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១  េសចកតីេផតម និងសរបន 

១.១ េសចកតីេផតម 

កនុងឆន  ំ២០០២ រកសួងសុខភបិល េរកមករគរំទព ីភន កង់ររបឹកសេយបល់ែផនកបរដិឋ ន (EVS) បនេធវករ
ពិនតិយេឡងវញិអំពបីរដិឋ នសំរបគ់េរមងគរំទវស័ិយសុខភបិល។ កចិចករទងំេនះបនេធវកនុងកំឡុងេពល
ៃនករេរៀបចគំេរមង រមួទងំករកសងែផនកររគបរ់គងបរដិឋ នផង។ កនុងឆន ២ំ០០៨ ករពិនតិយេឡងវញិអំពី
បរដិឋ ន និងែផនកររគបរ់គងបរដិឋ នរតូវបនពិនតិយេឡងវញិ និងេធវបចចុបបននភព ែដលជែផនកមយួៃនករ
េរៀបចំគេរមងរទរទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ េដយរមួបញចូ លបទដឋ នគតិយុតតកមពុជសតីអំពីបរដិឋ ន 
េសចកតែីណន ំ េគលនេយបយ នងិចបបន់ន េដមបធីនថ តរមូវករៃនករសិកសអំពីបរដិឋ នែដលេរប
របស់ រតូវបនេដះរសយយ៉ងេពញេលញកនុងកំឡុងេពលអនុវតតនគ៍េរមង។ 

ករពិនិតយេឡងវញិអំពីបរដិឋ នឆន ២ំ០០៨ បនសិកសអំពីផលបះ៉ពល់ដល់បរដិឋ ន និងដល់សុខភពមនុសសៃន
គេរមងរទរទងវ់ស័ិយសុខភបិលជហំនទី២ ជពិេសសទកទ់ងនឹងៈ (ក) ករសងសង ់ និងករសត រេឡង
វញិៃនេហដឋ រចនសមពន័ឋសុខភបិល ែដលសងកតធ់ងនេ់ល ករអនុវតតកររគបរ់គងកកសំណស់េវជជ   សរសត 
ករេរបរបស់ឡដុតសំរ៉ម ជតិអេសនីកកនុងទកឹអណតូ ង និងករយកេចញសរជតិអេបសតូស េនេពលសង
សង ់របសិនជមន និង (ខ)  ករេរបរបស់ថន កំំចតស់តវលអិត កនុងកមមវធិរីគបរ់គងភន កង់រចមលងៃនកមមវធីិ រគុន
ចញ់ រគុនឈម។ គេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ បនេផត តសំខនេ់លេគលនេយបយរកស
សុវតតិភពដូចខងេរកមៈ ករសិកសពីបរដិឋ ន (OP/BP 4.01) កររគបរ់គងសតវលអិត (OP 4.09) ជនជតិ
េដមភគតិច (OP/BP 4.10) និងករតងំទីលំេនថមេីដយសម័រគចិតត (OP/BP 4.12)។ 

ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន គឺជឧបករណ៏សិកសអំពីបរដិឋ ន ែដលបរយិយពី យនតករទបស់ត តេ់រគះថន ក ់ែដល
ទកទ់ងនឹងសកមមភពរបស់គេរមង ដូចជសំណង ់រមួមនសរជតិ អេបសតូស កររគបរ់គងកកសំណស់
េវជជសរសត និងករេរបរបស់ថន កំំចតស់តវលអិត។ ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ នៃនគេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិ
លឆន ២ំ០០៨ ផតល់អនុសរសត នូវយនតករសមរសបេដមបកីតប់នថយ និងសកមមភពរតួតពនិិតយតមដន 
ែដលរតូវអនុវតតនក៏នុងទសសនៈ តរំងទិ់សដល់ករេរៀបចគំេរមង នងិកររមួបញចូ លយនតករសមរសបកនុងកំឡុង
េពលអនុវតតនគ៏េរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២។ 

កនុងែខតុល ឆន ២ំ០១៣ ហិរញញបបទនបែនថមេលកទី១ សំរបគ់េរមង គរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ 
មនថវកិ ១៣,៤៤ លនដុលល អេមរកិរតូវបនអនុមត័។ ហិរញញបបទនបែនថមេនះនឹងេរបរបស់សំរប ់ពរងកី
កមមវធិីមូនិធិសមធម ៌និង ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ ផតល់ហិរញញបបទនសរមបេ់សវសុខភបិល នងិបំេពញ
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កងវះខតហិរញញ វតថុ សរមបស់កមមភពេផសងៗេទៀតដូចជ ករបណតុ ះបណត ល និងករចំណយសរមប់
ដំេណ រករ។ នៃថងទី ១២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៤ ហិរញញ បបទនបែនថមេលកទី២ មនទកឹរបកច់នំួន ១២,៦៩ 
លនដុលល អេមរកិ រតូវបនអនុមត័។ ហិរញញបបទនបែនថមេលកទី២ បនេរបរបស់សរមបប់េំពញកងវះហិរញញ
វតថុសរមប ់កមមវធិី មូនិធិសមធម ៌នងិ ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ រគបដណត បរ់យះេពលរបមណ ៩ែខ ចបពី់ រតី
មសទី៤ ឆន  ំ២០១៤ រហូតដល់ រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៥។ នៃថងទី ៦ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១៥ ហិរញញ បបទន
បែនថមេលកទី៣ មនទឹករបកច់នំួន ១២,១៤ លនដុលល អេមរកិ រតូវបនអនុមត័។  ហិរញញ បបទនបែនថម
េលកទ៣ី បនេរបរបស់សរមប ់(ក) បេំពញកងវះខតហិរញញ វតថុ សរមបរ់យះេពល ១១ែខ ចបព់ី ៃថងទី១ ែខ
សីហ ឆន ២ំ០១៥ រហូតដល់ ែថងទី៣០ ែខ មថុិន ឆន ២ំ០១៦ សរមបថ់វកិសរមបក់រផតល់េសវ កនុងអងគភព
ទីភន កង់រពិេសសែដលមនរសបច់ំនួន៣៦ និង (ខ) ពរងីកកមមវធីិមូលនិធិសមធម ៌ ពចំីនួន៦១ េទ ៨៨ 
រសុករបតិបតតិ េនទូទងំរបេទស។ 

ហិរញញបបទនបែនថម េលកទី១ េលកទី២ និងេលកទី៣ របកនខ់ជ បនូ់វេគលនេយបយដែដលដូចគន នឹង
គេរមងេដមែដរ។ ជែផនកមយួៃនករេរៀបចំហិរញញបបទនបែនថមេលកទ៣ី ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន ៃនហិរញញ
បបទនបែនថមេលកទី២ រតូវបនេធវបចចុបបននភព េនែខ សីហ ឆន  ំ២០១៥ េដមបរីមួបញចូ លនូវ របកគំេហញ 
និង អនុសសន ៍ទទួលបនព ីករសិកសរសវរជវបរដិឋ នេដយែផនកមយួចំននួ ែដលបនេធវនែខ មករ ឆន  ំ
២០១៥ និង បទពិេសធន ៍ែដលបនេរៀនសូរត កនុងេពលអនុវតតន ៍កមមវធិីរកសសុវតតិភព ៃនគេរមងគរំទ     វ ិ
ស័យសុខភបិលជំហនទី២ ហិរញញបបទនបែនថមេលកទី១ និង េលកទី២។ ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ នរតូវបន
ភជ បជ់មយួនឹងឯកសរេដញៃថល េដមបជូីនដំណឹងដល់អនកចុះកិចចសនយ និងវសិវករ អពីំករទទលួខុសរតូវរបស់
េគ កនុងករអនុវតតតមឧបករណ៍ និងេគលនេយបយរកសសុវតតិភព ែដលតរមូវឲយេធវ។ រកុមករងរបនតម
ដនយ៉ងមត៉ច់តនូ់វករអនុវតតគេរមង និងបនេឃញថ ផលបះ៉ពល់អវជិជមន មនករំតិអបបបរមិ នងិមន
ែតេនតមទីតងំសំណង។់ ផលបះ៉ពល់អវជិជមនទងំេនះរតូវបនកតប់នថយ តមរយះករអនុវតត កមមវធិី
សងសងរ់តឹមរតូវ នងិ កររគបរ់គងករសងសងប់នលអ។ ករអនុវតត េគលនេយបយរកសសុវតតិភព 
េរកមគេរមងគរំទ    វស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ និង ហិរញញ បបទនបែនថមេលកទ១ី និង េលកទី២ មន
សភពរតមឹរតូវ។ កលបរេិចឆទសរមបប់ទិគេរមង គរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ រតូវបនពនយេពល២
េលក គឺពី ៃថងទ៣ី០ ែខ មថុិន ឆន  ំ២០១៤ េទៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១៥ េដមបអីនុញញ តិឲយមនេពលេវល
រគបរ់គន ់សរមបប់ំេពញនូវកិចចករទងំឡយែដលេសសសល់ពីគេរមងេដម ដូចជ សំណង ់និង លទឋកមម
ឧបករណ៍េពទយ េហយនិងពនយេទ ៃថងទី ៣០ ែខមថុិន ឆន  ំ២០១៦ េដមបជីតំណភជ ប ់ករគរំទហិរញញ វតថុ ៃន
ករ   អនុវតត ែផនករយុទឋសរសតសុខភបិល ២០០៨-២០១៥ នឹង ែផនករ ២០១៦-២០២០ ែដលនឹងដក់
ឲយេរបរបស់នែខ មនិ ឆន  ំ២០១៦។ 
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១.២  ករអធិបបយអំពីគេរមង 

គេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ នងឹេរៀបេរៀងេឡងេលមូលដឋ នគំនិតផតួចេផតម 
ែដលបនេរបរបស់កនុង គេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជហំនទី២ ជពិេសសគឺ កមមវធិមូីលនិធិសមធម ៌នងិ 
ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ ជមយួនឹងេគលេដបនតនិរនតរភពៃនគំនិតផតួចេផតមទងំេនះ េដយករែកលំអ ធន
ធន និងកររគបរ់គង ដូចែដលបនរពឹំងទុកេនកនុងែផនករយុទឋសរសតសុខភបិល-៣ របស់រជរដឋ ភ ិ បល
កមពុជ។ គេរមងនងឹបនតពរងងឹបែនថម នូវយនតករេផត តេល លទឋផលៃនកមមវធិីទងំពីរគឺ កមមវធិីមូនិធិសមធម ៌
និង ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ ជមយួគន នឹង េគលេដជកល់កៃ់នករែកលមអគុណភពេសវសុខភ ិ  បល
និងករេរបរបស់េសវេដយរបជជនរកីរក។ បែនថមពីេលេនះេទៀតគេរមងនឹងេរបរបស់យនតករចរំុះកនុងករ
ពរងងឹរបពន័ឋសុខភបិលជពិេសសគរំទេលករែកលំអគុណភព  េដយេផត តសំខនេ់លចេំណះដងឹរបស់
អនកផតល់េសវ តមរយះករបណតុ ះបណត លមូលដឋ ន នងិករបណតុ ះបណត លកនុងករងរ, ដកឲ់យមននូវសំភ
រៈឧបករណ៍ចបំចសំ់ខន់ៗ កនុងមូលដឋ នសុខភបិល និងពរងឹងកររគបរ់គងហិរញញ វតថុសធរណៈ។ េដយ
េរបរបស់ករទូទតផ់សរភជ បន់ងឹអងំឌីកទរ័(DLIs) គេរមងនឹងវភិជនថ៍វកិតមករវស់ែវងេលលទឋផល
ទទួលបនេដយេធៀបនឹងេគលេដ ចំេពះយនតករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិលទងំេនះ។    យុទឋសរសតគនលឺះ
មយួេទៀតគឺករេផទរ ករទទួលខុសរតូវ ៃនកតពវកិចចេផទៀងផទ តរ់បស់ភគីទីបី ពីភន កង់រអនតរជតែិដលបន
េរជសេរ ស េទបេងកតជ ភន កង់រឯករជយរបស់រដឋ ែដលនឹងបេងកតេឡងនែខមថុិន ឆន ២ំ០១៨ េហយពរងីក
ករទទួលខុសរតូវេទេធវករេផទៀងផទ តេ់លលទឋផលៃនថវកិេដមបកីរផតល់េសវ េនរគបលំ់ដបថ់ន កៃ់នរបពន័ឋ
សុខភបិលផងែដរ។ 

ករអធិបបយសមសភគគេរមង 

គេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ នងឹេរៀបេរៀងេឡងេលមូលដឋ នគំនិតផតួចេផតម 
ែដលបនេរបរបស់កនុង គេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជហំនទី២ ជពិេសសគឺ កមមវធិមូីលនិធិសមធម ៌នងិ 
ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ ជមយួនឹងេគលេដបនតនិរនតរភពៃនគំនិតផតួចេផតមទងំេនះ េដយករែកលំអ ធន
ធន និងកររគបរ់គង ដូចែដលបនរពឹំងទុកេនកនុងែផនករយុទឋសរសតសុខភបិល-៣ របស់រជរដឋ ភ ិ បល
កមពុជ។ គេរមងនងឹបនតពរងងឹបែនថម នូវយនតករេផត តេល លទឋផលៃនកមមវធិីទងំពីរគឺ កមមវធិីមូនិធិសមធម ៌
និង ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ ជមយួគន នឹង េគលេដជកល់កៃ់នករែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលនងិ
ករេរបរបស់េសវេដយរបជជនរករីក។ បែនថមពីេលេនះេទៀតគេរមងនឹងេរបរបស់យនតករចំរុះកនុងករ
ពរងងឹរបពន័ឋសុខភបិលជពិេសសគរំទេលករែកលំអគុណភព  េដយេផត តសំខនេ់លចេំណះដងឹរបស់
អនកផតល់េសវ តមរយះករបណតុ ះបណត លមូលដឋ ន នងិករបណតុ ះបណត លកនុងករងរ, ដកឲ់យមននូវសំភ
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រៈឧបករណ៍ចបំចសំ់ខន់ៗ កនុងមូលដឋ នសុខភបិល និងពរងឹងកររគបរ់គងហិរញញ វតថុសធរណៈ។ េដយ
េរបរបស់ករទូទតផ់សរភជ បន់ងឹអងំឌីកទរ័(DLIs) គេរមងនឹងវភិជនថ៍វកិតមករវស់ែវងេលលទឋផល
ទទួលបនេដយេធៀបនឹងេគលេដ ចំេពះយនតករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិលទងំេនះ។    យុទឋសរសតគនលឺះ
មយួេទៀតគឺករេផទរ ករទទួលខុសរតូវ ៃនកតពវកិចចេផទៀងផទ តរ់បស់ភគីទីបី ពីភន កង់រអនតរជតែិដលបន
េរជសេរ ស េទ បេងកតជ ភន កង់រឯករជយរបស់រដឋ ែដលនឹងបេងកតេឡងនែខមថុិន ឆន ២ំ០១៨ េហយពរងីក
ករទទួលខុសរតូវេទេធវករេផទៀងផទ តេ់លលទឋផលៃនថវកិេដមបកីរផតល់េសវ េនរគបលំ់ដបថ់ន កៃ់នរបពន័ឋ
សុខភបិលផងែដរ។ 

សមសភគទី១៖ ពរងឹងេសវសុខភបិល 

សមសភគេនះនឹងពរងីកកមមវធីិថវកិរេដមបកីរផតល់េសវនេពលបចចុបបនន េទជយនតករេដមបផីតល់ហិរញញបប
ទនែផអកេលសន ៃដករងរ េទដល់លំដបថ់ន កន់នៃនរបពន័ឋសុខភបិលកមពុជមនថន កប់ឋម និងថន កទ់ីពរី 
េដយែផអកេលលទឋផលែដលទទួលបន។ ថវកិរេដមបកីរផតល់េសវ េនមណឌ លសុខភព និងេនមនទីរេពទយ 
នឹងរតូវផសភជ បន់ឹងសន ៃដករងរ េដយេធៀបនងឹកញច បេ់សវអបបបរមិ និងេសវបរងគប ់ របស់មណឌ លសុខ
ភព និង មនទីរេពទយ។ ទងំេនះនងឹរមួបញចូ លនូវេសវ ចបំចក់នុងកមមវធីិសុខភពបនតពូជ កមមវធីិគពំរមត 
ទរក កុមរ និងកមមវធិីសុខភពយុវវយ័។ កមមវធិីអហរូបតថមភ កជ៍អងំឌីកទរ័អទិភពមយួ កនុងេនះមនករ
បំេបកូនភល មៗេដយទកឹេដះមត យ កមមវធីិបែនថមជីវជតិអ  កមមវធិីទមល ករ់ពូន កមមវធីិផតល់បែនថមជតិ ែដក
អសីុតហវូលីក នងិ កមមវធិីតមដនករលូតលស់កុមរ។ 

គេរមងមនបំណងនឹងេរបរបស់ ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ បែនថមេល ថវកិកញច បរ់បស់រជរដឋ ភបិលែដល
បនផតល់ដល់មូលដឋ នសុខភបិល ជពេិសសេដយ សរមបសរមួលចរនតថវកិ និង របយករណ៍តមរបពន័ឋ
ែតមយួ។ កញចបថ់វកិថមីេនះនងឹបេងកតជរបពន័ឋថវកិេដមបកីរផតល់េសវ តមរយៈរបកសអនតររកសួង ែដល
េចញេដយ រកសួងេសដឋកិចច-ហិរញញ វតថុ និង រកសួងសុខភបិល េហយសរមបប់េំពញបែនថមេលថវកិសំរប់
ដំេណ រកររបស់មូលដឋ នសុខភបិល។  

សមសភគរង ១.១៖ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ មណឌ លសុខភព    

គេរមងនឹងផតល់ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ េទមណឌ លសុខភព េដមបគីរំទហិរញញបបទនសំរបសំ់ណំុ
សកមមភពអបបបរមិរបស់មណឌ លសុខភព។ ថវកិនឹងែផអកេល ករេរបរបស់េសវ (បរមិណ) និងគុណភព
េសវ។ ជដំបូងករយិល័យរសុករបតិបតតិ និងមណឌ លសុខភពរបស់េគ រតូវបនគិតជឯកតែតមយួ ែដល
នឹងអនុវតតននូវរបកសរមួគន េចញេដយរកសួងសុខភបិលែដលបញជ កព់ីេសវកមមែដលរតូវផតល់។ បរមិណ 
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និងគុណភព ៃនេសវ របស់មណឌ លសុខភព រមួទងំករេរបរបស់េសវ េដយរបជជនរករីក និងរកុមជន
ងយរងេរគះ និងរតូវបនសេរមចជរបពន័ឋេដយ រសុករបតិបតតិ េដយេរបរបស់ តរងវយតៃមលសតងដ់កនុង
ករអភបិល ែដលមនបរយិយលំអិតេន កែំណថមៃីនេសចកតីែណនសំរមបក់រអនុវតតកមមវធិីថវកិសរមប់
ករផតល់េសវ។  

លទឋផលនឹងរតូវេធវករេផទៀងផទ ត ់ េដយភន កង់រឯករជយរបស់រដឋ (េនដំណកក់លដំបូងេដយ ភន កង់រអនុ
វតតមូនិធិសមធម ៌ (HEFI) េហយេរកយមកេដយភន កង់រឯករជយរបស់រដឋែដលនឹងបេងកតេឡង សរមបមុ់ខ
ងរផតល់អជញ បណ័េលករចំណយ ែដលេសនេឡងសរមបក់មមវធិមូីនិធិសមធម ៌ ។ េរកយពីេផទៀងផទ តេ់ហយ 
រកសួងសុខភបិលនឹងជូនដំណឹងដល់រកសួងេសដឋកិចចនងិហិរញញ វតថុេដមបេីធវករទូទតថ់វកិសរមបក់រផតល់
េសវ។ របេភទចំណយែដលអចេរបរបស់ថវកិេដមបកីរផតល់េសវេនមណឌ លសុខភពរមួមន ករជួស
ជុលតូចតច ករទិញសមភ រៈ ករទិញឳសថ បរកិខ សេរងគ ះបនទ ន ់ ចំណយដេំណ រករដូចជ ករផគតផ់គង,់ 
បុគគលិករយះេពលខល,ី បរកិខ េរបរបស់, មេធយបយទំនកទំ់នង, ករែថទជំួសជុល, ករដឹកជញជូ ន, ករសន ក់
េន, ករបណតុ ះបណត ល ករចំណយជយថេហតុេផសងៗ និង របករ់ងវ នស់ន ៃដករងរសរមបអ់នកេធវករ។ 

សមសភគរង ១.២៖ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ មនទីរេពទយបែងអក    

សមសភគរងេនះមនេគលបំណងផតល់ករេលកទកឹចិតតេដមបែីកលំអគុណភពេនេសវសុខភបិលកំរតិ
ទី២ ែកលំអសន ៃដករងរ នងិ សកមមភពកសងសមតថភព បណត លេរកយមូលដឋ ន នងិបណតុ ះបណត ល
មូលដឋ ន របស់សិកខ កម និងសំរបក់រេលកកំពស់ករេរបរបស់េសវរបស់តវកលិកមូលនិធិសមធម។៌ 
េដយេរបរបស់បញជ ីវយតៃមលសរមបអ់ភបិលសតងដ់ថមី ែដលមនបញចូ លេនកនុងករែណនេំរបរបស់ថវកិ
សរមបក់រផតល់េសវ មនទរីេពទយនឹងរតូវេធវករវស់ែវងរបចរំតីមស េលសន ៃដករងរ រចនសមពន័ឋ យនតករ 
និងទិននផល។ ករវស់ែវងរចនសមពន័ឋ សំេដេល បរបិទែដលផតល់េសវ រមួមន េហដឋ រចនសមពន័ឋ  ធនធន
មនុសស ហិរញញ វតថុ និង ឧបករណ៍ សំភរៈ។ ករវស់ែវងេលយនតករ នឹងរមួបញចូ ល បរបិទបេចចកេទសនិងទំនក់
ទំនង នងិសកមមភពៃនករផតល់េសវ ែដលឆលុះបញច ំងតមរយះទំនកទ់នំង រវងអនកជំង ឺនឹងអនកផតល់េសវ នងិ
បុគគលិកកនុងកំឡុងេពលផតល់េសវសុខភបិល។  េហដឋ រចនសមពន័ឋរតូវបនជំរុញ នងិេលកទកឹចិតត េលករផ ្
តួចេផតមននសំរបយ់នតករេលកកំពស់គុណភព រមួមន ករវយតៃមលេដយខលួនឯង អំពីគុណភព និងសុវតតិ
ភពអនកជំងឺ ករែកលមអគុណភពជរបច ំ កមមវធីិវយតៃមលជៃដគូ នងិកមមវធិីសវនកមមេលរពឹតតិករណ៍អវជិជម
ន។ ទិននផលសំេដេទេល ឥទឋិពលៃនេសវសុខភបិល េលសថ នភពរបស់អនកជងឺំ និងរបជជន េហយរតូវ
បនចតថ់ជលទឋផល ៃនធនធនែដលបនដកចូ់ល និងយនតករៃនករផតល់េសវ។    លទឋផលនឹងរតូវេធវ
ករេផទៀងផទ តេ់ដយ ភន កង់រឯករជយ (េនដំណកក់លដំបូង េដយភន កង់រអនុវតតមូលនិធិសមធម ៌ នឹង
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េរកយមកេដយ សថ បន័សធរណរដឋបល)។ របេភទចណំយរតឹមរតូវសំរបខ់ទងថ់វកិេដមបកីរផតល់េសវ 
សរមបម់នទីរេពទយ ដូចគន នឹងសរម់មណឌ លសុខភពែដរ រមួមន ករងរសំណងតូ់ចតច  សំភរៈឧបករណ៍ 
ឳសថ  ចណំយសរមបដ់េំណ រករ  រមួមន ករផគតផ់គង ់បុគគលិករយះេពលខលី បរកិខ េរបរបស់  មេធយបយ
ទំនកទ់ំនង ករែថទជំួសជុល ករដឹកជញជូ ន ករសន កេ់ន ចំណយជយថេហតុេផសងៗ នងិ រងវ នស់រមប់
សន ៃដករងររបស់អនកេធវករ។ 

សមសភគរង ១.៣៖ ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ មនទីរសុខភបិល និងរសុករបតបិតតិ    

ថវកិសរមបក់រផតល់េសវេនះ មនេគលបំណងពរងងឹនូវមុខងររគបរ់គងរបស់រសុករបតិបតតិ នងិមនទរីសុខ
ភបិលេខតត។ សន ៃដករងររបស់ រសុករបតិបតតិ និង មនទីរសុខភបិល រតូវបនវស់ែវងេរៀងរល់របមំយួែខ
េដយករយិល័យធនគុណភពៃនរកសួងសុខភបិលតមរយះរបយករណ៍របស់ពួកេគអំពីសកមម ភព 
េរបរបស់តរងពិនទុវស់ែវង ែដលមនបរយិយលំអតិកនុងេសចកតែីណនអំំពីករេរបរបស់ថវកិសរមបក់រផត
ល់េសវ កនុងករវស់ែវង យនតករអភបិល នងិ ទិននផលៃនរបពន័ឋសុខភបិល។ ទងំេនះរមួមន៖ (១) ករ
បំេពញទនេ់ពលេវលៃន តរងវយតៃមលរបចរំតីមសៃនមូលដឋ នសុខភបិលែដលសថិតេនេរកមអជញ ធិ
កររបស់េគ (២)សកមមភពចូលរមួកនុងករកសងសមតថភព កនុងករបណតុ ះបណត ល កនុងេពលបេំពញករងរ 
និង  បណតុ ះបណត លមូលដឋ ន  (៣) ករដចស់តុកឳសថេនមូលដឋ នសុខភបិល  ធនធនមនុសសេនមូលដ ្
ឋនសុខភបិល (៤)កររយករណ៍កនុងរបពន័ឋពតម៌នរគបរ់គងសុខភបិល (៥)កររបជុំពិនិតយលទឋផល
របចរំតីមស និង ដំេណ រកររបស់របពន័ឋ។ ដូចគន នងឹថវកិដៃទេទៀតែដរ ករេផទៀងផទ តស់ន ៃដករងរ នឹងរតូវ
េធវេដយភន កង់រសធរណៈឯករជយ។ ករចំណយរតឹមរតូវៃនថវកិសរមបក់រផតល់េសវរបស់ រសុក
របតបិតតិ នងិមនទរីសុខភបិលេខតត រមួមន ករជួសជុលតូចតច, ករទិញសំភរៈ នងិ/ឬ ករចំណយ ចរនត
ដូចជ ករផគតផ់គង ់ កិចចសនយរយៈេពលខលី បរកិខ េពទយ, មេធយបយទំនកទំ់នង, ករែថទជំួសជុល, ករដឹក
ជញជូ ន, ករសន កេ់ន ករចំណយជយថេហតុេផសងៗ និង រងវ នស់រមបស់ន ៃដករងរ។ 

សមសភគទី២៖ េលកកំពស់ករគពំរែផនកហរិញញ វតថុ និង សមធម ៌

សមសភគេនះ នឹងបនតគរំទរបពន័ឋមូនិធិសមធម ៌នងិរមួបដិភគហិរញញ វតថុ ជមយួរជរដឋ ភបិលកមពុជ េល
ករចំណយសំរបេ់សវសុខភបិលសរមបរ់បជជនរករីក។ របពន័ឋមូលនិធិសមធមន៌េពលបចចុបបនន រពឹំង
ថនឹងមនករវវិតត ជមយួនឹងករផល ស់បតូរៃនេគលនេយបយរបស់រដឋ ភបិល េលរកុមតវកលិក និង 
កញច បេ់ភគផល និងករគពំរសុខភពសងគម។ កមមវធីិបណ័ណ សុខភពនងឹេធវសមហរណកមមយ៉ងេពញ
េលញកនុងកមមវធិមូីលនិធិសមធម។៌ សមសភគេនះនងឹបនតេលភពេជគជយ័ៃនរបពន័ឋមូលនធិិសមធម៌
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បចចុបបនន កនុងេគលបំណង េលកកំពស់គុណភពេសវ បេងកនករេរបរបស់េដយរបជជនរកីរក េហយធន
នូវនរិនតរភព េដយេផទរនូវករទទួលខុសរតូវេលករអនុវតតេទឲយរជរដឋ ភបិលកមពុជ។ 

សមសភគទី៣៖ ធននូវនរិនតរភព និងរបពន័ឋសុខភបិលរបកបេដយករទទួល
ខុសរតូវ 

សមសភគរង ៣.១៖ ពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិល    

សមសភគរងេនះ នឹងគរំទដល់កររបរពតឹតេទៃនគេរមងសកមមភពែដលេលកេឡងសំរបែ់កលមអ ករ
េរតៀមលកខណៈរបស់អនកផតល់េសវ និងករពរងងឹសថ បន័ ែដលនឹងអនុវតតនស៍កមមភពគេរមង។  យនតករទងំ
េនះរមួមន ករអនុវតតកមមវធិីបណតុ ះបណត លមូលដឋ ន និងបណត លកនុងករងរ ដល់បុគគលិកសុខភបិល បំ
ពកស់មភ រៈដល់មូលដឋ នសុខភបិលេដមបបីរងគបត់រមូវករសតងដ់អបបរមសរមបក់រផតល់េសវ សមភព  ស
េរងគ ះទរក ករអនុវតតករតមដនគុណភពេសវ ករែកលំអភពទនេ់ពលៃនករផតល់ថវកិ សំរបក់មមវធិី
មូលនធិិសមធម ៌ និង ថវកិេដមបកីរផតល់េសវ និងករកសងយនតករទិញេសវសុខភបិលរបកបេដយ
និរនតរភព។ 

ករផតល់ហិរញញ បបទនសរមបស់មសភគរងេនះ នឹងរតូវផតល់េដយែផអកេលលទឋផលតមដន េដយអងំឌី
ករទរ័ផសភជ បក់រវភិជន ៍ែដលជតរងអងំឌីករទរ័ ែដលមនដកេ់គលេដរបចឆំន  ំកនុងេគលបំណងវស់
ែវង សន ៃដករងរ េដយេធៀបនឹងសកមមភពៃនករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិល។ 

សមសភគរង ៣.២៖ ករែកលមអេហដឋ រចនសមពន័ឋសុខភបិល    

ទំហំទកឹរបករ់បមណ ១៣ លនដុលល អេមរកិ កនុងសមសភគទី៣ រពំឹងថនឹងផតល់ហិរញញបបទនសរមប់
ករងរសំណង ់ ដូចអទិភពែដលបនេលកេឡងេដយរកសួងសុខភបិល កនុងែផនករសងសង ់ ឆន  ំ
២០១៦-២០២០។ អទិភពរតូវបនឈេលមូលដឋ ន ៃនសថ នភពអចេទេរបរបស់េសវ េដយយកចតិត
ទុកដកច់េំពះតបំនដ់ចរ់សយល  គិតគូរដល់សុវតតិភពអនកជំងឺ និងករែកលំអសថ នភពរស់រនៃនមតនិង
ទរក។ ករវយតៃមលរមួគន ជមយួរជរដឋ ភបិលកមពុជ េដមបកីំណតអ់ទិភពសរមបក់រវនិិេយគេលេហដឋ
រចនសមពន័ឋរូបវន័តនងឹរតូវេធវេឡង នងិតរងៃនករងរសំណងនឹ់ងកំណតេ់ឡងនឆមសទី១ ៃនឆន  ំ២០១៦។ 
ករវនិិេយគរតូវបនរពំឹងថ នឹងរមួបញចូ លនូវ អគរសមភព េហដឋ រចនសមពន័ឋសរមបស់េរងគ ះបនទ ន ់ េសវ
មតទរក មណឌ លសុខភព និង មនទីរេពទយ។ 
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សមសភគរង ៣.៣៖ កររគបរ់គងគេរមង ករតមដន និងវយតៃមល    

កររគបរ់គងគេរមងនឹងរតូវបនសមហរណកមមេទកនុងនយកដឋ នននៃនរកសួងសុខភបិលែដលទទួល
ខុសរតូវ។ សមសភគេនះនងឹគរំទដល់ករផតល់នូវ ជំនួយករបេចចកេទស នងិរបតិបតតិករ សំរបដ់ំេណ រករ
សរមបសរមួលរបចៃំថង, ករងររដឋបល, លទឋកមម, រគបរ់គងហិរញញ វតថុ, បរដិឋ ន និងកររគបរ់គងសុវតតិភព
សងគម និង ករតមដន និងវយតៃមល គេរមង កនុងេនះរមួមនសកមមភព សវនកមមហិរញញ វតថុគេរមង។ 
សមសភគរងេនះ នឹងគរំទផងែដរដល់ ករពរងឹងសមតថភពៃននយកដឋ នរបស់រកសួងសុខភបិលែដល
ទទួលខុសរតូវ េដមបេីធវករេផទរករទទួលខុសរតូវេដយភពរលូនពីកររគបរ់គងគេរមងរបស់េលខធិករដ ្
ឋនបចចុបបននែដលសថិតេនេរកមគេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ េទកនន់យកដឋ នននែដល
ពកព់ន័ឋ នងិជួយ គរំទដល់តរមូវករននេផសងេទៀត។ 

