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ដឹក្នាាំនដ្ឋយគណ្ៈឆមបក្មពុជា

រតូវបានង្ក្លមែរពមនពលជាមួយនឹង
គិលានុបដ្ឋឌក្

និង

ទ្នថបណ្ិ ឍ ត

ើងស្រមាប់នោលបាំណ្ងដូចោប និងមានទ្រមង់ង្តមួយ។

រក្បខណ្ឍននះរតូវបានអនុម័តនដ្ឋយគណ្ៈក្មមការស្រមបស្រមួលមួយ ដឹក្នាាំនដ្ឋយ
រដឌនលខា្ិការទនរក្ស្ួងស្ុខាភិបាលមួយរូប

(ស្ូមអានឧបស្មព័នទ្
ឌ ី ២៖

ស្មាស្ភាពគណ្ៈ

ក្មមការស្រមបស្រមួល) ង្ដលមានភារៈក្ិចស្
ច រមបស្រមួល និងជួយផថល់របឹក្ាដល់រក្ុមការាររ
បនចចក្នទ្ស្ខាងនលើ។
ការបនងកើតរក្បខណ្ឍននះគឺង្ផែក្នលើមូលដ្ឋឌនខាងនរកាម៖


ការពិ និតយន

ើងវ ិញនលើឯក្ស្ថរស្មតទភាពស្បូលទនការអនុវតថជាមូលដ្ឋឌនរបស្់ឆមប

ទន

ស្ហព័នឆ
ឌ មបអនថរជាតិ និងរក្បខណ្ឍស្មតទភាពស្បូលរបស្់វ ិជាជជីវៈឆមប នៅក្បុងរបនទ្ស្
នានា ដូចជា កាណាដ្ឋ និង របនទ្ស្ក្បុងតាំ បន់អាស្ុីបា៉ស្ុីហិក្
វ ។

 ចាំនណ្ះដឹង និងបទ្ពិនស្ថ្ន៍ជាក្់ង្ស្ថងរបស្់ស្មាជិក្រក្ុមការាររ

 ក្មមវ ិ្ីស្ិក្ាថ្នបក្់ជាតិ ស្រមាប់ថ្នបក្់បរ ិញ្ដ បរតឆមប និងបរ ិញ្ញដបរតរងឆមប។
ឯក្ស្ថរននះបារាញពីស្មតទភាពស្បូលអបផបរមាស្រមាប់ឆមបនៅនពលបញ្ចប់ការស្ិក្ា

ថ្នបក្់បរ ិញ្ដ បរត និងបរ ិញ្ដ បរតរងក្បុងការផថល់នស្វាឆមបរបក្បនដ្ឋយ ស្ុវតទិភាពនិងរបស្ិទ្ឌភាព។

រចនាេមពៃ
័ រឋ បេ់ក្ក្បខណឌេមត្ថភាពេនល
ូ

រក្បខណ្ឍស្មតទភាពស្បលននះក្ាំ
ណ្ត់ពីចាំនណ្ះដឹង
ូ

ពីជាំនាញ

ឆមបរតូវរបកាន់យក្ ក្បុងការអនុ វតថវ ិជាជជីវៈឆមបរបចាំទែៃរបស្់ខួន។
ល

និងពីឥរ ិយាបែង្ដល

រក្បខណ្ឍក្បុងឯក្ស្ថរននះ រួមមានបីជាំពូក្ចមផងគឺ (១) ចាំនណ្ះដឹង (២) ជាំនាញ

(៣)ឥរ ិយាបែវ ិជាជជីវៈ និងបុគគល។
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ឯក្ស្ថរននះ

រតូវបាននគពិចរណានដ្ឋយអនុនលាមនៅតាមអនុរក្ឹតយស្ថីពីរក្មស្ីល្ម៌

និងរតូវចត់ទ្ុក្ថ្នជាឯក្ស្ថររស្់រនវ ើក្មួយ

ឆមប

ដូនចបះតរមូវឲ្យន្វើការពិ និតយន
ក្បុងឆ្បាំដាំបូង

ើងវ ិញ

នហើយរ ាំពឹងថ្ននឹងមានការង្ក្លមែជារបចាំ។

និងន្វើបចចុបផនបភាពឲ្យបាននទ្ៀងទត់ នរៀងរាល់ឆ្បាំនៅ

នដើមផីនដ្ឋះស្រស្ថយបញ្ញ
ា ង្ដលជួបរបទ្ះក្បុងនពលអនុ វតថឲ្យបានឆ្ប់ រហ័ស្

របក្បនដ្ឋយរបស្ិទ្ភា
ឌ ព

នហើយនឹងន្វើបចចុបផនបនរៀងរាល់បីឆ្បាំមថងនដើ មផីឲ្យស្រស្បតាមការវ ិវតថន៍

ទននវជជស្ថស្រស្ថង្ែទាំ និងស្ថង់ដ្ឋវ ិជាជជី វៈនៅក្បុងរបនទ្ស្។
រគប់ ជាំពូក្

និង

និ ងបទ្ដ្ឋឌនស្មតទភាពស្បូលទាំងអស្់ង្ដលបាននរៀបរាប់ ខាងនលើ

ក្ាំ ណ្ត់

ពីលក្ខខណ្ឍតរមូវស្រមាប់និស្សិតង្ដលបានបញ្ចប់ការស្ិក្ាថ្នបក្់បរ ិញ្ញដបរតឆមប និងបរ ិញ្ញដបរត
រងឆមប

នរតៀមខលួនស្រមាប់ ការរប

ងនចញថ្នបក្់ ជាតិ

បណា
ថ លទ្ូទាំងរបនទ្ស្។

នដើ មផីធានាបានគុ ណ្ភាពទនការបណ្ុថ ះ

I.ចំនណ្ះដឹងជ្ជមូលដ្ឋានសក្ាប់វិជ្ជាជីវៈឆមប
១.ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរសងគម

នេពីនដមីសាស្ដសរ

បរ ិបទវបបធម៌ននការផ្ែទ ំាតា

និង

ទររនទើបនរើត្

ឆមបរតូវមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌនអាំពី៖
១.

