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ក្របខណ្ឌ សមត្ថភាពសនលូ សក្ាប់វិជ្ជា ជីវៈឆមប 
នៅរនងុក្ពះរាជ្ជណាចក្ររមពុជ្ជ 

សេចក្តសី ត្ើ ម 
នៅក្បុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ឆមបភាគនរចើនន្វើការនៅបុ៉ស្ថិ៍សុ្ខភាព មណ្ឍ លសុ្ខភាព 

មនធីរនពទ្យបង្ងែក្ និងមនធីរនពទ្យជាតិ ឬមនធីរនពទ្យនិងគលីនីក្ឯក្ជន ឬអងគការនរៅរដ្ឋឌ ភិបាល និង
រគឹះស្ថទ នបណ្ថុ ះបណាថ ល។ 

ឆមបង្ដលអនុវតថការាររនៅទី្ក្ង្នលងណាក្ដនដ្ឋយ រតូវនោរពតាមវធិាននិងបទ្ដ្ឋឌ ន
គតិយុតថិរបស់្របនទ្ស្ រពមទាំងបទ្ដ្ឋឌ នវជិាជ ជីវៈក្ាំណ្ត់នដ្ឋយរក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល និង
គណ្ៈឆមបក្មពុជា។ ឆមបរតូវមាននិងអនុវតថនូវចាំនណ្ះដឹងង្ែទាំនវជជស្ថស្រស្ថជាមូលដ្ឋឌ ន នដើមផី
បាំនពញតួនាទី្របស់្ខលួនបានរតឹមរតូវ និងនដើមផីបណ្ថុ ះបណាថ លនិស្សតិឆមបនិងអបក្ដទទ្នទ្ៀត។ 
ឆមបតរមវូឲ្យអនុវតថន៍ស្ក្មមភាពស្រស្ថវរជាវនិងការអភិវឌណន៍វជិាជ ជីវៈបនថ ស្ាំនៅង្ែរក្ានិងន្វើ 
បចចុបផនបភាពស្មតទភាពស្បូលនិងការអនុវតថវជិាជ ជីវៈរបស់្ខលួន។ 

 
សោលបំណង 

រក្បខណ្ឍ ស្មតទភាពស្បូលនៅក្បុងឯក្ស្ថរននះស្ាំនៅនៅនលើ ចាំនណ្ះដឹង ជាំនាញ 
អាក្បផកិ្រយិា និងឥរយិាបែង្ដលបុគគលមាប ក់្ៗអភិវឌណន ើងតាមរយៈការបណ្ថុ ះបណាថ ល និង
បទ្ពិនស្ថ្ន៍ការាររ។ រក្បខណ្ឍ ស្មតទភាពស្បូលស្រមាប់វជិាជ ជីវៈឆមប(បរញិ្ញដ បរតឆមប និង
បរញិ្ញដ បរតរងឆមប)គឺជាបណ្ថុាំ ទនស្មតទភាពជាំនាញជាស្ថរវន័ថង្ដលឆមបរតូវង្តមាន នដើមផីអនុវតថ
ការារររបចាំទែៃនៅរគប់ទី្ក្ង្នលងន្វើការទាំងអស់្។  

រក្បខណ្ឍ ស្មតទភាពស្បូលននះរតូវបានបនងកើតន ើងជាមូលដ្ឋឌ ន ស្រមាប់ការអភិវឌណន៍ 
ពិ្ីស្ថររប ងទនការរប ងនចញថ្នប ក់្ជាតិរបស់្និស្សិត ង្ដលបញ្ច ប់ការសិ្ក្ាថ្នប ក់្ 
បរញិ្ញដ បរតឆមប និងបរញិ្ញដ បរតរងឆមប ពីរគឹះស្ថទ នបណ្ថុ ះបណាថ លស្ថធារណ្ៈ និងឯក្ជន 
ង្ដលក្បុងនពលអនាគតការរប ងនចញថ្នប ក់្ជាតិនឹងរតូវបានយក្មក្នរបើរបាស់្ជាមូលដ្ឋឌ នក្បុង 
ការផថល់អាជាញ ប័ណ្តស្រមាប់ការរបក្បវជិាជ ជីវៈឆមបនៅក្បុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ រក្បខណ្ឍ  
ស្មតទភាពស្បូលននះរតវូបាននរបើរបាស់្ នដើមផអីភិវឌណក្មមវ ិ្ ីសិ្ក្ាស្រមាប់ង្ផបក្ឆមប និង/ឬ 
ក្ាំណ្ត់ពីចាំណុ្ចខវះខាតនៅក្បុងក្មមវ ិ្ ីសិ្ក្ាបចចុបផនបង្ដលក្ាំពុងរតូវបានអនុវតថន៍នៅតាមរគឹះ 
ស្ថទ នបណ្ថុ ះបណាថ លនានា រពមទាំងជាមូលដ្ឋឌ នមួយក្បុងការអភិវឌណន៍ការបណ្ថុ ះបណាថ ល
ក្រមិតខពស់្ ឬឯក្នទ្ស្នៅក្បុងង្ផបក្ឆមប។ 
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បបបបទនៃការអភិវឌ្ឍក្ក្បខណឌ េមត្ថភាពេនលូ 
រក្បខណ្ឍ ស្មតទភាពស្បូលស្រមាប់វជិាជ ជីវៈឆមបនៅក្បុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា រតូវបាន 

ផថួចនផថើមនិងអភិវឌណន ើងនដ្ឋយគណ្ៈឆមបក្មពុជា តាមរយៈកិ្ចចរបជុាំពិនរោះនយាបល់ជានរចើន 
នលើក្នរចើនស្ថរចប់តាាំងពីង្ខមិនាឆ្ប ាំ២០១០។ រក្ុមការាររបនចចក្នទ្ស្មួយរតូវបានបនងកើត
ន ើងនដ្ឋយមានការចូលរមួពីស្ថស្រស្ថថ ចរយ ឆមប រគូឆមបមក្ពីរគឹះស្ថទ នបណ្ថុ ះបណាថ ល 
ស្ថធារណ្ៈ ឯក្ជន មនធីរនពទ្យ ស្មាគមឆមប ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នឌ អងគការនរៅរដ្ឋឌ ភិបាល 
និងទដគូអភិវឌណន៍ង្ផបក្សុ្ខភាពក្បុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ដឹក្នាាំនដ្ឋយគណ្ៈឆមបក្មពុជា
(សូ្មអានឧបស្មព័នឌទី្១៖ ស្មាស្ភាពរក្ុមការាររបនចចក្នទ្ស្)។ 

រក្បខណ្ឍ ស្មតទភាពស្បូលស្រមាប់វជិាជ ជីវៈឆមប រតូវបានង្ក្លមែរពមនពលជាមួយនឹង
រក្បខណ្ឍ ស្មតទភាពស្បូលរបស់្នវជជបណ្ឍិ ត ឱស្ែការ ី គិលានុបដ្ឋឌ ក្ និង ទ្នថបណ្ឍិ ត
ង្ដលរតវូបនងកើតន ើងស្រមាប់នោលបាំណ្ងដូចោប  និងមានទ្រមង់ង្តមួយ។ 

រក្បខណ្ឍ ននះរតវូបានអនុម័តនដ្ឋយគណ្ៈក្មមការស្រមបស្រមួលមួយ ដឹក្នាាំនដ្ឋយ    
រដឌនលខា្ិការទនរក្សួ្ងសុ្ខាភិបាលមួយរបូ (សូ្មអានឧបស្មព័នឌទី្២៖ ស្មាស្ភាពគណ្ៈ 
ក្មមការស្រមបស្រមលួ) ង្ដលមានភារៈកិ្ចចស្រមបស្រមលួ និងជួយផថល់របឹក្ាដល់រក្មុការាររ
បនចចក្នទ្ស្ខាងនលើ។  

ការបនងកើតរក្បខណ្ឍ ននះគឺង្ផែក្នលើមូលដ្ឋឌ នខាងនរកាម៖ 
 ការពិនិតយន ើងវញិនលើឯក្ស្ថរស្មតទភាពស្បូលទនការអនុវតថជាមូលដ្ឋឌ នរបស់្ឆមប ទន
ស្ហព័នឌឆមបអនថរជាតិ និងរក្បខណ្ឍ ស្មតទភាពស្បូលរបស់្វជិាជ ជីវៈឆមប នៅក្បុងរបនទ្ស្ 
នានា ដូចជា កាណាដ្ឋ និង របនទ្ស្ក្បុងតាំបន់អាសីុ្ប៉ាសីុ្ហវិក្។ 

 ចាំនណ្ះដឹង និងបទ្ពិនស្ថ្ន៍ជាក់្ង្ស្ថងរបស់្ស្មាជិក្រក្ុមការាររ 
 ក្មមវ ិ្ ីសិ្ក្ាថ្នប ក់្ជាតិស្រមាប់ថ្នប ក់្បរញិ្ដបរតឆមប និងបរញិ្ញដ បរតរងឆមប។ 

 ឯក្ស្ថរននះបារា ញពីស្មតទភាពស្បូលអបផបរមាស្រមាប់ឆមបនៅនពលបញ្ច ប់ការសិ្ក្ា
ថ្នប ក់្បរញិ្ដបរត និងបរញិ្ដបរតរងក្បុងការផថល់នស្វាឆមបរបក្បនដ្ឋយ សុ្វតទិភាពនិងរបសិ្ទ្ឌភាព។ 
 
រចនាេមពៃ័ឋរបេក់្ក្បខណឌ េមត្ថភាពេនលូ 
 រក្បខណ្ឍ ស្មតទភាពស្បូលននះក្ាំណ្ត់ពីចាំនណ្ះដឹង ពីជាំនាញ និងពីឥរយិាបែង្ដល
ឆមបរតូវរបកាន់យក្ ក្បុងការអនុវតថវជិាជ ជីវៈឆមបរបចាំទែៃរបស់្ខលួន។ 
 រក្បខណ្ឍ ក្បុងឯក្ស្ថរននះ រមួមានបីជាំពូក្ចមផងគឺ (១) ចាំនណ្ះដឹង (២) ជាំនាញ 
(៣)ឥរយិាបែវជិាជ ជីវៈ និងបុគគល។ 
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 ឯក្ស្ថរននះ រតូវបាននគពិចរណានដ្ឋយអនុនលាមនៅតាមអនុរកឹ្តយស្ថីពីរក្មសី្ល្ម៌ 
ឆមប និងរតូវចត់ទុ្ក្ថ្នជាឯក្ស្ថររស់្រនវ ើក្មួយ នហើយរ ាំពឹងថ្ននឹងមានការង្ក្លមែជារបចាំ។ 
ដូនចបះតរមូវឲ្យន្វើការពិនិតយន ើងវញិ និងន្វើបចចុបផនបភាពឲ្យបាននទ្ៀងទត់នរៀងរាល់ឆ្ប ាំនៅ 
ក្បុងឆ្ប ាំដាំបូង នដើមផីនដ្ឋះស្រស្ថយបញ្ញា ង្ដលជួបរបទ្ះក្បុងនពលអនុវតថឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស្ និង 
របក្បនដ្ឋយរបសិ្ទ្ឌភាព នហើយនឹងន្វើបចចុបផនបនរៀងរាល់បីឆ្ប ាំមថងនដើមផឲី្យស្រស្បតាមការវវិតថន៍ 
ទននវជជស្ថស្រស្ថង្ែទាំ និងស្ថង់ដ្ឋវជិាជ ជីវៈនៅក្បុងរបនទ្ស្។ 
 រគប់ជាំពូក្ និងបទ្ដ្ឋឌ នស្មតទភាពស្បូលទាំងអស់្ង្ដលបាននរៀបរាប់ខាងនលើ ក្ាំណ្ត់ 
ពីលក្ខខណ្ឍ តរមូវស្រមាប់និស្សតិង្ដលបានបញ្ច ប់ការសិ្ក្ាថ្នប ក់្បរញិ្ញដ បរតឆមប និងបរញិ្ញដ បរត
រងឆមប នរតៀមខលួនស្រមាប់ការរប ងនចញថ្នប ក់្ជាតិ នដើមផីធានាបានគុណ្ភាពទនការបណ្ថុ ះ
បណាថ លទូ្ទាំងរបនទ្ស្។ 
 
I.ចំនណ្ះដឹងជ្ជមូលដ្ឋា នសក្ាប់វិជ្ជា ជីវៈឆមប 

១.ចំនណ្ះដងឹផ្ផនរសងគម នេពីនដមសីាស្ដសរ បរបិទវបបធម៌ននការផ្ែទាំតា និង 
ទររនទើបនរើត្ 

ឆមបរតវូមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌ នអាំពី៖ 
១. ក្តាឋ ស្ងគម និងស្ហគមន៍ង្ដលក្ាំណ្ត់នលើសុ្ខភាព (ឧ. របាក់្ចាំណូ្ល  អក្ខរក្មម  
ការអប់រ ាំ ការផឋត់ផគង់ទឹ្ក្ស្ថែ ត  អនាម័យ  ជាំរក្ស្ថប ក់្នៅ នរោះថ្នប ក់្បងកន ើង 
នដ្ឋយបរសិ្ថទ ន សុ្វតទិភាពចាំណី្អាហារ  ជាំងឺ  ការគាំរាមក្ាំង្ហងជាទូ្នៅនលើសុ្ខភាព 
នយនឌ័រ និងភាពរកី្រក្)។  

២. នោលការណ៍្ទនការង្ែទាំបឋមនៅស្ហគមន៍នដ្ឋយនរបើរបាស់្យុទ្ឌស្ថស្រស្ឋនលើក្ 
ក្មពស់្សុ្ខភាពរតួតពិនិតយ និងបារក រជាំងឺ។ 

៣. មូលនហតុផ្ទធ ល់ និងរបនយាលទនមរណ្ភាពមាតា និងភាពមានជាំងឺរបស់្មាតា 
និងទរក្ និងយុទ្ឌស្ថស្រស្ឋក្បុងការកាត់បនទយមរណ្ភាព និងភាពមានជាំងឺមាតា 
និងទរក្។ 

៤. វ ិ្ ីស្ថស្រស្ឋក្បុងការអនងកតមរណ្ភាពមាតា និងភាពមានជាំងឺ្ៃន់្ៃររបស់្មាតា ។ 
៥. នោលការណ៍្ទនការសិ្ក្ាស្រស្ថវរជាវពីស្ហគមន៍ និងនអពីនដមីស្ថស្រស្ឋ(រមួមានទឹ្ក្ 
និងអនាម័យ)   និងវ ិ្ ីក្បុងការនរបើរបាស់្នោលការណ៍្ទាំងននះក្បុងការផឋល់ការង្ែទាំ។ 