ថវកិជំនួយសរមប ់ ជំនួយបេចចកេទស ពីហិរញញ វតថុជំនួយឥតសំណងសរមបក់រអភវិឌឍនេ៍គលនេយបយ 
និងធនធនមនុសសរបស់របេទសជប៉ុន ជហិរញញ វតថុជំនួយឥតសំណងែដលអនុវតតេដយធនគរពិភពេលក 
កនុងបរមិណ ១ លនដុលល អេមរកិ និងរតូវផតល់ហិរញញ បបទនបេំពញបែនថមសរមបស់មសភគទី៣។ ថវកិ
ជំនួយេនះ នឹងរពឹំងថចូលរមួចំែណកកនុងករពរងងឹរបពន័ឋពតម៌នសុខភបិលកមពុជ េដមបធីនបន នូវ 
ទិនននយ័ទកទ់ងនឹងសុខភបិល មនគុណភពខពស់ ទនេ់ពលេវល េដមបបំីេរ ដល់ ករតតែ់តងេគល
នេយបយែផអកេលភសតុតង កដូ៍ចជករេធវេសចកតីសេរមចចតិត កររគបរ់គង និងករេធវែផនករ។ ករគរំទ
នឹងផតល់េលែផនកបនួរមួមន៖ (១) ជំនួយដល់ករែកលំអ របពន័ឋរគបរ់គងពតម៌នសុខភបិល រមួមនករ
អភវិឌឍន ៍ បទដឋ នេគលនេយបយ/ចបប ់  ពិធីសរ/េសចកតែីណន ំ នងិរបពន័ឋរបយករណ៍ (២) ជំនួយ
បេចចកេទស េដមបែីកលំអ កររគបរ់គងទិនននយ័ ករវភិគ, ករបករសយ, របយករណ៍, ករេរបរបស់ និង
ករផសពវផសយ (េនថន ក ់កណត ល នងិថន កេ់រកមជតិ) (៣) ពរងឹងរបពន័ឋកតរ់តេវជជសរសត រមួមនករពរងីក 
របពន័ឋទិនននយ័កតរ់តជំង ឺនិង (៤) ជំរុញនិងេធវសមហរណកមម របពន័ឋតមដន និងករេឆលយតបជំងឺ (ជំងឺឆលង 
និងជំងឺមនិឆលង)។ ហិរញញ បបទនេនះបនសេរមចជេគលកររចួេហយ ែតនងឹមនហិរញញ វតថុបនទ បព់ីករ យល់
រពមជផលូវករ េដយរដឋ ភបិលជប៉ុន នងិ អងគភពអភវិឌឍនេគលនេយបយនងិធនធនមនុសស េហយនឹងផត
ល់ហិរញញបបទនេដយ ហិរញញ វតថុជនំួយឥតសំណងៃនកមមវធិីអភវិឌឍនេគលនេយបយនិងធនធនមនុសស
របស់របេទសជប៉ុន េដយែផអកេលលទឋផលសន ៃដករងរ េរកមទំរងែ់កលំអករតមដន និងវយតៃមល។  
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សមសភគទី៤៖ ករេឆលយតបបនទ ន ់

កមមវតថុៃនសមសភគេឆលយតបនទ ន ់ ជករអនុញញ តិឲយេធវនិយត័កមមហិរញញ វតថុរសបេទតម យនតករេឆលយតប
បនទ ន ់ របស់ជនំួយអភវិឌឍនអ៍នតរជតិ (IDA) េដមបផីតល់ករេឆលយតបបនទ នច់េំពះេរគះមហនតរយ ឬកស៍ថ ន
ភពសេរងគ ះបនទ ន ់ែដលរតូវករ។ 

១.៣  កមមវតថុ និងវិសលភព ៃនរកបខណ័ឌ រគប់រគងបរដិឋ ន 

សកមមភពជេរចនែដលគរំទេដយគេរមងេនះ គឺជករបនត ឬកក៍រពរងកីករគរំទទងំឡយ ែដល
បចចុបបនន កពុំងអនុវតតេដយគេរមង HSSP2 ែដលសថិតេនេរកមករទទួលខុសរតូវរបស់រកសួងសុខភ ិ   ប
ល។ របេភទៃនករវនិេិយគែដលរពំឹងទុកមនដូចជ ករបែនថមនូវអគរសមភព នងិេហដឋ រចនសមពន័ឋេផសង
េទៀត េទមូលដឋ នសុខភបិលែដលមនរសប ់ េដមបសីរមួលដល់េសវកមម សមភពសេរងគ ះបនទ ន ់ នងិសង ្
េរគះទរក ករសត រេឡងវញិនូវមណឌ លសុខភពែដលរទុឌេរទម ករពរងកីមនទរីេពទយពីរ នងិករជួសជុល/
សងសងេ់ហដឋ រចនសមពន័ឋបនទ បប់នស ំ ដូចជឡដុតសរមម។ ចនំួននិងរបេភទ មូលដឋ នសុខភបិលែដល
នឹងសងសងេ់រកមករគរំទរបស់គេរមង និងតៃមលដបូំង បនកំណតរ់ចួេហយកលពីដំណកក់លសិកសគ
េរមង។ តរងចុងេរកយៃនករងរសំណងន់ឹងរតូវបនអនុមត័ េរកយករវយតៃមលរមួគន អំពីកមមវធិីវនិេិយគ
េល េហដឋ រចនសមពន័ឋ ជមយួតរងតៃមល និងបលងវ់សិវកមមលំអិត នងិេរៀបចំេនឆមសទ១ីៃនឆន  ំ២០១៦។ ទី
តងំៃនករជួសជុល / សងសងេ់ហដឋ រចនសមពន័ឋបនទ បប់នស ំនឹងរតូវកណំតក់នុងកំឡុងេពលអនុវតតគេរមង។ 
សកមមភពទងំេនះផសរភជ បនឹ់ងទីតងំជកល់ក ់ នងិផលបះ៉ពល់ជបេណត ះអសនន ពីករងរសងសង់
សំណង ់ និងផលបះ៉ពល់ពកំីេណ នបរមិណៃនកកសំណល់េវជជសរសតពីករករផតល់េសវ។ រសបេទនឹង
េគលនេយបយរបតិបតតិកររបស់ធនគរពភិពេលក សតីអំពីករវយតៃមលបរដិឋ ន គេរមងបនសំុឲយចត់
បញចូ លកនុងជំពូក “ខ” េដយសរផលបះ៉ពល់ែដលអចេកតេឡង មនតមទីតងំជកល់ក ់ ជបេណត ះ
អសនន េហយអចកតប់នថយបន តមករអនុវតតនវ៍ធិីសរសតកតប់នថយលអរបេសរ។ េដយមូលេហតុ ទីតងំ
សរមបក់រងរសំណងពុ់ំទនប់នកំណតច់បស់ពវរគប ់ រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន បនេរៀបេរៀងេឡងេដយ
រកសួងសុខភបិល ែដលជែផនកមយួៃនយនតករេរៀបចំគេរមង សមធមន៌ងិែកលមអគុណភពេសវសុខភបិ
ល េដមបេីដះរសយបញហ ែដលអចេកតេឡង ពីករអនុវតតគេរមង េហយរសបេទនឹងេគលនេយបយ
រកសសុវតតិភពបរដិឋ នរបស់ធនគរពភិពេលក នងិ ចបបសុ់ខភបិល នងិចបបប់រដិឋ ន ៃនរពះរជណចរក
កមពុជ។ រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន កសងេល ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន ែដលបនេធវបចចុបបននភពន ែខកក ្
កដ ឆន  ំ២០១៥ សំរប ់កមមវធិីហិរញញ បបទនបែនថមេលកទ៣ី ៃនគេរមង គរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ 
(HSSP2)។ ឯកសរអំពី កររកសសុវតតិភពសងគមដូចជ រកបខណ័ឌ េគលនេយបយតងំទីលំេនេឡងវញិ  
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និង រកបខណ័ឌ ែផនករសរមបជ់នជតិេដមភគតិច រតូវបនេរៀបចំេដយែឡក េដមបរីគបរ់គងផលបះ៉ពល់
សងគមែដលអចេកតមនបណត លពីសកមមភពរបស់គេរមង។ 

េគលបំណងចបំងៗែនរកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ នរមួមន៖ 

• យនតករសរមបសិ់កសែសវងរកផលបះ៉ពល់អវជិជមនែដលអចេកតេឡងដល់បរដិឋ ន បណត លពី 
អនុគេរមង / កមមវធិីវនិិេយគ 

• យនតករពេិសសៗេដមបរីគបរ់គង កតប់នថយ និងតមដន ផលបះ៉ពល់ដល់បរដិឋ ន កនុងកំឡុងេពល
របតបិតតិករ និង 

• េលកគេរមងបណតុ ះបណត ល និង កសងសមតថភព ែដលរតូវករសរមបអ់នុវតតន ៍ រកបខណ័ឌ  
រគបរ់គងបរដិឋ ន ែដលដកេ់របរបស់ 
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២  េគលនេយបយបរដិឋ ន និង រកបខ័ណឌ គតិយតុត ែដលអចេរប
របសប់នសរមប់គេរមង 

បទដឋ នគតិយតុតសរមបេ់ដះរសយបញហ សខុភពបរដិឋ ន 

• អនុរកឹតយសតីអំពី កររគបរ់គងកកសំណល់រងឹ ឆន  ំ១៩៩៩ 

• របកសសតីអំពី កររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត ២០០៩ 

• េគនេយបយជតិ សតីអំពីកររគបរ់គងករឆលងេរគ ២០០៩ 

• ែផនករយុតតិសរសតជតិសតីអំពីកររគបរ់គងករេរបរបស់ឱសថចកក់នុងមូលដឋ នសុខភបិល
២០១១-២០១៥ 

• េគលករែណនថំន កជ់តិ សតីអំពីកររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត ២០១២ 

• េគលករែណនសំតីអំពី ករបងក រ នងិរគបរ់គងករឆលងេរគ សំរបម់ូលដឋ នសុខភបិល ២០១០ 

• ចបបស់តីអំពី ករករពរបរដិឋ ន និងកររគបរ់គងធនធនធមមជតិ ១៩៩៦ 

• ចបបស់តីអំពី កររគបរ់គងតំបនអ់ភរិកស ២០០៨ 

• អនុរកឹតយសតីអំពី យនតករ វយតៃមលផលបះ៉ពល់េលបរដិឋ ន (EIA) ១៩៩៩ 

• របកសសតីអំពី េគលករណ៍ែណនទូំេទអំពីកររបរពឹតតេទៃន ករវយតៃមលេលផលបះ៉ពល់េលបរ ិ
ដឋ ន និងរបយករណ៍ ២០០៩ (IEIA/EIA)  

• េសចកតរីបកសសតីអំព ី អំណចៃនរបតិភូកមមេលករសំេរចចតិតសំរបគ់េរមងអភវិឌឍនប៍រដិឋ នសរមប់
មនទរីបរដិឋ នេខតត ២០០៥ 

េគលនេយបយរកសសុវតតភិព នងិបទដឋ នគតិយុតត របស់ធនគរពិភពេលក ែដលអចេរបរបស់សរមប់
គេរមង 

• ករវយតៃមលបរដិឋ ន (េគលនេយបយរបតិបតតិ (OP)/ យនតកររបស់ធនគរ (BP)4.01) 

• កររគបរ់គងសតវលអិត (OP 4.09) 
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• ជនជតិេដមភគតចិ (OP/BP 4.10) 

• ករតងំទីលំេនេឡងវញិ េដយមនិសម័រគចតិត (OP/BP 4.12) 

• ករពិេរគះេយបល់សធរណៈ និងករផសពវផសយពតម៌ន និង 

• កំណតេ់ហតុរបតិបតតិករលអរបេសររបស់ធនគរពិភពេលក៖ សរធតុ អេបសតុក និង បញហ សុខ
ភពសហគមន ៍
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៣  យនតកររកសសវុតតិភពបរដិឋ ន 

ែផនកេនះនឹងបរយិយអពំី ករែណនអំំពីយនតកររកសសុវតតិភពបរដិឋ នរបស់គេរមង។ ករែណនទំងំេនះ 
នឹងរតូវេរបរបស់េដមបធីនថ ផលបះ៉ពល់ែដលអចេកតមន និង មេធយបយកតប់នថយ រតូវបនកណំត់
េឡង នងិ េរៀបចំ េនដំណកក់លដំបូង ៃនករេធវែផនករ នងិ ករអភវិឌឍន ៍អនុគេរមង េដមបេីជៀសវង ឬ
កក៍តប់នថយ ផលបះ៉ពល់ែដលអចេកតមន បណត លពីអនុគេរមង ផតល់ហិរញញ បបទនេដយ គេរមងសម
ធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ។ 
គេរមងនឹង អនុមត័យក យនតករសមញញ  បីជំហន ដូចខងេរកម៖ 

ជំហនទី១- ករសកិសេដមបកំីណត់ ភពរសបចបប់ 

សរមបអ់នុគេរមងទងំអស់ ជពិេសសអនុគេរមងែដលទកទ់ងនឹងេហដឋ រចនសមពន័ឋ េដមបកីំណតភ់ព
រសបចបបៃ់នអនុគេរមងសរមបក់រគរំទពីគេរមងសមធមនិ៌ងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ។ 
អស់គេរមងសមធមនិ៌ងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជនឹងអចមនិសថិតកនុងលំដបថ់ន កផ់លបះ៉
ពល់បរដិឋ នដំដប ់ “ក” េទ។ អនុគេរមងសមធម ៌ និងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិល ែផអកេលបទ
ពិេសធនព៍ីគេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិល នងិ គេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២។ 

កមមវធិីវនិិេយគផតល់ហិរញញ បបទនេដយគេរមងេនះនឹងមនិផតល់ចេំពះ៖ 

• សកមមភពទងំឡយែដលអចបណត លឲយមនករបតប់ង ់ ឬកប៍ំផលិចបំផល ញ បរដិឋ នធមមជតិ 
េទះជេដយផទ ល់ ឬកេ៍ដយរបេយល 

• សកមមភព ែដលអចបះ៉ពល់ដល់ៃរពេឈ ឬកភ៍ពលូតលស់ៃនៃរពេឈ និង 

• សកមមភព ែដលអចបះ៉ពល់ដល់ ទីតងំ បូរណវទិយ របវតតិសរសត សសន ឬគុណតៃមលធមមជតិ
ជពិេសសណមយួ 

ជំហនទី២- ករសកិសេដមបកីណំត់ សវុតតិភពបរដិឋ ន 

របសិនជអនុគេរមងរតូវបនចតថ់រសបចបបេ់ហយ ជពិេសសអនុគេរមងេហដឋ រចនសមពន័ឋ អនុគេរមង
េនះ នងឹរតូវបនេធវករសិកសេដមបកីំណត ់ េដយេរបរបស់តរងវយតៃមល េដមបកំីណត ់ ចំណតថ់ន ក ់ និង
ភពេរគះថន កដ់ល់បរដិឋ ន។ តរងវយតៃមលបរដិឋ នផតល់នូវករមងសំណួរែដលទកទ់ងនឹងេគលនេយបយ
រកសសុវតតិភពបរដិឋ នរបស់ធនគរ ែដលេរបរបស់កនុងគេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិ
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លកមពុជ (េហថ OP/BP 4.01 អំពីករវយតៃមលបរដិឋ ន នងិ OP 4.09 អំពីកររគបរ់គងសតវលអិត) េដមបី
កំណតរ់កថ េតមេធយបយកតប់នថយែដលេលកេឡងកនុង ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន ែដលជែផនកៃន
រកបខណ័ឌ េនះ មនភពរគបរ់គន។់ ឧបករណ៍/មេធយបយ រកសសុវតតភិពបែនថមេទៀត របសិនជមន រតូវ
បនកណំតេ់ឡង សរមបេ់រៀបចគំេរមង។ អនុគេរមងនងឹរតូវបនវយតៃមលផងែដរថ េតវសថិតេនេរកម
របពន័ឋវយតៃមលបរដិឋ នរបស់កមពុជឬេទ ឧទហរណ៍ ករសងសងអ់គរថមី មនទំហំធំជង ៨០០០ ែមត៉កេរ ៉
ឬកក៏ំពស់េលសពី ១២ ែមត៉ ែដលតរមូវឲយមនករវយតៃមលបរដិឋ ន េដយរកសួងបរដិឋ ន។ 

ជំហនទី៣- ករេរៀបចំឧបករណ៏រកសសវុតតភិព 

ែផអកេលលទឋផលៃនករសិកសេដមបកីណំតសុ់វតតិភពបរដិឋ នែដលបនអធបិបយខងេល អនុគេរមងែដល
មនិរតូវករឧបករណ៍/មេធយបយបែនថមេទេនះ នងឹរតូវេគរពតមែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន ែដលបន េរៀបចំ
ែដលជែផនកៃន រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ នេនះ។ អនុគេរមង ជពិេសសអនុគេរមងេហដឋ រចនសមពន័ឋ ែដល
រតូវករ ឧបករណ៍ ឬមេធយបយបែនថម ឧបករណ៍េដយែឡកសរមបអ់នុគេរមងនឹងរតូវបន េរៀបចំមុននឹង
ចបេ់ផតមសកមមភព/កចិចករសំណង។់ ឧបករណ៍នឹងរមួបញចូ លនូវតរមូវករនន ែដលបនពិពណ៌ន កនុង
ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន ែដលជែផនកៃនរកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន ជតរមូវករអបបបរមិ។ ជមយួគន េនះ
ែដរ របសិនេបគេរមងរតូវរគបដណត បេ់ដយ របពន័ឋវយតៃមលផលបះ៉ពល់បរដិឋ នរបស់កមពុជ ករសិកសវយ
តៃមលបរដិឋ នែដលតរមូវេដយ ចបប ់ និង ករែណន ំ នឹងរតូវបនេរៀបចំ សំរបដ់កជូ់នអជញ ធរសមតថកិចច
សេរមច មុនចបេ់ផតមករសងសង។់ 
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៤  ពត៌មនេដមរគ និង ផលប៉ះពលប់រដិឋ នែដលអចេកតមន 

គេរមងមនវសិលភពរគបដណត បទូ់ទងំរបេទស។ កមមវធីិវនិិេយគជពេិសស េលករងរសំណងគ់រំទ 
េដយគេរមង នងិតៃមលដំបូងបនកំណតេ់ឡងពីដំណកក់លសិកសគេរមង។ តរងចុងេរកយៃនករងរ
សំណងន់ឹងរតូវបនអនុមត័ េរកយពីករវយតៃមលរមួគន េលករវនិេិយកេលេហដឋ រចនសមពន័ឋ ជមយួតៃមល 
និងបលង់វសិវកមមលំអិតនិងរតូវេរៀបចេំនឆមសទី១ ឆន  ំ ២០១៦។ ទីតងំៃនករជួសជុល / សងសង ់ េហដឋ
រចនសមពន័ឋបនទ បប់នស ំ នឹងរតូវកណំតក់នុងកំឡុងេពលអនុវតតគេរមង។ សកមមភពគេរមងនឹងរបហក់
របែហលគន េទនឹងគេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទ២ី ែដលមសកមមភពគរំទករងរសំណង ់ និង 
ករែកលមអរបពន័ឋសុខភបិល។ ផលបះ៉ពល់ែដលអចេកតេឡងពីសកមមភពទងំេនះរមួមន ផលបះ៉ពល់
ជ បេណត ះអសនន និងេនតមទីតងំពកីរងរសំណង ់ផលបះ៉ពល់ពីករេកនេឡងៃនកកសំណល់េវជជស
រសត ពីសកមមភពរបស់ថវកិសរមបក់រផតល់េសវ ។ល។ ែផនកជបនតេទេទៀតេនះនឹងបរយិយ អពំីករ
សេងកតេឃញ ពីករពិនិតយេឡងវញិេលបរដិឋ ន ែដលបនេធវកនុងកមមវធិហិីរញញបបទនបែនថមេលកទ៣ី ៃន
គេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ និងករសិកសវយតៃមលេលផលបះ៉ពល់ែដលអចេកតមន ពី
គេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ។ 

៤.១  ផលប៉ះពលែ់ដលអចេកតេឡងបណត លពី ករសងសង់ និងជួសជុល    

េហដឋ រចនសមព័នឋសខុភិបល 

ករងរសំណងន់ឹងមនរបហករ់បែហលនងឹគេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិល នងិ គេរមងគរំទវស័ិយសុខ
ភបិលជំហនទី២ែដរ។ េរកមគេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ េហដឋ រចនសមពន័ឋសុខភបិល
ែដលសងសងរ់មួមន មណឌ លសុខភព ប៉ុសតសុខភព បនទបស់រមល អគរសមភព អគរមនទីរេពទយ មនទីរ
េពទយេខតត មនទរីពេិសធនជ៍តិសំរបរ់គបរ់គងគុណភពឳសថ នងិបនទបស់រមកដ់កឧ់បករណ៍ Linear 
Accelerator។ ទំហំៃផទសរុបៃនអគរនិមយួៗែដលគរំទេដយគេរមងគរំទវស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ 
មនិេលសពី ៣៥០០ ែមត៉កេរ ៉ែដលទំហំេនះសថិតេនតិចជង ៨០០០ ែមត៉កេរ ៉ែដលជទំហំែដលតរមូវឲយ
មនករសិកសពីផលបះ៉ពល់បរដិឋ នេដយរកសួងបរដិឋ ន។ ពុំមនអគរណមយួមន   កំពស់េលសពី ៦ ែម៉
តេឡយ េនះគឺសថិតេនេរកម កពំស់ ១២ ែមត៉ែដលជករកំណតរ់បស់រកសួងបរដិឋ នរតូវេធវកសិកសអពីំផល
បះ៉ពល់។ 

ករងរសំណងែ់ដលេរគងនឹងេធវកនុងគេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ នងឹមន
ទីតងំេលដីសធរណៈសថិតេនកនុងបរេិវណមណឌ លសុខភព ឬមនទរីេពទយ។ េទះជយ៉ងេនះកេ៍ដយ គឺអច
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មនភគតូចខលះៃនសំណងថ់មីែដលអចចូលកនុងដីឯកជន។ ករសងសងម់ូលដឋ នសុខភបិលថមីែដល      (១) 
បណត លឲយមនករបតប់ង ់ឬករបំផល ញ នូវលំេនដឋ នធមមជត ិ េដយផទ ល់ ឬមនិផទ ល់ (២) បះ៉ពល់ដល់ 
ៃរពេឈ ឬករលូតលស់ៃនៃរពេឈ និង (៣) បះ៉ពល់ដល់ទីតងំ បូរណវទិយ របវតតសិរសត សសន ឬក៍
តៃមលធមមជតិពិេសសណមយួ ែដលទងំអស់េនះរតូវបនគិតគូរ និងមនិរតូវបនគរំទពីគេរមង េដមបេីជៀស
វងករបះ៉ពល់ដល់តៃមលលំេនដឋ នធមមជត ិៃរពេឈ និងធនធនសមបតតិវបបធម។៌ 

ករសងសង/់ជសួជុល មូលដឋ នសុខភបិល អចបេងកតជផលបះ៉ពល់មយួចំនួន ដូចជធូលីហុយ សេមលង 
ភពរជំួយ  សំណល់រងឹ សំណល់រវ កររខំនដល់ចរចរ បញហ សុវតតិភព អណមយ័របស់កមមករសំណង ់និង
បះ៉ពល់អណមយ័ដល់បរដិឋ ន និងអនករស់េនជតិខង។ ផលបះ៉ពល់ទងំេនះរតូវបនវយតៃមល តមទីតងំ
ជកល់ក ់ជបេណត ះអសនន េហយនឹងអចកតប់នថយ តមរយះគេរមងែដលេរៀបចំលអ និងករងរសំណង់
ែដលអនុវតតលអ។ សរមបក់រណីគេរមងពិេសសែបបេនះ ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន (ែដលរមួមន ECOP) នឹង
រតូវអនុវតតនេ៍ដមប ីេជៀសវង/កតប់នថយ ផលបះ៉ពល់ បណត លពីករងរសំណង។់ សរមបអ់នុគេរមងែដល
រតូវករ ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ នជកល់ក ់ តមកររកេឃញពី ករវយតៃមលសុវតតិភពបរដិឋ ន ែផនករ
រគបរ់គងបរដិឋ នសរមបអ់នុគេរមងេនះនឹងរតូវេរៀបចនិំងអនុវតតន។៍ 

តមករែណនសំតីអំពីករវយតៃមលបរដិឋ នរបស់កមពុជ សំរបក់រសងសង ់និងជួសជុលមូលដឋ នសុខភ ិ  ប
ល មនិតរមូវឲយេធវករវយតៃមលអំពីផលបះ៉ពល់បរដិឋ នេឡយ។ េទះយ៉ងេនះកេ៍ដយកនុងសថ នភពសម
រសប គេរមងសមធមនិ៌ងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិល នឹងអនុវតតនត៍មករែណនដូំចគេរមង HSSP 
និង HSSP2 ែដលយកចិតតទុកដកជ់ពិេសសេល៖ (១) បលងសំ់ណង ់មនទីរេពទយ និងមណឌ លសុខភព េដយ
មនបញចូ លនូវសំណងេ់ហដឋ រចនសមពន័ឋមូលដឋ នដូចជ ករផគតផ់គងទ់ឹក ឡដុតសំរមេនមណឌ លសុខភព 
និងរបពន័ឋសំអតទកឹកខវក ់ និង (២) កររកសនិងកំេទចេចលរតឹមរតូវនូវកកសំណល់េរគះថន កពី់សំភរៈ
សំណង ់ដូចជ សរធតុអេបសតុក ែដលអចមនេនមូលដឋ នសុខភបិលែដលបនេធវករជសួជុល។ 

ករវយតៃមលបរដិឋ នេនែផនកខលះ ែដលេផត តសំខនេ់លភពរតឹមរតូវៃនករអនុវតតតម ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន 
ជពិេសសកនុងេពលសងសង ់ និងកររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត ែដលបនេធវ េដមបេីធវបចចុបបននភព 
ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន  ករអនុវតតកនុងគេរមងហិរញញ បបទនបែនថមេលកទី៣ ៃនគេរមង គរំទវស័ិយសុខភិ
បលជំហនទី២ បនបញជ កថ់ ករណីសំណងភ់គេរចនបនអនុវតតនប៍នលអ នឹងអនុេលមតម យនតករ
ែដលបនបរយិយកនុងែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន។ ទីតងំែដលបនេលកេឡងភគេរចនសថិតកនុងបរេិវណ មនទីរ
េពទយបែងអក ឬកម៍ណឌ លសុខភព។ ករណីមយួចំននួ មនបញហ តិចតួច ទកទ់ងនឹង កររគបរ់គងកក
សំណល់ពីសំណងម់និបនរតឹមរតូវ និងករមនិយកចតិតទុកដក ់អពីំកររគបរ់គងសុវតតិភពេនទីតងំ រតូវបន
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សេងកតេឃញ។ បញហ ទងំេនះរតូវបនកតប់នថយតមរយះ ករអនុវតតលអកនុងករងរសងសង ់េរកមករតម
ដនជរបច ំពីភន កង់រអភបិលករងរសងសង ់ពីមរនតរីកសួងសុខភបិល និង ពីរកុមករងររបស់  ធនគ
រ។ សថ នភពៃនករអនុវតតែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន រតូវបនរយករណ៍របចែំខជមយួរបយករណ៍ វឌឍន
ភពៃនករងរសំណង។់ 

សរធតុ អេបសតុក (សរធតុែរម៉នលកខណៈជសៃស) រតូវបនេរបរបស់ទូទងំពិភពេលក ជសំភរៈ
សំណង ់នងិអុីសូឡង ់ពេីរពះវមនភពរងឹ ជបប់នយូរ និងធនន់ងឹកំេដ។ នឆន ថំមីៗេនះ មនកររកេឃញ
អំពផីលបះ៉ពល់ដល់សុខភពបណត លពីករបះ៉ពល់សរធតុអេបសតុកបនេចញជបំរ៉មជសកល ែដល
នឲំយមនេសចកតរីបកសជបនទ នេ់ដមបបីញឈបក់រផលិតសរធតុអេបសតុកែដលេរគះថន កខ់ល ងំ នងិកំណត់
ករេរបរបស់របេភទែដលមនេរគះថន កតិ់ច (ឧ. មនិបនតករបញ់ថន ែំដលមនសរធតុអេបសតុក) និងករ
ដកឲ់យអនុវតតសតងដ់ សំរបអ់នកេធវករងរ ជមយួសរធតុអេបសតុក និងផលិតផលែដលមនសធតុអេប
សតុក។ ករបះ៉ពល់សរធតុអេបសតុកតមរយះកររសូបចូលតមដេងហម អចបណត ល់ឲយមនជងំឺបងកេដយ
អេបសតុក (ដំេបសួត មហរកីសួត មហរកីទងសួត)។ 

សកមមភពចំបងរបស់គេរមងែដលអចបងកផលបះ៉ពល់ គឺកររយប៉យ និងកររគបរ់គងសរធតុអេបសតុក 
ៃនករងរសំណងេ់ហដឋ រចនសមពន័ឋសុខភបិល។ ទនទឹមនឹងេនះែដររដឋ ភបិលបនហមករេរបរបស់ ហវ៊ីរបូ
ែដលមនសរធតុអេបសតុកតងំបីឆន  ំ២០០០ មកេមលះ។ កនុងរយះេពលគេរមង HSSP2 កិចចសនយករងរ
សំណង ់ មនបរយិយពីករេរបរបស់សំភរៈសំណងែ់ដលមនិមនសរធតុអេបសតុក (ឧ. ដំបូលេកបឿង) 
េហយករេនះរតូវបនតមដនយ៉ងេទៀងទត។់ ឧទហរណ៍ ដបូំលទងំអស់េរបេកបឿង។ សកមមភពែដល
រតូវតមដនបនបរយិយលំអិតកនុងែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន ករចុះអេងកតចេំពះមូលដឋ នសុខភបិលែដល
រតូវរុះេរ  សរមបេ់ធវសំណងថ់មីកនុងដំណកក់លអនុវតតគេរមង HSSP2 េដមបេីធវកររបមណបរមិណ អេប
សតុក ែដលអចមនេនកនុងសំភរៈសំណងច់ស់ នងិកំណតេ់ឡងនូវមេធយបយសមរសបសរមបសុ់ខភព
វជិជ ជីវៈ នងិវធិីកតប់នថយផលបះ៉ពល់បរដិឋ ន។  

៤.២  ផលប៉ះពលែ់ដលអចបណត លពីគុណភពទឹកបរេិភគ 

ករគិតគូរ េដមបធីនបននូវករផគតផ់គងទ់ឹកបរេិភគមនសុវតតិភព េនទតីងំមូលដឋ នសុខភបិល សងថ់ម ីឬ
ជួសជុល បនេលកេឡងកនុងែផនកេនះ។ ករយកចិតតទុកដកជ់ពិេសសរតូវបនគិតគូរេទេល េរគះថន កអ់ច
េកតេឡងពី សរធតុអេសនីក េនកនុងទឹកេរកមដ ីនិងគុណភពទឹកែដលមនមរីកូសររីងគ។ 
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កនុងកំឡុងេពលអនុវតតគេរមង HSPP2 មនករសេងកតេឃញថ មនទរីេពទយបែងអក និងមណឌ លសុខភព ភគ
េរចនេរបរបស់ទឹកសអ តែដលផគតផ់គងេ់ដយឯកជន។ សរមបម់ណឌ លសុខភពេនដចរ់សយលែដលមនិ
មនករផគតផ់គងទ់ឹកសអ ត មនរបយករណ៍ថទឹកមនគុណភពលអ ទឹកថល  េហយ មនិមនកលិន។ ករេធវេតសត
េនមនទរីពេិសធន ៍បនេធវសរមបម់ណឌ លសុខភព និងមនទរីេពទយបែងអក មយួចំនួន ប៉ុែនតមនិមនភសតុតងថ 
ទឹករតូវបនេធវេតសតេទៀងទតេ់ដមបបីញជ កពី់អវតតមនៃនមរីកូសររីងគ និងសរធតុអេសនីក។ ចំេរះទឹកបន
ដំេឡងេនមណឌ លសុខភពមយួចំនួនេដយអងគករេរករដឋ ភបិល នងិទឹកសអ តមនេនតមមនទីរេពទយ
បែងអកភគេរចន េគគួរែតផគតផ់គងត់រមងចំេរះទឹកែថមេទៀត េទមណឌ លសុខភពខលះេដមបធីនករែថទរំតឹម
រតូវនូវរបពន័ឋចំេរះទឹក។ 