ក្តាឋស្ងគម និងស្ហគមន៍ ង្ដលក្ាំណ្ត់នលើស្ុខភាព (ឧ. របាក្់ចាំណ្ូល
ការអប់រ ាំ ការផឋត់ផគង់ទ្ឹក្ស្ថែត

អនាម័យ

នដ្ឋយបរ ិស្ថទន ស្ុវតទិភាពចាំណ្ីអាហារ

ជាំងឺ

ជាំរក្ស្ថបក្់នៅ

អក្ខរក្មម

នរោះថ្នបក្់បងកន

ើង

ការគាំរាមក្ាំង្ហងជាទ្ូនៅនលើស្ុខភាព

នយនឌ័រ និងភាពរក្ីរក្)។
២.

នោលការណ្៍ទនការង្ែទាំបឋមនៅស្ហគមន៍នដ្ឋយនរបើរបាស្់យុទ្ឌស្ថស្រស្ឋនលើ ក្
ក្មពស្់ស្ុខភាពរតួតពិនិតយ និងបារករជាំងឺ។

៣.

មូលនហតុផ្ទធល់
និងទរក្
និងទរក្។

៤.
៥.
៦.

និងរបនយាលទនមរណ្ភាពមាតា

និងភាពមានជាំងឺរបស្់មាតា

និងយុទ្ស្ថ
ឌ
ស្រស្ឋក្ុងការកាត់
ប
បនទយមរណ្ភាព

និងភាពមានជាំងឺមាតា

វ ិ្ីស្ថស្រស្ឋក្ុងការអនងក
ប
តមរណ្ភាពមាតា និ ងភាពមានជាំងឺ្ៃន់្ៃររបស្់មាតា ។
នោលការណ្៍ទនការស្ិក្ាស្រស្ថវរជាវពីស្ហគមន៍

និងនអពីនដមីស្ថស្រស្ឋ(រួមមានទ្ឹក្

និងអនាម័យ) និងវ ិ្ី ក្ុងការនរបើ
ប
របាស្់នោលការណ្៍ទាំងននះក្បុងការផឋល់ការង្ែទាំ។

វ ិ្ីស្ថស្រស្ឋរតួតពិ និតយ និងបារករការចមលងនរាគជាពិនស្ស្អនាម័យទដ ង្ដលស្មស្រស្ប
នៅនឹងនស្វា ង្ដលមាន។
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៧.

នោលការណ្៍ទនការស្រស្ថវរជាវ

ការអនុវតឋង្ដលង្ផែក្នលើភស្ថតាងជាក្់
លាក្់ និង
ុ

ការបក្ស្រស្ថយលទ្ឌផលទនការស្រស្ថវរជាវ និងស្ទិតិស្ាំខាន់ៗ។
៨.

ស្ូចនាក្រទននស្វាង្ែទាំស្ុខភាពរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព។

៩.

នោលការណ្៍ទនការអប់រ ាំស្ុខភាព។

១០. នស្វាស្ុខភាពនៅក្បុងមូលដ្ឋឌន និ ងនៅថ្នបក្់ជាតិ
ការង្ែទាំបនឋ

(របព័នឌនរៀបចាំ

ង្ែទាំរបស្់ឆមប។

និ ងបញ្ូជ ន)

និ ងនហដ្ឋឌរចនាស្មព័នឌនដើមផីោាំរទ្

វ ិ្ីផឋល់្នធាន

ង្ដលចាំបាច់ដល់ការ

១១. ក្មមវ ិ្ីជាតិង្ដលពាក្់ព័នរន ម
ួ មាន៖ ការផឋល់នស្វា ឬ ចាំ នណ្ះដឹ ងអាំ ពីវ ិ្ី ជួយស្មាជិក្
ស្ហគមន៍ នដើមផីទ្ទ្ួលបាននស្វាដូចជា ការផថល់វា៉ក្់ស្ថង
ាំ ការបារករ ឬ ការពាបាល
ស្ុខភាព ង្ដលនក្ើតមានក្បុងរបនទ្ស្។

១២. ទ្ស្សនៈទនការរបកាស្អាស្នប(ការនរៀបចាំ )
ស្ុខភាពង្ដលមានក្រមិតខពស្់ជាង
(ការស្នគារគះបនាធន់) ។
១៣.

្នធានស្រមាប់ការបញ្ូជ ននៅកាន់នស្វា

យនឋការក្បុងការទ្ាំ នាក្់ទ្ាំនង និងការដឹក្ជញ្ូជ ន

បទ្បញ្ញ
ជ
និងចាប់ ជាតិង្ដលរគប់រគងស្ុខភាពបនឋពូជរបស្់ស្រស្ឋីរគប់ វ ័យ

ចាប់នោលននយាបាយ ពិ្ីស្ថរ និងនោលការណ្៍វ ិជាជជី វៈ។

រួមមាន

១៤. ស្ិទ្ិឌមនុស្ស និងឥទ្ឌិពលរបស្់វានៅនលើស្ុខភាពបុគគលរួមមាន បញ្ញ
ា ង្យនឌ័រ

អាំនពើ

ហឹងាក្បុងរគួស្ថរ និងការកាត់ស្រ ីរៈនភទ្របស្់ស្រស្ឋី។

១៥. យុទ្ឌស្ថស្រស្ថតស្៊ូមតិ និងការផឋល់អាំណាចដល់ស្រស្ឋី។

១៦. ជាំននឿ និងវបផ្ម៌នៅមូលដ្ឋឌន (រួមមាន ជាំននឿស្ថស្នា តួនាទ្ីង្យនឌ័រ)។
១៧. ការអនុវតឋន៍ការង្ែទាំស្ុខភាពជារបចាំតាមង្បបបុរាណ្ និងទ្ាំននើប (ផលរបនយាជន៍
និងផលប៉ះពាល់)។
១៨. ផលរបនយាជន៍

និងការរបឈមនឹងនរោះថ្នបក្់នៅក្ង្នលងស្រមាលក្ូន

រួមមាន

ផធះរង់ចាំ (ង្ផនការស្រមាលក្ូន)។
១៩. យុទ្ឌស្ថស្រស្ឋតស្៊ូមតិជាមួយស្រស្ឋីអាំពីការនរជើស្នរ ើស្ទ្ីក្ង្នលងស្រមាលនដ្ឋយស្ុវតទិភាព។
២. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរផ្ែទ ំមុននពលាននផៃន

ះ និងនសវាពនាររំនណ្ើត្ /ផ្ផនការក្រួសារ

ឆមបរតូវមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌនអាំពី៖
១.
២.