៦.  វ ិ្ ីស្ថស្រស្ឋរតួតពិនិតយ និងបារក រការចមលងនរាគជាពិនស្ស្អនាម័យទដ ង្ដលស្មស្រស្ប
នៅនឹងនស្វា ង្ដលមាន។ 
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៧. នោលការណ៍្ទនការស្រស្ថវរជាវ ការអនុវតឋង្ដលង្ផែក្នលើភស្ថុតាងជាក់្លាក់្និង 
ការបក្ស្រស្ថយលទ្ឌផលទនការស្រស្ថវរជាវ  និងស្ទិតិស្ាំខាន់ៗ។ 

៨.  សូ្ចនាក្រទននស្វាង្ែទាំសុ្ខភាពរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព។ 
៩.  នោលការណ៍្ទនការអប់រ ាំសុ្ខភាព។ 
១០. នស្វាសុ្ខភាពនៅក្បុងមូលដ្ឋឌ ន និងនៅថ្នប ក់្ជាតិ និងនហដ្ឋឌ រចនាស្មព័នឌនដើមផោីាំរទ្
ការង្ែទាំបនឋ (របព័នឌនរៀបចាំ និងបញ្ជូ ន) វ ិ្ ីផឋល់្នធាន ង្ដលចាំបាច់ដល់ការ 
ង្ែទាំរបស់្ឆមប។ 

១១. ក្មមវ ិ្ ីជាតិង្ដលពាក់្ព័ននរមួមាន៖ ការផឋល់នស្វា ឬ ចាំនណ្ះដឹងអាំពីវ ិ្ ីជួយស្មាជិក្
ស្ហគមន៍ នដើមផីទ្ទួ្លបាននស្វាដូចជា ការផថល់វ៉ាក់្ស្ថាំង ការបារក រ ឬ ការពាបាល
សុ្ខភាព ង្ដលនក្ើតមានក្បុងរបនទ្ស្។ 

១២. ទ្ស្សនៈទនការរបកាស្អាស្នប(ការនរៀបចាំ) ្នធានស្រមាប់ការបញ្ជូ ននៅកាន់នស្វា
សុ្ខភាពង្ដលមានក្រមិតខពស់្ជាង  យនឋការក្បុងការទ្ាំនាក់្ទ្ាំនង និងការដឹក្ជញ្ជូ ន
(ការស្នគារគ ះបនាធ ន់) ។ 

១៣. បទ្បញ្ញជ  និងចាប់ជាតិង្ដលរគប់រគងសុ្ខភាពបនឋពូជរបស់្ស្រស្ឋីរគប់វយ័ រមួមាន 
ចាប់នោលននយាបាយ ពិ្ីស្ថរ និងនោលការណ៍្វជិាជ ជីវៈ។ 

១៤. សិ្ទ្ឌិមនុស្ស និងឥទ្ឌិពលរបស់្វានៅនលើសុ្ខភាពបុគគលរមួមាន បញ្ញា ង្យនឌ័រ  អាំនពើ
ហឹងាក្បុងរគួស្ថរ និងការកាត់ស្ររីៈនភទ្របស់្ស្រស្ឋី។ 

១៥.  យុទ្ឌស្ថស្រស្ថតសូ៊្មតិ និងការផឋល់អាំណាចដល់ស្រស្ឋី។ 
១៦.  ជាំននឿ និងវបផ្ម៌នៅមូលដ្ឋឌ ន (រមួមាន ជាំននឿស្ថស្នា តួនាទី្ង្យនឌ័រ)។ 
១៧. ការអនុវតឋន៍ការង្ែទាំសុ្ខភាពជារបចាំតាមង្បបបុរាណ្ និងទ្ាំននើប (ផលរបនយាជន៍
និងផលប៉ះពាល់)។ 

១៨. ផលរបនយាជន៍ និងការរបឈមនឹងនរោះថ្នប ក់្នៅក្ង្នលងស្រមាលកូ្ន រមួមាន 
ផធះរង់ចាំ (ង្ផនការស្រមាលកូ្ន)។ 

១៩. យុទ្ឌស្ថស្រស្ឋតសូ៊្មតិជាមួយស្រស្ឋីអាំពីការនរជើស្នរ ើស្ទី្ក្ង្នលងស្រមាលនដ្ឋយសុ្វតទិភាព។ 
 

២. ចំនណ្ះដងឹផ្ផនរផ្ែទមំុននពលាននផៃន ះ និងនសវាពនាររំនណ្ើ ត្ /ផ្ផនការក្រួសារ 

ឆមបរតវូមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌ នអាំពី៖ 
១.  ការលូតលាស់្ និងការវវិតឋន៍ង្ដលទក់្ទ្ងនឹងការរបរពឹតឋផលូវនភទ្ ការលូតលាស់្
ផលូវនភទ្ និងស្ក្មមភាពផលូវនភទ្។ 

២.  កាយវភិាគវទិ្ា និងស្ររីវទិ្ារបស់្បុរស្និងស្រស្ឋីទក់្ទ្ងនៅនឹងការបងកក្ាំនណ្ើ ត និង
ការបនឋពូជ ។ 
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៣.  វបផ្ម៌ ទ្ាំននៀមទ្មាល ប់ និងការអនុវតឋន៍ទក់្ទ្ងនឹងផលូវនភទ្ ការរបរពឹតឋផលូវនភទ្ 
អាពាហិ៍ពិពាហិ៍ និងមាតុភាព ។ 

៤.  ស្មាស្ភាពទនរបវតឋិសុ្ខភាព របវតឋិរគួស្ថរ និងរបវតឋិង្ដលជាប់ពាក់្ព័នឌនៅនឹង
តាំណ្ពូជ។ 

៥.  ស្ាំណុ្ាំ ទនការពិនិតយរាងកាយ និងការវភិាគង្ផបក្មនធីរពិនស្ថ្ន៍ នដើមផីវាយតទមលពី
លទ្ឌភាពទនការមានទផធនពាះង្ដលមានសុ្ខភាពលែ។ 

៦.  ខលឹមស្ថរទនការអប់រ ាំសុ្ខភាពង្ដលនផ្ទឋ តនៅនលើសុ្ខភាពបនឋពូជ និងសុ្ខភាពផលូវនភទ្ 
ឧ. ជាំងឺកាមនរាគ (STIs) នមនរាគនអដស៍្ សុ្ខភាពទរក្នទ្ើបនក្ើត និងកុ្មារ ។ 

៧. នោលការណ៍្មូលដ្ឋឌ នទនស្ក្មមភាពរបស់្មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ ត/ង្ផនការរគួស្ថរ ។ 
៨.  មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ តតាមង្បប្មមជាតិង្ដលមាន និងអាចទ្ទួ្លយក្បាន
រមួមាន ការបាំនៅនដ្ឋះកូ្ននដ្ឋយទឹ្ក្នដ្ឋះមាឋ យ និងមន្ាបាយរបតិទិ្ន។ 

៩.  មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ តបចចុបផនបមានដូចជា នស្រស្ថមស្រមាប់បុរស្ និងស្រស្ឋី ជាតិ 
អ័រមូ៉ន(ថ្នប ាំរោប់ ថ្នប ាំចក់្ ក្ងដ្ឋក់្នរកាមង្ស្ផក្) ក្ងដ្ឋក់្ក្បុងស្ផូន  ស្ថរជាតិគីមី 
ស្មាល ប់នមជីវតិនមម ល ការវះចងបាំពង់បងាួរនមជីវតិនមម ល និងវះចងទដស្ផូន   
ង្បបង្ផនស្ក្មមភាព លក្ខខណ្ឍ នរបើរបាស់្ គុណ្ស្មផតឋិ គុណ្វបិតឋិ  ផលរ ាំខាន 
បនាធ ប់បនសាំ  ពាក្យចចមអារាម និងការយល់រចលាំ ង្ដលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការ
នរបើរបាស់្មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ ត/ង្ផនការរគសួ្ថរ។  

១០. លក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យនវជជស្ថស្រស្ឋស្មស្រស្បស្រមាប់នរបើមន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ តទាំងអស់្ 
រមួទាំងនពលនវលាក្បុងការនរបើរបាស់្មន្ាបាយទាំងននាះ។ 

១១. វ ិ្ ី និងយុទ្ឌស្ថស្រស្ឋស្រមាប់ផឋល់របឹក្ានយាបល់ដល់ស្រស្ឋី ឬ បឋីរបពនន ទដគូ ពី
ការស្នរមចចិតឋក្បុងការនរជើស្នរ ើស្មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ ត /ង្ផនការរគសួ្ថរ។ 

១២. ស្ញ្ញដ  និងរបជុាំនរាគស្ញ្ញដ ទនការបងកនរាគផលូវននាម និងជាំងឺកាមនរាគង្ដលនរចើន
នក្ើតន ើងនៅក្បុងស្ហគមន៍។ 

១៣. សូ្ចនាក្រទនជាំងឺស្រស្ចួស្រស្ថវនិងរុាាំទរទូ៉្នៅ ង្ដលនក្ើតមានក្បុងរបនទ្ស្ក្មពុជា/អាសីុ្ 
ង្ដលផថល់នរោះរបឈមដល់ស្រស្ឋីមានទផធនពាះ និងទរក្ (ដូចជា ជាំងឺនអដស៍្ ជាំងឺរនបង 
ជាំងឺរគុនចញ់) និងដាំនណ្ើ រការបញ្ជូ នស្រមាប់ការពិនិតយនិងពាបាលបនឋ ។  

១៤. សូ្ចនាក្រ និងវ ិ្ ីស្រមាប់ង្ណ្នាាំ និងបញ្ជូ ននៅនពលមានបញ្ញា ទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងអនឋរបុគគល 
រមួមាន បញ្ញា ផលូវនភទ្   អាំនពើហិងាង្ផែក្នលើបញ្ញា ង្យនឌ័រ   ការរ ាំនលាភផលូវចិតឋ   និង
ការនរ ើស្នអើង។ 

១៥. នោលការណ៍្ទនវ ិ្ ីពិនិតយរក្ដុាំនដ្ឋះ និងមហារកី្មាត់ស្ផូន  ឧ. ការពិនិតយមាត់ស្ផូន
នដ្ឋយនរបើacetic acid (VIA)   ន្វើនតស្ឋនគបៀរនកាសិ្កា(PapSmear)   និងColposcopy។  
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១៦.  នោលននយាបាយ    ពិ្ីស្ថរ    ចាប់   បទ្បញ្ញជ ទក់្ទ្ងនឹងនស្វាពនារក្ាំនណ្ើ ត/
ង្ផនការរគួស្ថរ និងការរ ាំលូតនដ្ឋយសុ្វតទិភាព។ 

៣. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរផ្ែទរំនងុេឡំងុនពលាននផៃន ះ 

ឆមបរតវូមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌ នអាំពី៖ 
១.  កាយវភិាគ និងស្ររីៈស្ថស្រស្ឋទនខលួនមនុស្ស។ 
២. ជីវវទិ្ាទនការបនឋពូជរបស់្មនុស្ស     វដឋទនរដូវ    និងដាំនណ្ើ រការទនការបងកក្ាំនណ្ើ ត។ 
៣. ស្ញ្ញដ  និងរបជុាំនរាគស្ញ្ញដ ទនការមានទផធនពាះ។ 
៤. ពិនិតយ និងន្វើនតស្ឋបញ្ញជ ក់្ពីការមានទផធនពាះ។ 
៥. វ ិ្ ីទនការន្វើនរាគវនិិចឆ័យទនការមានគភ៌នរៅស្ផូន។ 
៦. នោលការណ៍្ទនការក្ាំណ្ត់កាលបរនិចឆទ្ទនការមានទផធនពាះ តាមរយៈរបវតឋិទនរដូវ 
ទ្ាំហាំស្ផូន ការលូតលាស់្ទនគភ៌ និងនរបើនអកូ្ស្ថស្រស្ឋ (របសិ្ននបើមាន)។ 

៧. ស្មាស្ភាគទនរបវតថិសុ្ខភាព និង ការពិនិតយរាងកាយនពលពិនិតយទផធនពាះ។ 
៨. ស្ញ្ញដ បារា ញទនក្ាំរតិនផសងៗទនការកាត់ស្ររីៈនភទ្របស់្ស្រស្ឋី (កាត់ ឬ នដរ) និង
ផលប៉ះពាល់នៅនលើសុ្ខភាពរបស់្ស្រស្ឋី រមួមាន ដាំនណ្ើ រការស្រមាលកូ្ន។ 

៩. លទ្ឌផល្មមតា ទនការន្វើនតស្ឋស្រសី្គន(Screen)ជាបឋមនៅមនធីរពិនស្ថ្ន៍ ង្ដល
ក្ាំណ្ត់នៅតាមតាំរវូការក្បុងរបនទ្ស្ក្មពុជាដូចជា ការរក្ក្ាំរតិជាតិង្ដក្  ការន្វើនតស្ឋ
ទឹ្ក្ននាមរក្នមើលជាតិស្ករ រក្ជាតិរបនូតអីុន រក្ជាតិអាសីុ្តូន  រក្បាក់្នតរ ី ជាំងឺស្ថវ យ 
នតស្ឋនមនរាគនអដស៍្ ជាំងឺរនបង ជាំងឺរគនុចញ់ រក្ុមមម និងការន្វើនតស្ឋ
រក្នមើលរយៈនពលទនមមក្ក្ (PTT)។ 

១០. ការលូតលាស់្ជា្មមតាទនគភ៌ដូចជា បាំង្របាំរលួរាងកាយ អាការៈមិនស្រស្ួលខលួនទូ្នៅ 
ការលូតលាស់្ទនគភ៌ង្ដលរ ាំពឹងទុ្ក្។ 

១១. ការង្របរបួលក្ាំពស់្ស្ផូនន្ៀបនឹងអាយុទនគភ៌រ ាំពឹងទុ្ក្រមួទាំង ការលូតលាស់្យឺត
ទនទរក្ក្បុងស្ផូន ទឹ្ក្នភាល ះតិច ទឹ្ក្នភាល ះនរចើន កូ្ននភាល ះ ឬ កូ្ននរចើន។ 

១២. ក្តាឋ របឈមនរោះថ្នប ក់្របស់្ទរក្ង្ដលទមទរការបញ្ចូ នស្រស្ឋីនៅកាន់នស្វាង្ែទាំ
ក្ាំរតិខពស់្ជាង ក្បុងនពលមុនឈឺនពាះស្រមាល និងស្រមាល។ 

១៣. បង្រមបរមួលផលូវចិតឋក្បុងនពលមានទផធនពាះ ស្ញ្ញដ ង្ដលបារា ញពីភាពតានតឹងទនផលូវចិតឋ 
និងផលប៉ះពាល់នៅនលើស្រស្ឋី និងរគួស្ថរ។ 

១៤. ការនរតៀមនរៀបចាំការពាបាលនដ្ឋយមិននរបើថ្នប ាំង្ដលអាចមាននៅនឹងក្ង្នលង និងមាន
សុ្វតទិភាព នដើមផបីនទយអាការៈមិនស្រស្ួលខលួនក្បុងនពលមានទផធនពាះ។ 
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១៥. រនបៀបក្ាំណ្ត់ស្ថទ នភាពលែរបស់្ទរក្ក្បុងអាំ ុងនពលមានទផធនពាះរមួមាន ចារវ ក់្
នបះដូង និងចលនាទរក្ក្បុងទផធ។ 