សតងដ់ជតសិរមបគុ់ណភពទឹកពសិ៖     

អតតីរកសួងឧសសហកមម ែរ ៉និងថមពល េពលេនះជ រកសួង ឧសសហកមម នងិសិបបកមម ជមយួនឹងករគំ
រទពអីងគករសុខភពពិភពេលក បនេរៀបចំសតងដ់គុណភពទឹក កនុងឆន  ំ២០០៤។ សតងដ់នេពលបចចុបបនន
េនះ គរួែតមនករពិនិតយនិងអនុមត័ េរៀងរល់ ៥ឆន ។ំ សតងដ់ថមីែដលបនេលកេឡង សតងដ់ជតិសរមបគុ់ណ
ភពទកឹ នងិេសចកតែីណន ំបនេលចជរូបរងនឆន  ំ២០១១។ េដយមនិមនវតតមនៃនសតងដ់ថមែីដលអនុម័
ត សតងដ់ឆន ២ំ០០៤ េនែតមនរបសិទឋភព។ 

តរងទី១៖ សតងដ់ជតិសរមបគុ់ណភពទឹកពិស (ឆន  ំ២០០៤) ប៉រ៉ែមត៉សំខន់ៗ  

អងំឌចិគុណភពទកឹអងំឌចិគុណភពទកឹអងំឌចិគុណភពទកឹអងំឌចិគុណភពទកឹ    
២០០៤២០០៤២០០៤២០០៤    

ឯកតឯកតឯកតឯកត    តៃមលសតងដ់តៃមលសតងដ់តៃមលសតងដ់តៃមលសតងដ់    
pH - 6.5 - 8.5 
Color TCU 5 
Turbidity NTU 5 
Residual Chlorine Mg/l 0.2 - 0.5 
Ammonia Mg/l 1.5 
Chloride Mg/l 250 
Hardness Mg/l 300 
Iron Mg/l 0.3 
Manganese Mg/l 0.1 
Sodium Mg/l 200 
Total Dissolved Solids Mg/l 300 
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អេសនីក    

សរធតុអេសនីកែដលអចេកតេឡងជធមមជតិេនកនុងទឹកេរកមដី រតូវបនរកេឃញថជកងវល់ ែដល
ទកទ់ងនឹងករផគតផ់គងទ់ឹកសុវតតិភពដល់មូលដឋ នសុខភបិល។ នឆន ថំមីៗ េនះ មនករេលចេឡងកនែ់ត
ចបស់ថ េសចកតែីណនសំរមបទឹ់កពិស ជញឹកញបរ់គបដណត បេ់លសពីករមនៃនរបភពទឹកទូទងំពិភព
េលក។ សរធតុអេសនីក នេពលបចចុបបននរតូវបនទទលួសគ ល់ជសកលថ ជសរធតុចមលងេរគមនិ
ែមនសររីងគ េនកនុងទឹកពិស (UN/WHO, 2001)។ ករបរេិភគទកឹែដលមនសរធតុអេសនីកេរចនកនុង
រយះេពលែវង មនទំនកទ់ំនងនឹងបញហ សុខភពននដូចជ ជំងឺែសបក និងផលូវដេងហម សៃសឈមនិងេបះ
ដូង របពន័ឋសំុនឹងេមេរគ សុខភពបនតពូជ ជំងរឺបដបរ់លំយអហរ និង របពន័ឋរបសទ។ 

ទឹកេនេលដី និងេរកមដី រតូវបនេរបរបស់ជទឹកពិសេនរបេទសកមពុជ។ ទឹកេនេលដីជទូេទមន គុណ
ភពខពស់ ែដលនិយមេរបរបស់ជទឹកពិស ែតមនរបជជនរបមណជ ៥០% ទូទងំរបេទសកំពុងេរប
របស់ទឹកេរកមដី។ ករសិកសអំពីគុណភពទកឹនឆន  ំ ២០០១ បនបងហ ញថ ទកឹរកមដនីតំបនខ់លះកនុង
របេទស មនសរធតុអេសនីកកនុងកំរតិមយួែដលអចបងកជបញហ ដល់សុខភព (Feldman)។ ករវស់ែវង
កំរតិអេសនីក បងហ ញជសេងខបតមេខតតនន កនុងតរងទ២ី (សំគល់ រជធនីភនេំពញមនិបនបញចូ លកនុង
ករសិកសេឡយ)។ តៃមលេលខទងំេនះ តំណងឲយកំរតិខពស់បំផុត (ករណីអរកកប់ំផុត) ៃនសរធតុអេសនីក 
វស់ែវងតមអណតូ ងនិមយួៗ តមេខតតនមិយួៗ - ភពខុសគន ៃនកំរតិអេសនកី ែរបរបួសតមទីតងំ ដូចេនះវ
មនិែមនជករមនិរបរកតេីនះេទ ែដលកំរតិអេសនីកមនភពខុសគន េរចន េទះជវស់ែវងអណតូ ងែដលេន
កនុងភូមែិតមយួកេ៍ដយ។ លទឋផលករសិកសបងហ ញថ របភពទឹកជេរចន កនុងតំបនជ់យរកុង និងជនបទ 
មនសរធតុអេសនកិែដលមន កំហបេ់លសពីែដនកំណតែ់ដលេចញេដយអងគករសុខភពពិភពេលក 
គឺបរមិណ ១០ មរីកូរកម កនុងមយួលីតទឹក (WHO, 1993)។ កហំបអ់េសនីកខពស់បំផុតេឃញេនេខតត    ក
ណត ល។ សរធតុអេសនីក កំរតិខពស់ រតូវបនរកេឃញផងែដរេនទីតងំេរជសេរ សេដយៃចដនយមយួចំនួន
កនុងេខតត រកេចះ សវ យេរៀង កពំងធ់ំ និង បតដ់ំបង។ 

តបំនែ់ដលមនសរធតុអេសនីកកនុងទឹក    

មនភូមសិរុបចនំួន ១៦០៧ កនុងឃំុចំននួ ៣១៨ ៃនរសុកចនួំន ៤៩ កនុងេខតតចនួំន ៦ (កណត ល ៃរពែវង កពំង់
ចម កំពងឆ់ន ងំ កំពងធ់ំ និងរកេចះ) និងតំបនជុ់ំវញិជយរកុងភនេំពញ រតូវបនរបមណថជតំបនេ់រគះថន ក់
បំផុត (UNICEF, 2009)។ ករំតិអតិបបរមិែដលបនកណំតក់នុង សតងដ់ជតិសរមបគុ់ណភពទឹកពិស 
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(NDWQS) គឺ ០,០៥ មលីីរកម/លីរត សរមបទ់ឹកផគតផ់គតេ់ដយេសវសធរណៈ ឬឯកជន េដយមនិគិតពី
របភពទឹកេឡយ កនុងេនះរបភពទឹករមួមន ទឹកេរកមដី ទកឹេលដី ទឹកេភលៀង ែដលសរមបក់រេរបរបស់របស់
មនុសស។ តំបនែ់ដលមនកំរតិខពស់បំផុតរតូវបនរកេឃញជពេិសស កនុងវលទំនបែកបរទេនលធំៗ ដូចជ    េម
គងគ បសក ់នងិទេនលសប។ 
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រូបភពទី១ បងហ ញែផនទីតបំនេ់រគះថន កអ់េសនីក 

 

របភព UNICEF, 2009 
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តរងទី២ ទិដឋភពទូេទៃន កំរតិអេសនីក កនុងទឹករបភពេរកមដេីនកមពុជ 

េខតត    កំរតិអេសនីក (មរីកូរកម/លីរត)    
បនទ យមនជយ័ < 10  

បតដ់បំង > 50 

កំពងច់ម < 10  

កំពងឆ់ន ងំ < 10  

កំពងស់ពឺ < 10  

កំពងធ់ំ 10 – 50 

កំពត គម នទិនននយ័ 
កណត ល >100 

េកះកុង គម នទិនននយ័ 

រកេចះ > 100 

ែកប គម នទិនននយ័ 

ៃបលិ៉ន គម នទិនននយ័ 

រពះសីហនុ គម នទិនននយ័ 

មណឌ លគរី ី គម នទិនននយ័ 

ឧតតរមនជយ័ គម នទិនននយ័ 

េពធិសត ់ < 10 

រពះវហិរ គម នទិនននយ័ 

ៃរពែវង < 10  

រតនៈគីរ ី គម នទិនននយ័ 

េសៀមរប < 10  

សទឹងែរតង គម នទិនននយ័ 

សវ យេរៀង 10 – 50 

តែកវ < 10 

ករតមដនសរធតុអេសនីកកនុងទកឹេរកមដី មនិទនប់នរចួរល់េនេខតតចំនួន១២ (កនុងជួរមនពណ៌ ៃន
តរងទី២) កនុងចំេណម១២េខតតេនះ មនេខតតចំនួន៦ មនិមនទនិននយ័។ ករសិកសរបស់   ហវិដែមន ឆន ំ
២០០១ រគបដណត បេ់ខតត រកុង ចនំួន១៣ េដយមូលេហតុលំបកៃនថវកិ និងេពលេវល។ ករតមដន
សំណកបនបេំពញេដយ អងគករសុខភពពភិពេលក និងអងគករយូនែីសហវ េរកយមកកប៍នបញចូ លេខតត 
សទឹងែរតង េហយបនបេងកនចំននួអណតូ ងសំណក - សរធតុអេសនីកកនុងទឹកេរកមដីៃនេខតតសទឹងែរតង មន
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កំរតិេលសពី ១០ មរីកូរកម/លីរត។ អងគករ JICA កប៍នេធវេលសំណកជេរចនតមភូម ិកនុងភូមភិគ កណ្
តល និង ភូមភិគខងតបូងៃនរបេទសកមពុជ។ េទះជករសិកសទងំេនះ បនបេងកនចំនួនអេងកតអំព ី សរ
ធតុអេសនីកកនុងទឹកេរកមដីេនកមពុជ ែតមនកងវះទិនននយ័ខលះកនុងេខតត ៃនគេរមងសមធមនិ៌ងែកលមអគុណ
ភពេសវសុខភបិល។ ជពិេសស កងវះ ឬកម៍និមនទិនននយ័សរមបេ់ខតត កពំត េកះកុង េខតតែកប េខតត
ៃបលិ៉ន ឧតតរមនជយ័ នងិរពះវហិរ។  ចំេណមេខតតទងំេនះ មនកររបមណថ កំរតិអេសនីកទប េន
េខតត កំពត និង េខតតែកប (P. Feldman, Personal Communication) ។ ភូមសិរសត កមពុជ រគបដណត ប់
េដយរបពន័ឋទេនល េមគងគ និង ទេនលសប។ លទុឋផលករសិកសប៉នស់ម នថ កំរតិអេសនកីខពស់ មនទំនក់
ទំនងនឹងតំបនែ់កបទំលបទេនល។ ករវស់ែវងកំរតិអេសនីកកនុងទឹកេរកមដី កប៍នេធវផងែដរេន ភូមភិគខង
តបូង ភូមភិគនិរតី និងភូមភិគខងេជង ែដលជតំបនថ់មសថិតកនុងរសទបដ់ី។ ករវភិគតមភូមសិរសត និង 
ទិនននយ័ពីករសិកស បនប៉នស់ម នថ កំរតិអេសនកីកនុងទឹកេរកមដ ីអចមនកំរតិខពស់េន េខតតៃបលិ៉ន និង 
រពះវហិរ េហយកំរតិទបអចេនេខតតឧតតរមនជយ័ (P. Feldman, Personal Communication)។ 

រជរដឋ ភបិលកមពុជបនេរៀបចំសតងដ់ជតិសរមបគុ់ណភពទឹកពិសនឆន  ំ២០០៤ កនុងេគលបំណងធន
ថ នអនគតទកឹពិសនឹងមនសុវតតិភព មនិមនេរគះថន កដ់ល់សុខភពជសធរណៈ និងេរបរបស់ជ
មូលដឋ នសំរបក់រេធវគេរមង និង ែផនករ ពយបលទកឹសរមបផ់គតផ់គង ់នងិផតល់ជរងវ ស់ សរមបវ់យតៃមល
កនុងរយះេពលែវងអំពី សន ៃដករងររបស់របពន័ឋផគតផ់គងទឹ់ក។ មនករកតសំ់គល់ថ សតងដ់គុណភពទកឹ ខលះ
មនតៃមលេលខខុសពីេសចកតែីណនរំបស់អងគករសុខភពពិភពេលក។ ភពខុសគន ទងំេនះរតូវបនកត់
សំគល់ នងិែវកែញកយ៉ងយកចិតតទុកដកក់នុងកំឡុងេពលេរៀបេរៀងសតងដ់ទងំេនះ។ ជពិេសស ករំតិសតង់
ដអេសនីក ចំននួ ៥០ មរីកូរកម/លីរត មនករំតិខពស់ជង េសចកតែីណនរំបស់អងគករសុខភពពិភពេលក
ែដលករំតិរតឹម ១០ មរីកូរកម/លីរត។ ករំតិ ៥០ មរីកូរកម/លីរត រតូវបនកំណតយ់កេដយែផអកេលមូលដឋ ន 
១) ជករលំបក និងមនតៃមលខពស់ កនុងករតមដន និងកំណតស់តងដ់ដល់កំរតិ ១០ មរីកូរកម/លីរត 
សរមបប់របិទកមពុជនេពលបចចុបបនន ២) េរគះថន កសុ់ខភពែដលអចេកតមនបណត លមកពីករពិសទឹក
ែដលមនកំរតិអេសនីក ចេនល ះ ១០-៥០ មរីកូរកម/លីរត មនអរតទប េរបៀបេធៀបេទករបះ៉ពល់ទឹក
ែដលមនមរីកូសររីងគ និងករយកចិតតទុកដក ់ គរួែតដកេ់លករតមដន នងិករដកឲ់យអនុវតតតមសតងដ់ 
េនកមពុជ ៣) មនរបេទសជេរចនកនុងតំបនប់នកំណត ់៥០ មរីកូរកម/លីរត សរមបស់តងដ់របស់េគ។ ជ
សននិដឋ ន កំរតិ១០មរីកូរកម/លីរត គឺជេគលេដកនុងរយះេពលែវង ែតវមនិមនភពរបកដនិយមេឡយ
សរមបក់មពុជនេពលបចចុបបនន។ 
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គុណភពទឹក ទកទ់ងនងឹមរីកូសររីងគ    

បញហ មរីកូសររីងគកនុងទឹកពិសែដលផគតផ់គងេ់នែតបនតជបញហ សុខភពចំបងមយួែដលទកទ់ងនឹងវស័ិយផគត់
ផគងទ់ឹកេនកមពុជ។ ហវិដែមន ឆន ២ំ០០១ បនសងកតធ់ងនថ់ ករគំរមកំែហងែផអកសុខភព ពីទឹកពិសមនិមន
សុវតតិភពែដលមនមរីកូសររីងគ គឺជបញហ គុណភពទឹកដសំ៍ខនម់យួេនកមពុជនេពលបចចុបបនន េហយេធវ
ករកតសំ់គល់ថ ករយកចតិតទុកដកថ់ន កជ់តិរតូវែតបនតេផត តសំខនេ់លករគំរមកែំហងេលសុខភពស
ធរណៈពីដំសំណកប់ញហ ែដលបនកតរ់តយ៉ងរបេសរមយួេនះ។ េដយែផអកេលសថ នភពេនះ កនុងកំឡុង
េពលអនុវតតគេរមង HSSP2 ទងំអងគករសុខភពពិភពេលក និងអងគករយូនីែសហវ បនផតល់អនុសសន៍
ថ រតូវមនករយកចិតតទុកដកេ់ដមបធីនេលគុណភពទឹកពិសផគតផ់គងេ់ទមូលដឋ នសុខភបិល។ ជសរុប 
អនុសសនេ៍នកនុងរកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន រតូវបនទទួលយកពី ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ នៃនគេរមង 
HSSP2 និងមនបណំងធននូវគុណភពទូេទសំរបទឹ់កពិសេរបរបស់េដយ មនទីរេពទយ និងមណឌ លសុខ
ភព។ 
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៤.៣  កររគប់រគងកកសណំលេ់វជជសរសត 

កកសំណល់េវជជសរសតរមួមន កកសំណល់ទងំឡយ ែដលេចញពីករផតល់េសវសុខភបិល។ អងគករ
សុខភពពិភពេលក(1999a) ប៉នស់ម នថ ពី៧៥េទ៩០%  ៃនកកសំណល់ េចញពីមូលដឋ នសុខភបិល 
មនរបភពេដមមកពីសរធតុមនិមនេរគះថន ក ់ឬេហថរបភពទូេទ (ឧទហរណ៏ សំរ៉មពី អគរ ផទះបយ 
កិចចកររដឋបល) េហយអចរបហករ់បែហលគន នឹង កកសំណស់ពីេគហដឋ ន។   េនសស់ កកសំណល់
របមណ ពី១០ េទ ២៥% ៃនកកសំណល់េវជជសរសត រតូវចតទុ់កថជកកសំណស់េរគះថន ក ់ ែដលកនុង
េនះមនសរធតុេរគះថន កដ់ល់សុខភពេផសងៗ។  ចំណតថ់ន កៃ់នកកសំណស់េវជជសរសត តមនិយមនយ័ 
អងគករសុខភពពិភពេលក (1999a) ែដលរតូវចតទុ់កថ រតូវគិតគូរបផុំតសំរប ់ មូលដឋ នសុខភបិលេន
កមពុជ រតូវបនសេងខបេនតរងទី៣។ 

តរងទី៣  លកខណៈវនិិចឆយ័ៃនកកសំណស់េវជជសរសត និង សរធតុេរគះថន ក ់

ចំណតថ់ន ក ់ លកខណៈវនិចិឆយ័ / សរធតុេរគះថន កម់នជមយួ 

កកសំណល់ឆលង
េរគ  

infectious 

កកសំណល់ែដលសងសយ័ថមនសរធតុចមលងេរគ រមួមន ករបណតុ ះេមេរគ
របស់មនទីរពិេសធន ៏ កកសំណស់ពីករវះកតអ់នកជងំឺែដលមនេរគឆលង  កក
សំណល់សររីងគពីអនកជំងឺ ៃនអគរជំងឺឆលង នងិកកសំណល់េផសងៗេទៀត ដូចជ
េរសមៃដេពទយ បពំងព់េិសធន ៏របដបជូ់ត ែដលេរបរបស់បនទ បព់ីករពយបល
អនកជំងឺមនេរគឆលង។ 

របភពចមលង ពីកកសំណល់មនេរគឆលង អចចូលកនុងសររីងគមនុសស តមសន មមុត 
ឬដចែ់សបក តមរសទបជ់លិកទន ់ចូលតមផលូវដេងហម ឬបពំងអ់ហរ។ 

កកសំណល់របភព
ឆលងេរគ 
Pathological 

 

រមួមន ជលិក របដបស់ររីងគ ែផនកៃនរងកយ ឈម វតថុរវកនុងសររីងគ។ កក
សំណល់ៃនរបភពឆលងេរគ រតូវចតទុ់កថ ជចំណតថ់ន កក់នុងអនុសំដប ់ៃនកក
សំណល់ឆលងេរគ ែដលមនសរធតុេរគះថន កដូ់ចគន   
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ចំណតថ់ន ក ់ លកខណៈវនិចិឆយ័ / សរធតុេរគះថន កម់នជមយួ 

កកសំណល់មុត
រសួច  

Sharps 

កកសំណល់ែដលអចបណត លឲយមុត ឬរបសួ រមួមន មជុលចកែ់សបក របដប់
ចក ់អំែបងដប។ េរពះែតកកសំណល់ទងំេនះមនិរតឹមែតមុតប៉ុេណណ ះេទ ែថម
ទងំអចឆលងេរគតមសន មរបសួ របសិនមនជបនូ់វរបភពចមលងេរគ អនុលំដបៃ់ន
កកសំណល់ឆលងេរគេនះ រតូវចតទុ់កថមនេរគះថន កធ់ងនធ់ងរ។ 

កកសំណល់គមី ី 

Chemical 

កកសំណល់គីម ី រងឹ រវ និង ឧសម័ន ែដលមនជតិពុល  សរជតិកត(់រលក)  
សរជតិេឆះ  សរជតិរបតិកមម និង របភពៃនជតិពុល។  ជតិគីមែីដលេរបជ
ទូេទេនមូលដឋ នសុខភបិលមន សរជតិហវរម៉ុល  សរជតិគីមសំីរបល់ងហវី
ល  សរជតិមនបរត៉ខពស់ែដលមកពបីំែណកៃនឧបករណ៏េពទយែបកបក ់ សរ
ធតុសំរបល់ងសំអត  សរជតិគីម ីអុកហគ នីក ឬមនិអុកហគ នកី  សរជតិឳសថ
ែដល ហួសកំណតេ់របរបស់  េរបរចួ ឬកំពបេ់លដី។  េរគះថន កព់ីកកសំណល់គមី ី
និង សរជតិឳសថ រមួមនករពុល ែដលបណត លមកពី ករបះ៉ពល់ភល មៗ ឬបះ៉
ពល់ជរបច ំតមែសបក តមផលូវដេងហម តមបំពងអ់ហរ និងកររលក ពីសរជតិ
កត ់ឬសរជតិគីមមីនរបតិកមម 

កកសំណល់វទិយុ
សកមម 

Radioactive 

រមួមន កកសំណល់ រងឹ រវ ឧសម័ន ែដលមនជតវិទិយុសកមម  េចញពសីកមមភព
ពិេសធនឬ៏េវជជសរសតមយួចំននួ ដូចជ ករវភិគជលិកសររីងគ ករវភិគតម
ដននន និង ករពយបល។ េដយសរកកសំណល់វទិយុសកមម ជរបភពពុល  
បុគគលិក សុខភបិល ែដលេធវករងរ ជមយួនឹងសរធតុទងំេនះ និង បះ៉ពល់
ជមយួវតថុែដលចមលង រតូវមនកររបយត័នយ៉ងខពស់បំផុត។ 

មនមនុសសជេរចនរបឈមនឹងហនភិយ័ពកីកសំណល់េវជជសរសត ទងំអនកេនកនុងនិងេនេរកមូលដឋ ន  
សុខភបិល។ ករបះ៉ពល់នឹងេរគះថន កៃ់នកកសំណល់េវជជសរសត អចបណត លឲយមនជមង ឺឬរបសួ 
ចំេពះ 
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• េវជជបណឌិ ត គិលនុបបដឋ ក  ហនិភយ័វជិជ ជវីៈសុខភបិល ចេំពះបុគគលិកសុខភបិលមនជ
េរចន នងិ ខុសគន  ពីេរគះថន កធ់ងនធ់ងរៃនករឆលងេរគ (ឧទហរណ៏ េមេរគហីុវ/ជមងេឺអដស៏  រលក
េថលម េប និង េស) ដល់ របសួពីវតថុមុតរសួចែដលចមលង  េរគ។ 

• អនកជំនួយករ និង បុគគលិកសំអត កមមករមនទរីេពទយ ដូចជអនកសំអត របឈមហ នភិយ័គួរឲយកត់
សំគល់ផងែដរនឹងេរគះថន កឆ់លងេរគ ឬករ៏បសួ េដយបះ៉ពល់មនិរតឹមរតូវជមយួកកសំណស់ឆលង
េរគ ឬកកសំណស់គមី ីរបស់មូលដឋ នសុខភបិល។ 

• អនកជំងឺ និង អនកសួរសុខទុកខ េទះជហនិភយ័នឹងករបះ៉ពល់កកសំណល់េរគះថន កម់នតិចជង 
បុគគលិកមនទីរេពទយកេ៏ដយ អចមនករបះ៉ពល់េដយរបករៃច   ដនយ ជមយួវតថុមុតរសួចែដលឆលង
េរគ និង កកសំណល់គីម ី(ឧទហរណ៏ េកមងែដលេទសន កេ់នជមយួរគួសរ កនុងមូលដឋ នសុខភិ
បល នងឹអចមនហនិភយ័ខពស់)។ 

• កមមករកែនលងចកសំ់រម (ឧទហរណ៏ ឡដុតសំរ៉ម និង រេណត កប)់  កមមករែផនករគបរ់គងកក
សំណល់ មនហនភិយ័គួរឲយកតសំ់គល់នឹងកកសំណល់ឆលងេរគឬ រតូវមុតរបសួ ជពេិសសគឺអនក
កកយសំរ៉ម េនរេណត ចំហ ែដលពួកេគមនិដឹង ឬកេ៏ធវមនិដងឹអំពីេរគះថន ក ់េហយជញឹកញប់
ពួកេគសូមបែីតរបដបក់រពរដស៏មញញ បំផុតកម៏និបនេរបរបសែដរ។  

យុទឋសរសតែដលទទួលយកបនចំេពះ កររគបរ់គងកកសំ់ណល់េវជជសរសតរមួមនៈ (១) េធវឲយមនជអបប
បរមនូវកកសំណល់ យកេទផលិតេឡងវញិ ករេរបរបស់េឡងវញិ (២) េធវសកមមភពេដយរតឹមរតូវ នូវ
កររបមូលទុក ករដឹកជញជូ ន កកសំណល់េវជជសរសត និង (៣) ករសំអតកកសំណល់តមវធិី សុវតតិភព 
និងមនិបះ៉ពល់បរដិឋ ន។  យុទឋសរសតទងំេនះរតូវេរៀបចំជ ករអនុវតតនត៏មលំដបលំ់េដយ  ដំបូងបផុំតផ ្
េតតសំខនេ់លកររគបរ់គងេលករកេកតកកសំណល់ មុននងឹឈនេទេលករបំផល ញេចល។ មនករ
កតប់នថយគរួឲយកតសំ់គល់អំពីករកេកតកកសំណល់េនតមមូលដឋ នសុខភបិល តមរយះករបនថយ
របភពកកសំណល់ េរបរបស់ផលិតផលែដលយកេទផលិតេឡងវញិ ជមយួនងឹករអនុវតត វធិីរគបរ់គង 
និង រតួតពនិិតយបនលអរបេសរ។ កនុងចំេណមមេធយបយទងំេនះ   ករែបងែចកកកសំណល់ ករែបង
ែចកេដយរបុងរបយត័ននូវកកសំណល់តមរបេភទេផសងៗគន  ជករចបំចប់ផុំតេដមបកីតប់នថយជអបបបរ
មនូវកកសំណល់េវជជសរសត ែដលជលទឋផល មនករថយចុះគួរឲយកតសំ់គល់នូវកកសំណល់េរគះថន ក ់
ែដលរតូវចតែ់ចង នងិេធវករសំអត។ េទះជរបករសុវតតភិព ជកតត ចបំចក់នុងករកំរតិ ឱកសេរបេឡង
វញិនូវ ឧបករណ៏ សំភរៈ េពទយ (ឧទហរណ៏ េរកអំពរីបស់របរ ែដលកណំតឲ់យេរបេឡងវញិ)  ករែបងែចក 
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កកសំណល់ និង សំរបក់រផលិតេឡងវញិនូវសំភរៈដូចជ បល សទីក ែដក រកដស កញច ក ់ែតងែតរតូវបន
អនុវតតនជ៏េរឿយៗ េហយអចជែផនកមយួៃនរបកច់ណូំលរបស់មូលដឋ នសុខភបិល។  

ករែបងែចកកកសំណល់េវជជសរសត មនបណំងធនថ កកសំណល់រតូវបនដករ់តឹមរតូវ នឹងដចេ់ផសង
ពីគន  និងតមរេបៀបចតែ់ចងកកសំណល់េផសងៗគន  សំរបេ់ធវករបំផល ញេចលឲយបនរតមឹរតូវ។  ជករ
ជកែ់សតង រតូវែបងែចកកកសំណល់ ដកក់នុង ថងប់ល សទីកែដលកំណតកូ់ដពណ៌ ឬកធុ៏ងែដលកំណតត់ម
របភពកកសំណល់។ អនុសរសតសំរបអ់នុវតតន ៏ករចតែ់ចង នងិករបំផល ញេចល កកសំណល់េវជជសរសត 
មនភពខុសៗគន តមធនធនរបស់មូលដឋ នសុខភបិល។ ឧទហរណ៏ អនុសរសតរបស់អងគករសុខភព
ពិភពេលក (1999a) សំរបក់រអនុវតតន ៏ចតែ់ចងកកសំណល់េវជជសរសត របស់មូលដឋ នសុខភបិល 
ែដលអនុវតតកមមវធិីរគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសតជអបបបរម រមួមនៈ 

• កកសំណល់ទូេទ (ដកក់នុងថង ់ឬធុង ពណ៌េខម ) អចបញចូ លជមយួសំរ៉មពេីគហដឋ នសំរប់
បំផល ញេចល។ 

• កកសំណល់មុតរសួច រតូវរបមលួរមួគន  កនុងរបអបសុ់វតតិភពពណ៌េលឿង េហយបំផល ញេចលេនឡ
ដុតែដលមនកំេដខពស់។ ករបំផល ញេចលកនុងរេណត សុវតតិភព ជជេំរ សសមរសបមយួេទៀតសំរប់
បំផល ញេចលកកសំណល់មុតរសួច។ 

• កកសំណល់ែដលមនករឆលងេរគខល ងំកល  គួរែតរងំបេ់មេរគភល មៗេដយ អូតូកល វ។ សំរបក់ក
សំណល់ឆលងេរគេផសងៗេទៀត េរបថន សំំលបេ់មេរគគឺរគបរ់គនសំ់របក់តប់នថយមរីកូសររីងគែដល
មន។ កកសំណល់ឆលងេរគែដលបនរងំបេ់មេរគេហយ រតូវដកក់នុង ថងឬ់ធុង ពណ៌េលឿង ែដល
មនសញញ សំគល់អនតរជតិ សំគល់សរធតុឆលងេរគ។ ករបំផល ញេចកេដយឡដុត ជវធីិសរសត
សមរសបសំរប ់កកសំណល់ឆលងេរគ ែតេគអចបំផល ញេចលេដយកបក់នុងរេណត ដីែដរ។ ឈម
រតូវែត េធវកររងំបេ់មេរគមុននឹងបញចូ លេទរបពន័ឋបងហូរ ឬរបពន័ឋសំអតទកឹកខវក ់របសិនជមន ឬក៏
រតូវដុតកនុងឡ។ 

• ចំននួេរចនៃនកកសំណល់គីម ីរតូវេវចខចប ់កនុងរបអបសំ់របដ់កស់រជតិគីម ីនងិបញជូ នេទមូលដ ្
ឋនបំផល ញេចលែដលមនឯកេទស។ ចំននួតិចតួចៃនកកសំណល់េនះ អចដកក់នុងរបអបម់និ
បចម់នពសរបងំករពរជតិគមី ីនងិបញចូ លជមយួចរនតៃនកកសំណល់ឆលងេរគសំរបដុ់តកនុងឡ 
ឬកបេ់នរេណត ដី។ មនករកតសំ់គល់ថ ឡដុតែដលមនកំេដទប មនិអចបំផល ញ ផលិតផលឱ
សថែដលធននឹងកេំដេឡយ។ 
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• កកសំណល់ែដលមនសរជតិបរត៉ករំតិខពស់ រតូវរបមូលេដយែឡកដកក់នង ថងឬ់ធុងពណ៌េតន ត 
េដមបបីញជូ េទមូលដឋ នបំផល ញេចលែដលមនឯកេទស។ 

• កកសំណល់វទិយុសកមមកំរតិទប រតូវរបមូលកនុង ថងឬ់ធុងពណ៌េលឿង សំរបដុ់តកនុងឡ។ កក
សំណល់វទិយុសកមមកំរតិខពស់រតូវបញជូ នេទមូលដឋ នបំផល ញេចលែដលមនឯកេទស។ 