ការលូតលាស្់

និងការវ ិវតឋន៍ង្ដលទក្់ទ្ងនឹងការរបរពឹ តឋផូវនភទ្
ល

ផលូវនភទ្ និងស្ក្មមភាពផលូវនភទ្។

ការលូតលាស្់

កាយវ ិភាគវ ិទ្ា និ ងស្រ ីរវ ិទ្ារបស្់បុរស្និងស្រស្ឋីទក្់ទ្ងនៅនឹងការបងកក្ាំនណ្ើត និង
ការបនឋពូជ ។
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៣.

វបផ្ម៌

ទ្ាំ ននៀមទ្មាលប់

និ ងការអនុវតឋន៍ទក្់ ទ្ងនឹងផលូវនភទ្

៤.

ស្មាស្ភាពទនរបវតឋិស្ុខភាព

អាពាហិ៍ពិពាហិ៍ និងមាតុភាព ។
តាំណ្ពូជ។

៥.

ស្ាំណ្ុាំទនការពិនិតយរាងកាយ

របវតឋិរគួស្ថរ

ការរបរពឹ តផ
ឋ ូវនភទ្
ល

និងរបវតឋិង្ដលជាប់ពាក្់ព័ននឌ ៅនឹង

និងការវ ិភាគង្ផបក្មនធីរពិ នស្ថ្ន៍

នដើ មផីវាយតទមលពី

លទ្ឌភាពទនការមានទផធនពាះង្ដលមានស្ុខភាពលែ។
៦.

ខលឹមស្ថរទនការអប់រ ាំស្ុខភាពង្ដលនផ្ទឋតនៅនលើស្ុខភាពបនឋពូជ និងស្ុខភាពផលូវនភទ្
ឧ. ជាំងឺកាមនរាគ (STIs) នមនរាគនអដស្៍ ស្ុខភាពទរក្នទ្ើបនក្ើត និងក្ុមារ ។

៧.

នោលការណ្៍មូលដ្ឋឌនទនស្ក្មមភាពរបស្់មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើត/ង្ផនការរគួស្ថរ ។

៨.

មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើតតាមង្បប្មមជាតិង្ដលមាន

និងអាចទ្ទ្ួលយក្បាន

រួមមាន ការបាំនៅនដ្ឋះក្ូននដ្ឋយទ្ឹក្នដ្ឋះមាឋយ និងមន្ាបាយរបតិទ្ិន។
៩.

មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើតបចចុបផនបមានដូ ចជា នស្រស្ថមស្រមាប់បុរស្ និងស្រស្ឋី ជាតិ
អ័រម៉ូន(ថ្នបាំរោប់ ថ្នបាំចក្់ ក្ងដ្ឋក្់នរកាមង្ស្ផក្) ក្ងដ្ឋក្់ក្ុងស្ផ
ប
ូន
ស្មាលប់ នមជីវ ិតនមមល

ការវះចងបាំ ពង់បងាួរនមជី វ ិតនមមល

ង្បបង្ផនស្ក្មមភាព លក្ខខណ្ឍនរបើ របាស្់
បនាធប់បនសាំ

គុណ្ស្មផតឋិ

ស្ថរជាតិ គីមី

និ ងវះចងទដស្ផូន

គុ ណ្វ ិបតឋិ

ផលរ ាំខាន

ពាក្យចចមអារាម និងការយល់រចលាំ ង្ដលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការ

នរបើរបាស្់មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើត/ង្ផនការរគួស្ថរ។

១០. លក្ខណ្ៈវ ិនិច័ យ
ឆ នវជជស្ថស្រស្ឋស្មស្រស្បស្រមាប់ នរបើមន្ាបាយពនារក្ាំ នណ្ើតទាំងអស្់
រួមទាំងនពលនវលាក្បុងការនរបើរបាស្់មន្ាបាយទាំងននាះ។

១១. វ ិ្ី

និ ងយុទ្ឌស្ថស្រស្ឋស្រមាប់ផល
ឋ ់របឹក្ានយាបល់ដល់ស្រស្ឋី

ឬ

បឋីរបពនន

ទដគូ

ពី

ការស្នរមចចិតក្
ឋ ុងការនរជើ
ប
ស្នរ ើស្មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើត /ង្ផនការរគួស្ថរ។

១២. ស្ញ្ញដ
នក្ើតន

និងរបជុាំ នរាគស្ញ្ញដទនការបងកនរាគផលូវននាម

ើងនៅក្បុងស្ហគមន៍។

១៣. ស្ូចនាក្រទនជាំងឺស្រស្ួចស្រស្ថវនិ ងរាុទាំ រ ៉ទ្ូនៅ

និ ងជាំងឺកាមនរាគង្ដលនរចើន

ង្ដលនក្ើតមានក្បុងរបនទ្ស្ក្មពុជា/អាស្ុី

ង្ដលផថល់នរោះរបឈមដល់ស្រស្ឋីមានទផធនពាះ និងទរក្ (ដូចជា ជាំងឺនអដស្៍ ជាំងឺរនបង
ជាំងឺរគុនចញ់) និងដាំនណ្ើរការបញ្ូជ នស្រមាប់ការពិនិតយនិងពាបាលបនឋ ។

១៤. ស្ូចនាក្រ និងវ ិ្ីស្រមាប់ង្ណ្នាាំ និ ងបញ្ូជ ននៅនពលមានបញ្ញ
ា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងអនឋរបុគល
គ
រួមមាន បញ្ញ
ា ផលូវនភទ្

អាំ នពើ ហិងាង្ផែក្នលើបញ្ញ
ា ង្យនឌ័ រ

ការនរ ើស្នអើង។

១៥. នោលការណ្៍ទនវ ិ្ីពិនិតយរក្ដុាំ នដ្ឋះ និ ងមហារ ីក្មាត់ ស្ផូន

ការរ ាំនលាភផលូវចិ តឋ

ឧ. ការពិ និតយមាត់ ស្ផូន

នដ្ឋយនរបើacetic acid (VIA) ន្វើនតស្ឋនគបៀរនកាស្ិកា(PapSmear) និងColposcopy។
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និ ង

១៦. នោលននយាបាយ

ពិ្ីស្ថរ

ចាប់

បទ្បញ្ញ
ជ ទក្់ទ្ងនឹងនស្វាពនារក្ាំនណ្ើត/

ង្ផនការរគួស្ថរ និងការរ ាំលូតនដ្ឋយស្ុវតទិភាព។
៣. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរផ្ែទ ំរនងេំ
ឡងនពលាននផៃ
ន
ុ
ុ

ះ

ឆមបរតូវមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌនអាំពី៖
១.
២.