១៦. តរមូវការអាហារបូតទមភស្រមាប់ស្រស្ឋីមានទផធនពាះ និងទរក្ក្បុងទផធ។ 
១៧. ការអប់រ ាំសុ្ខភាពក្បុងនពលមានទផធនពាះ ឧទហរណ៍្ ព័ត៌មានពីការបនទយនូវអាការៈ
មិនស្រស្ួលខលួន អនាម័យ ការរបរពឹតឋផលូវនភទ្ ការន្វើការាររក្បុង និងនរៅផធះ។ 

១៨. នោលការណ៍្មូលដ្ឋឌ នទនស្ក្មមភាពរបស់្ឱស្ែង្ដលបាននចញនវជជបញ្ញជ  និងផឋល់
ឱយដល់ស្រស្ឋីក្បុងអាំ ុងនពលមានទផធនពាះ។ 

១៩. ផលប៉ះពាល់ទនឱស្ែង្ដលមាននវជជបញ្ញជ   ឱស្ែលក់្តាមផលូវ   ឱស្ែបុរាណ្    និង 
ការនរបើរបាស់្នលើស្បរមិាណ្ក្ាំណ្ត់នៅនលើគភ៌ និងទរក្ក្បុងទផធ។ 

២០. ផលប៉ះពាល់ទនការជក់្បារ ី ការនរបើរបាស់្នរគឿងស្រស្វងឹ  ការនរបើរបាស់្នរគឿងនញៀន
នៅនលើស្រស្ឋីមាន ទផធនពាះ និងទរក្ក្បុងទផធ។ 

២១. ស្មាស្ធាតុស្ាំខាន់ទនការន្វើង្ផនការស្រមាលកូ្ន (ការនរតៀមនរៀបចាំនពលឈឺនពាះ
ស្រមាល   ស្រមាល និងនពលមានអាស្នប)។ 

២២. ស្មាស្ភាពទនការនរតៀមនរៀបចាំផធះស្ង្មផង និងរគួស្ថរស្ាំរាប់ទរក្នទ្ើបនក្ើត។ 
២៣. ស្ញ្ញដ  និងរបជុាំស្ញ្ញដ  ទនការចប់នផឋើមឈឺនពាះស្រមាល (រមួមាន ការដឹងរបស់្ស្រស្ឋី 
និងចនារក មនរាគស្ញ្ញដ )។ 

២៤. បនចចក្នទ្ស្ទនការបនឌូរអារមមណ៍្ និងវ ិ្ ីទនការកាត់បនទយការឈឺចប់ក្បុងនពល
ឈឺនពាះស្រមាល។ 

២៥. ស្ញ្ញដ   របជុាំនរាគស្ញ្ញដ  និងផលប៉ះពាល់ជាស្កាថ នុពលទនលក្ខខណ្ឍ នផសងៗង្ដល
គរមាមដល់ជីវតិស្រស្ឋីមានទផធនពាះ និង/ឬទរក្ក្បុងទផធ ដូចជា បាំរងុរក្ឡានភលើងឬ 
រក្ឡានភលើង ការធាល ក់្មមតាមទវ រមាស្ ឈឺនពាះស្រមាលមុនរគប់ង្ខ 
នស្លក្ស្ថល ាំង្ៃន់្ៃរ Rhesusiso-immunisation ជាំងឺស្ថវ យ។ 

២៦. មន្ាបាយ និងវ ិ្ ីង្ណ្នាាំអាំពី ការង្ែទាំ  ការពាបាល និងការោាំរទ្ដល់
ស្រស្ឋីមានទផធនពាះផធុក្នមនរាគនអដស៍្រមួមាន ការបារក រការចាំលងនមនរាគនអដស៍្
ពីមាឋ យនៅទរក្ (រមួមានជាំនរ ើស្ទនការចិញ្ច ឹមកូ្ន)។ 

២៧. ស្ញ្ញដ    របជុាំនរាគស្ញ្ញដ   និងលក្ខខណ្ឍ នដើមផីបញ្ជួ ននពលមានផលវបិាក្ និង
ស្ថទ នភាពទផធនពាះង្ដលអាចប៉ះពាល់ដល់មាឋ យនិងទរក្ក្បុងទផធដូចជា ជាំងឺហឺត   ការ 
ឆលងនមនរាគនអដស៍្   ជាំងឺទឹ្ក្ននាមង្ផែម   ជាំងឺនបះដូង   ទ្រមង់បារា ញមិនលែ  
សុ្ក្មានបញ្ញា    ឈឺនពាះស្រមាលមុនង្ខ  អាយុគភ៌ហួស្កាលក្ាំណ្ត់។ 

២៨. វធិានការបារក រ និងទ្ប់ស្ថក ត់ជាំងឺរគុនចញ់ក្បុងនពលមានទផធនពាះរមួមានការជាំរញុ
ការនរបើរបាស់្មុងរជលក់្ថ្នប ាំ(ITN)នៅក្បុងតាំបន់ង្ដលរបឈមនឹងជាំងឺរគុនចញ់។ 
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២៩. ចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌ នស្ថីពីស្ក្មមភាពរបស់្ឱស្ែក្បុងការបញ្ចុ ះដងកូវនពាះនវៀនក្បុង
នពលមានទផធនពាះ(ឧ. Mebendazole) 

៣០. ស្ររីស្ថស្រស្ឋទនការផលិតទឹ្ក្នដ្ឋះ និងមន្ាបាយនរៀបចាំការបាំនៅកូ្ននដ្ឋយទឹ្ក្នដ្ឋះ
មាឋ យ។ 

៣១. ការផថល់ថ្នប ាំបារក រនតតាណូ្ស្នបើស្រស្ថីមិនទន់បានទ្ទួ្លឬបានទ្ទួ្លមិនរគប់ និងផថល់  
        ថ្នប ាំជាតិង្ដក្បារក រភាពនស្លក្ស្ថល ាំងតាមពិ្ីស្ថរជាតិ។ 

 
៤. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរផ្ែទរំនងុេឡំងុនពលឈនឺ ះសក្ាល នងិនពលសក្ាល 

ឆមបរតវូមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌ នអាំពី៖ 
១. ស្ររីស្ថស្រស្ឋទនដាំណាក់្កាលទី្១ ទី្២ ទី្៣ និងទី្៤ទនការឈឺនពាះស្រមាល។ 
២. កាយវភិាគស្ថស្រស្ឋទនឆែឹងលលាដ៍ក្ាល អងកត់ផចិត និងឆែឹងបនងាើយ ។ 
៣. ទិ្ដឌភាពចិតឋស្ថស្រស្ឋ និងទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់ទនការឈឺនពាះស្រមាល និងការស្រមាលកូ្ន។ 
៤. ស្ញ្ញដ បារា ញទនរយៈយឺត និងរយៈស្ក្មមទនការឈឺនពាះស្រមាល។ 
៥. ស្ញ្ញដ បារា ញពីការរ ាំនោចទនការចប់នផឋើមឈឺនពាះស្រមាល និងការនក្ើនន ើងការ
ក្គនាធ ក់្ទនស្ផូន។ 

៦. ការវវិតឋន៍ទនការឈឺនពាះស្រមាល្មមតា ។ 
៧. រនបៀបបាំនពញប៉ាតូរកាហវ។ 
៨. វាយតទមលពីចារវ ក់្នបះដូងទរក្ក្បុងអាំ ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល ។ 
៩. វាយតទមលពីស្ថទ នភាពរបស់្មាឋ យក្បុងអាំ ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល។ 
១០.ដាំនណ្ើ ការទនការលូនចុះរបស់្ទរក្(រលុចុះនរកាម)តាមឆែឹងអាងរតោក្ក្បុងអាំ ុងនពល
ឈឺនពាះស្រមាល និងស្រមាល  យនឋការទនការឈឺនពាះស្រមាលនៅតាមការ
បារា ញនិងទ្ាំរង់នផសងៗោប ទនទរក្ ។ 

១១. ការនលើក្ទឹ្ក្ចិតឋស្រស្ឋីក្បុងដាំណាក់្កាលទី្១ និងទី្២ទនការឈឺនពាះស្រមាល ឧ. ការ
នរជើស្នរ ើស្អបក្ជាំនួយ     ការន្វើចលនានដ្ឋយនស្រ ី     ការនរជើស្នរ ើស្នដ្ឋយនស្រនូីវ
ស្ថទ នភាពនពលឈឺនពាះស្រមាល  និងស្រមាល   ការហូបចុក្ និងទ្ទួ្លជាតិទឹ្ក្ 
ការោាំរទ្ផលូវចិតឋ  វ ិ្ ីស្ថស្រស្ឋបនទយការឈចឺប់នដ្ឋយនរបើឱស្ែ និងមិននរបើឱស្ែ។ 

១២. ការនរបើឱស្ែនដើមផីរគប់រគង និងរតួតពិនិតយការឈឺនពាះស្រមាល នដ្ឋយរមួបញ្ចូ ល 
ការរបឈមនរោះថ្នប ក់្ គុណ្វបិតឋិ សុ្វតទិភាពទនវ ិ្ ីរគប់រគងការឈឺចប់ និង
ឥទ្និពលរបស់្ឱស្ែនៅនលើស្ររីស្ថស្រស្ឋ្ មមតាទនការឈឺនពាះស្រមាល។ 
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១៣. ស្ញ្ញដ  និងរបជុាំនរាគស្ញ្ញដ ង្ដលបារា ញពីផលវបិាក្ក្បុងនពលឈឺនពាះស្រមាលដូចជា 
ការធាល ក់្មម ផ្ទែ ក្ឈឺនពាះ ការបារា ញរបស់្ទរក្មិន្មមតា រក្ឡានភលើង  
មាឋ យចុះនខាយ ទរក្ចុះនខាយ ការឆលងនរាគ ទ្ងសុ្ក្ធាល ក់្មក្មុន។ 

១៤.  នោលការណ៍្ទនការបារក រការខូចខាតភាប ស្អាងរតោក្ និងរង្ហក្ទវ រ។ 
១៥. លក្ខខ័ណ្ឍ តរមវូនដើមផីន្វើការកាត់ទវ រ។ 
១៦. នោលការណ៍្ស្ររីៈស្ថស្រស្ថទនការរគប់រគងដាំណាក់្កាលទី្៣ទនការឈឺនពាះស្រមាល។ 
១៧. នោលការណ៍្ទនការរគប់រគងស្ក្មមនូវដាំណាក់្កាលទី្៣ទនការឈឺនពាះស្រមាល។ 
១៨. នោលការណ៍្ទនបនចចក្នទ្ស្នដរទវ រង្ដលរង្ហក្  និងកាត់ទវ រ។ 
១៩. សូ្ចនាក្រពីតរមូវការទនការរគប់រគងបនាធ ន់  ការបញ្ជូ ននដើមផីទ្ទួ្លបានការង្ែទាំ
ស្មភពបនាធ ន់ ឧទរហណ៍្ ទ្ងសុ្ក្ធាល ក់្មក្មុន  ទរក្នចញស្ថម មក្មុន  ស្ល់ក្ាំនទ្ច
សុ្ក្ក្បុងស្ផូន នដ្ឋយស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរមាតុភាពោម ននរោះថ្នប ក់្។ 

២០. សូ្ចនាក្រពីតរមូវការស្រមាលកូ្ននដ្ឋយវះកាត់ បូមយក្កូ្ន ការនរបើដនងកៀប 
ឧទរហណ៍្ ចារវ ក់្នបះដូងទរក្ចុះនខាយ វសិ្មាមារតរវាងក្ាលទរក្ និង
អាងរតោក្មាថ យ។ 

៥. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរផ្ែទដំលស់្ដសរនីក្កាយនពលសក្ាល 

ឆមបរតវូមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌ នអាំពី៖ 
១. ការង្របរបួលស្ររីាងគ និងផលូវចិតឋនក្ើតន ើងនរកាយស្រមាល រមួមានការង្របរបួល
មក្រក្ភាពនដើមវញិរបស់្ស្ផូន។ 

២. ស្ររីស្ថស្រស្ឋ និងដាំនណ្ើ រការផលិតទឹ្ក្នដ្ឋះ និងបាំង្របាំរលួនផសងៗដូចជា លាស្នដ្ឋះ 
និងខវះទឹ្ក្នដ្ឋះ ។ល។ 

៣. ស្ថរៈស្ាំខាន់ទនការបាំនៅនដ្ឋះនៅអាំ ុងនម៉ាងដាំបូងនដ្ឋយទឹ្ក្នដ្ឋះមាឋ យង្តមួយមុខ
(នរកាយពីនឃើញស្ញ្ញដ ថ្នទរក្រក្នៅ)។ 

៤. អាហារបូតទមភស្រមាប់មាឋ យ ការស្រមាក្ ស្ក្មមភាព និងតរមូវការស្ររីស្ថស្រស្ឋ (ឧ. 
នពាះនវៀន និងនបាល ក្ននាម) នៅក្បុងអាំ ុងនរកាយស្រមាលភាល មៗ។ 

៥. នោលការណ៍្ទនការដ្ឋក់្ទរក្ង្ស្ផក្ប៉ះង្ស្ផក្នលើរទ្ូងមាឋ យ ង្ដលជាវ ិ្ ីនដើមផជីរមញុ
ឱយមានភាពស្បិទ្ស្ថប លជាវជិជមាន។ 

៦. សូ្ចនាក្រពីការង្របរបួលមិន្មមតារបស់្ស្ផូនដូចជា ការធាល ក់្មមតាមទវ រជាបនឋ 
និងការកាល យនរាគ។ 

៧. សូ្ចនាក្រពីបញ្ញា  និងផលវបិាក្ក្បុងការបាំនៅនដ្ឋះកូ្ន ដូចជាការរលាក្នដ្ឋះ។ 
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៨. ស្ញ្ញដ  និងរបជុាំនរាគស្ញ្ញដ គាំរាមជិវតិ ង្ដលអាចនក្ើតន ើង ក្បុងអាំ ុងនពល 
និងនរកាយស្រមាល (ឧ. ការធាល ក់្មមតាមទវ រជាបនឋ  embolism  បរមុងរក្ឡានភលើង 
និងរក្ឡានភលើងនរកាយស្រមាល   ការធាល ក់្ទឹ្ក្ចិតឋ្ ៃន់្ៃរ។ 

៩. ស្ញ្ញដ និងរបជុាំនរាគស្ញ្ញដ ទនផលវបិាក្មួយចាំនួនង្ដលនក្ើតមានក្បុងអាំ ុងនពល
នរកាយស្រមាលដូចជា នស្លក្ស្ថល ាំង  haematoma  ការធាល ក់្ទឹ្ក្ចិតឋ្ៃន់្ៃរ    
រលាក្ស្ទស្ង្វន(thrombophlebitis) ការនហៀរលាមក្ ឬ ទឹ្ក្ននាម    ការ្លុះធាល យ
ស្ររីាងគនដ្ឋយការស្រមាល    ការននាមមិននចញ។ 