ករដុតេដយឡ ជវធិសីរសត ែដលេរបរបស់េរចនសំរបក់កសំណល់េរគះថន កភ់គេរចនរបស់មូលដឋ ន
សុខភបិល។ ឡដុតសំរ៉ម អចមនរបេភទខុសៗគន  ពីឡសមញញ ែដលមន បនទបដុ់តែតមយួ េទឡែដល
មនភពរបណិតនិងសីតុណហ ភពខពស់។ អងគករសុខភពពិភពេលក (1999a) េធវករកតសំ់គល់ថ រគប់
របេភទឡដុតទងំអស់ េបេធវរបតិបតតិកររតឹមរតូវ បនកំចតរ់បភពចមលងេរគពីកកសំណល់ នងឹបំផល ញកក
សំណល់ជេផះ។ ករេរបរបស់ឡដុតរតឹមរតូវ នមំកនូវករបនថយបរមិណ និង ទំងន ់យ៉ងេរចនរបស់កក
សំណល់ េហយរតូវបនេរជសេរ សជកែ់សតងជវធិីបំផល ញេចលកកសំណល់ ែដលមនិអចយកេទផលិត
េឡងវញិ េរបេឡងវញិ ឬកម៏និមនសុវតតិភពកនុងករកបក់នុងរេណត ដី។ គនលឹះសំរបប់រដិឋ ន - សុវតតិភព ករ
ដុតកនុងឡ ជវធិីែបងែចករតឹមរតូវ ៃនចរនតកកសំណល់កនុងមូលដឋ នសុខភបិល - ចំននួេរចនៃនកក
សំណល់របេភទមនិសមរសប ដូចជសរជតិគីម ីសរជតិសំរបល់ងហវីលថត កកសំណល់វទិយុសកមម  
បល សទីករងឹ និងកកសំណល់ែដលមនសរជតិបរត៉ ឬកតឌីញូ៉មខពស់។ ករដុតបំផល ញកកសំណល់របេភទ
េនះ បេញច ញនូវែផសងពុលកនុងបរយិកស របសិនេបឡដុតមនិមនសីតុណហ ភពរគបរ់គន ់ឬកម៏និមនយនក
កររគបរ់គងករបេញច ញែផសងសមរសប។ 

ករកបក់នុងរេណត ដ ីនូវកកសំណល់ែដលមនិមនសុវតតិភពសំរបដុ់តកនុងឡ រតូវចតទុ់កថ ជជេំរ សអច
ទទួលយកបន របសិនេបមនកររបុងរបយត័នរតឹមរតូវកនុងករបនថយជអតបិបបរមនូវបះ៉ពល់េទនឹងកក
សំណល់ឆលងេរគ។ ករេចលកកសំណល់េវជជសរសតកនុង    រេណត ចំហមនិអចទទួលយកបនេឡយ។  រ
េណត ចំហ មនលកខណៈមនិមនកររគបរ់គង នងិរយបយកកសំណល់ ែដលអចរជបជតិពុលចូលេទ
ទឹកកនុងជំេរដី និងទឹកេលៃផទដ ីនិងជេរគះថន កខ់ពស់ដល់ពួកអនកកកយសំរ៉មតមរេណត ។ ជំនួសវញិកក
សំណល់េវជជ   សរសត រតូវែតបំផល ញកនុងរេណត អនមយ័ ែដលេរៀបចំេឡងេដមបកីរពរកររជបចមលងេមេរគ 
េទដី ទកឹេលៃផទដី ទឹកកនុងជេំរដី នងិ ករំតិករពុលកនុងបរយិកស កលិន និង ករបះ៉ពល់ផទ ល់ជមយួសធរ
ណៈជន។ ករណីមនិមនរេណត អនមយ័ (េដយសរមូលេហតុតៃមល និងកតត បេចចកេទស) កកសំណល់េវជជ
សរសត អចបំផល ញេចលេដយសុវតតិភព កនុងរេណត សំរបច់កសំ់រ៉ម េដយមនយនតកររគបរ់គងកររជប
ពីកែនលងចក ់កររយប៉យកកសំណល់ និងមនករកបយ៉់ងេលឿនេដមបេីជៀសវង ករបះ៉ពល់េទមនុសស 
ឬសតវ។ 
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មនករទទួលសគ ល់ថ រេណត អនមយ័ ហកដូ់ចជពិបកនឹងមនេនតំបនដ់ចរ់សយល ជំេរ សមយួេទៀត 
គឺករកបេ់ដយសុវតតិភព នូវកកសំណល់េវជជសរសត កនុងបរេិវណរបស់មូលដឋ នសុខភបិល។ ករកបេ់ន
កនុងបរេិវណអចចតទុ់កថ ជជេំរ សទទួលយកបនកនុង ករណី លកខណ័ឌ ននខងេរកមរតូវបនអនុវតតនៈ៏ 

• មនែតអនកមនករអនុញញ តិេទ េទបអចចូលេទទីតងំកបេ់នះ 

• រុពំទ័ឋទីតងំកបេ់ដយវតថុែដលមនជរមបទឹកតចិ ដូចជដីឥដឋ េដមបកីរពរករពុលដល់ទឹកកនុងជំេរ
ដី 

• កំរតិយកែត សរជតិេរគះថន កណ់ែដលមនិអចដុតកនុងឡបន េដមបេីធវឲយករកបដ់ីអចេធវបន
រយះេពលយូរ  

េសចកតែីណនបំនេរៀបេរៀងេឡងេដយរកសួងសុខភបិល សរមបេ់របរបស់េដយមូលដឋ នសុខភបិល 
កនុងករចតែ់ចងនិងកេំទចេចលកកសំណល់េវជជសរសត។ េសចកតែីណនទំងំេនះមនេគលបំណងបំេពញ
បែនថមេល េសចកតីែណនជំលំអិតរបស់អងគករសុខភពពិភពេលកសតីអំពី កររគបរ់គងកកសំណល់េវជជស
រសត (WHO, 2000, 1999a) េហយេផត តសំខនេ់លករអនុវតត សំរបក់ររគបរ់គងកកសំណល់មនទីរេពទយ
េដយសុវតតិភព រមួមន ករកតប់នថយជអបបបរមិ កររបមូល ករែញកកកសំណល់ កររកសទុក ករដឹក
ជញជូ ន និងករកំេទចេចល។ េសចកតីែណនបំែនថមេទៀតសតីអំព ីសុវតតិភពៃនករចកថ់ន  ំកប៍នេរៀបេរៀងេឡង
េដយរកសួងសុខភបិលផងែដរ េដមបផីតល់ករែណន ំជកល់កដ់ល់មូលដឋ នសុខភបិលកនុងករ ែបង
ែចក ករេរបរបស់ កររបមូល និង ករបំផល ញេដយ សុវតតិភព ៃនេសរុងំចកថ់ន េំចលេរកយេរបមតង នងិ 
របអបសុ់វតតិភព។ ករបណតុ ះបណត លអំពីេសច កតីែណន ំដល់បុគគលិកមូលដឋ នសុខភបិល បនេធវេដយ
នយកដឋ នេសវមនទីរេពទយ េនតមេខតតនន។ េរគះថន កែ់ដលអចេកតមនចំេពះបរដិឋ ន និងចំេពះសុខ
ភពមនុសស ទកទ់ងនឹងកកសំណល់ មនទរីេពទយ ជពិេសស កកសំណល់េរគះថន ក ់សរជតិគីម ីនងិកក
សំណល់ឆលងេរគ រតូវបនកំណតយ៉់ងលអរបេសរ។ 

របពន័ឋរតូវបនេរៀបចំេឡងេដមបរីបមូលេដយសុវតតិភពនូវកកសំណល់មុតរសួចពមូីលដឋ នសុខភបិល សំ
របដុ់តបំផល ញេនឡែដលមនសីតុណហ ភពខពស់ (សីុសីុម) ែដលបនកំណត។់ េទះយ៉ងេនះកតី ភពទន់
េខសយៃនកររគបរ់គង និងកងវះថវកិ េនមូលដឋ នសុខភបិល ជឧបសគគសរមបក់រអនុវតត េសចកតែីណនំ
សរមបក់ររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត កនុងេនះរមួមន ករែញកសំរមរតឹមរតូវ និងកររកសទុក និង 
ករែថទជំួសជុសឡដុតសំរម។ េទះជកនុងរទឹសតី មូលដឋ នសុខភបិលនឹងេរប របស់ចំែណកៃនរបក់
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ចំណូលរបស់េគ បនពមូីនិធិសមធម ៌នងិថវកិសរមបក់រផតល់េសវ េដមបចីំណយសំរបក់ររគបរ់គងកក
សំណល់ ឡសីតុណហ ភពខពស់េនកែនលងជេរចនរតូវបនរយករណ៍ថមនិដំេណ រករ។ 

ពតម៌នរតឡបែ់ដលបនទទួលពអីនកជំនញខងចកថ់ន េំដយសុវតតិភពរបស់អងគករសុខភពពភិពេលក 
និងអងគករយូនែិសហវ កនុងករបញច បរ់បយករណ៍អំពីបរដិឋ ន បនបងហ ញថ េសចកតីែណន ំឆលុះបញជ ំងយ៉ង
លអអំពីករអនុវតតលអរបេសរ ែតគួរមនករយកចតិតទុកដកអ់ពីំករអនុវតតបនរតឹមរតូវរបស់ មូលដឋ នសុខភបិ
លនន។ េទះជមនេសចកតីែណនសំតីពីកររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត សរមបម់ូលដឋ នសុខភបិ
លកេ៍ដយ វជករចបំចែ់ដលរតូវដកពិ់ចរណេលសភពៃនករអនុវតតខជ បខ់ជួន នូវកររគបរ់គងកក
សំណល់េវជជសរសត េនមណឌ លសុខភព និងមនទីរេពទយបែងអក។ េទះជមនករបណតុ ះបណត លអំពីករ
រគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសតដល់បុគគលិកមូលដឋ នសុខភបិល ទូទងំរបេទសេហយកេ៍ដយ កក៍រអនុ
វតត ករេរៀបចំ នងិករកំេទចេចលកកសំណល់មនិទនម់នភព រលូនេនេឡយ។ អនុសសនេ៍ដមបកីត់
បនថយផលបះ៉ពល់ បណត លពីកកសំណល់េវជជសរសត មនអធបិបយលំអតិ កនុងជពូំកទ៥ី។ 

េនតមមនទីរេពទយេខតត និងេពទយបែងអករសុក កកសំណល់រវ បនបេញច ញេចលេទកនុងអងសតុក ឬកថ៍លុក  
ចំហ។ កកសំណល់រវរតូវបនសំអតែតសុវតតិភពេនមនែដនកំណត ់េហយរតូវបងហូរេទរបពន័ឋបងហូរ។ 

៤.៤  កកសណំលរ់វ 

កកសំណល់រវេចញពីមូលដឋ នសុខភបិល ជកកសំណល់ កនុងអនុជំពូកកកសំណល់េវជជសរសត ែដល
អចេដះរសយតមរយះ ករេធវែផនករ សងសង ់និងសត េឡងវញិ ែដលជែផនកៃនគេរមង។ អងគករសុខ
ភពពភិពេលក (1999a) េធវករកតសំ់គល់ថ កកសំណល់រវេចញពីមូលដឋ នសុខភបិល មនភពជក់
ែសតង មនគុណភពដូចគន នងឹ កកសំណល់រវរបស់តំបនជ់យរកុង វអចមននូវសមសភគេរគះថន ក់
ផងែដរ។ របភពចមលងេរគែដលជមរីកូសររីងគ បនចូលេទកនុងចរនតកកសំណល់រវ េដយអនកជំងែឺដល
ពយបលេរគេពះេវៀនគឺជបញហ ចំបង។ ភពេរគះថន កត់ិចតួច បណត លពី បរមិណតិចតចួ ៃនសរជតិគីមី
េរគះថន ក ់សរជតិឱសថ និងជតិពុលេផសងៗេទៀត ែដលធមមតេឃញមនកនុងកកសំណល់រវរបស់មូលដ ្
ឋនសុខភបិល។ របកនខ់ជ បនូ់វករអនុវតតករែបងែចកកកសំណល់េរគះថន ក ់ែដលបនអធិបបយេន
ែផនកខងេដម ផតល់នូវករធនថ សរជតិគមី ីនងិ ឱសថ នឹងមនិចូលេទចរនតកកសំណល់រវេឡយ។ 

របពន័ឋបងហូរធមមតពីមូលដឋ នសុខភបិលមនករលយចូលគន យ៉ងលអ ដូចេនះនឹងមនិអចមនេរគះថន ក់
ដល់សុខភពគរួឲយកតសំ់គល់េឡយ របសិនជកកសំណល់រវទងំេនះរតូវបនសំអតេន សថ នីយ៏
សំអតកកសំណល់រវរបស់ទរីកុង។ េនតំបនដ់ចរ់សយល ែដលមនិអចតភជ បន់ឹងសថ នីយសំ៏អតកក
សំណល់រវរបស់ទរីកុង រតូវមនកររបុងរបយត័នជពិេសសេដមបេីជៀសវងេរគះថន កដ់ល់សុខភព ែដល    
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បណត លពីរបពន័ឋបងហូរកកសំណល់រវមនិបនសំអត ឬសំអតមនិសមរសប ចកេ់ទកនុងបរដិឋ ន (ឧទហរ
ណ៏ ទីទំនប ឬដីកសិកមមែដលេនជបនឹ់ងមូលដឋ នសុខភបិល)។ េនកែនលងែដលអចេធវបន របពន័ឋបងហូរ
របស់មូលដឋ នសុខភបិលគួរែតភជ បេ់ទរបពន័ឋរបស់ទរីកុង។ េនទែីដលមនិមនរបពន័ឋបងហូរេទ អងអនមយ័
តមកែនលង ែដលមនលកខណៈបេចចកេទសសមរសប គួរែតរតូវផតល់ឲយ។ អនុសរសត សំរបវ់ធិីសរសតសំអត 
កកសំណល់រវពីមូលដឋ នសុខភបិល មនលំអតិេន ែផនក ៥.១  (ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន) 

៤.៥ កររគប់រគងភន ក់ងរចមលងរគុនឈម 

៤.៥.១ ករេរបរបស់ថន កំំចតស់តវលអិត 

ថន កំំចតដ់ងកូវទកឹ ែដលេរបរបស់សំរបក់ំចតភ់ន កង់រចមលងរគុនឈម ែដលជែផនកៃនគេរមងសមធមនិ៌ង
ែកលមអគុណភពេសវសុខភបិល មនសេងខបេនតរងទី៤។ ផលិតផលទងំអស់េនះបនឆលងកតក់រ
វយតៃំលថន កំំចតស់តវលអិតរបស់អងគករសុខភពពភិពេលករបកបេដយលទឋផលលអ។ ករវយតៃំលថន ំ
កំចតស់តវលអិតរបស់អងគករសុខភពពភិពេលក បនេរៀបចំេឡងកនុងឆន ១ំ៩៦០ េដមបេីលកកំពស់ នងិ
សរមបសរមួលករេធវេតសត និងករវយតំៃលថន កំំចតស់តវលអិតសំរបសុ់ខភពសធរណៈ។ ករពិនតិយ
េឡងវញិ និង អនុសរសតៃនករវយតំៃលថន កំំចតស់តវលអិតរបស់អងគកសុខភពពិភពេលក ែផអកេលវធិីស
រសត ែដលបេងកតេឡងតមរយះករពេិរគះេយបល់យ៉ងទូលំទូលយជមយួសហគមនអ៏នតរជតិ េហយរតូវ
ចតទុ់កថ រតូវយកជផលូវករ។ 

តរងទី៤  ថន កំំចតដ់ងកូវទកឹេរបកនុងកមមវធិកីំចតភ់ន កង់រចមលង 

ថន កំំចតស់តវលអិត/កំ
ចតដ់ងកូវទឹក ែដលេរប 
និង លកខណៈលំអិត 

បរមិណរតូវករ 

(ប៉នស់ម ន/ឆន )ំ 

េគលបំណង បរយិយអំពីសុវតតិភពប
រដិឋ ន 

េតេមហវូស 
Temephose 

១៦០ េតន X ៥ឆន  ំ េរជសេរ សសំរបក់ំចត់
ដងកូវទឹក របភពមូស ែអ
េដអេអហសុបីពី ដកក់នុង 
ពង  ធុងទឹក 

បនឆលងកតក់រវយ
តៃមលថន កំំចតស់តវលអិត
របស់អងគករសុខភព
ពិភពេលក របកប
េដលទឋផលលអ 
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(អែបត ១% ដូចរគប់
ខសច)់ េរបរបស់កនុងកំ
រតិ ១រកម / ១០លីរត 

៤.៥.២ េរគះថន កដ់ល់សុខភពមនុសស 

ថន កំំចតដ់ងកូវទកឹ េតេមហវូស (ធមមតតមេឈម ះទីផសេនរបេទសកមពុជេហថ អែបត) បនេរបរបស់កនុង
កមមវធិីកំចតភ់ន កង់រចមលងជមងរឺគុនឈម រតូវចតចូ់លកនុងជំពូក អូហគ ណូផូសវ ត។ ថន កំំចតស់តវលអិតេនះ
មនសរជតិពុលយ៉ងតិចបំផុតដល់មនុសស។  ថន អំចចូលេទកនុងខលួនមនុសសតម បពំងអ់ហរ កររសូប
ចូលធូលីតមដេងហម អចរជបតមែសបកេដយករបះ៉ពល់េរចន (ឧទហរណ៏ ករបះ៉ែសបករតូវបនចតទុ់ក
ថមនិមនអវីជករកតសំ់គល់េឡយ ពីេរពះករំតិរជបចូលយឺត)។ រូបមនតេតេមហវូស ែដលបនេរប កនុង
គេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិល មនហនិភយ័តិចតចួបផុំតដល់មនុសស (ឧទហរណ៏ 
១% ដូចរគបខ់សច)់  មនិមនករពិនតិយេឃញនូវផលបះ៉ពល់ អវជិជមនកនុងកំឡុងេពល របតបិតតិករ ឬករេរប
របស់េដយរបជពលរដឋទូេទេដមបដីកក់នុងទកឹរយះេពលែវង។ ដូចគន ែដរ មនិមនករពុលដល់មនុសសណ
មន កែ់ដលជលទឋផលៃនករបះ៉ពល់េដយៃចដនយ រតូវបនេគកតរ់តេឡយ (អងគករសុខភពពិភពេលក 
2001; 1999a; 1975)។ 

គេរមង HSSP និង HSSP2 ផតល់ថវកិសំរបថ់ន កំំចតដ់ងកូវទឹក (អែបត និង ប៊ធីីអយ) ែដលមនលិខិត
បញជ កព់ី ករវយតៃមលថន កំំចតស់តវលអិតរបស់អងគករសុខភពពិភពេលក សំរបក់មមវធិីកចំត ់ ជមងរឺគុនឈ
ម។ ផលិតផលទងំេនះរតូវបនដឹកជញជូ នេដយដកក់នុងកុងទូនឺសុវតតិភព ែដលផតល់េដយអនកលក ់ េហយ
កុងទូនឺ ែដលេរបរចួរតូវបំផល ញេចលតមលកខណៈបេចចកេទស កុងទូនឺទងំេនះមនិរតូវបនេរបសំរបក់រ
ទុកដក ់ ឬបំណងអវេីផសងេទៀតេឡយ។ អនកលកប់នផតល់ឲយនូវសល បរពខន តរងវ ស់ េដមបធីនថបរមិណ
រតឹមរតូវៃនថន កំំចតស់តវលអិតរតូវបនេគដកក់នុងទឹកពង។ 

តរមូវករសុវតតិភព និង ករករពរ សរមបេ់ពលចតែ់ចងថន សំមល បស់តវលអិតេនះ មនអធបិបយកនុង តរង 
ែដលជែផនកៃន ែផនករតមដន នងិរគបរ់គងថន កំំចតស់តវលអិត។ 

៤.៥.៣ ហនិភយ័ចំេពះបរដិឋ ន 

េតេមហវូស (Temephose) បនបងហ ញថមនករពុលខល ងំចេំពះពពួកសតវសល បខលះ ែតតិចតួចចំេពះពពកួ
សតវេផសងៗេទៀត។ វរតូវចតទុ់កថពុលខល ងំចំេពះពពួកសតវឃមុ ំ និងពុលមធយមេទខល ងំចេំពះពពួករតី។ ថន ំ
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ទងំពរី ែឌលតេមរឌីន និង េតេមហវូស បនបងហ ញថមនករពុលយ៉ងខល ងំចំេពះពពួកដងកូវរស់កនុងទឹក 
(អងគករសុខភពពិភពេលក 1999b; 1984; 1975)។ 

ហនិភយ័កនុងបរដិឋ នចំេពះពពួកសតវមនិែមនជេគលេដ ជពេិសសពពួកសររីងគរស់កនុងទឹក អច  បណត
លមកពី ករេលចេចញថន កំំចតស់តវលអិតេនះេដយអេចចតន តមរយះករេធវរបតិបតតិករមនិបនរតឹមរតូវ ឬ
ករបំផល ញេចល។  េទះជថន  ំែឌលតេមរឌីន និង េតេមហវូស មនករពុលខល ងំចំេពះសររីងគរស់កនុងទកឹ ែត
កនុងសថ នភពធមមត មនបរមិណតិចតចួប៉ុេណណ ះែដលេលចចូលេទកនុងបងឹ ចរនតទឹក និងទេនល។ កនុងករវយ
តៃមលលទឋភពៃនករពុលេទេលសររីងគែដលមនិែមនជេគលេដ វជករចបំចែ់ដលរតូវទទួលសគ ល់ថ 
ហនិភយ័គឺបណត លមកពី សរជតិពុល និង ករបះ៉ពល់េទេលវ (ឧទហរណ៏ វមនតិចតួច ឬមនិមនហ
និភយ័អវីេទ របសិនជសរជតិពុលខល ងំ ែតមនិមនករបះ៉ពល់េទេលវេនះ)។  ករបះ៉ពល់ របសិនជមន 
គឺមនរយះេពលខលីពេីរពះ (១)  ថន កំំចតស់តវលអិតទងំេនះរតូវបនបំែបកយ៉ងរហ័សេទជសរជតិែដល
មនិពុលេទេលសររីងគរស់កនុងទឹក (២) មនកររលយយ៉ងរហ័សេនកនុងទឹកែដលមនចលន និង(៣) 
ផលិតផលទងំេនះ ជទូេទកកជសរធតុរងឹយ៉ងេលឿននងឹធល កេ់ទរសទតប់តេរកម។ កររគបរ់គងសម
រសប នងិ តរមូវករេដមបសុីវតតភិព សំរបក់រេរបរបស់ និងរបតិបតតករ ថន សំមល បស់តវលអិត មនអធបិបយ 
កនុង រគបរ់គងនិងតមដនថន សំមល បស់តវលអិត។ 
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៥  ែផនកររគប់រគងបរដិឋ ន 

េគលបំណងៃនែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន គឺផតល់អនុសសន ៍ របកបេដយភពជកែ់សតង និងរបសិទឋិភព 
េដមបកីរពរ ឬកតប់នថយ ផលបះ៉ពល់អវជិជមនជអតបិបបរមិរហូតដល់កំរតិែដលអចទទួលយកបន។ សំ
របក់មមវតថុៃនគេរមងសមធមន៌ងិែកលមអគុណភពេសវសុខភបិល ែដលផលបះ៉ពល់េលបរដិឋ នរតូវបន
រពំឹងថមនកំរតិទប តមករវស់ែវងពីបទពិេសធនៃ៏ន គេរមង HSSP និង HSSP2 (ជំពូក ខ) ករយកចិតត
ទុកដកជ់ពេិសសរតូវបនេផត តេទេល ករេរៀបចគំេរមងករអនុវតតនល៏អរបេសរ និង េរៀបចំយនតករកនុងេពល    
អនុវតតនេ៏ដមបធីនថ ផលបះ៉ពល់េលបរដិឋ នមនជអបបបរម កនុងកឡុំងេពលេធវសកមមភពសំណង ់ សុខ
ភពមនុសស េហយនិងបរដិឋ នរតូវបនគិតគូយ៉ងេពញេលញជបនតបនទ បក់នុងកំឡុងេពលអនុវតតនគ៏េរមង។ 
ករអនុវតតនក៏ររគបរ់គងលអរបេសរ និងយនតករកតប់នថយ មនបរយិយតមរយះសកមមភពកនុងែផនកខង
េរកម។ 

៥.១ ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន សរមបក់រងរសងសង ់នងិជួសជុលេហដឋ រចន  
សមពន័ឋសុខភបិល 

រកសួងសុខភបិលនឹងបនតអនុវតតនដូ៍ចកនុងគេរមង HSSP និង HSSP2 ែដរ សរមបក់ររគបរ់គង ផលបះ៉
ពល់ែដលបងកេដយ ករសងសង ់ឬជួសជុល េហដឋ រចនសមពន័ឋសុខភបិល។ 

យនតករសរមបក់រពរ កតប់នថយ ផលបះ៉ពល់ រមួមន៖ 

• បលងសំ់ណង ់មណឌ លសុខភព នងិមនទីរេពទយ រតូវធនថ មនរបពន័ឋទឹកសមរសប មនឡដុតសំរម 
របពន័ឋសំអតកកសំណល់រវ និង រចកេចញចូលេពលអសនន ឧ សរមបរ់ថយនតអគគីភយ័ចូលបន  
ទងំេនះរតូវបញចូ លកនុងបលងសំ់ណង ់និងកញច បក់រងរសងសង។់ 

• ទីតងំឡដុតសំរម រតូវគិតពកីរបះ៉ពល់ដល់អនករស់េនជិតខង ដូចជែផសងហុយ ធូលី ែដលេចញ
ពីឡដុត។ ឡដុតសំរមរតូវសថិតេនខងេរកមខយល់ ពីផទះរបជជនជិតខង េបអចេធវបន។ 

• ទីតងំៃនអងសំអតកកសំណល់រវ រតូវគតិគូរអំពីករបះ៉ពល់ដល់ គុណភពៃនទឹកេរកមដី ែដល
បះ៉ពល់េដយករេលចធល យពីអង។ 

• មនករពេិរគះេយបល់ជមយួសហគមនអ៍ំពីករេរជសេរ សទីតងំ។ រតូវជូនពតម៌នដល់សហគម
នអ៍ពីំ រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន និងយនតករទកទ់ងេផសងៗេទៀត។ របធន/បុគគលិក មនទីរេពទយ/
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មណឌ លសុខភព រតូវមនករជរំុញ ឲយតមដនករអនុវតត រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន នងិយនតករន
ន។ 

• េធវគេរមងេដយកតប់នថយជអតិបបរមិ នូវករបះ៉ពល់ដល់ ជីវចំរុះ េលដី កនុងទឹក និងកររស់េន
របស់មនុសស។ 

• េធវគេរមងគិតពភីពែរបរបួលសរមបត់ំបនលិ់ចទឹក។ 

• អភបិល និងតមដន ករងរសងសង ់(ឧ. កំណតេ់ធវករងរែតេពលមនពនលឺៃថង បនថយសេមលង និង 
ករហុយធូលី  រគបរ់គងសុវតតិភពករេធវចរចរ  សុខភពវជិជ ជវីៈ និងសុវតតិភព)។ ករែណនទំងំ
េនះ រតូវែតដកេ់ទរគបអ់នកចុះកចិចសនយ និងករតមដនមត៉ច់ត ់នងឹអនុវតតន ៍េដមបធីនថ យនតករ
ករពរ និងកតប់នថយ បនអនុវតតតមរតឹមរតូវ។ 

• េនេលទីតងំែដលមន អគរចស់ រតូវរុះេរ  េដមបសីងសងសំ់ណងថ់មី ទីតងំេនះរតូវែតសំអត មុន
េពលចបេ់ផតមករងរសងសង។់ 

• ែផនករកេំទចកកសំណល់ដស៍មរសប រតូវកំណតេ់ឡង និងអនុវតតន ៍ េនកែនលងែដលមន កក
សំណល់មនទរីេពទយ ឬកកសំ់ណល់េរគះថន កដ់ល់សុខភព។ 

• កនុងករណីចបំច ់របដបក់រពរសមរសប រតូវផតល់ដល់អនកេធវករសំណង ់េដមបធីន សុខភព នងិ
សុវតតិភពរបស់ពួកេគ កនុងកំឡុងេពលេធវករងរសងសងមូ់លដឋ នសុខភបិល។ េនះអចជបញហ
ពិេសស សំរបក់រងរសងសង ់ឬែកលមអ េនទីតងំែដលមនអគរចស់ ឬទីតងំែដលមនេហដឋ
រចនសមពន័ឋសុខភបិល។ 

• ករណីករសងសងរ់តូវេធវកនុងបរេិវណ មណឌ លសុខភព ឬមនទីរេពទយ រតូវមនវធិនករយ៉ងណ
កតប់នថយកររខំន នងិផលបះ៉ពល់ដល់មនទីរេពទយ។ េនះរមួមន ករហុំពទ័ឋទីតងំសំណង ់ េរប
ម៉សីុនមនសេមលងតិច ែផសង និងភពរញ័ំរតិច។ ែផនករសងសងរ់តូវពិភគស ជមយួអនករគបរ់គង
មូលដឋ នសុខភបិល េដមបបីនថយកររខំន។ 

• វធីិសរសត កតប់នថយេរគះថន កដ់ល់បរដិឋ នកនុងកំឡុងេពលសងសង ់ រមួមន ករេរៀបចំទីតងំ 
សំអតទីតងំ រុះេរ   ជញជូ នេចញ និងកំេទចេចល នឹងរតូវអធិបបយចបស់លស់ កនុងឯកសេដញៃថល 
របស់គេរមងសមធមនិ៌ងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិល។ 
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• របយករអនុវតតន ៍ ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន រតូវេធវរបចែំខ ជមយួនិងរបយករណ៍វឌឍនភពៃន
ករងរសំណង ់និងែចករែំលកជមយួធនគរពិភពេលក េដមបេីគលបំណងតមដន។ 

• កិចចសនយករងរសំណង ់រតូវរមួបញចូ លករហមេរបរបស់សំភរៈសំណងែ់ដលមន សរធតុ អេប
សតុក (ឧ េរបដំបូលេកបឿង) េហយករេនះរតូវតមដនជរបច។ំ ឧទហរណ៍ ដបូំលទងំអស់រតូវេរប
េកបឿង។ 

• កូដអនុវតតនេ៍ដមបបីរដិឋ ន (ECOPs) មនសេងខបេន ឧបសមពន័ឋ ៣។ យនតករទងំេនះ រតូវបញចូ លកនុង
ឯកសរេដញៃថល និងែផនករករងរ របស់អនកចុះកិចចសនយ និងភន កង់រអភបិល ែដលជែផនកមយួ
ៃន លកខណៈពិេសសរបស់ករងរសំណង ់ ែដលរតូវតមដន េដមបកីតប់នថយ ផលបះ៉ពល់បរដិឋ ន 
និងបញហ រកសសុវតតិភព។ 

អេបសតុក    

អនុសសន ៍េដមប ីេជៀសវង ឬ កតប់នថយ េរគះថន កដ់ល់សុខភពវជិជ ជីវៈ ែដលទកទ់ងនឹងករបះ៉ពល់សរ
ធតុ អេបសតុក រមួមន៖ 

• េធវករអេងកតេដយ អនកឯកេទសែដលមនគុណភព េលរចនសមពន័ឋរបស់សំណង ់ េដមបកំីណតថ់ 
េតមនវតតមនសរធតុ អេបសតុក កនុងរចនសមពន័ឋ ឬេទ។ 

• របកនខ់ជ បនូ់វករអនុវតតរតឹមរតូវ ទកទ់ងនឹងសរធតុអេបសតុក រសបេទតម កណំតេ់ហតុៃនករ
អនុវតតរតឹមរតូវ ផតល់ជូនេដយ េសចកតីែណនអំំពីបរដិឋ នរបស់ធនគរពិភពេលក េសចកតែីណនពំី
សុខភព និងសុវតតិភព ែដលភជ បម់កជមយួ រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ នេនះ េដមបធីនបនករ
ករពរអនកេធវករងរសំណង ់ កនុងកំឡុងេពល ែកលមអ ឬរុះេរ អគរ។ ករបះ៉ពល់កនុងវជិជ ជីវៈអច
េជៀសវងបនេដយកររគបរ់គងធូលីហុយ នងិករេរបរ់បស់ឧបករណ៍ករពរករដកដេងហមឲយមន
របសិទឋិភព។ 

• ធនថ កកសំណល់ រតូវបនកេំទចេចលេនកែនលងកបសំ់រមមនសុវតតិភព ឬកេ៍រៀបរយ េនមូល
ដឋ នរគបរ់គងកកសំណល់េរគះថន កែ់ដលបនទទួលសគ ល់។ 