កាយវ ិភាគ និងស្រ ីរៈស្ថស្រស្ឋទនខលួនមនុស្ស។
ជីវវ ិទ្ាទនការបនឋពូជរបស្់មនុស្ស

វដឋទនរដូវ

៣.

ស្ញ្ញដ និងរបជុាំ នរាគស្ញ្ញដទនការមានទផធនពាះ។

៤.

ពិនិតយ និងន្វើនតស្ឋបញ្ញ
ជ ក្់ពីការមានទផធនពាះ។

៥.
៦.
៧.
៨.

និងដាំនណ្ើរការទនការបងកក្ាំនណ្ើត។

វ ិ្ីទនការន្វើនរាគវ ិនិច័ យ
ឆ ទនការមានគភ៌ នរៅស្ផូន។

នោលការណ្៍ទនការក្ាំណ្ត់កាលបរ ិនចឆទ្ទនការមានទផធនពាះ

តាមរយៈរបវតឋិទនរដូ វ

ទ្ាំហាំស្ផូន ការលូតលាស្់ទនគភ៌ និងនរបើនអក្ូស្ថស្រស្ឋ (របស្ិននបើមាន)។

ស្មាស្ភាគទនរបវតថិស្ុខភាព និង ការពិនិតយរាងកាយនពលពិនិតយទផធនពាះ។
ស្ញ្ញដបារាញទនក្ាំរ ិតនផសងៗទនការកាត់ស្រ ីរៈនភទ្របស្់ស្រស្ឋី

(កាត់

ឬ

នដរ)

និង

ផលប៉ះពាល់នៅនលើស្ុខភាពរបស្់ស្រស្ឋី រួមមាន ដាំនណ្ើរការស្រមាលក្ូន។
៩.

លទ្ឌផល្មមតា

ទនការន្វើនតស្ឋស្រស្ីន
គ (Screen)ជាបឋមនៅមនធីរពិនស្ថ្ន៍

ក្ាំណ្ត់ នៅតាមតាំរវូ ការក្បុងរបនទ្ស្ក្មពុជាដូ ចជា ការរក្ក្ាំរ ិតជាតិង្ដក្

ង្ដល

ការន្វើនតស្ឋ

ទ្ឹក្ននាមរក្នមើលជាតិស្រក រក្ជាតិរបូនតអុីន រក្ជាតិអាស្ុីតូន រក្បាក្់នតរ ី ជាំងឺស្ថវយ
នតស្ឋនមនរាគនអដស្៍

ជាំងឺរនបង

ជាំងឺរគុនចញ់

រក្ុមមម

និងការន្វើនតស្ឋ

រក្នមើលរយៈនពលទនមមក្ក្ (PTT)។
១០. ការលូតលាស្់ជា្មមតាទនគភ៌ ដូចជា បាំ ង្របាំ រល
ួ រាងកាយ អាការៈមិនស្រស្ួលខលួនទ្ូ នៅ
ការលូតលាស្់ទនគភ៌ង្ដលរ ាំពឹងទ្ុក្។

១១. ការង្របរបួលក្ាំពស្់ស្ផូនន្ៀបនឹងអាយុទនគភ៌ រ ាំពឹងទ្ុ ក្រួមទាំង

ការលូតលាស្់យឺត

ទនទរក្ក្បុងស្ផូន ទ្ឹក្នភាលះតិច ទ្ឹក្នភាលះនរចើន ក្ូននភាលះ ឬ ក្ូននរចើន។

១២. ក្តាឋរបឈមនរោះថ្នបក្់របស្់ទរក្ង្ដលទមទរការបញ្ូច នស្រស្ឋីនៅកាន់នស្វាង្ែទាំ
ក្ាំរ ិតខពស្់ជាង ក្បុងនពលមុនឈឺនពាះស្រមាល និងស្រមាល។

១៣. បង្រមបរមួលផលូវចិ តក្
ឋ ុងនពលមានទផធ
ប
នពាះ ស្ញ្ញដង្ដលបារាញពីភាពតានតឹ ងទនផលូវចិតឋ
និងផលប៉ះពាល់នៅនលើស្រស្ឋី និងរគួស្ថរ។

១៤. ការនរតៀមនរៀបចាំការពាបាលនដ្ឋយមិននរបើថ្នបាំង្ដលអាចមាននៅនឹងក្ង្នលង និងមាន
ស្ុវតទិភាព នដើមផីបនទយអាការៈមិ នស្រស្ួលខលួនក្បុងនពលមានទផធនពាះ។
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១៥.

រនបៀបក្ាំណ្ត់ស្ថទនភាពលែរបស្់ទរក្ក្បុងអាំ

ុងនពលមានទផធនពាះរួមមាន

នបះដូង និងចលនាទរក្ក្បុងទផធ។

ចារវក្់

១៦. តរមូវការអាហារូបតទមភស្រមាប់ស្រស្ឋីមានទផធនពាះ និងទរក្ក្បុងទផធ។

១៧. ការអប់ រ ាំស្ុខភាពក្បុងនពលមានទផធនពាះ ឧទហរណ្៍ ព័ ត៌មានពីការបនទយនូវអាការៈ
១៨.

មិនស្រស្ួលខលួន អនាម័យ ការរបរពឹតឋផូវនភទ្
ល
ការន្វើការាររក្បុង និ ងនរៅផធះ។

នោលការណ្៍មូលដ្ឋឌនទនស្ក្មមភាពរបស្់ ឱស្ែង្ដលបាននចញនវជជបញ្ញ
ជ

ឱយដល់ស្រស្ឋីក្ុងអាំ
ប

ុងនពលមានទផធនពាះ។

១៩. ផលប៉ ះពាល់ទនឱស្ែង្ដលមាននវជជបញ្ញ
ជ ឱស្ែលក្់តាមផលូវ

និងផឋល់

ឱស្ែបុរាណ្

និ ង

ការនរបើរបាស្់នលើស្បរ ិមាណ្ក្ាំណ្ត់នៅនលើគភ៌ និងទរក្ក្បុងទផធ។

២០. ផលប៉ះពាល់ទនការជក្់បារ ី ការនរបើ របាស្់នរគឿងស្រស្វ ឹង
នៅនលើស្រស្ឋីមាន ទផធនពាះ និងទរក្ក្បុងទផធ។