១០. នោលការណ៍្ទនទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងអនឋរបុគគលជាមួយស្រស្ឋី និងរគួស្ថរ និងការោាំរទ្ស្រស្ឋី 
និង/ឫ រគួស្ថររបស់្នគង្ដលបាត់បង់ (នដ្ឋយស្ថរមាឋ យស្ថល ប់   ទរក្នក្ើតស្ថល ប់  
ទរក្ស្ថល ប់នក្ើត ទរក្មិន្មមតាពីក្ាំនណ្ើ ត   និងបាត់បង់គភ៌)។ 

១១. វ ិ្ ីស្ថស្រស្ឋ និងយុទ្ឌស្ថស្រស្ឋនដើមផីផឋល់ការោាំរទ្ពិនស្ស្ដល់យុវវយ័ ចាំនពាះស្រស្ឋី
ង្ដលទ្ទួ្លរងអាំនពើហឹងា រមួមានការរ ាំនលាភផលូវនភទ្។ 

១២. នោលការណ៍្ទនការនរបើសឺ្រុាាំងបូមនដ្ឋយទដ នដើមផីយក្បាំង្ណ្ក្សុ្ក្  ង្ដលស្ល់នៅ
ក្បុងស្ផូន។ 

១៣. នោលការណ៍្ទនការបារក រការចាំលងនមនរាគពីមាឋ យនៅកូ្នៈ នអដស៍្ រនបង នែលើម
របនភទ្នបនិងនស្ ពីមាឋ យនៅទរក្ ក្បុងអាំ ុងនពលនរកាយស្រមាល។ 

១៤. មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ តស្មស្រស្ប ស្ាំរាប់នរបើនរកាយស្រមាល  
១៥. នស្វាង្ែទាំនរកាយស្រមាលង្ដលមានក្បុងស្ហគមនដ  ស្រមាប់ស្រស្ឋី រគសួ្ថររបស់្ោត់ 
និងវ ិ្ ីង្ដលអាចទ្ទួ្លបាននូវនស្វាទាំងននាះ។ 

៦. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរផ្ែទទំររនទើបនរើត្នក្កាយសក្ាល 

ឆមបរតវូមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌ នអាំពី៖ 
១. ស្មាស្ធាតុស្រមាប់វាយតាំទលទរក្នទ្ើបនក្ើតភាល មៗ ឧ.ពិនធុ APGAR នដ្ឋយនផ្ទឋ តនលើ
ការដក្ដនងាើម    ចារវ ក់្នបះដូង  ការរ ាំនោច    ក្ាំលាាំងស្ថច់ដុាំ   និងពណ៌្ស្មផុរ។ 

២. នោលការណ៍្ទនការស្រមបខលួននៅនឹងបរយិាកាស្ខាងនរៅស្ផូនរបស់្ទរក្នទ្ើបនក្ើត 
ឧ. បាំង្របាំរលួស្ររីស្ថស្រស្ឋ ង្ដលនក្ើតន ើងក្បុងរបព័នននបះដូង  និងសួ្ត។ 

៣. តរមូវការមូលដ្ឋឌ នរបស់្ទរក្នទ្ើបនក្ើត ការដក្ដនងាើម រក្ាក្ាំនៅ អាហារបូតទមភ និង  
ង្ស្ផក្ប៉ះង្ស្ផក្។ 

៤. អតឋរបនយាជន៍ទនវ ិ្ ីនផសងៗក្បុងការផឋល់ក្ាំនៅដល់ទរក្នទ្ើបនក្ើត រមួមានការដ្ឋក់្
ង្ស្ផក្មាឋ យ និងង្ស្ផក្ទរក្ប៉ះោប  (ការង្ែទាំរនបៀបមាឋ យក្ង់ហគូរ)ូ។ 

៥. វ ិ្ ី និងមន្ាបាយក្បុងការប៉ាន់របមាណ្អាយុទរក្។ 
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៦. លក្ខណ្ៈពិនស្ស្ទនទរក្ង្ដលមានទ្មៃន់ទប និងតរមូវការអនឋរាគមន៍របស់្វា។  
៧. លក្ខណ្ៈពិនស្ស្ទនទរក្មានសុ្ខភាពលែ (ទិ្ដឌភាពនរៅ និងឥរយិាបទ្)។ 
៨. ការលូតលាស់្ និងការវវិឌណជា្មមតារបស់្ទរក្នក្ើតមិនរគប់ង្ខ។ 
៩. ការលូតលាស់្ និងការអភិវឌណជា្មមតារបស់្ទរក្នទ្ើបនក្ើត និងកុ្មារតូច ។ 
១០. ក្ាំណ្ត់ពីភាពនផសងៗោប របស់្ទរក្នទ្ើបនក្ើត្មមតា ឧ. ក្ាលនពារ    ភាពរជួស្ទនឆែឹង
លលាដដក្ាល  និងស្ថប មនៅ។ 

១១. ស្មាស្ធាតុទនការនលើក្ក្ាំពស់្សុ្ខភាព និងការបារក រជាំងឺរបស់្ទរក្នទ្ើបនក្ើត និង
កុ្មារតូច (ឧ. ជាំងឺរគុនចញ់  ជាំងឺរនបង  និងនមនរាគនអដស៍្) រមួមាន
ស្មាស្ធាតុស្ាំខាន់ទនការង្ែទាំរបចាំទែៃ (ឧ. ការង្ែទាំផចិត  តរមូវការអាហាររបូតទមភ  
និងការននាម-ជុះ)។ 

១២. តរមូវការទនការចក់្ថ្នប ាំបារក រ ការរបឈមមុខ និងផលរបនយាជន៍ចប់ពីទរក្ដល់
កុ្មារភាព។ 

១៣. ការអនុវតឋន៍តាមង្បបបុរាណ្ពាក់់្ព័នននឹងការង្ែទាំទរក្។ 
១៤. នោលការណ៍្ទនអាហារបូតទមភនិងជនរមើស្ទនការចិញ្ច ឹមកូ្នចាំនពាះមាថ យង្ដលមាន ឬ 
ោម នផធុក្នមនរាគនអដស៍្។ 

១៥. ស្ញ្ញដ   របជុាំនរាគស្ញ្ញដ  និងលក្ខខណ្ឍ ស្រមាប់ការបញ្ចូ នទរក្នទ្ើបនក្ើតង្ដលមាន
ផលវបិាក្ (ឧ. សី្តុណ្ា ភាព <៣៥.៥ អងានស្ឬ>៣៧.៥អងានស្ ចារវ ក់្ផលូវ
ដនងាើម>៦០ ផតរទ្ូងនពលដក្ដនងាើមចូល មានរបវតឋិរបកាច់ មានរបវតឋិពិបាក្
ក្បុងការបាំនៅនដ្ឋះ មានចលនាង្តនៅនពលន្វើរ ាំនោច  ង្ស្ផក្នលឿង។ 

៧. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរសក្មបសក្មលួនលើការផ្ែទកំាររលំតូ្ 

ឆមបរតវូមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌ នអាំពី៖ 
១. នោលននយាបាយ ពិ្ីស្ថរ ចាប់ និងបទ្បញ្ញជ របស់្រក្សួ្ងសុ្ខាភិបាលទក់្ទ្ងនឹង
នស្វាង្ែទាំការរ ាំលូត។ 

២. ក្តាឋ ទក់្ទ្ងនឹងការស្នរមចចិតឋពាក់្ព័នឌនឹងការមានទផធនពាះមិនតាមរបាថ្នប ។ 
៣. វ ិ្ ីនរៀបចាំង្ផនការរគួស្ថរស្មស្រស្បក្បុងអាំ ុងនពលបនាធ ប់ពីការរ ាំលូត។ 
៤. លក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យនវជជស្ថស្រស្ឋស្មស្រស្បស្រមាប់វ ិ្ ីរ ាំលូតទាំងឡាយង្ដលមាន។ 
៥. ការង្ែទាំ    ព័ត៌មាន    និងការោាំរទ្ ង្ដលចាំបាច់ក្បុងអាំ ុងនពល និងនរកាយនពល
រ ាំលូត ឬរលូត(រាងកាយ  និងផលូវចិតឋ) និងនស្វាង្ដលមាននៅក្បុងស្ហគមន៍។ 

៦. ដាំនណ្ើ រការ្មមតាទនការង្របរបួលមក្រក្ស្ភាពនដើមវញិ និងការជាស្ះនស្ផើយង្ផបក្
រាងកាយ និងផលូវចិតឋបនាធ ប់ពីការរលូត ឬ រ ាំលូត។ 
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៧. សូ្ចនាក្រពីការង្របរបួលមិន្មមតា និង/ឬការរ ាំលូតមិននពញនលញ ឧ. ការធាល ក់្
មមតាមទវ រជាបនឋ។ 

៨. ស្ញ្ញដ  និងរបជុាំនរាគស្ញ្ញដ ទនផលវបិាក្ការរ ាំលូត និងលក្ខខណ្ឍ គាំរាមជីវតិ ឧ. ការធាល ក់្
មមតាមទវ រជាបនឋ   ការឆលងនរាគ។ 

៩. មូលដ្ឋឌ នរគឹះអាំពីឱស្ែង្ដលង្ណ្នាាំស្រមាប់ការរ ាំលូត/ការរ ាំលូតនដ្ឋយនរបើឱស្ែ 
(Medabon)។ 

១០. នោលការណ៍្ទនការបូមយក្កូ្ននដ្ឋយនរបើសឺ្រុាាំងបូមនដ្ឋយទដ ។ 
 
II.ជំនាញសក្ាប់វិជ្ជា ជីវៈឆមប 

១.សមត្ថភាពរនងុសងគម នេពីនដមីសាស្ដសរ បរបិទវបបធម៌ននការផ្ែទាំតា នងិ 
ទររនទើបនរើត្ 

ឆមបមានជាំនាញង្ផបក្ស្មភព ទរក្នទ្ើបនក្ើត វទិ្ាស្ថស្រស្ថស្ងគម សុ្ខភាពស្ថធារណ្ៈ និងសី្ល្ម៌ 
ង្ដលន្វើឲ្យការង្ែទាំរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព ស្មស្រស្បតាមទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់ និងរតឹមរតវូ 
ស្រមាប់ស្រស្ថី ទរក្នទ្ើបនក្ើត និងរគសួ្ថររបស់្ស្រស្ថមីានទផធនពាះ។ 

ក្. ឆមបរតវូមានជាំនាញ និង/ឬភាពបិុនរបស្ប់ក្បុងការ៖ 
១. ន្វើការអប់រ ាំសុ្ខភាពស្រស្ឋី និងរគួស្ថរ។ 
២.  នរបើរបាស់្ជាំនាញ និងបនចចក្នទ្ស្ទ្ាំនាក់្ទ្ាំនង និងការពិភាក្ាស្មស្រស្បទាំងអស់្
នៅតាមស្មតទភាពចាំបាច់។ 

៣.  តនមលើង នរបើរបាស់្ និងរក្ាឧបក្រណ៍្ និងស្មាភ រៈនៅក្ង្នលងផឋល់នស្វាឲ្យបាន
រតឹមរតូវ។ 

៤.  ក្ត់រតា និងបក្ស្រស្ថយរបក្គាំនហើញនផសងៗង្ដលពាក់្ព័នឌ នៅនឹងនស្វាង្ដលបានផឋល់
ឱ្យទាំងអស់្ រមួមានអវីង្ដលបានន្វើ និងអវីង្ដលរតវូតាមដ្ឋន។ 

៥.  នោរពតាមបទ្ដ្ឋឌ នទនការន្វើរបាយការណ៍្ ដូចជាការចុះបញ្ជ ីក្ាំនណ្ើ ត និងបញ្ជ ី
មរណ្ៈភាព។ 

៦.  នដើរតួនាទី្ដឹក្នាាំក្បុងការអនុវតឋន៍ នដ្ឋយង្ផែក្នលើភាពនជឿជាក់្ និងតាំទលបុគគល។ 

ខ. ជាំនាញបង្នទម (សូ្មនមើលឧបស្មព័នឌ ៣) 
 
២. សមត្ថភាពរនងុការផ្ែទមំនុនពលាននផៃន ះ នងិនសវាពនាររំនណ្ើ ត្ /ផ្ផនការក្រួសារ 
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ឆមបផថល់នូវការអប់រ ាំ និងនស្វាសុ្ខភាពរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាពខពស់្ ស្រស្បតាមទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់ដល់
ស្ហគមន៍ នដើមផនីលើក្ក្ាំពស់្សុ្ខភាពរគសួ្ថរ ការមានទផធនពាះតាមង្ផនការ និងភាពជាឪពុក្
មាថ យង្ដលមានការទ្ទួ្លខុស្រតវូ។ 

ក្. ឆមបរតវូមានជាំនាញ និង/ឬភាពបិុនរបស្ប់ក្បុងការ៖ 
១.  ស្ថក្សួ្រពីរបវតឋិសុ្ខភាពរគប់ស្ពវ និងរបវតឋិសុ្ខភាពបនឋពូជ   គមភពបរហិា និង
នរាគស្រស្ឋី ។ 

២.  នលើក្ទឹ្ក្ចិតឋស្រស្ឋី  និងរគួស្ថរឱយចូលរមួក្បុងការរបឹក្ានយាបល់មុននពលមានទផធនពាះ 
នដ្ឋយង្ផែក្នលើស្ថទ នភាពបុគគល   តរមូវការ និងចាំណាប់អារមមណ៍្របស់្បុគគល។ 

៣.  ពិនិតយរាងកាយរមួទាំងការពិនិតយនដ្ឋះនដ្ឋយនផ្ទឋ តនលើស្ថទ នភាពរបស់្ស្រស្ឋី។  
៤. នស្បើសុ្ាំ  និង/ឬអនុវតឋ និងបក្ស្រស្ថយលទ្នផលមនធីរពិនស្ថ្ន៍ (ឧ. នអម៉ាតូរគីត  
ការវភិាគរក្របូនតអីុនក្បុងទឹ្ក្ននាម) ស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរជាតិ។ 

៥.  នស្បើសុ្ាំ និង/ឬអនុវតឋ និងបក្ស្រស្ថយលទ្នផលនតស្ឋ ដូចជាជាំងឺរនបង ជាំងឺនអដស៍្ និង 
កាមនរាគស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរជាតិ។  

៦. ង្ែទាំ   ោាំរទ្   និង  បញ្ជូ ន ឬ ពាបាលស្រស្ឋីមានផធុក្នមនរាគនអដស៍្    និងផឋល់របឹក្ា
នយាបល់ពីជាំងឺនអដស៍្ ការន្វើនតស្ឋមមស្រមាប់ស្រស្ឋីង្ដលមិនដឹងពីស្ថទ នភាព
ផធុក្នមនរាគ ស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរជាតិ។ 