• ហមេធវលទឋកមម សំភរៈសំណងែ់ដលមនសរធតុ អេបសតុក 
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• េធវករអភបិល និងតមដន ខជ បខ់ជួន នូវសកមមភពរុះេរ សំណង ់ (កំណតរ់តអពីំករអនុវតតរតឹមរតូវ 
អេបសតុក  បញហ សុខភពវជិជ ជីវៈ និងសហគមន ៍WBG, May 2009) 

៥.២ គុណភពទឹកសរមបព់ិស 

ធនថករផគតផ់គងទ់ឹកសុវតតិភពសរមបម់ូលដឋ នសុខភបិលគឺជបញហ យ៉ងសំខនប់ផុំត។ ទកឹមនវតតមន
មរីកូសររីងគ គឺជករគរមមកំែហងេលសុខភពមនុសសយ៉ងធងនធ់ងរបំផុតេនកមពុជ ជមយួនឹង ករឆលងេរគប
ណត លពី ភន កង់រចមលងជបកេ់តរ ីវរី ៉ុស របេភទរបូតូហសូម ឬប៉រ៉សីុត គឺជេរគះថន កសុ់ខភពសយភព និង
ញឹកញប ់ែដលទកទ់ងនិងទឹកពិស។ ទឹកមនវតតមនមរីកូសររីងគ គឺជបញហ  ចំបងមយួ ចេំពះទឹកែដលមនិ
ទទួលករសំអត មកពីរបភពេលដ ីនិងេរកមដីពីអណតូ ងចំហ - អណតូ ងសនប ់ែដលមនជេរមេលស ១៥ែមរ៉ត 
ជទូេទចតទុ់កថ ផតល់ទកឹែដលមនិមនវតតមនមរីកូសររីងគ េបអណតូ ងេនះកសង និងែថទ ំបនរតឹមរតូវ។ 

ទិនននយ័គុណភពទឹកែដលមនបនបងហ ញថ គុណភពទកឹទកទ់ងនងឹសរជតិគីម ី សំរបទឹ់កេលដី ជ
ទូេទមនគុណភពលអេនរបេទសកមពុជ ែតទឹកេរកមដេីនតំបនម់យួចនំួន មនសរជតិគីម ី ដល់កំរតិមយួ
ែដលអចបះ៉ពល់ដល់សុខភពមនុសស។ សរជតគិីមសំីខនបំ់ផុតគឺ អេសនីក ែដលេគរកេឃញថមន
កំហបេ់លសពកីំរតិកនុងសតងដ់គុណភពសរមបទឹ់កពិសេនកមពុជែដលករំតិរតឹម ៥០ មរីកូរកម/លីរត េន
តមេខតតមយួចនំួន - េខតតែដលគួរកតសំ់គល់គឺ កណត ល បតដ់ំបង រកេចះ ។ េទះជសំណកសរជតគីិម ី
កនុងទឹកមនិទនប់នេធវេនរគបេ់ខតតកេ៍ដយ ែតែផអកេលមូលដឋ នភូមសិរសត ជតិអេសនីក អចមនកំរតិខពស់
េនេខតត ៃបលិ៉ន និង េខតតរពះវហិរ។ 

ែផអកេលពតម៌នអំពីករំតិអេសនីកកនុងទកឹេរកមដី េនតមេខតតៃនគេរមង មនអនុសសនថ៍ កមមវធិ ី តម
ដនគុណភពទឹក រតូវបញចូ លជែផនកមយួៃនគេរមង េដមបបីញជ កថ់ ទឹកែដលផគតផ់គងេ់ទមូលដឋ នសុខភ ិប
ល រតូវតមសតងដ់ជតិសរមបគុ់ណភពទកឹពិសេនកមពុជ - ជពិេសសគុណភពទកទ់ងនឹងវតតមនមរីកូ
សររីងគ និង អេសនីក។ េទះជមនទិនននយ័េនតមសហគមនម៍យួចំនួនែដលមូលដឋ នសុខភបិលរគបដ
ណត បក់េ៍ដយ កំរតិខពស់ៃនសរជតិអេសនីកកនុងទឹកេរកមដី មនភពខុសគន តមទីតងំ ដូចេនះទឹកផគតផ់គង់
សរមបព់ិស រតូវេធវេតសតសំរបរ់គបមូ់លដឋ នសុខភបិលែដលដំេណ រករ នងិែដលមនកនុងែផនករ េដមបី
ធនភពសអ តៃនទឹក។ ករតមដនេទៀងទតេ់ល ករផគតផ់គងទឹ់ក រតូវអនុវតតេដមបធីនថ ទកឹេនែតបនតមន
គុណភពតមករែណនសំំរបទ់កឹពសិ។ ករផតល់ឲយឃីដសមញញ សរមបេ់ធវេតសត និងករបណតុ ះ បណត ល 
បុគគលិក រកសួង នងិមនទរីសុខភបិល នឹងជំរុញករចូលរមួរបស់ពួកេគ កនុងករតមដនគុណភពទឹកជេទៀង
ទត។់ 



 

Page 41 of 83 

 

វធិីសរសតសរមបក់តប់នថយ នងិបនថយេរគះថន ក ់ពីមំរីកូសររីងគកនុងទឹកេលដីរមួមន (WHO, 1993)៖ 

• ករសំអតជមុន ៃនទឹកេលដី តមរយះករពទ័ឋរបភពទឹក។ មរីកូសររីងគ អចថយចុះ េនេពល ែដល
ទឹករងថល  នងិមនទទួលរសមីអុលរតវយី៉ូេឡ តមរយះពនលីៃថង។ 

• េរបរបស់ចំេរះខសច ់ និងសរធតុកេបនសកមម ជវធិីសមញញ និងមនរបសិទឋិភព កនុងករ ដក
េចញនូវរបភពចមលងេរគ បកេ់តរ ីវរី ៉ុស និង ប៉រ៉សីុត។ 

• កររងំបេ់មេរគ ជធមមតតមរយះសរធតុកលរ័ គឺជមេធយបយមនរបសិទឋិភព ចេំពះបកេ់តរ ី
ែដលឆលងតមទឹក និងជំងឺបងកេដយវរី ៉ុស។ 

វធិីសរសតសរមបក់តប់នថយ នងិបនថយេរគះថន កៃ់នកំរតិអេសនីកខពស់កនុងទឹកសរមបព់ិស រមួមន៖ 

• ពិនតិយេមលលទឋភព កនុងករខួងអណតូ ងឲយបនេរជ េដមបេីទដល់របភពទឹកែដលសថិតេនេរកម
រសទប ់លបប ់។ អណតូ ងសនបៃ់ដ ជទូេទជេរម ៣០ ែមរ៉ត េធៀបេទនឹងជេរមៃនរសទបថ់មជរមប
ទឹកែដលមនពី ៧០-១២០ ែមរ៉ត។ 

• តភជ បរ់បពន័ឋផគតផ់គងទ់ឹកេទមូលដឋ នសុខភបិល ពីរបភពទឹកសអ តដូចជ របពន័ឋផគតផ់គងទឹ់ករបស់ទី
រកុង ឬកប៍ូមពីអណតូ ងែដលមនសុវតតិភព។ 

• បែនថមទឹកមកពរីបភពែដលមនករំតិអេសនីកទប ដូចជទឹកេភលៀង ឬទឹកសអ តេលដេីផសងេទៀតែដល
មន។ ករផគតផ់គងទ់ឹកពីរបភពេលដីេផសងេទៀតរតូវេធវេតសតេដមបធីនភពរសបនងឹ ករែណ នំ
សរមបគុ់ណភពទឹកពិស (ឧ. គុណភពទកទ់ងនឹងមរីកូសររីងគ) 

• េធវករែបងែចកទឹកេរបរបស់េនមូលដឋ នសុខភបិល។ ទឹកមនរបភពពអីណតូ ងសុវតតិភព ទឹកេល
ដី ឬកទ៍កឹដបទិញពីអនកផគតផ់គង ់ែដលសរមបែ់តអនកជំងឺ និងបុគគលិកពិស។ 

• េធវករសំអតទឹកែដលផគតផ់គងេ់ដមបយីកេចញនូវសរជតិអេសនីក។ េនះគឺជជំេរ សែដលមនិគួរេរប
របស់ េដមូលេហតុ ចំណយេរចនកនុងករដេំឡង និងែថទរំបពន័ឋ 

៥.៣ កររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត 

េទះជេសចកតីែណនសំតីអំពីកររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត និងកររគបរ់គងករឆលងេរគ បនបងហ ញ
នូវករអនុវតតរតឹមរតូវ េហយនងិមនករបណតុ ះបណត លេហយកេ៍ដយ ករយកចិតតទុកដករ់តូវ េផត តសំខន់
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េលករធនថ មូលដឋ នសុខភបិលអនុវតតបនរតឹមរតូវ។ ភពខសយៃនកររគបរ់គង និងករខវះខតថវកិ
េនថន កមូ់លដឋ នសុខភបិលជឧបសគគៃនករអនុវតតេសចកតែីណនសំរមបក់ររគបរ់គងកកសំណល់េវជជ
សរសត រមួមនករែញកកកសំណល់ កររកសទុក ករកំេទចេចល រមួទងំ ករែថទឡំដុតសំរម។ 

េដមបេីដះរសយនូវចំណុចេខសយេនះ ជអនុសសនរ៍តូវេធវករកសងសមតថភពេដមបែីកលមអ ករអនុវតត 
កររគបរ់គងកកសំណល់តមមូលដឋ នសុខភបិល។ ករកសងសមតថភពរតូវេធវេឡងទងំពីរ គកឺរបណតុ ះ
បណត ល និងជំនួយបេចចកេទស។ ករបណតុ ះបណត លអំព ីករផតល់េសវលអបំផុតនិងករអនុវតតវធីិបផំល ញកក
សំណល់ សងឃមឹថនឹងបេងកនចេំណះដឹងអពំី កររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត និងជំរុញករទទួលខុស
រតូវរបស់បុគគលិកមូលដឋ នសុខភបិល កនុងករករពរផលបះ៉ពល់កនុងវជិជ ជីវៈេទនងឹកកសំណល់េវជជស
រសតែដលមនេរគះថន ក។់  ករបណតុ ះបណត លរតូវេធវចំេពះបុគគលិកទងំអស់គន េនមូលដឋ នសុខភបិល 
ទងំបុគគលិកេពទយ អនកជំនួយករ និង បុគគលិកគរំទ។ ករអនុវតតរតឹមរតូវៃនកររគបរ់គងកកសំណល់េនមូល
ដឋ នសុខភបិល េសទរែតពឹងែផអកទងំរសុង េទបុគគលិកជំនួយករ ដូចេនះជអនុសសនក៍រទទលួខុសរតូវ
េលកររគបរ់គងកកសំណល់ រតូវកំណតយ៉់ងចបស់ េហយរតូវផសរភជ បន់ងឹ ករតមដននិងវយតៃមលតម
សន ៃដករងរ។ 

របពន័ឋ និង េហដឋ រចនសមពន័ឋរតឹមរតូវសរមបក់រ រគបរ់គង ទុកដក ់និងកំេទចេចលកកសំណល់ គរួែតមន
េនមូលដឋ នសុខភបិល។ កញច បស់តងដ់ៃនកររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត ែដលមនេគលបំណងែក
លំអ ករចតែ់ចងកកសំណល់េនតមមូលដឋ នសុខភបិលគួរមន៖ (១) ថងនិ់ងធុងសំរ៉មែដលមនបំពក់
េដយកូដពណ៌ និង(២) របអបសុ់វតតិភពសំរបេ់ចលមជុល និង េសរុងំែដលេរបរចួ។ ករែបងែចកកក
សំណល់តមរបេភទពីេដមទី រតូវែតអនុវតតនេ៏រពះវនឹងែកលំអរបពន័ឋបំផល ញកកសំណល់េចល។ ដូចេនះ 
រតូវមនរបពន័ឋ នងិកររគបរ់គងសមរសបេនតមទីកែនលងេដមបធីនថ កកសំណល់រតូវបនែបងែចកតម
របេភទតងំែតពីេដមទមីក។ 

ករបំផល ញេចលេដយសុវតតិភពសំរបក់កសំណល់រវ ដូចែដលបនបញជ កជ់ពេិសសកនុង េសចកតីែណនំ
អំពីកររគបរ់គងកកសំណល់របស់រកសួងសុខភបិលរតូវែតអនុវតតនត៏ម កនុងករចតែ់ចងកកសំណល់   
អនមយ័ពីមូលដឋ នសុខភបិល។ វធីិសរសតពិេសស េដមបធីន សុវតតិភពបរដិឋ ន អពំីករបំផល ញេចល
កកសំណល់រវពីមូលដឋ នសុខភបិលកម៏នបរយិយេនកនុងឯកសររបស់អងគករសុខភពពភិពេលក 
(1999a)។ អនុសរសតសំរបអ់នុវតតនរ៏មួមន៖  

• េនកែនលងែដលអចេធវបន របពន័ឋបងហូមនទីរេពទយគួរែតភជ បជ់មយួ សថ នីយសំ៏អតកកសំណល់រវ
របស់ទរីកុង។ 



 

Page 43 of 83 

 

• មនទរីេពទយែដលមនិបនភជ បនឹ់ងសថ នីយសំ៏អត គរួមនអងសំអតេនតមទកីែនលងរបស់ខលួន 
(ឧទហរណ៏ ករសំអតេលកទ១ី េលកទី២ កររងំបេ់មេរគ) េដមបធីនថកកសំណល់រវែដល
បងហូរ រតូវបនលកខណៈែដលអនុញញ តឲិយបងហូរ។ កចិចករេនះនឹងរតូវេធវករតមដនជបនតបនទ ប់
េដយគេរមង 

• មូលដឋ នសុខភបិលែដលេនតំបនដ់ចរ់សយល គួរែតបនផតល់ឲយនូវ ករសំអតកកសំណល់រវ
ជអតបិបរម តមរយះមេធយបយែដលអចេធវបន ដូចជករេធវអងសតុក របពន័ឋេនះគួរែតមនអង
ពីរ េដមបឪីយកំរតិភពសអ តអចទទួលយកបន និងមនចេំរះមុនបងហូរេទទីវលសធរណៈ។ 

• របពន័ឋបងហូរពីមូលដឋ នសុខភបិលមនិរតូវយកេទេរបរបស់កនុងេគលបំណងេធវកសិកមមដំណំ ឬរតី
េឡយ។ 

• របពន័ឋបងហូរមនិរតូវហូរេទជិត របភពទឹកសំរបព់ិស ឬវរវីបបកមម (ឧទហរណ៏ ករចកេ់ទទីវលរតូវ
េធវេនឆង យពីតំបនរ់បភពទឹក) 

• គួរមន បនទបទ់ឹក និងបងគនអ់នមយ័ សមរសបសំរបអ់នកជំងឺ និងរកុមរគួសរ និងបុគគលិកមូលដឋ ន
សុខភបិល េដមបកីតប់នថយបនជអបបបរមិនូវកកសំណល់រវមនិអនុញញ តិ ែដលរតូវបងហូរ 

• កែនលងែដលេរបអងសំរបសំ់អតកកសំណល់ពបីងគន ់គួរែតធនថ អងសំអតេនះមនិេលច
ធល យ នងិមនរបពន័ឋរគបរ់គងសមរសបសំរបក់រសំអត។ អងសំអតករ៏តូវមនទំហំសមលមមនងឹ
ទទួលបននូវកកសំណល់ទងំអស់ែដលរតូវបញចូ លមក។ 

៥.៤ កររគប់រគងថន កំំចត់សតវលអតិ និង ែផនករតមដន 

េគលបំណងៃនកររគបរ់គងនងិែផនករតមដន គឺេដមបសីេងខបនូវវធិីសរសតកតប់នថយ នងិករអនុវតតនល៏អ
របេសរ ជមយួនងឹទសសនៈេធវឲយមនជអបបបរម នងិេជៀសេវៀងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនេលសុខភព
មនុសស និងបរដិឋ ន ែដលបនរកេឃញកនុងកមមវធិីកំចតភ់ន កង់រចមលង ៃនជមងរឺគុនចញ់ និង  ជមងរឺគុនឈម
ែដលបនផតល់ថវកិេដយគេរមងសមធមនិ៌ងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិល ។ 

ថន កំំចតស់តវលអិតទងំអស់មនសរជតិពុលកនុងករំតិណមយួ វជេគលករណ៏ែដលរតូវធនថ ករអនុ
វតត នងិ ចតែ់ចងេដយរតឹមរតូវ គឺជែផនករមួបញចូ លៃនកមមវធីិែដលទកទ់ងនឹងករេរបរបស់ថន កំំចតស់តវ  
លអិត។ ជរូបមនតសំរបអ់នុវតតនក៏នុងកររគបរ់គង េយងរតូវែតគិតគូរយ៉ងលអិតលអនអ់ំពីទិដឋភពទងំពីរ សរ
ជតិេដមៃនថន កំចំតស់តវលអិតែដលបនេរបរបស់(ឧទហរណ៏ រូបមនតរបស់វ និងវធិីសរសតែដលនឹងេរប) 
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និង េគលករណ៏សុវតតិភពទងំឡយ ែដលបនរមួបញចូ លេទកនុងកមមវធិី េដមបេីដះរសយសុវតតិភពវជិជ ជី
វៈ នងិបញហ  បរដិឋ ន។ សំភរៈបណតុ ះបណត ល នងិេសចកតីែណន ំរតូវបនអភវិឌឍនរ៏ចួមកេហយសំរបក់មមវធិី
រគុនឈម និងករែកលំអមយួចំនួនរតូវបនចតទុ់កថចបំច ់េដមបធីនបននូវនិរនតរភពៃនសុវតតិភពសំ
របស់កមមភពទងំអស់េនះ។ 

៥.៤.១ រគុនឈម 

កមមវធិីកំចតភ់ន កង់រចមលង ជធមមតរបឈមនឹងហនិភយ័ដល់សុវតតិភពវជិជ ជីវៈ និងបរដិឋ ន េដយមូលេហតុ
រូបមនតថន កំំចតស់តវលអិតែដលបនេរបរបស់ ករេរបរបស់ េហយែដលមនឱកសតិចតួចៃនករបះ៉ពល់
ដល់បុគគលិកសុខភបិលកនុងករអនុវតតនក៏មមវធីិ។  េទះជយ៉ងេនះកេ៏ដយ កមមវធិីសុវតតិភព រតូវបនអភវិឌឍ
នេ៏ដយ មជឍមណឌ លជតរិបយុទឋនងឹជំងឺរគុនចញ់ និងអងគករសុខភពពិភពេលក េដមបេីធវឲយមនជអបបបរ
ម ឬេជៀសេវៀងបញហ ែដលនឹងអចេកតមនចំេពះសុខភពមនុសស និង បរដិឋ ន។ 

កមមវធិីរគុនឈមែដលអនុវតតនេ៏នកមពុជ បនេរៀបចំកលវភិគឲយរសបនឹងរដូវកលៃនករផទុះករចមលងកនុងរ
ដូវេភលៀង។ ជេរៀងរល់ឆន មំនករដក ់េតេមហវូស ពរីេលកេនតមេខតតេគលេដនន កនុងែខ ឧសភ-មថុិន 
និងដកេ់ឡងវញិកនុងែខ សីហ-កញញ ។ េពលេរៀបចំ សំរបក់រែចកចយ  ផលិតផលេតេមហវូសរបែហល 
១៦០េតន រតូវបនេធវលទឋកមមរបចឆំន  ំ េដយរកសួងសុខភបិលសំរបេ់របរបស់កនុងកមមវធិរីគុនឈម។  
ថន  ំេតេមហវូស ែដលបនទិញរតូវទុកយ៉ងមនសុវតតិភពេនកនុងឃល ងំរបស់រដឋ រហូតដល់េពលេរៀបនឹងអនុវតត
នគ៏េំរង េទបមនករជួសកមមករមកេធវករេវចខចប ់ ជកញច ប២់០រកម។ ករខចបេ់នះេដមបសំីរលួដល់
សកមមភពតមវល (ឧទហរណ៏ ករដកថ់ន មំយួកញច ប២់០រកម សំរបស់តងដ់ធុងទកឹចណុំះ២០០លីរត ឬ
២កញច បសំ់របទ់ឹក៤០០លីរត) េហយនឹងបេងកនគុណភពថន គំមីេីពលដកក់នុងធុងទឹក។ េទះជមនករហម
របមមយួចំនួន (ហមវតតមនកូនេកមង) េនេពលេធវករេវចខចបេ់តេមហវូសកេ៏ដយ កជ៏អនុសរសតថ សុវតតិ
ភពរតូវែតពរងឹងេដមបកីរពរផលបះ៉ពល់ដល់សុខភពែដលជហនិភយ័វជិជ ជវីៈ។   ជពិេសសេទៀត 
បំរ៉មដចខ់តរតូវបនេគេធវេពលចតែ់ចងសរជតគីិមដូីចជ ធនថអគរមនចរនតខយល់េចញចូលរគប់
រគន ់ ពកេ់រសមៃដករពរករបះ៉ពល់ែសបក ពកម៉់ស់ករពរកររសូបចូលតមខយល់ដេងហម និងលង
សំអតៃដេរកយេពលេធវករងរ។ ពតម៌នអំពី កររគបរ់គងរតមឹរតូវ ករសតុកទុក ករេរបរបស់ ថន សំំលប់
សតវលអិត រតូវែតផសពវផសយដល់បុគគលិកសុខភបិលែដលេធវករកនុងកមមវធិ ី េដមបធីនថ មនករបះ៉ពល់
តិចបំផុត នងិេជៀសវងភពពុលដល់បរដិឋ ន កដូ៍ចជមូលដឋ នសុខភបិល។ របពន័ឋកំេទចកកសំណល់ សម
រសបមយួករ៍តូវកំណតេ់ឡងផងែដរ សំរបក់កសំណល់ែដលេកតពីកមមវធិីសំលបស់តវលអិត។ កកសំណល់
ភពេរចនគឺឧបករណ៍ដក ់នងិ ែចកចយ ថន សំំលបស់តវលអិត។ 
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េសចកតែីណនលំំអិតបនេរៀបចំេឡងេដយមជឈមណឌ លជតរិបយុទឋនឹងជងំឺរគុនចញ់ សំរបក់មមវធិីកំចត់
ភន កង់រចំលងេដយេតេមហវូស េដមបេីជៀសវង ហនិភយ័ែដលនឹងអចេកតេឡងចំេពះសុខភពមនុសស 
និងបរដិឋ ន។ វធិនករសុវតតិភពទងំេនះមន៖ 

• ករអភបិលតមឋនុរកមជបីលំដប ់មជឈមណឌ លជតរិបយុទឋនឹងជមងរឺគុនចញ់ ថន កម់នទីរសុខភបិ
លេខតត និង ថន ករ់សុករបតិបតត ិេដមបពីិនិតយេផទៀងផទ តេ់ដយ      ហមតចតនូ់វបញជ ីរសរេពភណ័ នងិករ
ែបងែចក។ 

• ករអភបិលរបចៃំថងេលកមមភពតមវល េដមបធីនភពរតឹមរតូវៃនករចតែ់ចង នងិ ចំនួនរគួសរ
រគបដណត ប។់ 

• ពង ធុងទកឹែដលេរបញឹកញប ់និងធុងែដលមនពពួកកូនរតីរស់េន មនិរតូវបនដកថ់ន េំឡយ 

• រគួសរននរតូវបនទទួលករអបរ់ពំី រេបៀបរតឹមរតូវ ករែថរកស និងករេរបរបស់ ពង/ធុងទឹក 
ែដលមនដកថ់ន  ំេតេមហវូស (ឧទហរណ៏ រតូវយកថន  ំេតេមហវូសេចញមុនលងសំអត ពង/ធុង 

• វធីិសេរងគ ះបនទ នរ់តូវបនពនយល់ របសិនេបមនករណីៃចដនយៃនករេលបចូល សរជតិេតេមហវូស 

វធិនករសុវតតិភព េរៀបចេំដយមជឈមណឌ លជតរិបយុទឋជងំឹរគុនចញ់ សំរបក់មមវធិរីគុនឈមេនកមពុជ រតូវ
បនចតទុ់កថ ជគំរូៃនករអនុវតតនល៏អរបេសរ។ េលកែលងែតតរមូវករែដលរតូវពរងឹង េលករអនុវតតន៏
ទកទ់ងនឹងបញហ សុខភពវជិជ ជីវៈ កនុងេពលេវចខចបស់រជតិ េតេមហវូសដកក់នុងកញច ប ់  េសចកតីែណនេំនះ
មនភពរគបរ់ជុងេរជយ និងេពញេលញ។ យនតករទងំឡយរតូវអនុវតតនរ៏មួមន៖ (១) ករបណតុ ះបណត ល
េទៀងទត ់សំរបបុ់គគលិក មនទរីសុខភបិល នងិបុគគលិក រសុករបតិបតតិ ែដលអនុវតតនគ៏េរមង េដមបធីនថ 
បុគគលិករគបរ់បួយល់យ៉ងចបស់អំពីករទទួលខុសរតូវរបស់េគ (២) ករតមដន និង ករវយតៃមលេទៀងទត ់
េដមបធីនថ វធិនករសុវតតិភពរតូវបនេគរពតមខជ បខ់ជូន។ 
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៦ សថ ប័នពក់ព័នឋ 

រកសួងសុខភបិលរកសួងសុខភបិលរកសួងសុខភបិលរកសួងសុខភបិល        រសបជមយួនឹងនិតិវធិីៃនករអនុវតតនគ៏េរមង នយកដឋ នេសវមនទីរេពទយៃនរកសួង
សុខភបិល នឹងធនថរគបមូ់លដឋ នសុខភបិលែដលគរំទេដយគេរមង េគរពតមបណត លកខណ័ឌ ៃន ប ្
លងគ់រូំមូលដឋ ន សំរបម់ណឌ លសុខភព (ឧទហរណ៏ សំណងអ់គរ រតូវបនអងសំអតកកសំណល់រវ 
របពន័ឋទឹក និងឡដុតសំរ៉ម) និងសរមបម់នទីរេពទយ េហយនិងរតូវេគរព អនុវតតនត៏ម េសចកតែីណនសំំរប់
កររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត។ នយកដឋ នេសវមនទីរេពទយ ែដលជសហរបធន ៃនគណកមមករ
សិកសអពីផលបះ៉ពល់ដល់សុខភព នងឹេធវករអភបិលករអនុវតតន ៏ រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន និង ែផនករ
រគបរ់គងបរដិឋ ន រសបគន នឹងកលវភិពតមដនរបស់ែផនករអនុវតតនគ៏េរមង។ កនុងកំឡុងេពលសងសង ់
ភន កង់រអភបិលករងរសំណង ់នងិេធវករអភបិល និងតមដនេដយផទ ល់ នូវករអនុវតត ែផនកររគបរ់គង
បរដិឋ ន និងរយករជមយួរបយករណ៍វឌឍនភពរបស់ករងរសំណងត់មកលវភិគេទៀងទត។់ 

មូលដឋ នសុខភបិលមូលដឋ នសុខភបិលមូលដឋ នសុខភបិលមូលដឋ នសុខភបិល        មូលដឋ នសុខភបិលនិមយួៗនងឹរតូវបនេធវតម គេរមងបលងមូ់លដឋ ន សរមប់
មណឌ លសុខភព / មនទីរេពទយ និង កូដអនុវតតនេ៍ដមបបីរដិឋ ន។  រតូវធនថកនុងកិចចសនយករងរសំណង ់មន
អធបិបយអំពី ករអនុវតតរតឹមរតូវសរមបប់រដិឋ ន និងវធិសីរសតសំអតរតឹមរតូវ រមួទងំករេគរពដចខ់ត
របស់អនកចុះកិចចសនយ េដយេរបរបស់សំភរៈែដលមនិមនសរធតុ អេបសតុក។ មូលដឋ នសុខភបិលរតូវ
ធនថ កកសំណល់េវជជសរសត នងិមនកររគបរ់គងរតឹមរតូវ តមករែណនសំតីអំពីកររគបរ់គងកក
សំណល់េវជជសរសត។ ឡដុតសំរបរ់តូវែថទបំនរតឹមរតូវ េដមបដីំេណ រករដុតកំេទចកកសំណល់េវជជសរសត 
រសបតមករែណន។ំ េហយសហគមនជិ៍តខងមនិមន កររខំនេដយកលិន ឬែផសង ពីឡដុតសំរមរបស់ 
មណឌ លសុខភព ឬមនទីរេពទយេឡយ។ 

រកសួងបរដិឋ នរកសួងបរដិឋ នរកសួងបរដិឋ នរកសួងបរដិឋ ន        កនុងកំឡុងេពលអនុវតតនគ៏េរមង រកសួងបរដិឋ នរតូវបនពិេរគះេយបល់ កនុងករណីករ
សិកសែសវងរក អំពីសុវតតិភពបរដិឋ នៃនអនុគេរមងបនបងហ ញថ សកមមភពរតូវសថិតេនេរកមលកខណ័ែដល
ែចងកនុងអនុរកឹតយរបស់រដឋ ភបិលសតីអំព ីករវយតៃមលផលបះ៉ពល់េលបរដិឋ ន ។ 

ធនគរពភិពេលកធនគរពភិពេលកធនគរពភិពេលកធនគរពភិពេលក        រកុមកងររបស់ធនគរពិភពេលក នឹងេធវករតមដនអំពីករេគរពតម របស់អនក
ទទួលហិរញញ បបទន នងិរបតិបតតកិរេនមូលដឋ នសុខភបិល អពំីយនតករបរដិឋ ន ែដលេដះរសយ ផលបះ៉
ពល់ ែផនកបរដិឋ ន និង សុខភព។ 
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៧ ករតមដន អភិបល និង របយករណ៍ 

កនុងកំឡុងេពលដំេណ រករសងសង ់ឬជួសជុល មូលដឋ នសុខភបិល គណកមមកររគបរ់គងមូលដឋ នសុខភ ិ
បល នងឹទទួលខុសរតូវ េលករអភបិលរបចៃំថង អំពីករអនុវតត វធិីសរសតកតប់នថយផលបះ៉ពល់ ែដលមន
ែចងកនុង កូដអនុវតតនេ៍ដមបបីរដិឋ ន (ECOPs)។ គណកមមករេនះ នងឹរតូវទទួលករែណនអំពីំករងរេនះពី 
បុគគលិក / ទីរបឹកសបេចចកេទស របស់នយកដឋ នេសវមនទីរេពទយ។ ករចូលរមួ របស់គណកមមកររគបរ់គង
មូលដឋ នសុខភបិល កនុងករតមដន ផលបះ៉ពល់ៃនករងរសងសង ់និងជួសជុល មូលដឋ នសុខភបិល 
នឹងរតូវបញចូ លជែផនក កនុងរបយករណ៍វឌឍនភពរបចែំខរបស់ករងរសំណង។់ 

អនកចុះកិចចសនយែដលបនេរជសេរ ស រតូវដកែ់ផនករសកមមភពេពញេលញរបស់េគ េទកនន់យក
គេរមង មុនេពលចបេ់ផតមករងរសំណង។់ ែផនករសកមមភពរបស់អនកចុះកិចចសនយ រតូវរមួបញចូ លនូវ វធិី
សរសតែដលបនរពមេរពៀង សំរប ់ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន / កូដអនុវតតនេ៍ដមបបីរដិឋ ន។ 

ភន កង់រអភបិលករងរសំណង ់នងឹរតូវបញចូ លសថ នភពអនុវតត ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន / កូដអនុវតតេដមបបី
រដិឋ ន កនុងរបយករណ៍វឌឍនភពរបចែំខជេទៀងទត។់ 

អនកសរមបសរមួលករងរសំណងរ់បស់គេរមង និង វសិវករ អភបិលករងរសំណង ់នងឹតមដនករអនុវតត
រតឹមរតូវ របស់អនកចុះកិចចសនយ កនុងេពលែដលេគចុះពនិិតយដល់ទីតងំជេទៀងទត។់ 

នយកដឋ នេសវមនទីរេពទយ នឹងទទួលខុសរតូវកនុងករតមដនករអនុវតត រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន / 
ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន និងរយករណ៍អំពវីឌឍនភព កនុងរបយករណ៍វឌឍនភពពកក់ណត លឆន រំបស់គ
េរមង។ តរមូវករៃនរបយករណ៍េនះនឹងរតូវបញចូ លជែផនកមយួ ៃន េសចកតីែណនសំរមបរ់បតបិតតិករ     គ
េរមង។ 
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៨ អនុសសន៍អំពី ករបណតុ ះបណត ល កសងសមតថភព ទក់ទងនឹង
កររកសសវុតតិភព 