២១. ស្មាស្ធាតុស្ាំខាន់ទនការន្វើង្ផនការស្រមាលក្ូន

ការនរបើរបាស្់នរគឿងនញៀន

(ការនរតៀមនរៀបចាំនពលឈឺនពាះ

ស្រមាល ស្រមាល និងនពលមានអាស្នប)។
២២. ស្មាស្ភាពទនការនរតៀមនរៀបចាំផធះស្ង្មផង និងរគួស្ថរស្ាំរាប់ទរក្នទ្ើបនក្ើត។
២៣. ស្ញ្ញដ និងរបជុាំ ស្ញ្ញដ ទនការចប់នផឋើមឈឺនពាះស្រមាល (រួមមាន ការដឹងរបស្់ស្រស្ឋី
និងចនារកមនរាគស្ញ្ញដ)។
២៤. បនចចក្នទ្ស្ទនការបនឌូរអារមមណ្៍
ឈឺនពាះស្រមាល។

២៥. ស្ញ្ញដ

និ ងវ ិ្ីទនការកាត់ បនទយការឈឺចប់ ក្ុងនពល
ប

របជុាំ នរាគស្ញ្ញដ និងផលប៉ះពាល់ជាស្កាថនុពលទនលក្ខខណ្ឍនផសងៗង្ដល

គរមាមដល់ជីវ ិតស្រស្ឋីមានទផធនពាះ
រក្ឡានភលើង

និង/ឬទរក្ក្បុងទផធ

ការធាលក្់មមតាមទវរមាស្

ដូចជា

បាំ រង
ុ រក្ឡានភលើងឬ

ឈឺនពាះស្រមាលមុនរគប់ង្ខ

នស្លក្ស្ថលង
ាំ ្ៃន់្ៃរ Rhesusiso-immunisation ជាំងឺស្ថវយ។
និងវ ិ្ី ង្ណ្នាាំអាំពី

២៦. មន្ាបាយ

ការង្ែទាំ

ស្រស្ឋីមានទផធនពាះផធុក្នមនរាគនអដស្៍រម
ួ មាន

ការពាបាល

និងការោាំរទ្ដល់

ការបារករការចាំលងនមនរាគនអដស្៍

ពីមាឋយនៅទរក្ (រួមមានជាំនរ ើស្ទនការចិញ្ចឹមក្ូន)។
២៧. ស្ញ្ញដ

របជុាំ នរាគស្ញ្ញដ

និងលក្ខខណ្ឍនដើ មផីបញ្ួជ ននពលមានផលវ ិបាក្ និ ង

ស្ថទនភាពទផធនពាះង្ដលអាចប៉ ះពាល់ដល់មាឋយនិ ងទរក្ក្បុងទផធដូចជា ជាំងឺហឺត
ឆលងនមនរាគនអដស្៍

ជាំងឺទ្ឹក្ននាមង្ផែម

ជាំងឺនបះដូង

ការ

ទ្រមង់បារាញមិនលែ

ស្ុក្មានបញ្ញ
ា ឈឺនពាះស្រមាលមុនង្ខ អាយុគភ៌ហួស្កាលក្ាំណ្ត់។

២៨. វ ិធានការបារករ

និងទ្ប់ស្ថកត់ ជាំងឺរគុនចញ់ក្ុងនពលមានទផធ
ប
នពាះរួមមានការជាំរញ
ុ

ការនរបើរបាស្់មុងរជលក្់ថ្នបាំ(ITN)នៅក្បុងតាំបន់ង្ដលរបឈមនឹងជាំងឺរគុនចញ់ ។
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២៩. ចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌនស្ថីពីស្ក្មមភាពរបស្់ឱស្ែក្បុងការបញ្ុច ះដងកូវនពាះនវៀនក្បុង
នពលមានទផធនពាះ(ឧ. Mebendazole)

៣០. ស្រ ីរស្ថស្រស្ឋទនការផលិតទ្ឹក្នដ្ឋះ និងមន្ាបាយនរៀបចាំការបាំនៅក្ូននដ្ឋយទ្ឹក្នដ្ឋះ
មាឋយ។
៣១. ការផថល់ថ្នបាំបារករនតតាណ្ូស្នបើស្រស្ថីមិនទន់បានទ្ទ្ួលឬបានទ្ទ្ួលមិនរគប់ និងផថល់
ថ្នបាំជាតិង្ដក្បារករភាពនស្លក្ស្ថលង
ាំ តាមពិ្ីស្ថរជាតិ។
៤. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរផ្ែទ ំរនងេំ
ឡងនពលឈឺ
ន
ុ
ុ

ះសក្ាល និងនពលសក្ាល

ឆមបរតូវមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌនអាំពី៖
១.

ស្រ ីរស្ថស្រស្ឋទនដាំណាក្់កាលទ្ី១ ទ្ី ២ ទ្ី ៣ និងទ្ី៤ទនការឈឺនពាះស្រមាល។

២.

កាយវ ិភាគស្ថស្រស្ឋទនឆែឹងលលាដ៍ ក្ាល អងកត់ផិត
ច និ ងឆែឹងបនងាើយ ។

៣.

ទ្ិដឌភាពចិតឋស្ថស្រស្ឋ និងទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់ ទនការឈឺនពាះស្រមាល និងការស្រមាលក្ូន។

៤.

ស្ញ្ញដបារាញទនរយៈយឺត និងរយៈស្ក្មមទនការឈឺនពាះស្រមាល។

៥.

ស្ញ្ញដបារាញពីការរ ាំនោចទនការចប់នផឋើមឈឺនពាះស្រមាល

៦.

ើងការ

ក្គនាធក្់ទនស្ផូន។

ការវ ិវតឋន៍ទនការឈឺនពាះស្រមាល្មមតា ។

៧.

រនបៀបបាំនពញបា៉ តូរកាហវ។

៨.

វាយតទមលពីចារវក្់នបះដូងទរក្ក្បុងអាំ

៩.

