមមភ្លទំសុខភាេភ្នែកជា

េិពសសផ្តល់ឱកាសៃល់អែកប្កីប្កនិ្ខងាយរខពប្ោុះភ្ៃលមាន្បញ្ហា ភ្នែកមកទ្ទួ្លបាន្ពសវាសុខភាេ
ភ្នែកតាមរយៈការផ្តល់ការជួយឧបត្ាមភោំប្ទ្េីមាច ស់ជំនួ្យនិ្ខដៃគូពផ្សខៗ។កែុខពេលជាមួយោែ ពន្ុះ
ភ្ៃរ មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវកំេុខភ្ត្ពតត ត្ការយកចិ្ត្តទុ្កដ្ឋក់កំរតិ្ខពស់កែុខការេប្ខឹខសមត្ាភាេរបស់ខែួន្
តាមរយៈការេប្ខឹខសមត្ាភាេបុគគលិក ការបំពាក់ឧបករណ៍ពវជាស្ថស្រសតទំ្ពន្ើបលមីៗ និ្ខភ្កលមាប្បេ័ន្ធ 
រៃាបាលពៃើមបីព្ែើយត្បនឹ្ខត្ប្មូវការរបស់អែកជំខឺ ។  បន្តកិច្ចសហការណ៏ជាមួយនឹ្ខដៃគូអនិវឌ្ឍន៍្នានា
ពៃើមបីចូ្លរមួកែុខការកាត់្បន្ាយភាេប្កីប្កតាមរយៈភ្ផ្ន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិ្មន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាភ្កវបាន្
នឹ្ខកំេុខបន្តបញ្ាូ ន្បុគគលិកពៅបពខកើន្ជំនាញវជិាា ជីវៈពៅកែុខនិ្ខពប្ៅប្បពទ្សពធវើការតែ ស់បតូរជំនាញបទ្
េិពស្ថធន៍្ និ្ខចំ្ពណុះៃឹខពៅវញិពៅមកពៃើមបីយកមកភ្កលមាពសវាកមមពៅមន្ទីរពេទ្យនិ្ខេប្ខីកពសវាកមម
សុខភាេភ្នែកពៅតាមពខត្តនានាតាមរយៈការដ្ឋក់បញ្ាូ លកមមវធីិសុខភាេភ្នែកចូ្លកែុខគពប្មាខរបស់អខគ
ការការតីាសទូ្ទំខពទ្សពៃើមបីសពប្មច្ទិ្សពៅពលើការេិពប្ោុះជំខឺភ្នែកឲ្យបាន្ោ ខតិ្ច្៣៥,០០០នាក់
និ្ខពធវើការវុះកាត់្ជំខឺភ្នែក៤,០០០នាក់ជាពរៀខរាល់ឆ្ែ ំប្បកបពដ្ឋយប្បសិទ្ធភាេជាមួយនឹ្ខការពេញចិ្ត្តកំ
រតិ្ខពស់។ 
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២. ពសច្កតីភ្លែខអំណរគុណ 
 

ពដ្ឋយស្ថរមាន្ការខិត្ខំប្បឹខកែុខការជំរញុឲ្យមាន្សកមមភាេចូ្លរមួអនវឌិ្ឍន៍្សខគមជាតិ្ ពលើក
សទួយពសៃាកិច្ចប្បជាេលរៃាឲ្យមាន្ស្ថា ន្ភាេលាប្បពសើរតាមរយៈការផ្តល់ពសវាកមមសុខភាេភ្នែកនិ្ខ
បាន្កាត់្បន្ាយអប្តាេិការភ្នែកេី៣.0% ឲ្យមកពៅប្តឹ្ម២.៨% កែុខ ឆ្ែ ំ២០១២។ ៃូពច្ែុះពយើខខាុំសូមភ្លែខ
អំណរគុណនិ្ខការៃឹខគុណោ ខពប្ជៀលពប្ៅជាេិពសសៃល់រាជរដ្ឋា និបាល អខគការដៃគូរ និ្ខវស័ិយ
ឯកជន្ទំំខទំខអស់ភ្ៃលបាន្ចូ្លរមួោំប្ទ្និ្ខឧបត្ាមភពអាយមន្ទីរពេទ្យមាន្ៃំពណើ រការរហូត្មកៃល់
ពេលពន្ុះ។ កែុខពនាុះក៏សូមភ្លែខអំណរគុណផ្ខភ្ៃរៃល់ថាែ ក់ៃឹកនំា និ្ខបុគគលិកអខគការការតីាសទំខ
អស់ភ្ៃលបាន្ខិត្ខំប្បឹខភ្ប្បខោ ខសកមមកែុខការបំពេញភារៈកិច្ចរបស់ខែួន្និ្ខចូ្លរមួចំ្ភ្ណកចំ្ពពាុះ
សមិទ្ធិផ្លៃ៏ដលែថាែ ពន្ុះ។ 