សកមមភពបណតុ ះបណត ល និង កសងសមតថភពដូចខងេរកមនឹងរតូវផតល់៖ 

• លកខណ័តរមូវករៃន រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន និងវធីិសរសតទកទ់ងនន រមួមន ករសិកសែសវង
រកអពំីកររកសសុវតតិភព ៃនអនុគេរមង ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន នងិ កូដអនុវតតនេ៍ដមបបីរដិឋ ន នងឹ
រតូវផសពវផសយដល់ភគីពកព់ន័ឋ កនុងកំឡុងេពលអនុវតតនគ៍េរមង តមរយះសិកខ សលផសពវផសយ
អំពគីេរមង ឬសិកសសលេដយែឡក ឬវធិសីរសតេផសងេទៀត។ 

• កមមវធិីបណតុ ះបណត ល / កមមវធីិជនំួយបេចចកេទស េដមបពីរងឹងករអនុវតត កររគបរ់គងកកសំណល់ 
េវជជសរសត ជពិេសសអំពីករេធវឲយមនកកសំណល់ជអបបបរមិ ករែញកកកសំណល់ ករេរប
េឡងវញិ នងឹរតូវបនេរៀបេរៀងេឡងកនុងរយះេពលៃនគេរមង។ 

• របសិនជមនតរមូវករ ទរីបកឹសបេចចកេទស ែផនកអនុវតតនក៍ររកសសុវតតិភពបរដិឋ ន (កូដអនុវតតន៍
េដមបបីរដិឋ ន រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន / ែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន ) នងឹរតូវេរជសេរ សេដមបជីួយ 
ដល់នយកដឋ នមនទីរេពទយ កនុងករគរំទករអនុវតត និងតមដន ករអនុវតតរតឹមរតូវ តមឧបករណ៍ 
រកសសុវតតិភពបរដិឋ នរបស់គេរមង។ ករចំណយសរមបជ់ំនួយបេចចកេទសអចដកេចញពី 
សមសភគ ៣ (កររគបរ់គងគេរមង និង ជំនួយបេចចកេទស)  ចំេពះេគលបំណងពេិសសរបស់ 
សកមមភពគេរមង មនិមនករផតល់ហិរញញ វតថុ ឬកេ៍លកែផនករេដយ ៃដគូេផសងេទៀតកនុងរបេទស។ 
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៩ កិចចពិេរគះេយបលស់ធរណៈ និង ករផសពវផសយ 

ករពិេរគះេយបល់ជសធរណៈ អំពីេសចកតីរពងៃន រកបខណ័ឌ រគបរគងបរដិឋ ន និង រកបខណ័ឌ េគល
នេយបយតងំទីលំេនេឡងវញិ បនេធវេនរកុងភនេំពញ ៃថងទី ៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ ២០១៥ កនុងេគលបំណង
ទំនកទ់ំនងជមយួភគីពកព់ន័ឋនន អំពីករេរៀបចំេសចកតរីពងៃនរកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន និងរកបខណ័ឌ
ែផនករតងំទីលំេនេឡងវញិ េហយនឹងករទទួលយកនូវ េសចកតកីតសំ់គល់/ករេសនសំុ េដមបែីកលំអ។ 

ឯកសរបងហ ញ ជេសចកតីរពង អំពី ករអធិបបយគេរមង  ឯកសររកសសុវតតិភពរបស់គេរមង ែដលកនុង
េនះរមួមន រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន និង រកបខណ័ឌ េគលនេយបយតងំទីលំេនេឡងវញិ បនែចកជូន
អនកចូលរមួ។ េសចកតីសំគល់នន អំពីបរបិទៃនកររគបរ់គងបរដិឋ នរបស់គេរមងែដលបនទទួលកនុងេពល
ពិភកស រមួមនតរមូវករៃនករវនិិេយគរបស់គេរមងេលេហដឋ រចនសមពន័ឋ េដយគតិគូរពីករបញចូ លគន  ៃន
េហដឋ រចនសមពន័ឋបនទ បប់នស ំដូចជ ករផគតផ់គងទឹ់ក កររគបរ់គងកកសំណល់េវជជសរសត ។ល។ រចកេចញ
បនទ ន ់ និង រចកសរមបរ់ថយនតអគគីសភយ័ យនតករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ដល់អនកជំងឺកនុងដំណកក់ល
សងសង ់ និងយនតករបងក រផលបះ៉ពល់ដល់អនកជិតខងកនុងដំណកក់លរបតិបតតិករ។ រកបខណ័ឌ រគបរ់គង
បរដិឋ ន និង រកបខណ័ឌ េគលនេយបយតងំទីលំេនេឡងវញិ បនេធវកំែណបញចបេ់ដយមនករផតល់
េយបល់ពីអនកចូលរមួកនុងេពលសិកខ សល។  កំណតេ់ហតុៃនករពិេរគះេយបល់មនភជ បម់កជមយួកនុង
ឧបបសមពន័ឋទី៣។ រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន នឹងមនដកេ់លេគហទពំរ័របស់រកសួងសុខភបិល infoShop 
របស់ធនគរពភិពេលក ផតល់េទអងគករេរករដឋ ភបិលគរំទវស័ិយសុខភបិលតមរយះអងគករ 
MEDICAM ផតល់េទ អនកចុះកិចចសនយ និង ទរីបឹកសបេចចកេទស ែដលមនទំនកទ់នំងនឹងករងរ សងសង ់
និងជួសជុល មូលដឋ នសុខភបិល ែដលផតល់ហិរញញបបទនេដយគេរមង សមធមន៌ងិែកលមអគុណភពេសវ
សុខភបិល េហយនិងផតល់ដល់ ភន កង់រអភបិលករងរសំណង។់ 
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ឧបសមព័នឋ ១៖ ទំរង់សកិសរសវរជវរក ផលប៉ះពលស់វុតតិភព       
និង បរដិឋ នកមពុជ H-EQUIP 

សកមមភពេលកេឡង  

អធបិបយសេងខប 

 
 

ទីតងំ  

បំេពញេដយ  

អងគភព  

កលបរេិចឆទ  

ឯកសរភជ ប ់  

១  កររសវរជវរក កនងុអនុគេរមង 

េតអនុគេរមងបនឆលងកតក់ររសវរជវ េដយេរបរបស់តរងសកមមភពែដលមនិរសបចបបឬ់េទ? 

� បន បនត 
� េទ េធវកររសវរជវរកកនុងអនុគេរមង េដយេរប តរងសំណួរ ១-៣ កនុងតរងខងេរកម 

  មន េទ 

 េតអនុគេរមងនងឺ៖   
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1.  
អចជមូលេហតុែដលបណត លឲយមនករបតប់ង ់ ឬកខូ៍ចខត ដល់លំេនដឋ ន
ធមមជតិ េដយផទ ល់ ឬមនិផទ ល់ ឬេទ? 

  

2.  
អចបះ៉ពល់ដល់ ៃរពេឈ និងករលូតលស់ៃរពេឈ ឬេទ?   

3.  
អចបះ៉ពល់ដល់ទីតងំ បូរណវទិយ របវតតិសរសត សសន ឬធមមជតមិនតៃមល
ពិេសសអវីមយួ ឬេទ? 

  

របសិនចំេឡយណមយួកនុង សំណួរ ១-៣ េឆលយថ (មន)  អនុគេរមងេនះមនិ
រសបចបបេ់ឡយសំរប ់គេរមង H-EQIP 

  

២  ផលប៉ះពលែ់ដលអចេកតមនដលប់រដិឋ ន 

  មន េទ 

 ក-បរដិឋ ន   េតអនុគេរមងនងឺ៖   

1.  
មនសំណងថ់មីែដលមៃផទសរុប ≥ ៨០០០ ែមត៉កេរ ៉ឬកម៍នកពំស់ ≥ ១២ ែមត៉ 
ឬេទ? 

  

2.  
មនសកមមភពណមយួែដលតរមូវឲយេធវ ករវយតំៃលបរដិឋ ន ដូចែចងកនុងអនុ
រកឹតសតីអំពីករវយតៃមលផលបះ៉ពល់បរដិឋ ន ែដរឬេទ? 

  

3.  
របមូលផល ឬកេ៍របរបស់ខល ងំកល  នូវធនធនធមមជតិ ដូចជ េដមេឈ េឈអុស 
ឬទកឹ ែដរឬេទ? 

  

4.  
មនទីតងំសថិតេន ឬេនែកបរ តំបនរ់កសបរដិឋ ន  តបំនអ់ភរិកស ែដរឬេទ?   
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របសិនចំេឡយណមយួកនុង សំណួរ ១-៣ េឆលយថ (មន)  រតូវេរៀបចំែផនករ
រគបរ់គងបរដិឋ នសរមបអ់នុគេរមង មុនេពលអនុគេរមងចបេ់ផតមសងសង។់ 
របសិនចំេឡយ (េទ) មូលដឋ នសុខភបិលែដលចូលរមួ នឹងេធវករតមដន 
មេធយបយកតប់នថយករបះ៉ពល់ ែដលែចងកនុង រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន 

  

 

  មន េទ 

 ខ-ថន សំមល បស់តវលអិត   េតអនុគេរមងនឺង៖   

5.  
មនេរបរបស់ កររគបរ់គងភន កង់ចមលងេរគ េរកពីកររគបរ់គងភ់ន កង់រចមលង
េរគ រគុនឈម ឬេទ? 

  

របសិនចំេឡយកនុង សំណួរ ៥ េឆលយថ (មន)  រតូវេរៀបចំែផនកររគបរ់គងករកំ 
ចតស់តវលអិត េដយរមួបញចូ លករេរបរបស់ថន សំមល បស់តវលអិត មុនេពលអនុវតត
នអ៍នុគេរមង។ របសិនចេំឡយ (េទ) មូលដឋ នសុខភបិលែដលចូលរមួ នងឹេធវ
ករតមដន កររគបរ់គងសតវលអិត និងតមដនែផនករ ែដលផតល់េដយ 
រកបខណ័ឌ រគបរ់គងបរដិឋ ន 

  

ហតថេលខ និង េឈម ះ ភន កង់ររបតបិតតិ 

 

 

អនកសរមបសរមួល សុវតតិភពបរដិឋ ន គេរមង H-EQIP 

េឈម ះ 
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ឧបសមព័នឋ ២៖ កដូអនុវតតន៍េដមបបីរដិឋ ន (ECOPS)   

 

ដំណក់
កល 

បញហ  វធីិសរសត លទឋផលៃន
ករតមដន/ 
ពតម៌នរត
ឡប ់

មុនសង
សង ់

ករសំអតទីតងំ 

ករសំអតមនី
កនុងដី 

ករដដុំះ (សួន) ទងំអស់រតូវយកេចញពី ទីតងំសំណង។់ ទងំ
េនះរតូេធវេដយរបុងរបយត័ន។ សំភរៈែដលអចេរបរបស់បន 
មកពីអគរែដលរុះេរ  ជសមបតតិរបស់មូលដឋ នសុខភបិល 
(មណឌ លសុខភព ឬមនទីរេពទយបែងអក) េហយរតូវទុកដកេ់នទី
កែនលងែដលសរមបទុ់កដក។់ អនកចុះកិចចសនយរតូវេចលសំរមឲ្
យឆង យទីកែនលងទុកដកស់មបតតិរបស់មូលដឋ នសុខភបិល។ 

របសិនេបេឃញ អវុធយុទឋភណ័មនិទនផ់ទុះកនុងេពលសងសង ់
អនកចុះកិចចសនយរតូវបញឈបក់រងរទងំអស់ភល ម ចរំហូតដល់ 
អវុធយុទឋភណ័មនិទនផ់ទុះេនះរតូវបនយកេចញ នងិមនករ
េចញអជញ បណ័ណ ថ ទីតងំរតូវបនសំអត 

 

 ករេបះតំរុយ អនកចុះកិចចសនយរតូវេធវករេបះតរំុយទីតងំករងរ នងិកំណត ់
ែកងចបស់លស់។ បេងគ លតំរុយ គួរដក ់ ១ែមត៉េចញេរក េធវ
យ៉ងណ រជុងនមិយួៗ ងយដក ់ េនេពលែដលជីកដីេហយ 
េដមបេីធវេជងបនរតឹមរតូវ  

 

ករសង
សង ់

ករករពររបភព
ទឺក 

ចរនតទឹក នងិរបឡយបងហូរ េនខងកនុង និង ជប ់ ទីតងំ នឹងរតូវ
រកសឲយសអ ត នងិមនិឲយមនចូលនូវ កេំទចកទីំ នងិ សំភរៈែដល
ពកព់ន័ឋនឹងសំណង។់  សរជតគិីម ី បងគនអ់ណមយ័ កក

 



 

Page 54 of 83 

 

សំណល់រវ េរគឿងពុល េរបង នងិកកសំណល់ពីករលងរបដប់
លយេបតុង មនិរតូវចកេ់ចលកនុងចរនតទកឹេឡយ។ កនុងករណី
មន េរគឿងពុល ឬកំេទចកំទី ពីករងរសំណង ់មនេចលេនទដីី
ែកបរខង ឬកម៍ន កំណកពីករលងសំអត េនេលទីដី  េរគឿង
ពុល កំេទចកំទី ឬកកកំណកទងំេនះរតូវែតយកេចញភល មៗ 
េហយទីតងំទងំេនះរតូវេធវឲយដូចេដមវញិេដយអនកចុះកិចច
សនយ រហូតដល់ វសិវករែដអភបិល បនេពញចិតត។ 

 កររគបរ់គងសរ
ធតុអេបសតុក 

អនកចុះកិចចសនយរតូវេគរពខជ បខ់ជួននូវករអនុវតតរតមឹរតូវ ទកទ់ង
នឹងសរធតិអេបសតុក េដមបឲីយរតូវេទតម កំណតេ់ហតុៃនករ
អនុវតតលអ ែដលែចងកនុង េសចកតែីណនរំបស់ធនគរពិភពេលក
អំពបីរដិឋ ន ករែណនអំំពីសុខភពនិងសុវតតិភព ែដលភជ ប់
ជមយួកនុងឧបបសមពន័ឋ ៃនែផនកររគបរ់គងបរដិឋ ន េដមបធីនថ 
មនិមនសំភរៈមនសរធតុអេបសតុកបនេរបរបស់កនុងករ
សងសងេ់ឡយ។ របសិនេបមនផលិតផលអេបសតុក ដូចជសំ
ភរៈសំរបរ់បកដ់ំបូលរតូវបនរកេឃញេនទីតងំ ឬកម៍នេន
រចនសមពន័ឋអគរចស់ែដលរតូវរុះេរ េដយអនកចុះកិចចសនយ សំភ
រៈទងំេនះរតូវយកេចញពទីីតងំេដយយកចិតតទុកដក ់របសិនេប
អចេធវបន មនិរតូវឲយមនករបកែ់បក មុននឹងរុះេរ អគរចស់ ឬ
កច៍បេ់ផតមសងសងអ់គរថមី។ សរធតុអេបសតុករតូវេរសចទកឹ
េផសមេដមបកីរពរករហុយ របសិនជរតូវករកតឬ់ឈូស សំភរៈ
ទងំេនះរតូវេផសមេដមបកីរពរករហុយ។ សំភរៈអេបសតុកែដល
រុះេរ ពអីគរចស់មនិរតូវទុកកនុងបរេិវណ មណឌ លសុខភព/មនទីរ
េពទយបែងអកេឡយ។ កររុះេរ ទងំឡយណែដលបណត លឲយសំ
ភរៈអេបសតុកបងកជបញហ ដល់ បរដិឋ នរតូវបនហមសរមបក់មម
វធីិេនះ   អនកែដលេដញៃថលរតូវេធវគេរមងេដញៃថលរបស់េគេទតម
េនះ ឬកេ៍លកេឡងនូវមធយបយ / បេចចកេទស ទបស់ត តក់របងក
បញហ ដល់បរដិឋ ន 
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 ករករពរ
ធនធនរបវតតិស
រសត និងវបបធម ៌

អនកចុះកិចចសនយ តរមូវឲយករពរទីតងំែដលដងឹថជទតីងំរបវតតិ
សរសត េដយពទ័ឋរបង េដមបកីរពរករចូលឬករបំផល ញទីតងំ
ទងំេនះ។ នេិយជកនឹងមនិេធវករអនុមត័ចំេពះសំណង់
ទងំឡយែដលបណត លឲយមនករខូចខតដល់ លកខណៈរូបបវនត 
ឬអរូបបវនត ដល់ទីតងំរបវតតិសរសតឬវបបធម។៌ កនុងករណីមនករ
របទះេដយៃចដនយនូវសមបតតរិបវតតិសរសត វបបធម ៌ (ចលនៈ ឬ
អចលនៈ) ឬកសំ៍ណកមនុសសជតិ កនុងកំឡុងេពលេធវករងរ អនក
ចុះកចិចសនយរតូវរកវធិីសរសតចបំចេ់ដមបកីរពរគំេហញទងំ
េនះ។ របសិនេបករបនតករងរអចេធវឲយខូចខត សមបតតទិងំ
េនះ ករងររតូវផអ កសិន រហូតដល់មនវធិីសរសតករពរែដល
បនរពមេរពៀងរគបភ់គី។ 

 

 សេមលង និងធូលី អនកចុះកិចចសនយរតូវធនថ ករងរសងសង ់ មនិបងកជសេមលង 
និងធូលីែដលបណត លឲយមនេរគះថន កេ់ឡយ។ សំភរៈសំណង់
រតូវទុកេនកនុងទីតងំ េដយមនកែនលងទុកដករ់តឹមរតូវ ឧបករណ៍
សំណង ់ ដូចជម៉សីុនេភលង របដបល់យេបតុង រតូវមនសភព
លអ ែដលមនិបេញច ញសេមលងខល ងំេពក។  

របសិនេបសកមមភពរុះេរ បងកជធូលីហុយកនុងខយល់ែដលអចេមល
េឃញ អនកចុះកចិចសនយរតូវផអ កសកមមភពេនះរហូតដល់ (១) ករ
ហុយរតូវបនកតប់នថយដូចជេរបវធិីបញ់ទឹក (២) មន
បេចចកេទសេផសងេទៀតែដលមនិបងករជធូលីហុយកនុងខយល់។  

 

 ទឹកសអ ត និង 
បងគនអ់នមយ័ 

អនកចុះកិចចសនយរតូវផគតផ់គងដ់ល់អនកេធវសំណងដ់ល់ទីតងំ នូវទកឹ
សអ ត (មនសុវតតិភពដល់សុខភព) សំរបពិ់ស។ អនកចុះកិចច
សនយរតូវធនឲយមនបងគនអ់ណមយ័េនទីតងំសំរបអ់នកេធវ
ករសំណង។់ បងគនអ់ណមយ័រតូវេធវឲយអចរុះេរ បន េរបរេណត
កប ់ និង មនភពសអ ត ែដលរតូវឆលងកតក់ររតួតពិនិតយ ពីអនក
អភបិលសំណង ់ មុននឹងសងប់ងគនអ់ណមយ័េនកនុងទតីងំ សំ
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របអ់នកេធវករងរសំណង។់ បងគនអ់ណមយ័រតូវតងំេនេលសពី 
៣០ ែមរ៉ត ពរីបភពទឹកអណតូ ង ឬទឹកេលដី េលកែលងែតសថ នភព
ទីតងំមនិអំេណយផលឲយេគរពចមង យេនះបន។ ជេរមសេផសង
េទៀតនងឹតរមូវឲយមនករយល់រពម និងអនុមត័ពីអនកអភបិល
ករងរសំណង ់ 

 កររខំន៖ អនក
ជិតខង ឬ
ករយិល័យ
ែដលតងំេនជតិ
ខង រតូវរងករ
រខំនេដយ
ករងរសំណង់
ែដលេធវរយះ
េពលយូរ 

អនកចុះកិចចសនយ រតូវេធវសកមមភពេនកនុងេពលេវលសមរសប 
ែដលមនិរខំន ករងរ ឬកររស់េនរបស់អនកជិតខង 

 

 

េរកយករ
សងសង ់

ករសំអតទីតងំ 
សំអតទីតងំ
េរកយករសង
សង ់ នងិកំេទច
កកសំណល់
េចលឲយបន
សមរសប ែដល
មនិបងកេរគះ
ថន កដ់ល់បរដិឋ ន 

អនកចុះកិចចសនយ នឹងសំអតទីតងំយ៉ងយកចិតតទុកដក ់ េហយ
យកេចញនូវកកសំណល់ពសំីណង ់ និងកំេទចេចលេនកែនលងកំ
េទចសំរមែដលមនករអនុញញ តិ។ ករដុតកកសំណស់មនិគួរ
អនុវតតេឡយ។ 
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ឧបបសមព័នឋ ៣  

ធនគរពិភពេលក 

ែខ ឧសភ ២០០៩ 

កំណតេ់ហតុៃនករអនុវតតលអរបេសរ៖ អេបសតុក៖ បញហ សុខភពវជិជ ជីវៈ និងសហគមន ៍

េសចកតសីេងខប 

េគលបំណងៃនកំណតេ់ហតុៃនករអនុវតតលអរបេសរេនះ គឺករបេងកនចេំណះដងឹអំពេីរគះថន កដ់ល់សុខភព 
ទកទ់ងនឹងករបះ៉ពល់សរធតុអេបសតុកកនុងវជិជ ជីវៈ  ផតល់នូវតរងពតម៌នអពីំករអនុវតតលអរបេសជអនតរ
ជតិែដលមន សរមបក់រកតប់នថយេរគះថន ក ់ នងិបងហ ញនូវទិដឋភពទូេទៃនផលិតផលកនុងទីផសរែដល
អចេរបជំនួស។ តរមូវករ េដះរសយេរគះថន កប់ណត លពី សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក មនិែមនជ
របធនបទែវកែញកេទៀតេទ ែតជករពិតែដលបនទទួលសគ ល់ជសកល។ 

ករអនុវតត ទកទ់ងនឹងសរធតុអេបសតុក ែដលជទូេទចតទុ់កជករទទួលសគ ល់ពីធនគរពិភពេលក កនុង
គេរមងែដលគរំទ តមរយះសមបទនកមច ីឬរូបភពេផសងេទៀត រតូវបនេដះរសយកនុងេសចកតីែណនសំតីអំពី 
សុខភពនិងសុវតតិភពទូេទៃនបរដិឋ នរបស់ធនគរពិភពេលក1។ កំណតេ់ហតុៃនករអនុវតតលអរបេសរេនះ ផត
ល់ជសរបន នងិ បរបិទ កនុងេសកតីែណនសំតីអំព ីសុខភព និងសុវតតិភព បរដិឋ ន របស់ធនគរពិភពេលក។ 

ករអនុវតតលអរបេសរ គឺជករបនថយដល់អបបបរមិនូវេរគះថន កចំ់េពះសុខភព ែដលទកទ់ងនឹង សំភរៈ
ែដលមនសរធតុអេបសតុក (ACM) េដយេជៀងវងករេរបរបស់សំភរៈេនះ កនុងករងរសងសងថ់មនិីង
ជួលជុល និង របសិនេបរតូវរបឈមនឹងករដេំឡងសំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក រតូវេគរពតម សតង់

                                               

1 
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$FILE/Fin
al+- 

+General+EHS+Guidelines.pdf  (pp. 71, 91, 94) . 
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ដអនតរជតិៃនករអនុវតតរតឹមរតូវ (អធបិបយេន វគគទី៣) េដមបកីតប់នថយផលបះ៉ពល់។ សរមបរ់គបក់រណី 
អនកឯកេទសែដលទទួលហិរញញបបទនពធីនគរ និង អតិថិជនេផសងៗេទៀតរបស់ធនគរពិភពេលក នងឹេរប
របស់នូវជេរមសៃនសំភរៈេផសងៗ េបអចេធវេទបន។ 

សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុកគួរែតេជៀសវងសរមបសំ់ណងថ់មី រមួទងំសំណងស់រមបស់េរងគ ះ
បនទ នៃ់នេរគះមហនតរយផង។ សរមបក់រជួសជុល កររុះេរ  និង ករេរ សំណងែ់ដលខូចខត េរគះថន កៃ់ន
សរធតុអេបសតុកនឹងរតូវេធវករវយតៃមល នងិ ែផនកររគបរ់គងេរគះថន ក ់រតូវេធវករអនុមត័ ែដលកនុងេនះរមួ
មន បេចចកេទស និង ទីតងំ សំរបបំ់ផល ញេចលផង។ 

សរធតុអេបសតុក និងេរគះថន កសុ់ខភព 

េតអវជីសរធតុអេបសតុក និង េហតុអីវេយងបរមមអពីំករេរបរបស់វ? 

អេបសតុកជសរធតុសថិតកនុងរកុមែរធ៉មមជតិសីលីកតសៃស។ េគធល បេ់របរបស់សរធតុអេបសតុកយ៉ង
េរចនកនុងករផលិតសំភរៈឧសសហកមម និងសំភរៈេរបរបស់កនុងផទះ េដយមូលេហតុថ សរធតុេនះមន
លកខណៈសមបតតិ មនិងយេឆះ មនិចមលងចរនតអគគីសនី និងសីតុណហ ភព ធននឹ់ងកំេដនឹងសរជតិគីម ីនិងមន
ភពសវិតខល ងំ។ បចចុបបននេនះ សរធតុអេបសតុក រតូវចតទុ់កថ ជមូលេហតុបងកជមងេឺផសងៗ នងិជងឺំមហរកី 
េហយចតទុ់កថ េរគះថន កដ់ល់សុខភពេបរសូបចូលតមផលូវដេងហម2។ អងគករពលកមមអនតរជតិ បនប៉ន់
សម នថ កនុងកំឡុងប៉ុនម នទសសវតសចុងេរកយេនះ ទូទងំពិភពេលកមនអនកសល បរ់បមណ ១០០ ០០០នក ់
បណត លពីករបះ៉ពល់សរធតុអេបសតុក3 េហយអងគករសុខភពពិភពេលកបននិយយថ មនមនុសស
របមណ ៩០០០០ ទូទងំពិភពេលកសល បេ់រៀងរល់ ឆន បំណត លពីវជិជ ជវីៈែដលបះ៉ពល់ អេបសតុក4។ មន

                                               

2http://www.who.int/occupational_health/publications/draft.WHO.policy.paper.on.asbestos.related.disea
ses.pdf. See also Stayner L, et al., “Exposure-Response Analysis of Risk of Respiratory Disease 
Associated with 

Occupational Exposure to Chrysotile Asbestos.” Occupational Environmental Medicine. 54: 646-652 
(1997). 

3  http://www.ilo.org/wow/Articles/lang--en/WCMS_081341 
4 http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf 
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របមណ ៩០% ៃន ផលិតផលសៃសអេបសតុក5 នេពលបចចុបបនន ជរបេភទ សៃស (chrysotile) ែដលេរប
កនុង  សំភរៈសំណង ់សីុមង៉ត់-៍អេបសតុក (A-C)៖ បនទះ A-C លត និងមនចងអូរ បំពង ់A-C និងធុងទឹក A-C
។ ផលិតផលេផសងេទៀតែដល ផលិតមនសរធតុ អេបសតុករមួមន ែសបករហវ ងំយនយនត ែសបកអំពីយ៉ 
ដំបូល និងរទនប។់  េទះជេពលបចចុបបននេនះ សរធតុអេបសតុក ពបិកនឹងេរបរបស់កនុងសំភរៈសំណង ់ 
េរកែតអំពី ផលិតផល សីុមង៉ត់-៍អេបសតុក េគែតងេឃញវេនអគរចស់ៗ កនុងទំរងជ់សំភរៈៃផទរបរងឹ 
របពន័ឋទបក់រចំលងកេំដ  សំភរៈកំរលមនិរងឹ និង របស់របេផសងៗេទៀត។ ករែថទ ំនិងកររុះេរ សំភរៈទងំ
េនះរតូវេធវតមបំរមៃន ករេធវេដយលកខណ័ពិេសស។ 

េដយមូលេហតុ េរគះថន កសុ់ខភព ែដលទកទ់ងនឹងករបះ៉ពល់សរធតុអេបសតុកនេពលបចចុបបននរតូវ
បនទទួលសគ ល់ជសកល អងគករសុខភព នងិ ពលករ ពិភពេលក វទិយសថ នរសវរជវ និង រដឋ ភបិល
មយួចនំួន បនេធវបំរមជផលូវករ អំពីករេធវពណិជជកមម សរធតុអេបសតុក (អន របអបទ់ី១) េហយេគជំរុញ 
ឲយមនសតងដ់ជតិ េដមបកីរពរអនកេធវករ និងរកុមរគួសរ និងសហគមន ៍ែដលបនបះ៉ពល់នឹង សរធតុអ
េបសតុក តមរយះ សទឋិសញញ អនតរជតិ6។ 

រប អ ប់ ទី១  បំ រ ប់ េរប រប ស់ ស រ ធ តុ អេប សតុក  

និ ង ផ លិត ផល ម ន ស រ ធ តុ អ េប សតុក  

បំរមជសកលអំពីករេរបរបស់សរធតុអេបសតុកជលកខណៈពណិជជកមម រតូវបនជំរុញេដយ សហពន័ឋ 
ពលករ សំណង ់និង ជងេឈ  សហពន័ឋអនតរជតិៃនពលករករងរែដក សហពន័ឋពណិជជកមមអនតរជតិ រដឋ ភិ
បលបរងំ  រកុមអនកវទិយសរសត (Colleguim Ramazzini)។ រដឋជសមជិកសហគមនអឺុ៍រុប នងិ ៤០ 
របេទសេទៀត ទូទងំពិភពេលក (េសចកតីបែនថមទី១) បនហមរគបរូ់បភពៃនករេរបរបស់សរធតុអេប
សតុក រមួទងំសៃស chrysotile7។ នែខមថុិន ឆន  ំ២០០៦ សននិសិទឋទូេទៃន អងគករពលកមមអនតរជតិ បន

                                               

5 Asbestos defined in Castleman, B. Asbestos: Medical and Legal Aspects 5th Ed. New York: Aspen, 
2005, 894 pp.   

6 ILO Asbestos Convention No. 162, (see http:www.ilo.org/ilolex or 
http://www.itcilo.it/actrav/osh_es/m%F3dulos/legis/c162.htm) 

7 http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf.  Directive 
2003/18/EC of the European Council and Parliament amending Council Directive 83/477/EEC,  and 
Directive  99/77/EEC 
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អនុមត័េលដេំណះរសយ “េលកកំពស់ករលបប់ំបត ់រគបទ់ំរង ់ៃនសរធតុអេបសតុក នងិ សំភរៈែដលមន
សរធតុអេបសតុក”. 

• Landrigan PJ, Soffritti M.  “Collegium Ramazzini Call for an International Ban on 
Asbestos.” Am. J. Ind. Med.47: 471-474 (2005). 

• បំរមអនតរជតិ េលខធិករដឋ នជតិតមដន បរំបអ់េបសតុក http:// 
ibassecretariat.org./lka_alpha_asb_ban_280704.php 

• សននិសិទឋទូេទ ៃនអងគករពលកមមអនតរជតិ អំពីដំេណះរសយ អំពីសរធតុ អេបសតុក ,” Provisional 
Record, International Labor Conference, Ninety-fifth Session, Geneva, 2006, Item 299, 
pp. 20/47-48. 

• អងគករសុខភពពិភពេលក
http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf 

បញហ សុខភពទកទ់ងនឹង ផលិតផលមនសរធតុអេបសតុក 

េរគះថន កសុ់ខភពបណត លពីកររសូបចូលតមផលូវដេងហមៃនធូលីអេបសតុករមួមន ជងំឺបណត លពីអេបសតុក 
ជំងដឺំេបសួត និងទរំងេ់ផសងៗៃនជំងឺមហរកី (រមួមន មហរកីសួត និង មហរកីេរសមសួត នងិ េរសម
េពះេវៀន)8។ ជំងឺទងំេនះែតងែតេកតេឡងកនុងកំឡុងេពលែវងរហូតដល់ទសសវតសេរកយពកីរបះ៉ពល់សរ
ធតុអេបសតុក។ ជងំឺ Mesothelioma ែដលជដុំពកែតមយួ បងកពីករបះ៉ពល់សរធតុអេបសតុក បនេកត
េឡងកនុងចំេណមសមជិករគួសររបស់អនកេធវករងរ ែដលបនបះ៉ពល់ធូលីជបសំ់េលៀកបំពកគ់ត ់េហយ
េកតកនុងចេំណមអនកជិតខង ៃនទីតងំែដលមនករហុយកនុងខយល់ៃនសរធតុអេបសតុក9។ 

                                               

8 http://www.euro.who.int/document/aiq/6_2_asbestos.pdf 
9 “Asbestos.” World Health Organization IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans/ 

Overall Evaluations of Carcinogenicity: An Updating of IARC Monographs 1 to 42, Suppl. 7. Lyon: International 

Agency for Research on Cancer, 1987, pp. 106-116. 