និងការនក្ើនន

វាយតទមលពីស្ថទនភាពរបស្់មាឋយក្បុងអាំ

ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល ។

ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល។

១០.ដាំនណ្ើការទនការលូនចុះរបស្់ទរក្(រុលចុ ះនរកាម)តាមឆែឹងអាងរតោក្ក្បុងអាំ
ឈឺនពាះស្រមាល

និងស្រមាល

ុងនពល

យនឋការទនការឈឺនពាះស្រមាលនៅតាមការ

បារាញនិងទ្ាំរង់នផសងៗោបទនទរក្ ។
១១. ការនលើក្ទ្ឹក្ចិតឋស្រស្ឋីក្ុងដាំ
ប
ណាក្់ កាលទ្ី១ និងទ្ី ២ទនការឈឺនពាះស្រមាល ឧ. ការ
នរជើស្នរ ើស្អបក្ជាំនួយ

ការន្វើចលនានដ្ឋយនស្រ ី

ស្ថទនភាពនពលឈឺនពាះស្រមាល

និងស្រមាល

ការនរជើស្នរ ើស្នដ្ឋយនស្រ ីនូវ

ការហូបចុក្ និងទ្ទ្ួលជាតិទ្ឹក្

ការោាំរទ្ផលូវចិតឋ វ ិ្ីស្ថស្រស្ឋបនទយការឈឺចប់នដ្ឋយនរបើ ឱស្ែ និងមិ ននរបើឱស្ែ។

១២. ការនរបើឱស្ែនដើមផីរគប់រគង និងរតួតពិនិតយការឈឺនពាះស្រមាល នដ្ឋយរួមបញ្ូច ល
ការរបឈមនរោះថ្នបក្់

គុ ណ្វ ិបតឋិ

ស្ុវតទិភាពទនវ ិ្ី រគប់រគងការឈឺចប់

ឥទ្និពលរបស្់ឱស្ែនៅនលើស្រ ីរស្ថស្រស្ឋ្មមតាទនការឈឺនពាះស្រមាល។
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និ ង

១៣. ស្ញ្ញដ និងរបជុាំ នរាគស្ញ្ញដង្ដលបារាញពី ផលវ ិបាក្ក្បុងនពលឈឺនពាះស្រមាលដូ ចជា
ការធាលក្់មម

ផ្ទែក្ឈឺនពាះ

ការបារាញរបស្់ទរក្មិន្មមតា

រក្ឡានភលើង

មាឋយចុះនខាយ ទរក្ចុះនខាយ ការឆលងនរាគ ទ្ងស្ុក្ធាលក្់មក្មុន។
១៤. នោលការណ្៍ទនការបារករការខូចខាតភាបស្អាងរតោក្ និងរង្ហក្ទវរ។
១៥. លក្ខខ័ណ្ឍតរមូវនដើមផីន្វើការកាត់ទវរ។
១៦. នោលការណ្៍ស្រ ីរៈស្ថស្រស្ថទនការរគប់រគងដាំណាក្់កាលទ្ី ៣ទនការឈឺនពាះស្រមាល។
១៧. នោលការណ្៍ទនការរគប់រគងស្ក្មមនូវដាំណាក្់កាលទ្ី ៣ទនការឈឺនពាះស្រមាល។
១៨. នោលការណ្៍ទនបនចចក្នទ្ស្នដរទវរង្ដលរង្ហក្ និងកាត់ទវរ។
១៩. ស្ូចនាក្រពីតរមូវការទនការរគប់រគងបនាធន់

ការបញ្ូជ ននដើ មផីទ្ទ្ួលបានការង្ែទាំ

ស្មភពបនាធន់ ឧទរហណ្៍ ទ្ងស្ុក្ធាលក្់មក្មុន ទរក្នចញស្ថមមក្មុន ស្ល់ក្ាំនទ្ច
ស្ុក្ក្បុងស្ផូន នដ្ឋយស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរមាតុភាពោមននរោះថ្នបក្់។

២០. ស្ូចនាក្រពីតរមូវការស្រមាលក្ូននដ្ឋយវះកាត់
ឧទរហណ្៍

ចារវក្់ នបះដូ ងទរក្ចុ ះនខាយ

បូមយក្ក្ូន

ការនរបើដនងកៀប

វ ិស្មាមារតរវាងក្ាលទរក្

និង

អាងរតោក្មាថយ។
៥. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរផ្ែទ ំដល់ស្ដសរនី ក្កាយនពលសក្ាល

ឆមបរតូវមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌនអាំពី៖
១.
២.

ការង្របរបួលស្រ ីរាងគ

និងផលូវចិតឋនក្ើ តន

មក្រក្ភាពនដើ មវ ិញរបស្់ស្ផូន។

ើងនរកាយស្រមាល

រួមមានការង្របរបួល

ស្រ ីរស្ថស្រស្ឋ និងដាំនណ្ើរការផលិតទ្ឹក្នដ្ឋះ និងបាំង្របាំរល
ួ នផសងៗដូចជា លាស្នដ្ឋះ
និងខវះទ្ឹក្នដ្ឋះ ។ល។

៣.

ស្ថរៈស្ាំខាន់ទនការបាំនៅនដ្ឋះនៅអាំ

ុងនមា៉ ងដាំ បូងនដ្ឋយទ្ឹក្នដ្ឋះមាឋយង្តមួយមុ ខ

(នរកាយពី នឃើញស្ញ្ញដថ្នទរក្រក្នៅ)។
៤.
៥.
៦.

អាហារូបតទមស្
ភ រមាប់មាឋយ ការស្រមាក្ ស្ក្មមភាព និងតរមូវការស្រ ីរស្ថស្រស្ឋ (ឧ.
នពាះនវៀន និងនបាលក្ននាម) នៅក្បុងអាំ

ុងនរកាយស្រមាលភាលមៗ។

នោលការណ្៍ទនការដ្ឋក្់ទរក្ង្ស្ផក្ប៉ ះង្ស្ផក្នលើរទ្ូងមាឋយ ង្ដលជាវ ិ្ី នដើ មផីជរមុញ
ឱយមានភាពស្បិទ្ស្ថបលជាវ ិជជមាន។

ស្ូចនាក្រពីការង្របរបួលមិ ន្មមតារបស្់ស្ផូនដូចជា
និងការកាលយនរាគ។

៧.

ការធាលក្់មមតាមទវរជាបនឋ

ស្ូចនាក្រពីបញ្ញ
ា និ ងផលវ ិបាក្ក្បុងការបាំនៅនដ្ឋះក្ូ ន ដូ ចជាការរលាក្នដ្ឋះ។
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៨.