៧. ផឋល់មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ តង្ដលមាន   និងអាចទ្ទួ្លយក្បាន   ស្រស្បតាម
ពិ្ីស្ថរជាតិ។ 

៨.  ផឋល់របឹក្ានយាបល់ដល់ស្រស្ឋីពីការរគប់រគងផលរ ាំខានបនាធ ប់បនសាំ និងបញ្ញា ជាមួយការ
នរបើរបាស់្មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ ត។ 

៩.  ផឋល់ឱស្ែបារែ ក់្ក្ាំនណ្ើ តបនាធ ន់ស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរជាតិ ។ 
១០.  ផឋល់វ ិ្ ីនរៀបចាំង្ផនការរគសួ្ថរង្ដលមានស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរជាតិ។  
១១. នស្បើសុ្ាំការន្វើនតស្ឋនគបៀនកាសិ្កាមាត់ស្ផូន។ 

ខ. ជាំនាញបង្នទម (សូ្មនមើលឧបស្មព័នឌ ៣) 

៣. សមត្ថភាពរនងុការផ្ែទរំនងុេំឡងុនពលាននផៃន ះ 

ឆមបផថល់ការង្ែទាំមុននពលស្រមាលរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព នដើមផនី្វើឲ្យសុ្ខភាពរបស់្ស្រស្ថ ី
លែក្បុងអាំ ុង នពលមានទផធនពាះ ង្ដលក្បុងននាះរតវូពិនិតយរក្ឲ្យនឃើញផលវបិាក្នានា 
ទន់នពលនវលា នដើមផកីារពារ   ពាបាល ឬ បញ្ជូ ន។ 
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ក្. ឆមបរតវូមានជាំនាញ និង/ឬភាពបិុនរបស្ប់ក្បុងការ៖ 
១.  ស្ថក្សួ្រ និង ស្រស្ង់របវតឋិទនការមានទផធនពាះ និងស្មភព។ 
២. ពិនិតយរាងកាយ និងពនយល់ពីការរក្នឃើញដល់ស្រស្ឋី ។   
៣. អនុវតឋ និងវាយតទមលពីស្ញ្ញដ ជីវតិរបស់្មាឋ យរមួមាន ក្ាំនៅ ស្មាព ្មម និងជីពចរ។ 
៤. វាយតទមលពីស្ថទ នភាពអាហារបូតទមភរបស់្មាឋ យ និងទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងនៅនឹងការលូតលាស់្
របស់្ទរក្ ការផឋល់ដាំបូនាម នស្មស្រស្បពីតាំរវូការ អាហារបូតទមភក្បុងនពលមានទផធនពាះ 
និងវ ិ្ ីប៉ាន់របមាណ្ទនការនក្ើនន ើងទ្ាំងន់របស់្ស្រស្ឋី នដើមផទី្ទួ្លបាននជាគជ័យ ។ 

៥. ពិនិតយទផធនពាះនពញនលញរមួមាន ការវាស់្ក្ាំពស់្ស្ផូន ទ្រមង់បារា ញ  និងការបារា ញ
របស់្ទរក្តាមរនបៀប Leopold។ 

៦. ប៉ាន់របមាណ្ការលូតលាស់្ទនទរក្ក្បុងទផធ នដ្ឋយការវាស់្នដ្ឋយទដ។ 
៧. ស្ថឋ ប់ចារវ ក់្នបះដូង ស្ថធ បនពាះ នដើមផីដឹងពីទ្ាំហាំ និងស្ក្មមភាពរបស់្ទរក្ 
និងបក្ស្រស្ថយលទ្ឌផល ។ 

៨. តាមដ្ឋនចារវ ក់្នបះដូងទរក្នដ្ឋយនរបើ Stethoscope Obstetrical ឬDoppler ។ 
៩. ពិនិតយអាងរតោក្រមួមាន ការវាស់្ស្ផូននៅតាមការចាំបាច់ និងនពលស្មស្រស្ប       
ក្បុងអាំ ុងនពលមានទផធនពាះ។ 

១០. គណ្នារក្កាលបរនិចឆទ្ស្រមាលកូ្នរ ាំពឹងទុ្ក្។ 
១១. ផឋល់ការអប់រ ាំសុ្ខភាពដល់យុវវយ័ ស្រស្ឋី និងរគសួ្ថរ ពីការវវិតឋន៍ជា្មមតាទនទផធនពាះ 
ស្ញ្ញដ   របជុាំនរាគស្ញ្ញដ នរោះថ្នប ក់្ នពលនវលា និង វ ិ្ ីទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងជាមួយឆមប។ 

១២. បនរងៀន ឬ បារា ញពីវ ិ្ ីកាត់បនទយអាការៈមិនស្រស្ួលខលួនង្ដលអាចនក្ើតមានក្បុងនពល
មានទផធនពាះ។ 

១៣. ផឋល់ការង្ណ្នាាំ និងការនរតៀមនរៀបចាំជាមូលដ្ឋឌ នទនការឈឺនពាះស្រមាល ការ
ស្រមាល និងការន្វើជាឪពុក្មាឋ យ។ 

១៤. ក្ាំនត់ភាពមិនរបរក្តីក្បុងនពលមានទផធនពាះ និងផឋល់ការរគប់រគងបឋមនដ្ឋយខលួនឯង 
ឬនដ្ឋយស្ហការោប  នៅតាមនោលការណ៍្ង្ណ្នាាំថ្នប ក់្ជាតិ និង្នធានង្ដលមាន 
ស្រមាប់បញ្ញា ៈ 
១៤-១ មាឋ យង្ដលមានអាហារបូតទមភទប ឬ មិនរគប់រោន់។ 
១៤-២ ការលូតលាស់្ទនស្ផូនមិនរគប់រោន់ រមួមានក្រណី្ស្ងស័យកូ្នពង ទឹ្ក្នភាល ះ 

តិច ឬ នរចើននពក្ ។ 
១៤.៣ ស្មាព ្មមន ើង ជាតិរបូនតអីុនក្បុងទឹ្ក្ននាម មាននហើមខាល ាំង  ឈឺក្ាលខាល ាំង 

ស្រស្វាាំងង្ភបក្ និងឈឺចប់នៅចុងដនងាើមង្ដលទក់្ទ្ងនៅនឹងស្មាព ្មម
ន ើងខពស់្។ 
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១៤-៤ ការធាល ក់្មមតាមទវ រមាស្។ 
១៤-៥ កូ្ននភាល ះ(ចប់ពី២ន ើងនៅ) ទ្ាំរង់បារា ញ/ការបារា ញ មិន្មមតានៅនពល

រគប់ង្ខ។ 
១៤-៦ ការស្ថល ប់ទរក្នៅក្បុងស្ផូន។ 
១៤-៧ នស្រស្ថមទឹ្ក្នភាល ះង្បក្មុនរគប់ង្ខ។ 
១៤-៨ ស្រស្ឋីមានទផធនពាះផធុក្នមនរាគនអដស៍្។ 
១៤-៩ ស្រស្ឋីមានទផធនពាះង្ដលមានជាំងឺនែលើមរបនភទ្ នប និងនស្។ 

១៥. ផឋល់ឱស្ែស្នគារគ ះជីវតិ (នដ្ឋយមានការអនុញ្ញដ តឋិក្បុងយុតឋ្ិការទនការអនុវតឋ) ដូចជា 
ថ្នប ាំអង់ទី្បីយូទី្ក្ ឱស្ែរបឆ្ាំងការរបកាច់  ឱស្ែពាបាលជាំងឺរគនុចញ់  ឱស្ែ
បញ្ចុ ះស្មាព ្មម Antiretrovirals ដល់ស្រស្ឋីនៅនពលមានលក្ខខណ្ឍ បារា ញនដ្ឋយ
ស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរថ្នប ក់្ជាតិ និងន្វើការបញ្ចូ ន។ 

១៦. ក្ាំណ្ត់ភាពង្របរបលួខុស្ពី្មមតាក្បុងអាំ ុងនពលមានទផធនពាះ  ន្វើឱយស្ថទ នភាពស្រស្ឋី
មានលាំនឹង និងចប់នផឋើមដាំនណ្ើ រការបញ្ជូ ន ស្រមាប់លក្ខខណ្ឍ ង្ដលតរមូវឱយមាន
អនឋរាគមក្ាំរតិខពស់្ជាង នដ្ឋយស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរមាតុភាពោម ននរោះថ្នប ក់្។ 

ខ. ជាំនាញបង្នទម (សូ្មនមើលឧបស្មព័នឌ ៣) 

៤. សមត្ថភាពរនងុការផ្ែទរំនងុេឡំងុនពលឈនឺ ះសក្ាល និងនពលសក្ាល 

ឆមបផថល់ការង្ែទាំរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព ស្រស្បតាមទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់ ក្បុងអាំ ុងនពលឈឺនពាះ 
ស្រមាល ផថល់ការស្រមាលកូ្នស្ថែ តនិងនដ្ឋយសុ្វតទិភាព និងរគប់រគងស្ថទ នភាពស្នគារគ ះ 
បនាធ ន់យ៉ាងមានរបសិ្ទ្ឌភាព នដើមផធីានាសុ្ខភាពរបស់្មាតា និងទរក្នទ្ើបនក្ើត។ 

ក្. ឆមបរតវូមានជាំនាញ និង/ឬភាពបិុនរបស្ប់ក្បុងការ៖ 
១. នរៀបចាំស្ាំភារៈ និងឧបក្រណ៍្ស្រមាប់ការស្រមាល្មមតានិងមានផលវបិាក្ នរៀបចាំ
ក្ង្នលងស្រមាប់ស្នគារគ ះទរក្ និងក្ត់រតាក្បុងក្ាំណ្ត់នហតុគលីនិក្  នស្ៀវនៅ  និង
របាយការណ៍្ស្នងខប ឲ្យបានរតឹមរតវូ  រក្ា និងរតូតពិនិតយស្ាំភារៈ ឧបក្រណ៍្ 
និងរគប់រគងបញ្ជ ីស្ាំភារៈ។ 

២. ស្ថក្សួ្រ ស្រស្ង់របវតឋិជាក់្លាក់្ និងយក្ស្ញ្ញដ ជីវតិក្បុងនពលឈឺនពាះស្រមាលកូ្ន។ 
៣. ពិនិតយរាងកាយក្បុងនពលឈឺនពាះស្រមាល។ 
៤. ពិនិតយនពាះនដ្ឋយវាយតទមលឱយបាននពញនលញ នូវទ្រមង់បារា ញរបស់្ទរក្ និង
ការលូនចុះរបស់្ទរក្។ 

៥. ក្ាំណ្ត់ពីរយៈនពល និងរបសិ្ទ្ឌភាពទនការក្គនាធ ក់្របស់្ស្ផូន។ 
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៦. លូក្ពិនិតយពីការនបើក្របស់្មាត់ស្ផូន ការលូនចុះ និងទ្រមង់ទនទរក្  ស្ថទ នភាព
នស្រស្ថមទឹ្ក្នភាល ះ និងលក្ខណ្ៈអាងរតោក្ នដើមផកី្ាំណ្ត់ការស្រមាលតាមនរកាម។ 

៧. ក្ត់រតាឱយបានចាស់្លាស់្ពីការវវិតឋទនការឈឺនពាះស្រមាល នដ្ឋយនរបើរបាស់្
ប៉ាតូរកាហវ ។ 

៨. ោាំរទ្ផលូវកាយ និងផលូវចិតឋដល់ស្រស្ឋី និងរគសួ្ថរ និងជាំរញុការស្រមាលកូ្នតាម
្មមតាតាមជាំនរ ើស្ស្ថទ នភាពស្រមាលង្ដលស្រស្ឋីចង់បាន។ 

៩. ស្រមបស្រមលួឱយមានអបក្ជាំនួយក្បុងអាំ ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល និងស្រមាល។ 
១០. ផឋល់ជាតិទឹ្ក្   អាហារបូតទមភរគប់រោន់   និងន្វើឱយស្រស្ឋីមានផ្ទសុ្ខភាពនដ្ឋយវ ិ្ ីមិន
នរបើថ្នប ាំ ក្បុងអាំ ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល  និងស្រមាល។ 

១១. ផឋល់ការពាបាលនវជជស្ថស្រស្ឋនដើមផីបនទយការឈឺចប់ក្បុងអាំ ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល 
និង ស្រមាលក្បុងក្រណី្ចាំបាច់។ 

១២. ពិនិតយនផ្ទល ក្ននាម រមួទាំងនចះបូមទឹ្ក្ននាមនៅនពលរតូវន្វើ នដ្ឋយនោរពនោលការណ៍្
Asepsie។ 

១៣. ក្ាំនត់ឱយបានភាល មៗពីការឈឺនពាះស្រមាលមិន្មមតា  ផឋល់អនឋរាគមន៍ស្មស្រស្ប និង 
ទន់នពលនវលា និង/ឬន្វើការបញ្ជូ ន។ 

១៤. រ ាំនោចឬបនងកើនការក្គនាធ ក់្ទនស្ផូន នដ្ឋយមិននរបើរបាស់្ឱស្ែ។ 
១៥. ចក់្ថ្នប ាំស្ពឹក្នៅនពលនដរទវ រង្ដលកាត់ឬរង្ហក្។ 
១៦. កាត់ទវ រ ង្តក្បុងក្រណី្ក្រម និងចាំបាច់បុ៉នណាត ះ។ 
១៧. ស្រមាលទរក្ទ្រមង់ហុចក្ាំពូលក្ាល។ 
១៨. ស្រមាលទរក្ទ្រមង់បគញ្ញជ ស្  ។ 
១៩. នគៀប និងកាត់ទ្ងផចិតនៅនពលង្ដលជីពចរទ្ងសុ្ក្ឈប់នលាត។ 
២០. ន្វើអនឋរាគមន៍ស្នគារគ ះបនាធ ន់ដល់ទរក្ (ឧទហរណ៍្ ទ្ងសុ្ក្ធាល ក់្មក្មុន  ការ
បារា ញមិន្មមតា ទរក្ជាប់ស្ថម  ទរក្ចុះនខាយ)  នៅនពលទមទរការង្ែទាំ
នវជជស្ថស្រស្ឋ និងរង់ចាំការបញ្ជូ ន។ 