10 Wagner JC, Berry G, Skidmore JW, Timbrell V. “The Effects of the Inhalation of Asbestos in Rats.” Br. J. 

Cancer 29: 252-269 (1974). 
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ករពិេសធនេ៍លសតវបងហ ញថ កររសូបចូលបរមិណេរចនៃនសរធតុអេបសតុករគបរូ់បភព អចបណត ល
ឲយេកតជំងមឺហរែីតកនុងរយះេពលរបេ់ម៉ងប៉ុេណណ ះ10។ កណំតរ់ត មនកំរតិអេបសតុកកនុងខយល់េរចនបំផុត
បនេឃញ េនកែនលងែដលេរបរបស់ឧបករណ៍ថមពលេដមបកីត ់ផលិតផល A-C និងកិនេធវែសបកហវ ងំ។ 
សរមប ់អេបសតុក chrysotile ែដលេឃញញឹកញបន់ឹងេរចនរបេភទ មនិែមនមនិមនករបះ៉ពល់េសះេនះ
េទ ែតបនបងហ ញថ មនិមនេរគះថន កប់ងកជជំងឺមហរកីេឡយ។ 

សំភរៈសំណងគ់ឺជបញហ ពេិសស ពីេរពះមនមនុសសជេរចនេធវករងរសំណង ់ករលំបកកនុងកររគបរ់គង 
េហយករបះ៉ពល់ជបនតបនទ ប ់ េដយសំភរៈែដលេននឹងកែនលង មនករែកលំអ ជួសជុល និងកំេទ
ចេចល11។ 

ករសត រេឡងវញិ នងិជួសជុល អគរែដលមនសំភរៈមនសរធតុ A-C កអ៍ចបណត លឲយមនេរគះថន ក់
ដល់អនកេនកនុងអគរេនះផងែដរ។ បែនថមពេីលបញហ ែដលបណត លពីផលិតផលពណិជជកមមែដលមនសរ
ធតុ អេបសតុក  សរធតុេនះកម៍នលយឡំេននងឹ ែរ ៉ថម  សរជតិ talc, vermiculite, ែដក សរធតុមន
តៃមល និង ែរេ៉ផសងៗេទៀត។ ទងំេនះអចបងកជេរគះថន កដ់ល់សុខភព ដល់កមមករ និង អនករស់េន ជិតតំបន់
ជីកែរ ៉នងិកនុងករណីខលះ កនុងករផលិត និង ករេរបរបស់ ផលិតផល ែដលេធវពីែរទ៉ងំេនះ។  េទះជេគដឹង
ថ អេបសតុក ជមូលេហតុបងកជំងឺ មហរកី េពលរសូបចូលតមខយល់ដេងហម ែតេគមនិដងឹថេតវបងកមហរឬី
េទេពល េលបចូលតមទឹក12 េទះជបំពងទ់ឹកសតងដ់ បនសរេសរថ បំពងសីុ់មង៉ត់-៍អេបសតុក បែមលងទឹកជ
សរធតុកត1់3។ 

តមទសសនៈភពសអ តៃនឧសសហកមម សរធតុអេបសតុក បងកផលបះ៉ពល់ ជែខសសងវ ក ់ចបពី់េពលជីកែរ ៉
រហូតដល់េពលបំផល ញេចលេដយកបក់នុងដីវញិ ឬកេ៍ចលេនទីតងំែដលមនិអនុញញ តិ។  េនកនុងដីមនករ
បះ៉ពល់ដល់ អនកវជិជ ជីវៈ និង សហគមន ៍។ អនកេធវករអណតូ ងែររ៉តូវបះ៉ពល់នឹងសរធតុសៃស េនេពលចំ រ

                                               

10 Wagner JC, Berry G, Skidmore JW, Timbrell V. “The Effects of the Inhalation of Asbestos in Rats.” Br. J. 

Cancer 29: 252-269 (1974). 
11 International Program on Chemical Safety, “Conclusions and Recommendations for Protection of Human 

Health,” 

Chrysotile Asbestos, Environmental Health Criteria 203. Geneva: World Health Organization, 1998, p. 144. 
12 http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/a68673_guidelines_3.pdf 
13 http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/a68673_tech_aspects_4.pdf 
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ញ់ ែរៃ៉នសរធតុមនតៃមល រកុមរគួសររបស់េគ បនរសូបចូលតមខយល់ដេងហមនូវ សរធតុសៃស ែដលជប់
នឹងសំេលៀកបំពករ់បស់ពួកេគ កមមករេនកែនលងកិន និង េនេរងចរក េធវផលិតផលមនសរជតិសៃស និង 
រកុមរគួសររបស់ពួកជ ជអនកបះ៉ពល់េដយមនិផទ ល់។ សហគមនក៍នុងតំបនែ់រ ៉ សិបបកមម និង េរងចរក រតូវ
បនបះ៉ពល់តមរយះកកសំណល់ េកមងៗេលងេនគំនរ និង ទីធល សលែដលមនករបះ៉ពល់  ករដឹក
ជញជូ នសរធតុសៃស និង ផលិតផល បនឆលងដល់ផលូវគមនគមន1៍4។  

អនកផតតផ់គងសំ់ភរៈ េពល ដំេឡង ជួសជុល និង រុះេរ  សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក បនបះ៉ពល់កនុងកំ
ឡុងេពលេធវករងរ  េដយេគបនឈរេនែកបរេដយមនិមនករករពររតមឹរតូវ។ េនរគបដំ់ណកក់លៃន
ករបំផល ញេចលកកសំណល់ អេបសតុក មនិរតឹមែតបះ៉ពល់ដល់កមមករេធវករផទ ល់ប៉ុេណណ ះេទ ែតបះ៉ពល់
ដល់អនករស់េនជិតខង េនេពលែដលសរធតុសៃស បនកល យជធូលីហុយ េរពះមនិមនកររគបរតឹម  ត ្
រូវ។ ជចុងបញចប ់េដយសរអវតតមន ៃនមេធយបយ ដកេចញនូវ សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក ពកីនុង
ចរនតៃនសំរម និងមនិមនករកេំទចេចលរតឹមរតូវ  វដតបះ៉ពល់ែតងែតេកតដែដលៗ េពលែដលសំភរៈេបះ
េចលរតូវបនេរ សមកេរបរបស់វញិ15។ 

កំេណ នករេរបរបស់សរធតុសៃសអេបសតុក 

                                               

14 Jones, Robert “Living in the Shadow of the Asbestos Hills (The Need for Risk Based Cleanup Strategies for 

Environmental Asbestos Contamination in South Africa).” Environmental Exposure, Crisis Preparedness and 

Risk 

Communication, Global Asbestos Congress, Tokyo, Japan, November 19 - 21, 2004.  

http://park3.wakwak.com/~gac2004/en/index_abstract_e.html. See also Oberta, AF “Case Study: An 

Asbestos Cement Plant in Israel -- Contamination, Clean-up and Dismantling.” Hellenic Asbestos  Conference,  

Athens, Greece, October 29 - 31, 2002. 

http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_hellen_asb_conf_rep.htm 

 
15 Boer, A.M., L.A. Daal, J.L.A. de Groot, J.G. Cuperus “The Combination of the Mechanical Separator and the 

Extraction Cleaner Can Process the Complete Asbestos-containing Waste-stream and Make it Suitable for 

Reuse.” 
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មនកររកេឃញថ បនទ បព់ីថយចុះនទសសវតសឆន  ំ១៩៩០  ករេរបរបស់សរធតុអេបសតុក មនករេកន
េឡងជសកលសេឡងវញិ។ ករសិកស16ថមីៗេនះបនបងហ ញថ មនករេកនេឡង ៥៩% គិតជេតន បន
េរបរបស់កនុងរបេទសចំននួ១២ ពីឆន  ំ២០០០ េទ ២០០៤។ 

  

                                               

16 R. Virta, US Geological Survey, 2007. 
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សិទឋសិញញ អនតរជត ិនិង សតងដ់ សរមបក់រេធវករងរ ជមយួសរធតុអេបសតុក 

សិទឋិសញញ អនតរជតិ 

អងគករពលកមមអនតរជត ិ បនេរៀបចំ សិទឋិសញញ សតីអំពីអេបសតុក (C162) នឆន  ំ ១៩៨៦ េដមបេីលកកពំស់ 
ចបប ់និងេសចកតែីណនថំន កជ់តិ សំរប ់ករពរ និង រគបរ់គង និង ករករពរអនកេធវករ ចេំពះេរគះថន ក់
សុខភព បណត ល់ពីករបះ៉ពល់េដយវជិជ ជវីៈនឹងសរធតុអេបសតុក17។ សិទឋិសញញ  េលកេឡងពីបរបិទៃន
ករអនុវតតរតឹមរតូវ៖ វសិលភព នងិ និយមនយ័ េគលករណ៍ទូេទ ករករពរ និង មេធយបយករពរ  ករ
អេងកតបរដិឋ នករងរ និង សុខភពអនកេធវករងរ។ នែខ េមស ឆន  ំ២០០៨ មនរបេទសចំននួ ៣១ បនចុះ
ហតថេលខ េលសិទឋិសញញ 18 កនុងេនះមនរបេទសចំននួ ១៧ បនហមសរធតុអេបសតុក។ 

តរមូវករមយួចំនួនៃនសិទឋិសញញ អេបសតុករបស់អងគករពលកមមអនតរជតិរមួមន៖ 

•••• ករផតល់សំេលៀកបំពកក់រងរេដយ និេយជក 
•••• បនទបផ់ល ស់សំេលៀកបំពក ់ពីរដណំកក់ល និង កែនលងលងសំអត េដមបកីរពរករជបធូ់លីមកផទះ 
•••• បណតុ ះបណត លដល់កមមករ អំពីេរគះថន កដ់ល់សុខភព ចំេពះបុគគលផទ ល់ នងិ រកុមរគួសរ 
•••• ពិនតិយសុខភពកមមករ ជបនតបនទ ប ់
•••• តមដន គុណភពខយល់កនុងបរដិឋ នករងរ េដយទុកទិនននយ័រយះេពល ៣០ឆន  ំ
•••• េរៀបចំែផនករ ករងរ មុនកររុះេរ  េដមបកីរពរកមមករ និងផតល់វធិីកេំទចេចលកកសំណល់រតមឹរតូវ 

និង 
•••• ផតល់ករករពរ កុំឲយមនករ គុំគួនសងសឹក និងវធីិដកវ់និយ័ ដល់កមមករែដលដកខលួនេចញពីករងរ 

េដយមូលេហតុេគេជឿថនឹងមនេរគះថន កធ់ងនធ់ងរដល់សុខភព 

                                               

17 www.ilo.org/ilolex 
18 http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm  
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សតងដ់ៃនករគតិគូ កនុងករេធវករងរបព៉ល់ និង ករេធវលទឋកមម សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក ជេរឿ
យៗមនអនុវតតនក៍នុងគេរមងជេរចន។ បរបិទជទូេទសរមបស់តងដ់មូលដឋ នបងហ ញេន េសចកតីបែនថមទី
៥។ 

សតងដ់អនតរជត ិនិង េសចកតីែណនថំន កជ់តិ 

សតងដ់ និង េសចកតីែណន ំសរមបក់រេធវករងរទកទ់ងនឹង សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក បនេចញផសយ
េដយអងគករមនិែមនរដឋ ភបិល នងិ ភន កង់ររដឋ ភបិលជេរចន។ េសចកតបីែនថមទី៣ បងហ ញតរងៃនរបភព
ឯកសរ រមួមនអងគករអនតរជតិ (WHO, ISO, ASTM) និងរដឋ ភបិលជតិ (UK, US, Canada, South 
Africa)។ របភពឯកសររមួមន េសចកតែីណន ំសតងដ់ ែដលនយិយពី ករែណនសំំរបក់រងរ ករេធវអេងកត 
កំណតប់ងហ ញ កររសវរជវ ករែថទ ំករសត រេឡងវញិ ករជួសជុល រុះេរ  និង ករកំេទចកកសំណល់។ គ
នលឺះសំខន់ៗ ែដលបនពិភកស កនុងសតងដ់ និង ករែណនទំងំេនះរមួមន៖ 

ទហំំៃនេរគះថន កវ់ជិជ ជវីៈទហំំៃនេរគះថន កវ់ជិជ ជវីៈទហំំៃនេរគះថន កវ់ជិជ ជវីៈទហំំៃនេរគះថន កវ់ជិជ ជវីៈ    េរគះថន កសុ់ខភពមនិរតឹមែតជលកខណៈសមបតតរិបស់សំភរៈែដលមនសរ
ធតុ អេបសតុកប៉ុេណណ ះេទ ែតវឆលុះបញច ំងនូវ របេភទករងរែដលបនេធវ វធីិរគបរ់គងែដលបនអនុវតតន។៍  
េទះជផលិតផល A-C ជធមមជតិហកដូ់ចជមនេរគះថន កតិ់ចជង សំភរៈករពរករចំេហះ ករតមដន
គុណភពខយល់បនបងហ ញថ ករកតផ់ទ ងំ សំភរៈ A-C សងួតេដយម៉សីុន អចមនបរមិណករហុយសរ
ធតុសៃស េរចនេលស ករខត ់សំភរៈករពរចំេហះ ែដលេសម។ ទំនកទំ់នងរវង របេភទផលិតផល A-
C របេភទករងរែដលេធវ និង វធិីសរសតរគបរ់គងធូលីហុយ គឺជចំណុចសំខន ់(ដូចមនពិភកសេន ASTM 
E2394 និង HSG189/219)។ 

កររគបរ់គងផលកររគបរ់គងផលកររគបរ់គងផលកររគបរ់គងផលបះ៉បះ៉បះ៉បះ៉ពល់នងឹ ពល់នងឹ ពល់នងឹ ពល់នងឹ ធូលីសរធតុសៃសកនុងខយល់ធូលីសរធតុសៃសកនុងខយល់ធូលីសរធតុសៃសកនុងខយល់ធូលីសរធតុសៃសកនុងខយល់        េដសរធតុអេបសតុក មនេរគះថន កជ់
ពិេសសតមរយះកររសូបចូលតមខយល់ដេងហម ដូចេនះេគលបំណងជមូលដឋ នៃន ករែណន ំនិង សតងដ់ 
គឺកររគបរ់គង កហំបៃ់នធូលីអេបសតុកេនកនុងខយល់ែដលដកដេងហមេដយ កមមករ នងិមនុសសេផសងេទៀត។ កំ
រតិកណំតៃ់នកំហបក់នុងខយល់ៃនធូលីអេបសតុក បនកំណតេ់ដយករែណន ំ េនបណត របេទសជេរចន 
សរមបក់មមករ ែដលេធវករងរបះ៉ពល់ និងសំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក ទងំេនះមនិមននយ័ថ 
បនលុបបំបតេ់រគះថន កេ់ដយជំងឺបងកេដយអេបសតុកទងំរសុងេនះេទ ែតបនកតប់នថយេរគះថន កេ់នះ។ 

                                               

19 អនេសចកតីបែនថម៣ 
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កំរតិបះ៉ពល់ ដល់មនុសសដៃទេទៀតេរកពីកមមករ រមួមន អនករស់េនកនុងអគរ និង រកុមរគួសរ និង សហគម
ន ៍មនកំរតិទបជងរកុមកមមករ េហយមនភពខុសគន រវង មនុសសចស់ នឹងេកមង ផងែដរ ។ 

 

ករវស់ែវង កំរតិបះ៉ពល់ៃនធូលីអេបសតុកកនុងខយល់ករវស់ែវង កំរតិបះ៉ពល់ៃនធូលីអេបសតុកកនុងខយល់ករវស់ែវង កំរតិបះ៉ពល់ៃនធូលីអេបសតុកកនុងខយល់ករវស់ែវង កំរតិបះ៉ពល់ៃនធូលីអេបសតុកកនុងខយល់        ករកំណតក់រំតិៃនករបះ៉ពល់ បងហ ញតមរយះ 
សំណកខយល់កនុងតំបនែ់ដលកមមករដកដេងហម ឬកនុងទីតងំែដលជនបះ៉ពល់រស់េន ជមយួនឹងករវភិគ
សំណក េដយ មរីកូទសសន ៍អុបទកី ឬេអឡិចរតូនកិ បរយិយ កនុងេសចកតបីែនថម៣។ ពធិីសរកតប់នថយ សំ
របក់រសេរមចចិតតថ អគរនឹងរតូវេរបរបស់េឡងវញិ េរកយពីសរធតុអេបសតុក បនកតប់នថយ។  

វធីីវធីីវធីីវធីីកេំទចេចលរតមឹរតូវកេំទចេចលរតមឹរតូវកេំទចេចលរតមឹរតូវកេំទចេចលរតមឹរតូវ        វធីិកេំទចេចលសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក ជករសំខនណ់ស់ មនិរតឹមែត
ករពរ សហគមន ៍និងបរដិឋ នេទ ែតករពរដល់ករេរ សសំរម នងិ ករេរបេឡងវញិ នូវកកសំណល់ែដលរុះ
េរ ។ សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក រតូវដឹកជញជូ នេដយដកឧ់បករណ៍បិតជិតមនិេលចធល យ េដមបធីនសុវ
តតិភពដល់ករកបក់នុងដី ករពរករេលចធល យេទកនុងខយល់ ឬកនុងទឹក។ តរមូវករដូចគន េនះ រតូវអនុវតតន ៍េន
ទីតងំ ែរ ៉  សិបបកមម និង ឧសសហកមម ែដលកែនលងេនះផលិតនូវសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក (អនករ
ែណន ំEPA NESHAP េសចកតបីែនថម៣) 

ករដកឹជញជូ នករដកឹជញជូ នករដកឹជញជូ នករដកឹជញជូ នកកសំណល់ឆលងរពំកកសំណល់ឆលងរពំកកសំណល់ឆលងរពំកកសំណល់ឆលងរពំែដនែដនែដនែដន        កកសំណល់ អេបសតុក (ធូលី និងសរធតុសៃស) រតូវបនចតថ់ 
ជកកសំណល់េរគះថន ក ់េរកមសទិធសញញ  បែសល សតីអំពី កររគបរ់គង ករដឹកជញជូ នកកសំណល់ឆលងរពំ
ែដន និង ករកេំទចេចល។  សិទធិសញញ បែសល តរមវូឲយេរបរបស់ យនតកររពមេរពៀងជមុន សំរបក់រដឹក
ជញជូ នកកសំណល់របេភទេនះឆលងរពំែដនអនតរជតិ។ ករដឹកជញជូ នេដយមនិមនកិចចរពមេរពៀងជទេងវខុស
ចបប។់ ភគីទងំអស់ រតូវធនថ កកសំណល់រតូវបនកំេទចេចលកនុងែបបបទែដលមនិបះ៉ពល់ដល់បរដិ ្
ឋន (កររគបរ់គងយ៉ងតងឹរងឹ រតូវអនុវតតន ៍ចបពី់េពល បេងកតកកសំណល់ ទុកដក ់ដឹកជញជូ ន សំអត េរប
េឡងវញិ ផលិតេឡងវញិ និង ករកំេទចេចល20) 

ករកណំត ់ផលិតផលអេបសតុកករកណំត ់ផលិតផលអេបសតុកករកណំត ់ផលិតផលអេបសតុកករកណំត ់ផលិតផលអេបសតុក        ផលិតផល A-C រមួមនបនទះលត បនទះចងអូរ េរបសំរបេ់ធវដំបូល ធុង
ដកទ់កឹ នងិ រកសសំពធ បំពងទឹ់ក បំពងលូ់។ េនរបេទសមយួចំនួន សរធតុអេបសតុកអចេរបរបស់ជ 

                                               

20 See Basel Convention Secretariat http://www.basel.int/ 
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ផទ ងំេធវជញជ ំង េរសមៃដធនក់ំេដ និង សំេលៀកបំពកស់រមបេ់របេនឧសសហកមម  ែសបកហវ ងំ និង អំរពយ៉ី 
រទនប ់ សំរបយ់នយនុត21។ បនទះករពរចមលងកំេដ ែដលមនសរធតុអេបសតុក ថន បំញ់ែដលមនសរ
ធតុអេបសតុក សំរបេ់របរបស់ររងំករចមលងកំេដ និង បងអនសំ់េលង រតូវបនេគេរបរបស់ជសកល នទ
សសវតស ១៩៧០ េហយរតូវែតមនកររុករកេនកនុងគេរមងទងំឡយែដលទកទ់ងនឹង បំពងក់ំេដ នងិករចំ
លងកេំដ។  ឧបករណ៍ករពរករចំលងកំេដ ចបព់ីមុនឆន  ំ ១៩៨០ រតូវសនមតថ មនសរធតុអេបសតុក 
េលកែលងែតករវភិគបញជ កថ់មនិមន។ វធិេីរបមរីកូទសសន ៍ វភិគសំណករកវតតមនៃនអេបសតុក មន
យ៉ងសំបូរែបបេនរបេទសឧសសហកមម េហយតៃមលកម៍និៃថលែដរ  ករវភិគេនះមនតចិតូច េនរបេទសមនិ
ទនអ់ភវិឌឍន។៍ េនរបេទសកំពុងអភវិឌឍនសំ៍ណករបែហលជអចេផញរេទបរេទសេដមបេីធវករវភិគ  ផទុយ
េទវញិករបណតុ ះបណត លរបែហជអចេធវបនចំេពះមនទរីពេិសធនក៍នុងរបេទស។ 

ករបណតុ ះបណត លករបណតុ ះបណត លករបណតុ ះបណត លករបណតុ ះបណត ល        ជករមនិអចេធវបនេឡយសំរបក់រេផត តសំខនហ់ួសេហតុេពក េលសរៈសំខន់
ៃនករ     បណតុ ះបណត ល សរមបេ់ធវករងរជមយួ សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក កនុងសមតថភព- 
ទកទ់ងនឹងករ អេងកត ករែថទ ំកររុះេរ  ឬកវ៍ភិគេដយមនទីរពិេសធន។៍  រយះេពល និង មតិក ៃនករ   ប
ណតុ ះបណត ល អរស័យេលរបេភទករងរ ែដលបុគគលនឹងេធវ។ កររគបរ់គងគុណភព និង េតសតរបសិទឋភព
ៃនមនទីរពិេសធន ៍នងិករវភិគបុគគល កជ៍កតត សំខនផ់ងែដរ។ 

១ ជេរមសជនួំស សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក 

កររកីរលដលៃនទីផសរ 

ជេរមសែដលមនសុវតតិភពជង សរមបជ់នួំស ផលិតផលរគបរ់បេភទៃនសរធតុអេបសតុក កំពុងែតមន
េរចនេឡង (អន េសចកតីបែនថម៤)។ ទងំេនះរមួមន ផលិតផលសីុមង៉ត់ស៍ៃស េរបរបស់សរធតុសំេយគ 

                                               

21 In 2004, Russia, China, India, Kazakhstan, Thailand, and Ukraine together accounted for about three-quarters 
of world asbestos consumption. Other major consumers of asbestos are Iran, Brazil, Vietnam, and Indonesia. 
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ៃនសៃសបែនល និង សៃសសំេយគ េហយនិងផលិតផលេផសងេទៀតែដលសរមបេ់របរបស់កនុងេគលបំណង
េនះ22។ អងគករសុខភពពិភពេលកកំពុងសកមមចូលរមួករករវយតៃមលជេរមសជនំួសេនះ23 

តៃំល និងទិននផល 

ផទ ងំហវរីបូសីុមង៉ត់ស៍រមបដ់ំបូល េរប ប៉ូលីវនីលី អកុល (PVA) ឬក ៍ប៉ូលីរបូពីែឡន សំេយគ ជមយួ ែសលុ
ឡូស បចចុបបននមនតៃមល ផលិត ១០-១៥% េលស ផទ ងំ A-C។ ផទ ងំដំបូល ផលិតពី ប៉ូលីរបូពីែឡន ែសលុឡូ
ស មនតៃមលេលស ផទ ងំដំបូល A-C ១២% ែតមនភពអសច រយេដយមនិមនផលបះ៉ពល់។ ផទ ងំ ហវីរបូសីុមង៉់
ត ៍ មនិមនអេបសតុក មនទំងនរ់សល មនិរសួយ  មនភពងយរសួលេរបែដកេគល ជងផទ ងំ A-C ។ 
កំេណ នតៃមលទូេទ សរមបស់ងសងអ់គរ ែដលេរបរបស់សំភរៈមនិែមនអេបសតុក គឺជករេកន សរមប់
ភពៃនសអ តបរដិឋ ន កនុងករដំេឡង ែថទ ំជសួជុល ករមនិមនេរគះថន កជ់បនតបនទ ប ់េលកមមករសំណង ់នងិ
អនករស់េន និង ករកតប់នថយករចំណយ សរមបយ់កកកសំណល់េចញ និងកំេទចេចល។ តៃមលផលិតឥដឋ
ដុំតូច េថកជង ផទ ងំ A-C េហយអច េធវេនេរងផលិតជិតទីតងំសងសង ់េដយេរបរបស់វតថុធតុេដម និង 
ផលិតករេនតមសហគមន ៍ េសហុយដកឹជញជូ នមនករថយចុះ។  េធៀបនឹងបំពង ់ A-C  បំពងែ់ដកងយ
រសួលដឹកជញជូ ន និងងយដំេឡង មនិងយែបក និងរទនំឹងសំពធ និងេរបបនយូរជង។ 

២ វធិីសរសតរបស់ធនគរពិភពេលក ចំេពះេរគះថន កសុ់ខភព បណត លពីសរធតុអេបសតុក 

                                               

22 7.  The U.K. Health and Safety Executive commissioned a report that concluded that the main replacement 

fibrous 

materials for asbestos in fiber-cement products and brakes are less hazardous than chrysotile asbestos. See 

Harrison PTC, et al. “Comparative Hazards of Chrysotile Asbestos and Its Substitutes: A European Perspective.” 

Envir. 

Health Persp. 107: 607-611 (1999). http://www.ehponline.org/members/1999/107p607-611harrison/harrison- 

full.html 

23 http://www.who.int/ipcs/assessment/asbestos/en/ 
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េសចកតែីណនរំបស់ធនគរពិភពេលកសតីអំព ី សុវតតិភពសុខភពនិងបរដិឋ ន ជឯកសរបេចចកេទសសំរប់
េយង េដយមនឧទហរណ៍ទូេទ និង ពិេសសសំរបឧ់សសហកមម អពីំករអនុវតតរតមឹរតូវៃនឧសសហកមមជ
អនតរជតិ (GIIP)24។ 

ចំេពះ គេរមងមនសមជិក មន កឬ់េរចននកពី់ធនគរពភិពេលក  េសចកតីែណន ំសតីអំពីសុវតតិភព សុខ
ភពនងិបរដិឋ ន រតូវបនេរបរបស់ ែដលជតរមូវករតម េគលនេយយនិងសតងដ់របស់ធនគរ។ េសចកតី
ែណន2ំ5សតីអំពី សុវតតិភព និងបរដិឋ ន បញជ កច់បស់ថករេរបរបស់ សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក គរួ
េជៀសវងសំរប ់អគរថមី និង សំណងថ់មី ឬក ៍ជសំភរៈថមសំីរបស់កមមភពែកលំអ ជួសជុលអគរ។ សំរប់
េហដឋ រចនសមពន័ឋចស់ែដលមន សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក  រតូវេរៀបចំែផនកររគបរ់គងសរធតុអេប
សតុក ែដលបងហ ញយ៉ងចបស់ពីទីតងំ ៃនសរធតុអេបសតុក សថ នភព (ជទរមងផុ់យរសួយ ឬករអចបងក
ជធូលីហុយ) យនតករតមដនសថ នភព យនតករចូលេទទីតងំែដលមនអេបសតុកេដមបេីជៀសវងករខូច
ខត េហយនិងករបណតុ ះបណត លបុគគលិក អនកែដលនឹង េទេធវករងរផទ ល់ជមយួសំភរៈមនសរធតុអ
េបសតុក េដមបេីជៀងវងករខូចខត នងិផលបះ៉ពល់។ ករជួលជុល រុះេរ  និង កេំទចេចល អគរចស់ែដល
មនសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក គួរែតអនុវតតេដយ បុគគលិកបនទទួលករបណតុ ះបណត ល26 េធវតមតរមូវ
កររបស់របេទសែដលតងំេន របសិនេបរបេទសេនះមនិមនតរមូវករ រតូវេរជសេរ សយនតករអនតរជតិ
ែដលទទួលសគ ល់27។ ករសំអតទីតងំ កអ៍ចបណត លឲយមនករហុយសរធតុអេបសតុកែដរ ែដលរតូវ

                                               

24 Defined as the exercise of professional skill, diligence, prudence, and foresight that would be reasonably 

expected from skilled and experienced professionals engaged in the same type of undertaking under the 

same or similar circumstances globally. The circumstances that skilled and experienced professionals may 

find when evaluating the range of pollution prevention and control techniques available to a project may 

include, but are not limited to, varying levels of environmental degradation and environmental assimilative 

capacity as well as varying levels of financial and technical feasibility 

25 http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$FILE/Final+- 

+General+EHS+Guidelines.pdf  (pp. 71, 91, 94) 
26 Training of specialized personnel and the maintenance and removal methods applied should be equivalent to 

those required under applicable regulations in the United States and Europe (examples of North American 

training 

standards are available at: http://www.osha.gov/SLTC/asbestos/training.html) 
27 Examples include the ASTM International E1368 - Standard Practice for Visual Inspection of Asbestos 

Abatement Projects; E2356 - Standard Practice for Comprehensive Building Asbestos Surveys; and E2394 - 

Standard Practice for Maintenance, Renovation and Repair of Installed Asbestos Cement Products. 
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ករពរេដយអនុវតតនេ៍ដយបុគគលិកែដលបនទទួលករបណតុ ះបណត ល េដមបកីំណត ់ រកនឹងដកេចញនូវ 
រចនសមពន័ឋែដលមនសរធតុអេបសតុក មុនេពលរុះេរ 28។ 

 

     

                                               

28 http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$FILE/Final+-
+General+EHS+Guidelines.pdf  (pp. 71, 91, 94) 
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េសចកតីបែនថម១ ឯកសរេយងរបសធ់នគរពិភពេលក អំពីសរធតុ
អេបសតកុ 

េគលនេយបយនិងករែណន ំ ឯកសរេយង 

សំភរៈមនសរធតុអេបសតុកគរួេជៀសវងសំរបសំ់ណងថ់មី និង 
សំភរៈថមេីរបសំរបជ់ួសជុល 

• អគរចស់៖ េធវអេងកតអពំី សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក 
និង ែផនកររគបរ់គង 

• ករុះេរ សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក រតូវេធវេដយ បុគគលិក
បនទទួលករបណតុ ះបណត ល តមតរមូវកររបេទសែដល
តងំេន េបមនិមនេទេរជសេរ សយកតរមូវករអនតរជតិ
ែដលទទួលសគ ល់ 

េសចកតែីណន៖ំ េសចកតីែណនទូំេទសរមប ់សុវ
តតិភពសុខភព និងបរដិឋ ន ែខេមស ២០០៧ 
ទំពរ័ ៣៤ និង ៧១ 

 

ឧទហរណ៍ៃនតរមូវកររបស់គេរមង៖ 

• ករវយតៃមលអំពេីរគះថន ក ់េដមបកីំណតទ់ំហំៃនបញហ   ករ
អេងកតេដមបបីនថយករបះ៉ពល់សរធតុអេបសតុក ែផនករ
រគបរ់គង រុះេរ េដយបុគគលិកទទួលករបណតុ ះបណត ល ករ
ហមសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក ែបបបទៃនករងរ រុះេរ  
ដឹកជញជូ ន និងករកេំទចេចល សរធតុអេបសតុក 

• Ukraine -Equal Access to Quality 

Education (Project ID PO77738) 

• KH- Health Sector Support (Project ID: 

P070542) 

• ID- Health Workforce and Services 

(Project. ID: P073772) 

• Changchun, China -TBK Shili Auto Parts 

Co., (IFC, 2005) 
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េសចកតីបែនថម២  តរងពត៌មន អំពីសតង់ដ និង ករែណន ំសរំប់
សរធតុអេបសតកុ 

កំណតសំ់គល់៖ តរងេនះមនិែមនជពតម៌នទងំអស់េនេទ ែតជឧទហរណ៍ៃនពតម៌នែដលមន 

សតងដ់អនតរជតិ 
េគលនេយយបយ និងេសចកតីែណនរំបស់អងគករសុខភពពិភពេលក (www.who.org) 

� www.searo.who.int/LinkFiles/Publications_and_Documents_prevention_guidelines.pdf(p. 70) 

� www.searo.who.int/en/Section23/Section1108/Section1835/Section1864_8658.htm 
អងគករសតងដ់អនតរជតិ  (ISO)  (www.iso.org) 

� ISO 10312 (1995): Ambient air -- Determination of asbestos fibres -- Direct transfer transmission 

electron microscopy method. [Method similar to ASTM D6281] 

� ISO 13794 (1999): Ambient air – Determination of asbestos fibres – Indirect-transfer transmission 

electron microscopy method. 