ស្ញ្ញដ

និងរបជុាំ នរាគស្ញ្ញដគាំ រាមជិ វ ិត

ង្ដលអាចនក្ើ តន

ើង

ក្បុងអាំ

ុងនពល

និងនរកាយស្រមាល (ឧ. ការធាលក្់ មមតាមទវរជាបនឋ embolism បរមុងរក្ឡានភលើង
និងរក្ឡានភលើងនរកាយស្រមាល ការធាលក្់ទ្ឹក្ចិត្
ឋ ៃន់្ៃរ។
៩.

ស្ញ្ញដនិងរបជុាំនរាគស្ញ្ញដទនផលវ ិបាក្មួយចាំ នួនង្ដលនក្ើ តមានក្បុងអាំ
នរកាយស្រមាលដូចជា

នស្លក្ស្ថលង
ាំ

haematoma

ុងនពល

ការធាលក្់ទ្ឹក្ចិតឋ្ៃន់្រៃ

រលាក្ស្ទស្ង្វន(thrombophlebitis) ការនហៀរលាមក្ ឬ ទ្ឹ ក្ននាម
ស្រ ីរាងគនដ្ឋយការស្រមាល

ការ្លុះធាលយ

ការននាមមិននចញ។

១០. នោលការណ្៍ទនទ្ាំនាក្់ ទ្ាំនងអនឋរបុគគលជាមួយស្រស្ឋី

និងរគួស្ថរ

និងការោាំរទ្ស្រស្ឋី

និង/ឫ រគួស្ថររបស្់នគង្ដលបាត់បង់ (នដ្ឋយស្ថរមាឋយស្ថលប់

ទរក្នក្ើតស្ថលប់

ទរក្ស្ថលប់នក្ើត ទរក្មិន្មមតាពីក្ាំនណ្ើត និងបាត់បង់គភ៌)។
១១. វ ិ្ីស្ថស្រស្ឋ

និងយុទ្ស្ថ
ឌ
ស្រស្ឋនដើមផីផល
ឋ ់ការោាំរទ្ពិនស្ស្ដល់យុវវ ័យ

ង្ដលទ្ទ្ួលរងអាំ នពើហឹងា រួមមានការរ ាំនលាភផលូវនភទ្។

១២. នោលការណ្៍ទនការនរបើស្ឺរាុង
ាំ បូមនដ្ឋយទដ នដើមផីយក្បាំង្ណ្ក្ស្ុក្
ក្បុងស្ផូន។

១៣. នោលការណ្៍ទនការបារករការចាំលងនមនរាគពីមាឋយនៅក្ូនៈ
របនភទ្នបនិងនស្ ពីមាឋយនៅទរក្ ក្បុងអាំ

នអដស្៍

ចាំនពាះស្រស្ឋី
ង្ដលស្ល់នៅ
រនបង

នែលើម

ុងនពលនរកាយស្រមាល។

១៤. មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើតស្មស្រស្ប ស្ាំរាប់នរបើនរកាយស្រមាល
១៥. នស្វាង្ែទាំនរកាយស្រមាលង្ដលមានក្បុងស្ហគមនដ
និងវ ិ្ី ង្ដលអាចទ្ទ្ួលបាននូវនស្វាទាំងននាះ។

ស្រមាប់ស្រស្ឋី រគួស្ថររបស្់ោត់

៦. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរផ្ែទ ំទររនទើបនរើត្នក្កាយសក្ាល

ឆមបរតូវមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌនអាំពី៖
១.

ស្មាស្ធាតុស្រមាប់ វាយតាំ ទលទរក្នទ្ើ បនក្ើ តភាលមៗ ឧ.ពិនុធ APGAR នដ្ឋយនផ្ទឋតនលើ
ការដក្ដនងាើម

២.

ចារវក្់នបះដូង ការរ ាំនោច

នោលការណ្៍ទនការស្រមបខលួននៅនឹ ងបរ ិយាកាស្ខាងនរៅស្ផូនរបស្់ទរក្នទ្ើបនក្ើ ត
ឧ. បាំង្របាំរល
ួ ស្រ ីរស្ថស្រស្ឋ ង្ដលនក្ើ តន

៣.

ក្ាំលាង
ាំ ស្ថច់ដុាំ និងពណ្៌ស្មផុរ។

ើងក្បុងរបព័នននបះដូ ង និ ងស្ួត។

តរមូវការមូលដ្ឋឌនរបស្់ទរក្នទ្ើបនក្ើត ការដក្ដនងាើម រក្ាក្ាំនៅ អាហារូបតទមភ និង
ង្ស្ផក្ប៉ះង្ស្ផក្។

៤.
៥.

អតឋរបនយាជន៍ទនវ ិ្ីនផសងៗក្បុងការផឋល់ក្ាំនៅដល់ទរក្នទ្ើ បនក្ើ ត រួមមានការដ្ឋក្់
ង្ស្ផក្មាឋយ និងង្ស្ផក្ទរក្ប៉ះោប (ការង្ែទាំរនបៀបមាឋយក្ង់ហូរូគ )។
វ ិ្ី និ ងមន្ាបាយក្បុងការបា៉ ន់របមាណ្អាយុទរក្។
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៦.

លក្ខណ្ៈពិនស្ស្ទនទរក្ង្ដលមានទ្មៃន់ទប និងតរមូវការអនឋរាគមន៍របស្់វា។

៧.

លក្ខណ្ៈពិនស្ស្ទនទរក្មានស្ុខភាពលែ (ទ្ិដឌភាពនរៅ និងឥរ ិយាបទ្)។

៨.

ការលូតលាស្់ និងការវ ិវឌណជា្មមតារបស្់ទរក្នក្ើ តមិ នរគប់ ង្ខ។

៩.

ការលូតលាស្់ និងការអភិ វឌណជា្មមតារបស្់ទរក្នទ្ើបនក្ើត និងក្ុមារតូច ។

១០. ក្ាំណ្ត់ពីភាពនផសងៗោបរបស្់ទរក្នទ្ើបនក្ើត្មមតា ឧ. ក្ាលនពារ

ភាពរជួស្ទនឆែឹង

លលាដដ ក្ាល និងស្ថបមនៅ។
១១. ស្មាស្ធាតុទនការនលើក្ក្ាំពស្់ស្ុខភាព និ ងការបារករជាំងឺរបស្់ទរក្នទ្ើបនក្ើត និង
ក្ុមារតូច

(ឧ.