២១. រគប់រគងបញ្ញា ទ្ងសុ្ក្រុ ាំជុាំវញិក្របស់្ទរក្នៅនពលស្រមាល។ 
២២. ោាំរទ្ការរគប់រគងដាំណាក់្កាលទី្៣ទនការស្រមាលតាមស្ររីស្ថស្រស្ឋ។ 
២៣. ន្វើការរគប់រគងស្ក្មមដាំណាក់្កាលទី្បីទនការស្រមាល។  
២៤. ពិនិតយនមើលសុ្ក្ និងនស្រស្ថមទឹ្ក្នភាល ះ នដើមផីបញ្ញជ ក់្ថ្នោម នស្ល់ក្បុងស្ផូន។ 
២៥. ម៉ាស្ាស្ផូននដើមផីបនងកើនក្ាំលាាំងនិងការក្គនាធ ក់់្ទនស្ផូននរកាយនពលស្រមាល ។ 
២៦. ផឋល់នូវបរយិាកាស្សុ្វតទិភាពមួយ នដើមផីឱយង្ស្ផក្មាឋ យ និងង្ស្ផក្ទរក្ប៉ះោប ។ 
២៧. ប៉ាន់របមាណ្ និងក្ត់រតាការបាត់បង់មមរបស់្មាឋ យ។ 
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២៨. ពិនិតយនមើលទវ រ និង មាត់ស្ផូនង្រក្ងមានដ្ឋច់រង្ហក្។ 
២៩. នដរទវ រង្ដលបានកាត់ ឬរង្ហក្នៅក្ាំរតិ១ និងក្ាំរតិ២។ 
៣០. រគប់រគងការធាល ក់្មមនរកាយស្រមាល នដ្ឋយនរបើរបាស់់្បនចចក្នទ្ស្ស្មស្រស្ប 
និងឱស្ែស្រមាប់ការក្គនាធ ក់្ទនស្ផូន និង/ឬន្វើការបញ្ជូ ន នរកាយពីបានន្វើការ
ស្នគារគ ះបឋម។ 

៣១.ផឋល់ឱស្ែស្នគារគ ះជីវតិតាមនោលការណ៍្ង្ណ្នាាំជាតិ ដូចជា ថ្នប ាំអង់ទី្បីយូទី្ក្  
ឱស្ែរបឆ្ាំងការរបកាច់  ឱស្ែពាបាលជាំងឺរគនុចញ់  ឱស្ែបញ្ចុ ះស្មាព ្មម  
Antiretroviralsដល់ស្រស្ឋីនៅនពលមានលក្ខខណ្ឍ បារា ញ និងន្វើការបញ្ជូ ន។ 

៣២. លូក្បារទ្ាំលាក់្សុ្ក្នដ្ឋយទដ។ 
៣៣. ទ្ប់ស្ងកត់ស្ផូន ពីខាងក្បុងនដ្ឋយទដទាំងពីរនដើមផបីញ្ឈប់ការហូរមម។ 
៣៤. ន្វើការស្ងកត់ស្ទស្អាអក្ទននពាះ។ 
៣៥. ក្ាំណ្ត់ និង រគប់រគងស្ាុក្។ 
៣៦. ចក់្តាមស្រទស្បូមមមនដើមផីន្វើនតស្ឋនៅមនធីរពិនស្ថ្ន៍។ 
៣៧. នរៀបចាំការបញ្ជូ នទន់នពលនវលា  ន្វើការបញ្ជូ នស្រស្ឋីង្ដលមានផលវបិាក្្ៃន់្ៃរនៅកាន់
នស្វាស្នគារគ ះក្ាំរតិខពស់្ នដ្ឋយនាាំយក្ឱស្ែ  ស្មាភ រៈង្ដលចាំបាច់ នរៀបចាំអបក្ង្ែទាំ
នពលបញ្ជូ ន ក្បុងនោលបាំណ្ងនដើមផីបនឋផឋល់ការស្នគារគ ះបនាធ ន់ នរកាយពីបាន
ន្វើការស្នគារគ ះបឋម។ 

៣៨. ស្នគារគ ះបនាធ ន់នដ្ឋយន្វើចលនានបះដូង និងសួ្តដល់ស្រស្ឋី។ 
៣៩. ន្វើនតស្ឋរក្នមនរាគនអដស៍្ដល់ស្រស្ឋីង្ដលមិនដឹងពីស្ថទ នភាពនមនរាគនអដស៍្។ 
៤០. ផឋល់ការង្ែទាំស្មស្រស្បនិងោាំរទ្ដល់ស្រស្ឋីផធុក្នមនរាគនអដស៍្និងទរក្រមួមាន ការ
បារក រការឆលងនមនរាគនអដស៍្ពីមាឋ យនៅទរក្ (PMTCT)។ 

ខ. ជាំនាញបង្នទម (សូ្មនមើលឧបស្មព័នឌ ៣) 

៥. សមត្ថភាពរនងុការផរលក់ារផ្ែទដំលស់្ដសរនីក្កាយនពលសក្ាល 
ឆមបផថល់ការង្ែទាំនរកាយស្រមាលយ៉ាងនពញនលញ មានគុណ្ភាព និងស្រស្បតាមទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់
ង្ខមរដល់ស្រស្ថ។ី 

ក្. ឆមបរតវូមានជាំនាញ និង/ឬភាពបិុនរបស្ប់ក្បុងការ៖ 
១. ស្ថក្សួ្ររបវតឋិទនការមានទផធនពាះ   ការឈឺនពាះស្រមាល   ការស្រមាលកូ្ន។ 
២. អនុវតឋការពិនិតយរាងគកាយរបស់្ស្រស្ឋី។ 
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៣. ជូនដាំណឹ្ង និងផឋល់ការោាំរទ្ដល់ស្រស្ឋី និងរគសួ្ថររបស់្ោត់ង្ដលបាត់បង់(នដ្ឋយស្ថរ
មាឋ យស្ថល ប់   ទរក្នក្ើតស្ថល ប់  ទរក្ស្ថល ប់នក្ើត    ទរក្មិន្មមតាពីក្ាំនណ្ើ ត   និង
បាត់បង់គភ៌)។ 

៤. វាយតទមលពីការង្របរបួលមក្រក្ស្ភាពនដើមវញិរបស់្ស្ផូន និងការជាស្ះនស្ផើយ
ពីការរង្ហក្ និង/ឬការជួស្ជុលរបដ្ឋប់បនឋពូជ។ 

៥. ចប់នផឋើម និងជរមុញការបាំនៅនដ្ឋះមាឋ យ ង្តមួយមុខគត់ក្បុងអាំ ុង១នម៉ាងដាំបូង។ 
៦. បនរងៀនស្រស្ឋីពីរនបៀបរចបាច់យក្ទឹ្ក្នដ្ឋះ រពមទាំងរនបៀបផឋល់ដល់ទរក្ និងការ
រក្ាទុ្ក្។ 

៧.  អប់រ ាំស្រស្ឋីពីការង្ែទាំខលួន និងទរក្បនាធ ប់ពីការស្រមាលកូ្ន រមួមានស្ញ្ញដ  និង
នរាគស្ញ្ញដ ទនការនក្ើតមានផលវបិាក្ និងឱយដឹងពីនស្វា ង្ដលមានក្បុងស្ហគមន៍។ 

៨. អប់រ ាំស្រស្ឋី និងរគួស្ថររបស់្ោត់ពីសុ្ខភាពផលូវនភទ្   ការនរៀបចាំង្ផនការរគួស្ថរបនាធ ប់ពី
ការស្រមាលកូ្ន។ 

៩. ផឋល់នស្វាង្ផនការរគួស្ថរង្ដលជាង្ផបក្ស្ាំខាន់ទនការង្ែទាំនរកាយស្រមាល។ 
១០. ផឋល់ការពាបាលស្មស្រស្ប និងទន់នពលនវលាចាំនពាះផលវបិាក្នានាៗ ង្ដលបានរក្
នឃើញក្បុងអាំ ុងនពលពិនិតយនរកាយស្រមាល (ឧ. នស្លក្ស្ថល ាំង Haematoma មាឋ យមាន
ការកាល យនរាគ)  និងន្វើការបញ្ជូ ននៅនស្វាស្មស្រស្បរបសិ្ននបើចាំបាច់។ 

១១. ផឋល់ការពាបាលបនាធ ន់ទនការធាល ក់្មមនរកាយស្រមាល និងបញ្ជូ នរបសិ្ននបើ
ចាំបាច់នរកាយពីមានការស្នគារគ ះបឋម។ 

១២. ផឋល់ការង្ែទាំ ការោាំរទ្ និងការពាបាលស្រស្ឋីង្ដលផធុក្នមនរាគនអដស៍្ ផឋល់របឹក្ា
នយាបល់ពីនមនរាគនអដស៍្ និងន្វើនតស្ឋស្រស្ថីង្ដលមិនដឹងពីស្ថទ នភាពរបស់្ខលួន។ 

ខ. ជាំនាញបង្នទម (សូ្មនមើលឧបស្មព័នឌ ៣) 

៦. សមត្ថភាពននការផ្ែទទំររនទើបនរើត្នក្កាយសក្ាល 

ឆមបផថល់ការង្ែទាំរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព និងរគប់រជងុនរជាយ ដល់ទរក្ង្ដលមានសុ្ខភាពលែ
ចប់ពីនក្ើតរហូត ដល់អាយុ២ង្ខ។ 

ឆមបរតវូមានជាំនាញ និង/ឬភាពបិុនរបស្ប់ក្បុងការ៖ 
១. ការពារទរក្កុ្ាំឱយប៉ះនឹងបរយិាកាស្រតជាក់្ដូចជាៈការរក្ាក្ាំនៅសី្តុណ្ា ភាពក្បុង
បនធប់ (>២៥អងានស្) និងនជៀស្វាងចរនឋខយល់បក់្ និងផឋល់ការង្ែទាំទរក្នទ្ើប
នក្ើតភាល មតាមជាំហាននិងនពលនវលារតឹមរតូវ។  
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២. វាយតទមលស្ថទ នភាពបនាធ ន់របស់្ទរក្នដ្ឋយនរបើរបព័នឌវាយតទមលAPGAR ឬវ ិ្ ីវាយតទមល
នផសងនទ្ៀត។ 

៣. ជាំរញុ និងរក្ាក្នដឋ ខលួន្មមតារបស់្ទរក្នទ្ើបនក្ើតនដ្ឋយរគបដណ្ឋ ប់នឹងរក្ណាត់
(ក្ង្នសងនពាះនោ   ពាក់្មួក្) ការរគប់រគងបរយិាកាស្ជុាំវញិ និងនលើក្ទឹ្ក្ចិតឋឱយ
ង្ស្ផក្មាឋ យ និងង្ស្ផក្ទរក្ប៉ះោប ។ 

៤. ចប់នផឋើមវធិានការស្នគារគ ះបនាធ ន់ស្រមាប់ទរក្មានបញ្ញា ដនងាើម (ការស្នគារគ ះទរក្
នទ្ើបនក្ើត) ទរក្មានក្ាំនៅខលួនទប និងក្ាំរតឹជាតិស្កក្បុងមមទប។ 

៥. ផឋល់ការង្ែទាំរតឹមរតូវរមួមាន ការង្ែទាំតាមរនបៀបមាឋ យក្ង់ហគូរដូល់ទរក្មាន
ទ្មៃន់ទបឬទបបាំផុត និង នរៀបចាំស្រមាប់បញ្ជូ ន របសិ្ននបើមានផលវបិាក្្ៃន់្ៃរ។ 

៦. ពិនិតយរាងកាយរបស់្ទរក្នទ្ើបនក្ើតរក្លក្ខណ្ៈមិន្មមតា (ភាពមិនរបរក្តីពី
ក្ាំនណ្ើ ត)។ 

៧. ប៉ាន់របមាណ្អាយុកូ្ន។ 
៨. ផឋល់ការង្ែទាំជារបចាំដល់ទរក្នទ្ើបនក្ើត នៅតាមពិ្ីស្ថរ និងនោលការណ៍្
ង្ណ្នាាំជាតិ (ឧ.ពាក់្ស្ថល ក្ស្ាំោល់ទរក្ ការង្ែទាំង្ភបក្ ន្វើនតស្ឋ ការផឋល់ថ្នប ាំវតីាមីនកា 
ចុះបញ្ជ ីក្ាំនណ្ើ ត)។ 

៩. ដ្ឋក់្កូ្នឱយនៅនដ្ឋះមាឋ យក្បុងអាំ ុង១នម៉ាងដាំបូងនរកាយស្រមាលបនាធ ប់ពីទរក្មាន
ស្ញ្ញដ រក្នៅ និងជាំរញុការបាំនៅកូ្ន នដ្ឋយទឹ្ក្នដ្ឋះមាឋ យង្តមួយមុខ ស្រមាប់
រយៈនពល ៦ ង្ខដាំបូងចប់ពីនក្ើត។ 

១០. បញ្ជូ នទរក្ង្ដលរបឈមនឹងនរោះថ្នប ក់្នៅកាន់នស្វាស្នគារគ ះបនាធ ន់របសិ្ននបើមាន។ 
១១. អប់រ ាំមាតាបិតាអាំពីស្ញ្ញដ នរោះថ្នប ក់្របស់្ទរក្ និងនពលង្ដលរតូវយក្ទរក្មក្ទ្ទួ្ល
ការង្ែទាំស្មស្រស្ប។ 

១២. បនរងៀនមាតាបិតាពីការលូតលាស់្ និងការវវិតឋន៍ជា្មមតារបស់្ទរក្ និងកុ្មារតូច 
រនបៀបង្ែទាំរបចាំទែៃ នៅតាមតរមូវការ្មមតារបស់្នក្មង។ 

១៣. ជួយមាតាបិតានដើមផីទ្ទួ្លបានពីនស្វាង្ដលមាននៅក្បុងស្ហគមន៍។ 
១៤. ោាំរទ្មាតាបិតាក្បុងអាំ ុងនពលទុ្ក្ខនស្ថក្នដ្ឋយស្ថរការបាត់បង់ទរក្    ទរក្ស្ថល ប់
នក្ើត     ទរក្នក្ើតស្ថល ប់   ទរក្មិន្មមតាពីក្ាំនណ្ើ ត ។ 

១៥. ោាំរទ្មាតាបិតាក្បុងអាំ ុងនពលបញ្ជូ នទរក្ ឬ ក្បុងអាំ ុងនពលឃ្លល តពីទរក្ (ឧ.ទរក្
ស្ាំរាក្នៅក្ង្នលងស្នគារគ ះបនាធ ន់)។ 

១៦. ោាំរទ្ និងអប់រ ាំមាតាបិតាង្ដលស្រមាលកូ្ននរចើន (ឧ. កូ្ននភាល ះ ឬ បីនាក់្) អាំពីតរមូវ
ការពិនស្ស្ និងនស្វាង្ដលមាននៅក្បុងស្ហគមន៍។ 
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១៧. ង្ែទាំទរក្ ង្ដលនក្ើតពីមាឋ យផធុក្នមនរាគនអដស្ដដូចជា  ផឋល់ឱស្ែរបឆ្ាំងនមនរាគ
នអដស៍្  Anti Retro Viral និងជាំនរ ើស្ទនការចិញ្ច ឹមជាំនួស្ទឹ្ក្នដ្ឋះមាឋ យ។ 

១៨. ផឋល់ថ្នប ាំបារក រឱយបានរតឹមរតូវនៅក្បុងរយៈនពលមួយស្មស្រស្ប និងផឋល់ដាំបូនាម នដល់
មាតាបិតាអាំពីផលរ ាំខាន ង្ដលអាចនក្ើតមានន ើង និងនពលង្ដលរតូវរត ប់នៅ
ទ្ទួ្លថ្នប ាំបារក របនឋនទ្ៀត។ 