� ISO/FDIS 16000-7: Indoor air – Part 7: Sampling strategy for determination of airborne asbestos 

fibre concentrations. 

� ISO 8672: Air quality -- Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by 

phase contrast optical microscopy -- Membrane filter method (1993) [Method similar to AIA RTM1] 
សិទឋិសញញ  បែសល សតីអំពីកររគបរ់គង ករដកឹជញជូ នឆលងរពែំដន និងករកំេទចេចល កកសំណល់េរគះថន ក ់

� Basel Convention Secretariat (www.basel.int) 

អងគករពលកមមអនតរជតិ (www.ilo.org) 

� Chemical Safety Card, ICSC 0014: 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/_icsc00/icsc0014.htm 

សហគមន៍អុឺ រ ៉ុប
(europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=3 

2003L0018&model=guichett) 

� ករែណន ំ២០០៣/១៨/EC វេិសធនកមមរបស់រកុមរបឹកសដឹកន ំ18/477/EEC សតីអំពីករករពរអនកេធវករ ពី
េរគះថន កទ់កទ់ងនឹងសរធតុអេបសតុកេនកែនលងករងរ។ (ែខមនិ ២០០៣) េសចកតែីណនរំមួមន៖ 

ករករពរអនកេធវករ បណតុ ះបណត ល ករតមដនសុខភព ករពិនតិយរក សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក 
កំណតេ់ហតុអំពកីរងរអេបសតុក សំណកខយល់ ករំតិភពបះ៉ពល់ ០,១ សៃស / សងទែីមត៉គូប (8-hr TWA) វស់
ែវងេដយ Phase Contrast Microscopy. 

សតង់ដជតិ 



 

Page 73 of 83 

 

ASTM International (www.astm.org) 

� ករែណនសំតីអំពីកររគបរ់គងសរធតុអេបសតុក៖ អេងកត ករដកេចញ និងកររគបរ់គង - កំែណេលកទី២ (មនិ 
២០០៥) អនកនិពនឋ: Andrew F. Oberta, MPH, CIH. Discusses in detail how E2356, E2394 and 
E1368 are used to support an asbestos management program. 

� E2356 ករអនុវតតសតងដ់សរមបសំ់ណងរ់គបរ់ជុងេរជយ ករអេងកតអពីំអេបសតុក ែខកកកដ ២០០៤។ រគបដណ្
តបក់រអេងកតទិនននយ័េដមរគ សរមបក់ររគបរ់គង សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក រមួមន ពិធីសរវយតៃមល 
កំណតអ់ទិភព និងសេរមចចិតត សំរបក់ររុះេរ  េធៀបនឹង ករជួសជុល។ ASTM E2356 ផតល់ពតម៌នអំព ីករ
រគបរ់គងរយះេពលែវងៃនសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក កនុងទនិននយ័េដមរគ និងសរមបេ់រៀបចំែផនករ សំរប់
គេរមងរុះេរ ។  មនចុះនូវយនតករពិសត  និង ឧបករណ៍ (ភគេរចនជឧបករណ៍ ធមមត) រតូវករសំរបយ់ក
សំណក ពីសំភរៈមនសរធតុអេបសតុកែដលសងសយ័។ េពលែដលរកេឃញថសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក
េហយ រតូវេធវករវយតៃមល េតអវីែដលអចទុកេនកែនលង។ ករវយតៃមលបរមិណ អំពសីថ នភព និងផលបះ៉ពល់
អចេកតេឡង ពីសំភរៈរសួយ និង មនិរសួយ ផតល់នូវតរងពតម៌នសំភរៈរតូវដកេចញ និង ទីតងំរបស់វ។ ករ
ប៉នស់ម នថវកិ សំរបក់រដកេចញ ែផអកេលករអេងកតជបរមិណ។ 

� E2394 ករអនុវតតសតងដ់សំរបក់រែថទ ំជួសជុល អគរែដលេរបផលិតផល សីុមង៉ត់អ៍េបសតុក (ែខតុល 
២០០៤)។ អធិបបយអំពីសំភរៈ របតបិតតិករេរគះថន ក ់កររបុងរបយត័ន និងតរមូវករេហដឋ រចនសមពន័ឋ េដយ
មនយនតករលំអិត កនុងេសចកតីបែនថម។ មនិមនបំណង ដេំឡងផលិតផលពីសីុមង៉ត់អ៍េបសតុក សំរបក់រសង
សង ់ជួលជុល ថមី។ 

� E1368 ករអនុវតតសតងដ់ សំរបក់រពិនតិយេមល គេរមងកតប់នថយអេបសតុក (ែខឧសភ ២០០៥)។ ផតល់នូវយនត
ករ េដមបរីគបរ់គង គេរមងរុះេរ  េដមបជីរុំញលទឋភពជបច់ំណតថ់ន ក ់ឆលងកតក់ររតួតពនិិតយ នងិ ភពសអ តៃន
សំណកខយល់។ អធិបបយអំព ីករេរៀបច ំកររុះេរ  និង លកខណៈ និងយនតករៃនកររតួតពនិិតយ។ 

� E2308  ករែណនសំតងដ់សតីអំព ីករកំណត ់ផទ ងំអេបសតុក ៃនអគរ (២០០៥) ផតល់ពតម៌នជអបបបរមិ 
សរមស់សរមួលដល់ ភន កលំ់េនដឋ ន។ 

� D6281 វធិីសរសតេតសតសតងដ់ សរមប ់កំណតក់ំហបអ់េបសតុកកនុងខយល់ េនទីវល និងកនុងអគរ ែដលកំណត់
េដយ Transmission Electron Microscopy Direct Transfer (TEM)។ វធីិសរសតសរមបប់ងហ ញ អេបសតុក និងស
ៃសមនិែមនអេបសតុក កនុងសំណកខយល់  ចំេរះ និង កំណត ់បរមិណសរធតុសៃសតូច េសតង ជង Phase 

Contrast Microscopy ។ 

� D7201 អនុវតតសរមបសំ់ណក នងិកររប ់សរធតុសៃសកនុងខយល់ រមួទងំសរធតុសៃសអេបសតុក េនតម
កែនលងករងរ េដយ Phase Contrast Microscopy (with an Option of Transmission Electron Microscopy) 

� វធីិសសតរចំរុះ NIOSH 7400 and 7402 

អូរសត លី
(www.ascc.gov.au/ascc/AboutUs/Publications/NationalStandards/ListofNationalCodesofPractice.   htm) 

• កររុះេរ  អេបសតុកេដយសុវតតភិព 2nd edition [NOHSC: 2002 (2005)] 
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• កូដអនុវតត សរមបក់ររគបរ់គង និង រតួតពិនិតយ សរធតុអេបសតុកេនតមកែនលងករងរ [NOHSC: 2018 
(2005)] 

អងេ់គលស សុខភព និង សុវតតិភព របតិបតតិករណ៍  (http://www.hse.gov.uk/asbestos/index.htm) 

� ករែណនអំំពី អេបសតុក (http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20062739.htm) 
� Asbestos Essentials (http://www.hse.gov.uk/asbestos/essentials/index.htm). រមួមនែផនកសរមប ់កិចច

ករអនករគបរ់គង វធីិសរសត និង ឧបករណ៍ 
ករផសយរមួមន៖ 

� េធវករងរេនអគរមនសរធតុ អេបសតុក INDG289 08/01 C600. An overview (16 pages) of asbestos 
hazards and precautions 

� MDH100 Surveying សំណក និងករវយតៃមល សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក (២០០១)។ អធិបបយអំព ី
ឧទហរណ៍ និងករបងហ ញននអំពីសំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក និងវធិីសរសតេរជសេរ សសំណក នងិ
ករវភិគ។ MDH100 មនភពរបហករ់បែហលគន នឹង ASTM កនុងករពិភកស ៃនវធិីសរសតេរជសេរ សសំណក 
ឧបករណ៍ កេរៀបចំអេងកត និងវយតៃមលសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក េរបវធីិរបេ់ដយែផអកេលរបេភទ ទំហំៃន
ផលបះ៉ពល់ ទហំំៃផទ និងរបេភទសៃសអេបសតុក។ ឯកសរេនះមនរូបភពជេរចនអំពរីបេភទននៃនសំភរៈ
មនសរធតុអេបសតុកែដលេឃញេនតមអគរ។ 

� HSG189/2 ករងរជមយួ សីុមង៉ត់អ៍េបសតុក (១៩៩៩)។ អធិបបយអំពផីលិផល សីុមង៉ត់អ៍េបសតុក និង វធិីស
រសតកនុងករជួសជុល និងរុះេរ  រមួទងំ កំហបៃ់នសៃសហវីប កនុងបរកិសករពរ និង មនិករពរ។ 

� ករែណនអំំពីកររគបរ់គងសរធតុអេបសតុកេនកែនលងករងរ (២០០២)។ តរមូវករករពរអនកែដលបះ៉ពល់នងឹ
សរធតុអេបសតុក រមួទងំតរមូវករសរមបអ់នកទទួលខុសរតូវែថទ ំជួសជុល ែដលមនិេនកនុងបរេិវញ េដមបី
កំណត ់ករខូចខត និងេរគះថន កែ់ដលអចបណត លពសីរធតុអេបសតុក 

វទិយសថ នជតិវទិយសរសតសថ បតយកមម (http://www.nibs.org/pubsasb.html) 

� ករែណន ំ៖ ករអនុវតត ករងរអេបសតុក O&M េចញផសយេលកទ២ី (១៩៩៦)។ អធិបបយអំព ីករងរកនុងទំហំ
តូច េល សំភរៈមនសរធតុអេបសតុកផុយរសួយ និងមនិផុយរសួយ នងិ ផលិតផលសីុមង៉ត់អ៍េបសតុក 

� ករកត់បនថយអេបសតុ ក កនុ ងកររគប់រគងសំណង់៖ ករែណនំគំរូ  េចញផសយេល ទី៣ (១៩៩៦) 
អធិបបយអំពីគរមូបលង់គេរមង និងករតមដន ែដលអនុវតត េដយករែណនំរបស់សហរដឋអេមរកិ 
និងតរមូវករអនកចុះកិចចសនយរុះេរ ។ 

 វទិយសថ នសតងដ់ Austrian (http://www.on-norm.at/index_e.html) 
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ONORM M 9406 ករេធវករងរជមយួផលិតផលែដលមនសរធតុអេបសតុក ០១ ០៨ ២០០១។ អធិបបយពីពធីិ
សរ និង ែខសសងវ ក ់សរមបវ់យតៃមលសថ នភព និង សៃសហវីបែដលអចហុយេចញ ពីសំភរៈែដលមនសរធតុអេប
សតុក 

សហគមនអ៍នតរជតិ Chrysotile (www.chrysotile.com). [Please note this organization represents asbestos 

industries and businesses 

 

• វធីិសរសតបេចចកេទសែដលផតល់អនុសសន ៍េលខ១ (RTM1) វធិីសរសតននសំរបក់ំណត ់កំហបៃ់នសៃសហវីប 
អេបសតុកកនុងខយល់ េនកែនលងករងរេដយ មរីកូទសសន ៍(Membrane Filter Method). េរបរបស់វធិ ីPhase 
Contrast Microscopy េដមបរីប ់សៃសហវីបកនុងសំណកខយល់ ែដលមនិអចេធវករែញកសៃសហវីបអេបសតុក 
េចញពីសៃសសរធតុដៃទេទៀត។ 

• វធីិសរសតបេចចកេទសផតល់អនុសសន ៍េលខ២ (RTM2)៖ វធិីកំណតក់ំហបស់ៃសហវីបអេបសតុកកនុងខយល់ និងសរ
ធតុេផសងេទៀត េដយវធិីែសកន នឹង មរីកូទសសនេ៍អឡិចរតុង។ វធិីេនះអចរកេឃញសៃសហវីបតូចជងវធិី Phase 
Contrast Microscopy នឹងអចែញកសៃសហវីបអេបសតុកពីសៃសដៃទ។ 

វទិយសថ នជតិអេមរកិសរមបសុ់វតតិភពវជិជ ជវីៈ និងសុខភព (www.cdc.gov/niosh/topics/asbestos) 

� េសចកតែីណនសំរមបសុ់វតតិភពវជិជ ជីវៈនិងសុខភព ទកទ់ងនឹងអេបសតុក 
(www.cdc.gov/niosh/pdfs/0041.pdf) 

� អនុសសនស៍រមបក់រពរ ករបះ៉ពល់វជិជ ជវីៈ(www.cdc.gov/niosh/topics/asbestos/#prevention) 
� Method 7400, Asbestos and other fibers by PCM (1994).Phase Contrast Microscopy method similar to AIA 

RTM1 that counts all fibers greater than 5µm long with a 3:1 aspect ratio 

� Method 7402 Asbestos by TEM (1994). Method using Transmission Electron Microscopy that identifies 

and counts asbestos fibers greater than 5µm long and greater than 0.25µm in diameter with a 3:1 aspect 

ratio 
ភន កង់រករពរបរដិឋ នសហរដឋអេមរកិ (www.epa.gov/asbestos) 

� ពតម៌នរមួមន កររគបរ់គងសំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក េនអគរ សលេរៀន និង ឧសសហកមមយនយ
នត។ រមួមន ករពិនិតយ ករវភិគសំណក ករវយតៃមល សៃស ACBM សកមមភពេឆលយតប របតិបតតិករ និង ករ
សំអតសំណកខយល់ 

� សតងដ់ជតិសរមប ់ករបពុំល នងិេរគះថន កខ់យល់ដកដេងហម Subpart M - Asbestos. 40 CFR Part 61. (1990).  

េសចកតែីណនរំមួមន និយមនយ័ៃនសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក តរមូវករសំរបក់រជួសជុលនិងរុះេរ អគរ 

� មនសរធតុ ACM ករអនុវតតសរមបក់រពរ ធូលីហុយែដលេមលេឃញ ករកំេទេចលកកសំណល់ ACM េន
តំបនសំ់របក់បក់កសំណល់ របតិបតតិករ និងករលបរ់េណត កកសំណល់ 
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� 20T-2003 កររគបរ់គង អេបសតុកេននងឹកែនលង៖ ែកែណនសំរមបម់ច ស់អគរ សរមបរ់បតិបតតិករ និងែថទ ំ
សរមប ់សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក “Green book” (1990) ករែណនរំមួមន កមមវធីិរបតបតតិ និងែថទ ំ
រមួមនករបណតុ ះបណត ល កមមករ ករេរៀបរយរបេភទ O&M ករអនុវតតករងរ និង កររបុងរបយត័នសំរបក់រងរ 
O&M។ 

� EPA-600/R-93/116 វធិីសរសតកំណតរ់ក អេបសតុកកនុងសំភរៈៃនអគរ (១៩៩៣) វធីិសរសតកំណតរ់កេដយ 
Polarized Light Microscopy, Gravimetry, X-ray diffraction and Transmission Electron Microscopy, 
Gravimetry, X-ray diffraction and Transmission Electron Microscopy ករកំណតប់រមិណៃនសំភរៈ
មនសរធតុអេបសតុកកនុងសំណងអ់គរ េរបរបស់វធិី Polarized Light Microscopy។ យនតករវភិគ និង
ឧបករណ៍េរបរបស់កនុងករេធវវភិគ ដូចគន នងឹ វធីិេរបេនមនទីរពិេសធន ៍academic ឬក ៍commercial geology 
ែតមនតរមូវករបណតុ ះបណត លេដមបកីំណតរ់កបរមិនសរធតុអេបសតុកកនុងសំភរៈសំណង ់នងិ មនករេធវេតសត 
បញជ កពី់របសិទឋភិពកមមវធីិ។ 

� វធីិសរសត Polarized Light Microscopy, Gravimetry, X-ray diffraction and Transmission Electron 
Microscopy េដមបកីណំតប់រមិណ អេបសតុក េនកនុងសំភរៈសំណងអ់គរ 

រដឋបលអេមរកិអំពី សុវតតិភពវជិជ ជីវៈ និងសុខភព (Department of Labor) (www.osha.gov/SLTC/asbestos) / 

(www.osha.gov/SLTC/asbestos/standards.html) 

� ករបះ៉ពល់វជិជ ជវីៈនឹងសរធតុអេបសតុក (សតងដ់ឧសសហកមមសំណង)់ 29CFR1926.1101. (1994). ករ
ែណនសំរមប ់ករអនុញញ តកិំរតិហុយរតឹម 0.1 f/cc over a full shift (8 hr time- weighted average) និង
ករហុយរយះេពលខលីរតឹម 1.0 f/ml for 30 minutes  ករតមដនករអនុវតតតម សរមបន់េិយជកិែដលបនបះ៉
ពល់ និងករតវ៉ នឹង PELs ករអនុវតតករងរសរមប ់សំភរៈ ACM ករករពរផលូវដេងហម កែនលងលងសំអត ករ
កតសំ់គល់របស់នេិយជិក និងអនកេផសងៗ ករតមដនសុខភព កររកសទិនននយ័ និង ករបណតុ ះបណត ល។ 

� OSHA Method ID 160 Asbestos in Air (1994). Phase Contrast Microscopy method similar to 
NIOSH 7400 

រកសួងករងរ (កណដ) Ontario 

(www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Source/Regs/English/2005/R05278_e.htm) 

� Ontario regulation 278/05 Designated Substance - អេបសតុកកនុងគេរមងសងសង ់នងិ របតបិតតិករ ជួស
ជុលអគរ (២០០៥)។ េសចកតែីណនរំមួមន៖  ករករពរផលូវដេងហម និងយនតករករងរ ករពិនិតយរកសរធតុអ
េបសតុក កររគបរ់គងសរធតុអេបសតុក ករសរសរកំណតេ់ហតុ សំណកនិងករវភិគអេបសតុក តរមូវករ និង
យនតករេរសមៃដ សំពធខយល់អវជិជមន និង ករេធវេតសតខយល់ ែដលតរមូវ (0.01 f/cc by Phase Contrast 
Microscopy). 

សុវតតិភពករងរ British Columbia (កណដ) (www2.worksafebc.com/publications/OHSRegulation/Part6.asp) 
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� តរមូវករលកខណៈពិេសសៃនសរធតុ ែផនកទី៦៖ អេបសតុក ករែណនសំតីអំពី៖ ករកំណតរ់កសំភរៈែដលមន
សរធតុអេបសតុក ករកតប់នថយ និង ចរនតខយល់េនកែនលងករងរ ករអនុវតត ករករពរផលូវដេងហម នងិ សំេលៀក
បំពកក់រពរ។ 

នយកដឋ នពលកមម សធរណៈរដឋអរហវិខងតបួង (www.acts.co.za/ohs/index.htm - type ‘asbestos’ in search 

box) 

� រកឹតយសតីអំពី សុវតតិភពវជិជ ជីវៈ នងិសុខភព ១៩៩៣  េសកតីែណនអំំពីអេបសតុក រមួមន៖ ករកតសំ់គល់ ករ
វយតៃមលនិងរគបរ់គងផលបះ៉ពល់ ករកំណតក់របះ៉ពល់វជិជ ជវីៈរតឹម 0.2 f/cc - 4 hr ករវស់ែវង TWA េដយ 
Phase Contrast Microscopy  ករបណតុ ះបណត ល ករតមដនសុខភព ករបះ៉ពល់ដល់អនកដៃទ ផលូវដេងហម 
ឧបករណ៍ករពរ នងិទីកែនលងលងសំអត សំភរៈសំណងម់នសរធតុអេបសតុក រមួមន សនលឹកសីុមង៉ត់ ៍អេប
សតុក  និងផលិតផលេផសងេទៀត ករកេំទចេចល។ 
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េសចកតីបែនថម៣ ជេរមសជំនួស សរមប់ផលតិផលែដលមនសរធតុ 
អេបសតកុ 

ផលិតផលអេបសតុក ផលិតផលជនួំស 

ហវីរបូសីុមង៉ត់អ៍េបសតុក មន
ចងអូរសំរបដ់ំបូល 

ហវីរបូសីុមង៉ត់ដ៍បូំល េរបសៃស (polyvinyl alcohol, polypropylene) នងិ 
vegetable/cellulose (softwood kraft pulp, bamboo, sisal, coir, rattan shavings and 

tobacco stalks, etc.); with optional silica fume, fly ash, or rice husk ash. 
 

េកបឿង សងកសី ឥដឋេធវពីដី  សៃសសំេយគពីបែនល  … slate; coated metal tiles 

(Harveytile); aluminum roof tiles (Dekra Tile); extruded uPVC roofing sheets; 

recycled polypropylene and high-density polyethylene and crushed stone 

(Worldroof); plastic coated aluminum; plastic coated galvanized steel. 

ផទ ងំរបេសមៃនសីុមង៉ត់អ៍េប
សតុក 

ផទ ងំហវរីបូសីុមង៉ត់ែ៍ដលេរបសៃសសំេយគ wastepaper, optionally synthetic fibers; 

gypsum ceiling boards (BHP Gypsum); polystyrene ceilings, cornices, and 

partitions; façade applications in polystyrene structural walls (coated with 

plaster); aluminum cladding (Alucabond); brick; galvanized frame with plaster-

board or calcium silicate board facing; softwood frame with plasterboard or 

calcium silicate board facing. 

បំពង ់សីុមង៉ត់អ៍េបសតុក សំពធខពស់៖ Cast iron and ductile iron pipe; high-density polyethylene pipe; 

polyvinyl chloride pipe; steel-reinforced concrete pipe (large sizes); glass-reinforced 

polyester pipe. 

 

សំពធទប៖ Cellulose-cement pipe; cellulose/PVA fiber-cement pipe; clay pipe; 

glass-reinforced polyester pipe; steel-reinforced concrete pipe (large diameter 

drainage). 

ធុងទឹកសីុមង៉អ់េបសតុក Cellulose-cement; polyethylene; fiberglass; steel; galvanized iron; PVA- cellulose 

fiber-cement 

សីុមង៉ត់អ៍េបសតុកសរមប់
ចងអូរទឹកេភលៀង 

 

Galvanized iron; aluminum; hand-molded cellulose-cement; PVC 
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េសចកតីបែនថម៤  កររបុងរបយត័ន សរំប់ករងរជមួយសភំរៈែដល
មនសរធតុអេបសតកុ កនងុរចនសមព័នឋែដលមនរសប់ 

ករវយតៃមលជេរមសជនំួស    

1 េធវករសេរមចថ េតគេរមងគួរបញចូ លនូវ ករដំេឡង ជំនួស ែថទ ំឬករុ៍ះេរ  នូវ៖ 
• ដំបូល សល បខង បំពងទ់ ឬ ជញជ ំង 
• ឧបករណ៍ករពរករចមលងកំេដ បំពង ់បំពងេ់កត  និង បំពងទ់ទឹក 
• របងំ ឬរបងំករពរចេំហះ 
• សំភរៈករំល 
• សំភរៈេផសងៗែដលអចមនសរធតុ អេបសតុក 

2 របសិនជសំភរៈមនសរធតុអេបសតុកនឹងរតូវរពំងឹថេរបរបស់សំរប ់សំណងថ់មី ឬករជួសជុលថមី    
ផតល់ពតម៌នអំព ីករជនំួសេដយ សំភរៈមនិមនសរធតុអេបសតុក និង ភពមនសំភរៈទងំេនះ ។ 
សរមបសំ់ណងថ់មី េធវេសចកតីសេរមច អពំីករខុសគន ែដលរពំងឹទុក សំរបគ់េរមងទងំមូល -ពីករចបផ់ ្
េតម និង ចំណយសរមបដ់ំេណ រករ ករជួល គុណភព រយះេពលេសវកមមែដរពំងឹទុក និង កតត េផសង
េទៀត - េរបរបស់សំភរៈជំនួស នូវសំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក (រមួទងំ ករគិតគូរពីតរមូវករ
ៃនករនចូំលនូវវតថុធតុេដម)។ 

3 កនុងករណីជេរចន េគអចសនមតថ សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក ជែផនកៃនអគរចស់ែដលមនកររ ំ
ខន។ របសិនមនតរមូវករវភិគសំណកេលសំភរៈែដលមនរសបេ់ដមបរីកសរធតុអេបសតុក ផតល់ 
ពតម៌នអំពី រេបៀប និង េពលេវល ែដលអចេរៀបចំេធវ។ 

4 េពលែដលរកេឃញវតតមនៃនសំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក កនុងរចនសមពន័ឋែដលមនរសប ់
េហយនិងកររខំនរបស់វ មនិអចេជៀសវងបន រមួបញចូ លតរមូវករខងេរកមកនុងឯកសរេដញៃថល 
សរមបក់រងរសំណង ់េដយរសបតមចបបនិ់ង ករែណន។ំ 

យល់ដឹងអំពរីកបខណ័ឌ គតិយុតត 

5 ពិនតិយេឡងវញិនូវចបបរ់បស់របេទសែដលតងំេន និង ករែណន ំនិង តរមូវករអនតរជត ិែដលរតូវអនុ
វតត (ឧ. អងគករពលកមមអនតរជតិ សនឋិសញញ  បែសល) េដមបរីតួតពិនិតយ ករបះ៉ពល់របស់អនកេធវករ និង
បរដិឋ ន េទនឹងសរធតុអេបសតុក កនុងករងរសំណង ់និង ករកំេទចកកសំណល់ េនកែនលងែដលមន
សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក។ េធវករសេរមចថ េតរតូវេធវយ៉ងណចំេពះ អនកចុះកចិចសនយ និង កមម
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ករ ែដលនងឹែថទ ំនិង រុះេរ  សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក កនុងករ កសង និងវស់ែវងសមតថភព និង 
ករេគរពតមតរមូវករ។ 

6 េធវករសេរមចថ េតមនតរមូវករ អជញ បណ័ណ  និង លិខិតអនុញញ តិ បំេពញករងរ ពីអជញ ធរឬេទ 
7 ពិនតិយេឡងវញិអំពវីធិកីំេទចេចលនូវ សំភរៈមនសរធតុអេបសតុក េដមបធីនថនិងមនជអបបបរមិ 

នូវករបះ៉ពល់បរដិឋ ន ករេរ សសំរមមកេរប និង ករេរបរបស់េឡងវញិ។ 
8 បញចូ លតរមូវករខងេរកមកនុងឯកសេដញៃថល ទកទ់ងនឹងករ រុះេរ  ករជួសជុល និង ករកំេទសេចល

សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក 

ករគិតគូរ និង តរមូវករសរមបរ់បតបិតតិករណ៍ ចំេពះករងរែដលទកទ់ងនឹងសរធតុអេបសតុក 

9 សមតថភពរបស់អនកចុះកិចចសនយ 
• តរមូវឲយអនកចុះកិចចសនយ បងហ ញថមនបទពិេសធន ៍និងសមតថភព កនុងករសេងកតេមលអំពីសតង់

ដអនតរជតិៃនករអនុវតតរតឹមរតូវ ជមយួសរធតុអេបសតុក រមួទងំ ករបណតុ ះបណត លកមមករ និង
អនកអភបិល ករមនឧបករណ៍សមរសប និងករផគតផ់គងសំ់របទ់ំហំករងរ នងិរបវតតិៃនករអនុវតត
រតឹមរតូវតមករែណន ំកនុងចេំណមករងរមុនៗរបស់េគ។ 

តរមូវករបេចចកេទសៃនករងរ 

• តរមូវករឲយ កររុះេរ  ករជួលជុល និង ករកេំទចេចល សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុករតូវ
បនេធវេឡងេដយ មនករបះ៉ពល់តិចបំផុតដល់កមមករ និង សហគមន ៍េហយអនកចុះកិចចសនយរតូវ 
េរៀបចំនិង ដកែ់ផនករ េដមបឲីយវសិវករពិនិតយថរតឹមរតូវមុននឹងអនុវតតនក៍រងរ។ 

• បរយិយអំពីករងរេនកនុងែផនករ នងិករងរលំអិត ែដលបនេរៀបចំ សរមបគ់េរមង រមួមន៖ 
− បរេិវណខងកនុងកែនលងែដលរុះេរ  មនសំពធអវជិជមន 
− ករពរ ៃផទជញជ ំង ៃផទកំរល និងៃផទេផសងៗេទៀត េដយរគបបល សទីក 
− សងសង ់ទីកែនលងសរមបល់ងសំអតសរមបក់មមករ នងិ សំអតឧបករណ៍ 
− រុះេរ សំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុកេដយវធិបីេនសម េហយដកសំ់ភរៈរុះេរ ភល មៗកនុង 

ឧបករណ៍សរមបដ់កែ់ដលបិទជតិ 
− សំអតចុងេរកយេដយរបដបប់ូម េហយយកេចញនូវេហដឋ រចនសមពន័ឋែដលមនសំភរៈ

អេបសតុក 
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− កំេទចេចលនូវសំភរៈែដលមនសរធតុអេបសតុក និង របស់របរេផសងៗ េនកែនលងែដល
អនុញញ តសរមបក់េំទច29 

− មនកររតួតពិនតិយ និងតមដនគុណភពខយល់ េនដំណកក់លកំពុងអនុវតតនក៍រងរ និង
េធវេតសតសំណកខយល់េនដំណកក់លចុងេរកយ េដយភន កង់រឯករជយ 

• តរមូវករេផសងៗេទៀតសរមបរ់បេភទននៃនសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក េធវករពិនតិយនិងកត់
សំគល់ អគរ នងិកតត េផសងៗេទៀត ែដលបះ៉ពល់ដល់ករងរ រតូវអធបិបយេនកនុងែផនករ។  
េសចកតែីណន ំនងិសតងដ់ ែដលរពមរពងសរមបេ់របរបស់រតូវេធវករអធិបបយ។ 

អំពរីបេយគៃនកិចចសនយ30 

• តរមូវឲយអនកចុះកិចចសនយផគតផ់គងសំ់ភរៈករពរសមរសបសរមបអ់នកេធវករជមយួសំភរៈមនសរ
ជតិអេបសតុក រមួមនរបដបក់រពរករដកដេងហម សំេលៀកបំពកក់រពរ។ 

• អនកចុះកិចចសនយរតូវជូនដំណឹងដល់អជញ ធរពកព់ន័ឋអំពីកររុះេរ  នងិករកំេទចសំភរៈមនសរធតុអ
េបសតុក រសបេទតមករែណន ំែដលមនចុះកនុងតរមូវករបេចចកេទស និងសហករេពញេលញ
ជមយួភន កង់រទងំឡយកនុងកិចចដំេណ រករចុះរតួតពិនតិយនន។ 

ករបណតុ ះបណត លនិងកសងសមតថភព 

                                               

29 Alternative guidance for circumstances where approved landfills are not available for disposal of 
hazardous substances, such as asbestos, guidance is provided in the EHS General Guideline, 
reference above as well as in the Guideline on Waste Management Facilities. 
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_WasteManage
ment/$FIL E/Final+-+Waste+Management+Facilities.pdf 

30 Standard contract clauses for asbestos work exist but are too extensive for this short note. To view 
an example, theU.S. National Institute of Building Sciences “Asbestos Abatement and Management in 
Buildings: Model Guide Specification” has a complete set – in copyright form – and the clauses and 
instructions for using them fill a two- inch binder. 
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• េធវករសេរមចថេតរតូវជួលអនកជំនញករែដលមនឯកេទសែផនកភពសអ តៃនបរដិឋ នសរមបប់រ ិ
បទឧសសហកមម ឬេទ េដមបនឹីងធនថអនកចុះកិចចសនយ បនេរៀនសូរតអពីំវធិីសរសតករពររតមឹ
រតូវកនុងករេធវករងរជមយួសំភរៈមនសរធតុអេបសតុក ៃនអគរចស់។ 

របភព៖ ធនគរពភិពេលក េគលនេយបយរបតិបតតិ និង េសវកមមរបចរំបេទស 

 