១៩. បនរងៀនមាឋ យពីរនបៀបបញ្ចុ ក្កូ្នឱយបានរតឹមរតូវនិងតាមបនចចក្នទ្ស្ទនការបញ្ចុ ក្កូ្ន
នដ្ឋយនរបើង្ពង  នបើនគនរជើស្នរ ើស្យក្ការចិញ្ច ឹមនដ្ឋយឱយអាហារជាំនួស្។ 

 
៧. សមត្ថភាពរនងុការសក្មបសក្មលួនលើការផ្ែទកំាររលំតូ្ 
ឆមបផថល់នស្វាង្ែទាំទក់្ទ្ងនឹងការរ ាំលូតស្មស្រស្បតាមបុគគល និងអនុនលាមនៅតាមពី្ីស្ថរ 
ជាតិ។ 

ក្. ឆមបរតវូមានជាំនាញ និង/ឬភាពបិុនរបស្ប់ក្បុងការ៖ 
១. ប៉ាន់របមាណ្ពីអាយុទផធនពាះតាមរយៈស្ាំណួ្រអាំពីទែៃទី្១ទនរដូវចុងនរកាយ(LMP) ពិនិតយ
នដ្ឋយទដទាំងពីរ   និងន្វើនតស្ឋទឹ្ក្ននាម។ 

២. ផឋល់ព័ត៌មានដល់ស្រស្ឋីក្ាំពុងពិចរណាការរ ាំលូតឱយដឹងពីនស្វាង្ដលមានទាំងអស់្   
ទាំងអបក្ង្ដលចង់បនឋរក្ាទផធនពាះ និងអបក្ង្ដលចង់រ ាំលូតពីវ ិ្ ីង្ដលទ្ទួ្លបាននស្វា  
និងោាំរទ្ដល់ជនរមើស្របស់្ស្រស្ឋី។ 

៣. ស្ថក្សួ្រពីរបវតឋិស្ងគម និងគលីនិក្ នដើមផីក្ាំណ្ត់់ពីលក្ខខណ្ឍ ហាមនរបើឱស្ែរ ាំលូតកូ្ន 
ឬ ការរ ាំលូតនដ្ឋយបូម។ 

៤. ផឋល់របឹក្ាដល់ស្រស្ឋី (និងស្មាជិក្រគួស្ថរ នបើស្មស្រស្ប) អាំពីសុ្ខភាពផលូវនភទ្   
និងមន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើ ត /ង្ផនការរគួស្ថរនរកាយរ ាំលូត។ 

៥. ផឋល់នស្វាង្ផនការរគួស្ថរង្ដលជាង្ផបក្ស្ាំខាន់ទននស្វាទក់្ទ្ងនឹងការរ ាំលូត។ 
៦. វាយតទមលការវវិតឋន៍នៅរក្ភាពនដើមទនស្ផូនពាបាល ឬ   បញ្ចូ នឱយបានស្មស្រស្ប។ 
៧. អប់រ ាំស្រស្ឋីពីការង្ែទាំខលួនរមួមាន ការស្រមាក្  អាហាររបូតទមភ   និងរនបៀបក្ាំណ្ត់
ពីផលវបិាក្ ដូចជា ការធាល ក់្មម។ 

៨. ក្ាំណ្ត់ពីស្ញ្ញដ បារា ញពីផលវបិាក្ង្ដលទក់្ទ្ងនឹងការរ ាំលូត(ធាល យស្ផូន) ការពា 
បាល ឬ ការបញ្ជូ ននដើមផទី្ទួ្លការពាបាលស្មស្រស្ប។ 

ខ. ជាំនាញបង្នទម (សូ្មនមើលឧបស្មព័នឌទី្៣) 
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III. ឥរយិាបែវិជ្ជា ជីវៈនិងបុរគល (Professional and Personal Behaviors) 

ឆមបបារា ញពីឥរយិាបែង្ដលឆលុះបញ្ញជ ាំងពីលក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យ ង្ដលអាចទ្ទួ្លយក្បាន
ស្រមាប់វជិាជ ជីវៈននះ និងទ្ទួ្លស្ថគ ល់ការរបក្បវជិាជ ជីវៈឆមបនវជជស្ថស្រស្ថថ្នជាការាររបញ្ញដ វនថមួយ 
ង្ដលតរមូវឱយមានការនបថជាញ ចិតថបនរមើនស្វា និងអក្បផកិ្រយិាវជិជមានមួយចាំនពាះការសិ្ក្ា
ថ្នជាការទ្ទួ្លខុស្រតូវមួយជីវតិរបស់្ខលួន។ 

១. អាក្បផកិ្រយិា និងការទ្ទួ្លខុស្រតវូង្ផបក្រក្មសី្ល្ម៌និងចាប់(Attitudes, Ethical and Legal 

Responsibility) 
ក្.អាក្បផកិ្រយិាវជិាជ ជីវៈ (Professional Attitudes) 

ឆមប នោរពស្វយ័តភាព និងសិ្ទ្ឌិរបស់្ស្រស្ថីនដ្ឋយោម នការនរ ើស្នអើងណាមួយ និងយក្ចិតថ
ទុ្ក្ដ្ឋក់្នលើពួក្នគរបក្បនដ្ឋយការថ្នប ក់្ែបម និងរពហមវហិារ្ម៌ រពមទាំងបារា ញពីការនោរព 
នដ្ឋយរតឹមរតូវចាំនពាះស្ហនស្វកិ្ គណ្ៈវជិាជ ជីវៈ និងអាជាញ ្រសុ្ខាភិបាល។ 

ខ. នោលការណ៍្និងបទ្ដ្ឋឌ នរក្មសី្ល្ម៌ (Ethical Principles and Standards) 

ឆមប នោរពតាមរក្មសី្ល្ម៌នវជជស្ថស្រស្ថជា្រមាន និងនោលការណ៍្រក្មសី្ល្ម៌ចមផង 
ទនស្វ័យតភាព ស្បផុរស្្ម៌ មិនរបរពឹតថក្ាំហុស្ និងយុតថិ្ម៌ រពមទាំងអនុវតថ
នោលការណ៍្ទនភាពស្មាៃ ត់ ការនិយាយពិតមិនកុ្ហក្ និងបូរណ្ភាពនៅក្បុងការអនុវតថ
ការារររបចាំទែៃ។ 
ឆមប បារា ញពីឥរយិាបែង្ែទាំស្រស្ថីស្មស្រស្ប នោរព និងរក្ាសិ្ទ្ឌិរបស់្ស្រសី្ថ នដ្ឋយង្ផែក្នលើ

រក្មសី្ល្ម៌(ឧ. ការង្ែទាំរបក្បនដ្ឋយសុ្វតទិភាព និងមានសី្ល្ម៌ ការន្វើនស្ចក្ថីស្នរមចចិតថ
នដ្ឋយង្ផែក្នលើព័ត៌មាន នស្ចក្ថីទែលែបូរ រក្ាភាពខាម ស្នអៀន នហើយនិងគណ្ននយយភាព) 
និងរក្ានូវភាពស្មាៃ ត់របស់្ស្រស្ថីនៅរគប់ទ្រមង់ទនការរបាស្រស័្យទក់្ទ្ង។ 

គ. ទ្ទួ្លខុស្រតវូង្ផបក្ចាប់ (Legal Responsibilities) 
ឆមប នោរពតាមចាប់ និងបទ្បញ្ដតិថរបស់្របនទ្ស្ក្មពុជា និងចូលរមួនៅក្បុងស្ក្មមភាព

វជិាជ ជីវៈជានរចើនទក់្ទ្ងនៅនឹងការអនុវតថរបស់្វជិាជ ជីវៈឆមប ង្ដលបានចុះបញ្ជ ីរបក្បវជិាជ ជីវៈ 
ដូចង្ដលតរមូវន ើងនដ្ឋយរក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល និងគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ។ 

ឃ.ការយល់រពមរបស់្ស្រស្ថ ី(Women Consent) 
ឆមប អនុវតថនោលការណ៍្ទនការយល់រពមរបស់្ស្រស្ថី ក្បុងការផថល់ព័ត៌មានជាមុនស្រមាប់ការ

ង្ែទាំស្រស្ថី ទ្រមង់ការនរាគវនិិចឆ័យ និងការពាបាល (រមួទាំងការយល់រពមស្រមាប់ការង្ែទាំ 
ការបដិនស្្ការពាបាល និងការបនញ្ចញព័ត៌មានសុ្ខាភិបាលនៅនរៅ) ការពិនិតយរក្ជាំងឺ 
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និងការស្រស្ថវរជាវ (នដ្ឋយផថល់ការពនយល់ចាស់្លាស់្អាំពីនោលបាំណ្ង ផលរបនយាជន៍ 
ហានិភ័យ និងជនរមើស្ជាំនួស្នានា)។ 

២. ការរបាស្រស័្យទក់្ទ្ង (Communication) 

ឆមបរបាស្រស័្យទក់្ទ្ងនដ្ឋយរបសិ្ទ្ឌិភាពជាមួយ៖ 

ក្. ស្រសី្ថ និងរក្មុរគសួ្ថររបស់្ស្រសី្ថនដ្ឋយ៖ 
- ផថល់ការពនយល់ចាស់្លាស់្ និង/ឬនស្ចក្ថីង្ណ្នាាំ និងទ្ទួ្លការយល់រពមរបស់្
ស្រសី្ថង្ដលរតូវបានផថល់ព័ត៌មានជាមុន 

- នដ្ឋះស្រស្ថយនដ្ឋយរបសិ្ទ្ឌភាពនូវស្ថទ នភាពលាំបាក្ដដទទ្នទ្ៀត រមួទាំងការផាយដាំណឹ្ង
អារក្ក់្ ការពិភាក្ាអាំពីបញ្ញា រនស្ើប និងការពិភាក្ាជាមួយស្រសី្ថង្ដលលាំបាក្/ហិងា 

- ផថល់ការអប់រ ាំអាំពីការនលើក្ក្មពស់្សុ្ខភាព និងការបារក រជាំងឺ 
ខ. ស្ហនស្វកិ្៖ ផថល់ និងង្ចក្រ ាំង្លក្ព័ត៌មានតាមស្មស្រស្ប។ 

៣.ការបនរមើនស្វាដល់ស្ថធារណ្ៈជន (Service to the Public) 
ឆមប៖ 

- អនុវតថនៅក្បុងរពាំង្ដនទនវជិាជ ជីវៈឆមបនវជជស្ថស្រស្ថ ទនរបព័នឌង្ែទាំសុ្ខភាពនៅក្បុងរបនទ្ស្
ក្មពុជា និងបាំនពញក្រណី្កិ្ចចរបស់្ឆមប ដូចង្ដលបានក្ាំណ្ត់នដ្ឋយរក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល 
និងគណ្ៈឆមបក្មពុជា រមួទាំងការង្ែទាំបឋម ការង្ែទាំក្រមិតទី្ពីរ និងការង្ែទាំក្រមិតទី្បី 

- យល់ពីតទមលទនការស្រស្ថវរជាវនៅក្បុងការអនុវតថការង្ែទាំនវជជស្ថស្រស្ថ និងនឆលៀតឱកាស្
នដើមផអីនុវតថន៍គនរមាងស្រស្ថវរជាវ នដ្ឋយស្ហការជាមួយស្ហនស្វកិ្ និងអបក្ស្រស្ថវរជាវ 

- ផថល់ការបណ្ថុ ះបណាថ លដល់និស្សិតឆមប និងការអប់រ ាំសុ្ខភាពដល់ស្រស្ថី និងស្ហគមន៍ 
- រគប់រគង្នធានមនុស្ស និង្នធានស្មាភ រៈ  
- ន្វើការជាមួយបុគគលិក្សុ្ខាភិបាលដដទទ្នទ្ៀតក្បុងបរបិទ្ង្ែទាំស្រសី្ នដើមផអីភិវឌណន៍ឲ្យកាន់
ង្តរបនស្ើរនូវជាំនាញន្វើការជារក្ុម ជាំនាញដឹក្នាាំ និងជាំនាញស្រមបស្រមួល។ 

៤.ការអភិវឌណន៍វជិាជ ជីវៈបនថ (Continuing Professional Development) 
ឆមប តរមវូឲ្យយល់ និងទ្ទួ្លស្ខុស្រតូវនលើការសិ្ក្ាបនថ (រហូតមួយជីវតិ) ក្បុងបាំណ្ង

នលើក្ក្មពស់្ជាំនាញ ឬស្មទភាពរបស់្ខលួន ង្ដលជាមន្ាបាយក្បុងការជាំរញុអាជីព និងតួនាទី្
វជិាជ ជីវៈរបស់្ខលួនក្បុងស្ហគមន៍។ នគរ ាំពឹងថ្នតរមូវការននះនឹងកាល យជាកាតពវកិ្ចចស្រមាប់ឆមប
ទាំងអស់្នៅក្បុងរបនទ្ស្ក្មពុជានានពលអនាគត។ 
 ក្មមវ ិ្ ីសិ្ក្ា និងវធិានការស្រមាប់ការបណ្ថុ ះបណាថ លបនថនឹងរតូវបាននរៀបចាំន ើង និង
ចត់តាាំងអនុវតថនដ្ឋយគណ្ៈឆមបក្មពុជា។ ឆមបង្ដលបានចុះនមម ះនឹងរតូវបានឲ្យអនុវតថន៍
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នូវស្ាំនណ្ើ ននះ និងរតូវផថល់ដល់គណ្ៈឆមបក្មពុជានូវភស្ថុតាងង្ដលបញ្ញជ ក់្ពីនរក្ឌីតទនការបណ្ថុ ះ
បណាថ លបនថ នដើមផរីក្ានមម ះរបស់្ខលួននៅក្បុងបញ្ជ ីគណ្ៈឆមបក្មពុជា។  
 ឆមប៖ 

- នបថជាញ នរៀនសូ្រតអស់្មួយជីវតិ 
- ក្ាំណ្ត់ពីតរមូវការក្បុងការនរៀនសូ្រតនិងអភិវឌណន៍ចាំនណ្ះដឹង 
- ចូលរមួអភិវឌណស្មតទភាពវជិាជ ជីវៈបនថ 
- ន្វើការនរៀនសូ្រតឲ្យស្មស្រស្ប នដើមផីស្នរមចនូវតរមូវការទនការនរៀនសូ្រតង្ដលបាន
ក្ាំណ្ត់ 

- ន្វើបចចុបផនបភាពចាំនណ្ះដឹង និងជាំនាញ។ 
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ឧបសមព័នទី១៖ សាសភាពក្រុមការងារបនចារនទស 
 

១. នលាក្ស្រសី្   អីុង រ៉ាដ្ឋ    គណ្ៈឆមបក្មពុជា 
២. នលាក្ស្រសី្  អូ៊ ស្ថនរឿន   គណ្ៈឆមបក្មពុជា 
៣. នលាក្ស្រសី្  នកាះ សីុ្លាភ    គណ្ៈឆមបក្មពុជា 
៤. នលាក្ស្រសី្   ទផ សីុ្នឌឿន   គណ្ៈឆមបក្មពុជា 
៥. នលាក្ស្រសី្   ង្ប៉ន គឹមនី   គណ្ៈឆមបក្មពុជា 
៦. នលាក្ស្រសី្  ង្ហម ណាវ ី   គណ្ៈឆមបក្មពុជា 
៧. នលាក្ស្រសី្  នរៀល ណារ ី   គណ្ៈឆមបក្មពុជា 
៨. នលាក្ស្រសី្  ឆ្យ ង្ស្វងជាអាទ្ិ៍  ស្មាគមឆមបក្មពុជា 
៩. នលាក្ស្រសី្  ថ្ន ចនឌូ    ស្មាគមឆមបក្មពុជា 
១០. នលាក្ស្រសី្  អួង លីដ្ឋ   ស្មាគមឆមបក្មពុជា 
១១. នលាក្ស្រសី្  Susan Newson  ស្មាគមឆមបក្មពុជា 
១២. នលាក្ស្រសី្  នរត៉ ក្ញ្ញដ    រក្សួ្ងកិ្ចចការនារ ី
១៣. នលាក្ស្រសី្  ហងស វណាត រ ី   មជឈមណ្ឍ លជាតិោាំពាមាតានិងទរក្ 
១៤. នលាក្ស្រសី្នវជជ. របាក់្ នស្ថភ័ណ្នារ ី  មជឈមណ្ឍ លជាតិោាំពាមាតានិងទរក្ 
១៥. នលាក្ស្រសី្នវជជ. ឡាាំ ភីរណុ្   មជឈមណ្ឍ លជាតិោាំពាមាតានិងទរក្ 
១៦. នលាក្នវជជ.  ភុាំ ស្ាំសុ្ង   នាយក្ដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍្នធានមនុស្ស 
១៧. នលាក្  កុ្យ វរិយ៉ីា   នាយក្ដ្ឋឌ នមនធីរនពទ្យ 
១៨. នលាក្ស្រសី្  នស្ៀង សុ្គនឌ   ស្ថលាម្យមសិ្ក្ាង្ែទាំនវជជស្ថស្រស្ថ 
១៩. នលាក្ស្រសី្  សុ៊្ន សីុ្ដ្ឋរងុ   ស្ថលាម្យមសិ្ក្ាង្ែទាំនវជជស្ថស្រស្ថ 
២០. នលាក្ស្រសី្  នមឿង ច័នធណារ ី  ស្ថលាម្យមសិ្ក្ាសុ្ខាភិបាល 

ភូមិភាគបាត់ដាំបង 
២១. នលាក្ស្រសី្  សូ្ សុ្ផ្ទនី   ស្ថលាម្យមសិ្ក្ាសុ្ខាភិបាល 

ភូមិភាគក្ាំពត 
២២. នលាក្ស្រសី្  ឌុច សូ្ផ្ទត   ស្ថលាម្យមសិ្ក្ាសុ្ខាភិបាល 

ភូមិភាគក្ាំពង់ចម 
២៣. នលាក្ស្រសី្  ទស្ សុ្ផ្ទនី   ស្ថលាម្យមសិ្ក្ាសុ្ខាភិបាល 

ភូមិភាគស្ធឹងង្រតង 
២៤. នលាក្ស្រសី្  គី សីុ្វ៉ាន់ថ្ន   មនធីរនពទ្យរពះកុ្ស្មៈ 
២៥. នលាក្ស្រសី្  សូ្ គឹមឆ្   មនធីរនពទ្យរពះកុ្ស្មៈ 
២៦. នលាក្ស្រសី្  ឱក្ លីណា   មនធីរនពទ្យកាលង្ម៉ត 
២៧. នលាក្ស្រសី្  នស្ង ផលាល    មនធីរនពទ្យមិតថភាពង្ខមរ-សូ្នវៀត 
២៨. នលាក្ស្រសី្  តុង គឹមបី៊   មនធីរនពទ្យបង្ងែក្រាជធានីភបាំនពញ 
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២៩. នលាក្ស្រសី្  ហូ៊ វាន់សីុ្ង្ ន   ស្ក្លវទិ្ាល័យនចនឡា 
៣០. នលាក្ស្រសី្ស្ថស្រស្ថថ .Soon Bok Chang  ស្ក្លវទិ្ាល័យឡាវហវ(Life) 
៣១. នលាក្ស្រសី្ស្ថស្រស្ថថ .Choi Hye Sook  ស្ក្លវទិ្ាល័យឡាវហវ(Life) 
៣២. នលាក្ស្រសី្  មង គនបីថ្ន   អងគការសុ្ខភាពពិភពនលាក្(WHO) 
៣៣. នលាក្ស្រសី្  Ann Robins   អងគការសុ្ខភាពពិភពនលាក្(WHO) 
៣៤. នលាក្ស្រសី្  Erika Nilsson   អងគការសុ្ខភាពពិភពនលាក្(WHO) 
៣៥. នលាស្រសី្នវជជ. ស្ាំ សុ្ជា   មូលនិ្ិស្ហរបជាជាតិស្រមាប់របជាជន 
៣៦. នលាក្ស្រសី្  Krist’l D’haene   មូលនិ្ិស្ហរបជាជាតិស្រមាប់របជាជន 
៣៧. នលាក្  មួង សូ្ផ្ទ   មូលនិ្ិស្ហរបជាជាតិស្រមាប់របជាជន 
៣៨. នលាក្  ងួន របុស្   មូលនិ្ិស្ហរបជាជាតិស្រមាប់របជាជន 
៣៩. នលាក្ស្រសី្  ជិន ឡាន   មូលនិ្ិស្ហរបជាជាតិនដើមផកុី្មារ  
៤០. នលាក្នវជជ.  លឹម ហុ៊យ   ស្ហរបតិបតថិការបនចចក្នទ្ស្អាលីម៉ង់ 
៤១. នលាក្ស្រសី្  Osanai Yasuyo         ទី្ភាប ក់្ាររស្ហរបតិបតថិការអនថរជាតិទន 

របនទ្ស្ជបុ៉ន  
៤២. នលាក្ស្រសី្នវជជ. Noriko Fujita   ទី្ភាប ក់្ាររស្ហរបតិបតថិការអនថរជាតិទន 

របនទ្ស្ជបុ៉ន 
៤៣. នលាក្ស្រសី្ នអៀង ណារ ី   ទី្ភាប ក់្ាររស្ហរបតិបតថិការអនថរជាតិទន 

របនទ្ស្ជបុ៉ន 
 ៤៤. នលាក្ស្រសី្  Kathryn Hinchliff  អងគការ វ ីនអស្ អូ នៅក្មពុជា 

៤៥. នលាក្ស្រសី្នវជជ.      ស៊្ថងឡាាំ អាងគនាឌ  គនរមាងកាត់បនទយមរណ្ភាពមាតា 
៤៦. នលាក្ស្រសី្  អុ៊ល នអលីណា   ម៉ារសី្ថូបអនថរជាតិក្មពុជា(MSIC) 
៤៧. នលាក្ស្រសី្នវជជ. ន ង មុនីភាព   អងគការអនថរជាតិបាំនរ ើសុ្ខភាពរបជាជន 
៤៨. នលាក្ស្រសី្  នស្ក្ ដ្ឋនី   ស្មព័នឌសុ្ខភាពកុ្មារនិងសុ្ខភាពបនថពូជ 
៤៩.នលាក្ស្រសី្  ហួ៊ត សុ្ខលាង   ស្មព័នឌសុ្ខភាពកុ្មារនិងសុ្ខភាពបនថពូជ 
៥០. នលាក្ស្រសី្  នួន គីមថ្នវ   ស្មាគមសុ្ខភាពបនថពូជក្មពុជា 
៥១. នលាក្ស្រសី្  នខៀន យាាំសីុ្ថ្ន   University Research Co., LLC 
៥២. នលាក្ស្រសី្  ញុាំ ស្ថរ ៉មុ   University Research Co., LLC 
៥៣. នលាក្  ហុក្ ភារុ ាំ   អងគការទ្ស្សនៈពិភពនលាក្ក្មពុជា 
៥៤. នលាក្ស្រសី្នវជជ. នឡា វណ្តធារ ី   PATH 
៥៥. នលាក្ស្រសី្  ប៊ន សុ្រណូា   PH Japan Foundation 
៥៦. នលាក្ស្រសី្  Jill Moloney   Australia Volunteer International  
៥៧. នលាក្ស្រសី្  Adrienne White  Australia Volunteer International 
៥៨. នលាក្ស្រសី្  Racheal Findlay  Australia Volunteer International 
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ឧបសមព័នទី២៖ សាសភាពរណ្ៈរមមការសក្មបសក្មួល 
 

១. ឯក្ឧតថមស្ថស្រស្ថថ ចរយ  ធា រគុយ   រដឌនលខា្ិការរក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល 
២. នលាក្ជាំទវស្ថស្រស្ថថ ចរយ  តាន់ វចួនឆង  រដឌនលខា្ិការរក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល 
៣. នលាក្ជាំទវស្ថស្រស្ថថ ចរយ រគុយ លាងសីុ្ម  អនុរដឌនលខា្ិការរក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល 
៤. ឯក្ឧតថមស្ថស្រស្ថថ ចរយ  គុាំ កាណាល់   ទី្របឹក្ារក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល 
៥. ឯក្ឧតថមស្ថស្រស្ថថ ចរយ អុាំ សុ្ផល  ទី្របឹក្ារក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល 
៦. នលាក្ស្រសី្ស្ថស្រស្ថថ ចរយ  ោត ភួង   របធាននាយក្ដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍្នធានមនុស្ស 
៧. នលាក្ស្រសី្ស្ថស្រស្ថថ ចរយ  ទុ្ង រដ្ឋឌ វ ី  របធានមជឈមណ្ឍ លជាតិោាំពារមាតា-ទរក្ 
៨. នលាក្ស្ថស្រស្ថថ ចរយ  នក្ត លីសុ្តាទ   អនុរបធានមជឈមណ្ឍ លជាតិោាំពារមាតា-ទរក្ 
៩. នលាក្ស្ថស្រស្ថថ ចរយ  នលៀង ចនធរទិ្ឌ  តាំណាងស្មាគមស្មភពនិងនរាគស្រស្ថីវទិ្ាក្មពុជា 
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ឧបសមព័នាទី៣៖ ជំនាញបផ្នថម 

១.សមត្ថភាពរនងុសងគម នេពីនដមីសាស្ដសរ បរបិទវបបធម៌ននការផ្ែទាំតា នងិ 
ទររនទើបនរើត្ 
១. អនុវតឋការាររ  និងស្ក្មមភាពរគប់រគងរដឌបាលរមួមាន គុណ្ភាពទនការរគប់រគង
្នធានមនុស្ស       ភាពស្មស្រស្បតាមលាំដ្ឋប់ថ្នប ក់្ទនមូលដ្ឋឌ នសុ្ខាភិបាល  និង  
វសិ្ថលភាពទនការអនុវតឋន៍របស់្ឆមប។ 

២.  ចូលរមួក្បុងការដឹក្នាាំក្បុងវស័ិ្យនោលននយាបាយ។ 
 
២. សមត្ថភាពរនងុការផ្ែទមំនុនពលាននផៃន ះ នងិនសវាពនាររំនណ្ើ ត្ /ផ្ផនការក្រួសារ 
១.  នរបើរបាស់្អតិសុ្ខុមទ្ស្សន៍នដើមផនី្វើការពិនិតយ។ 
២. ដ្ឋក់្ និងដក្ក្ងនរកាមង្ស្ផក្។ 
៣. អនុវតឋការលាប acetic acid នដើមផពិីនិតយនមើលមាត់ស្ផូន និងបារា ញពីតរមូវការ 
ក្បុងការបញ្ជូ ន និងពាបាល។ 

៣. សមត្ថភាពរនងុការផ្ែទរំនងុេឡំងុនពលាននផៃន ះ 
១.  វាយតទមលការលូតលាស់្របស់្គភ៌  ទី្តាាំងស្ផូន  បរមិាណ្ទឹ្ក្នភាល ះ  នរបើរបាស់្នអកូ្ 
(របសិ្ននបើមានឧបក្រណ៍្)។ 

៤. សមត្ថភាពរនងុការផ្ែទរំនងុេឡំងុនពលឈនឺ ះសក្ាល និងនពលសក្ាល 
១. ស្រមាលកូ្ននដ្ឋយបូម 
២. ក្ាំនត់ និងនដរមាត់ស្ផូនង្ដលរង្ហក្ 

៥. សមត្ថភាពរនងុការផរលក់ារផ្ែទដំលស់្ដសរនីក្កាយនពលសក្ាល 
១. ន្វើការបូមនដ្ឋយនរបើសឺ្រុាាំងទដ(MVA)នដើមផីពាបាលបនាធ ន់នូវការធាល ក់្មម នរកាយ 
ស្រមាល។ 

៧. សមត្ថភាពរនងុការសក្មបសក្មលួនលើការផ្ែទកំាររលំតូ្ 
១. ផឋល់ឱស្ែរ ាំលូតក្បុងក្ាំរតិរតឹមរតូវនដើមផីន្វើឱយមានការរលូត (នដ្ឋយមានការអនុញ្ញដ ឱយ
នរបើក្បុងយុតឋ្ិការទនការអនុវតឋ)។ 

២. អនុវតឋការបូមយក្កូ្ននដ្ឋយនរបើសឺ្រុាាំងបូមនដ្ឋយទដ(MVA) ស្រមាប់គភ៌ង្ដលមាន 
អាយុរហូតដល់១២ស្បាឋ ហ៍។ 
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ឧបសមព័នាទី៤៖ បញ្ាឯីរសារនយាង 
 

 ICM Essential Competencies for Basic Midwifery Practice 
http://www.internationalmidwives.org/Documentation/ICMGlobalStandardsCompetenci
esandTools/GlobalStandardsEnglish/tabid/980/Default.aspx 

 

 Australian Nursing & Midwifery Council
www.nursingmidwiferyboard.gov.au/documents/default.aspx?record=WD10/1350&dbid
=AP&chksum=Yp0233q3xmE5YVjiy/y0mA== 

 

 Canadian Midwifery Regulators Consortium Canadian Competencies for Midwives 
050505, Revised 101108 

http://cmrc-ccosf.ca/files/pdf/National_Competencies_ENG_rev08.pdf 

 

 Thailand Nursing and Midwifery Council www.tnc.or.th/en 

 

 Kingdom of Cambodia Ministry of Health National Reproductive Health Program Safe 
Motherhood Protocols Health Centres 

 

 Kingdom of Cambodia Ministry of Health National Reproductive Health Program Safe 
Motherhood protocols Hospitals 
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