ជាំងឺរគុនចញ់

ជាំងឺរនបង

និងនមនរាគនអដស្៍)

ស្មាស្ធាតុស្ាំខាន់ទនការង្ែទាំរបចាំទែៃ (ឧ. ការង្ែទាំផិចត

រួមមាន

តរមូវការអាហាររូបតទមភ

និងការននាម-ជុះ)។
១២. តរមូវការទនការចក្់ថ្នបាំបារករ

ការរបឈមមុខ

និងផលរបនយាជន៍ចប់ពីទរក្ដល់

ក្ុមារភាព។

១៣. ការអនុ វតឋន៍តាមង្បបបុរាណ្ពាក្់់ព័នននឹងការង្ែទាំទរក្។
១៤. នោលការណ្៍ទនអាហារូបតទមភនិងជនរមើស្ទនការចិញ្ចឹមក្ូនចាំនពាះមាថយង្ដលមាន

ឬ

ោមនផធុក្នមនរាគនអដស្៍។

១៥. ស្ញ្ញដ

ផលវ ិបាក្

របជុាំ នរាគស្ញ្ញដ និងលក្ខខណ្ឍស្រមាប់ការបញ្ូច នទរក្នទ្ើ បនក្ើ តង្ដលមាន

ដនងាើម>៦០

(ឧ.

ស្ីតុណ្ាភាព

<៣៥.៥

អងានស្ឬ>៣៧.៥អងានស្

ផតរទ្ូងនពលដក្ដនងាើមចូល

មានរបវតឋិរបកាច់

ចារវក្់ផូវល

មានរបវតឋិពិបាក្

ក្បុងការបាំ នៅនដ្ឋះ មានចលនាង្តនៅនពលន្វើរ ាំនោច ង្ស្ផក្នលឿង។
៧. ចំនណ្ះដឹងផ្ផនរសក្មបសក្មួលនលើការផ្ែទ ំការរ ំលូត្

ឆមបរតូវមានចាំនណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋឌនអាំពី៖
១.

នោលននយាបាយ ពិ្ីស្ថរ ចាប់ និងបទ្បញ្ញ
ជ របស្់រក្ស្ួងស្ុខាភិបាលទក្់ទ្ងនឹង
នស្វាង្ែទាំការរ ាំលូត។

២.

ក្តាឋទក្់ទ្ងនឹងការស្នរមចចិតពា
ឋ ក្់ព័នឌនឹងការមានទផធនពាះមិនតាមរបាថ្នប។

៣.

វ ិ្ីនរៀបចាំ ង្ផនការរគួស្ថរស្មស្រស្បក្បុងអាំ

៤.
៥.
៦.

ុងនពលបនាធប់ ពីការរ ាំលូត។

លក្ខណ្ៈវ ិនិច័យ
ឆ នវជជស្ថស្រស្ឋស្មស្រស្បស្រមាប់ វ ិ្ីរ ាំលូតទាំងឡាយង្ដលមាន។
ការង្ែទាំ

ព័ត៌មាន

និងការោាំរទ្ ង្ដលចាំបាច់ ក្ុងអាំ
ប

ុងនពល និងនរកាយនពល

រ ាំលូត ឬរលូត(រាងកាយ និងផលូវចិ តឋ) និងនស្វាង្ដលមាននៅក្បុងស្ហគមន៍។
ដាំនណ្ើរការ្មមតាទនការង្របរបួលមក្រក្ស្ភាពនដើមវ ិញ
រាងកាយ និងផលូវចិ តឋបនាធប់ ពីការរលូត ឬ រ ាំលូត។
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និ ងការជាស្ះនស្ផើយង្ផបក្

៧.

ស្ូចនាក្រពីការង្របរបួលមិន្មមតា

និង/ឬការរ ាំលូតមិននពញនលញ

ឧ.

ការធាលក្់

មមតាមទវរជាបនឋ។
៨.

ស្ញ្ញដ និងរបជុាំ នរាគស្ញ្ញដទនផលវ ិបាក្ការរ ាំលូត និ ងលក្ខខណ្ឍគាំ រាមជីវ ិត ឧ. ការធាលក្់
មមតាមទវរជាបនឋ ការឆលងនរាគ។

៩.

មូលដ្ឋឌនរគឹះអាំពីឱស្ែង្ដលង្ណ្នាាំស្រមាប់ការរ ាំលូត/ការរ ាំលូតនដ្ឋយនរបើឱស្ែ
(Medabon)។

១០. នោលការណ្៍ទនការបូមយក្ក្ូននដ្ឋយនរបើស្ឺរាុង
ាំ បូមនដ្ឋយទដ ។

II.ជំនាញសក្ាប់វិជ្ជាជីវៈឆមប
១.សមត្ថភាពរនងសងគ
ម
ុ

នេពីនដមីសាស្ដសរ

បរ ិបទវបបធម៌ននការផ្ែទ ំាតា

និង

ទររនទើបនរើត្

ឆមបមានជាំនាញង្ផបក្ស្មភព ទរក្នទ្ើបនក្ើត វ ិទ្ាស្ថស្រស្ថស្ងគម ស្ុខភាពស្ថធារណ្ៈ និងស្ីល្ម៌
ង្ដលន្វើឲ្យការង្ែទាំរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព

ស្មស្រស្បតាមទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់

និងរតឹមរតូវ

ស្រមាប់ស្រស្ថី ទរក្នទ្ើបនក្ើត និងរគួស្ថររបស្់ស្រស្ថមា
ី នទផធនពាះ។
ក្. ឆមបរតូវមានជាំនាញ និង/ឬភាពបុិនរបស្ប់ក្ុងការ៖
ប
១.

ន្វើការអប់រ ាំស្ុខភាពស្រស្ឋី និងរគួស្ថរ។

២.

នរបើរបាស្់ជាំនាញ

និងបនចចក្នទ្ស្ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង

និងការពិភាក្ាស្មស្រស្បទាំងអស្់

នៅតាមស្មតទភាពចាំបាច់។
៣.

តនមលើង

នរបើរបាស្់

និងរក្ាឧបក្រណ្៍

និងស្មាភរៈនៅក្ង្នលងផឋល់នស្វាឲ្យបាន

រតឹមរតូវ។
៤.

ក្ត់រតា និងបក្ស្រស្ថយរបក្គាំនហើញនផសងៗង្ដលពាក្់ព័នឌ នៅនឹងនស្វាង្ដលបានផឋល់
ឱ្យទាំងអស្់ រួមមានអវីង្ដលបានន្វើ និងអវីង្ដលរតូវតាមដ្ឋន។

៥.

នោរពតាមបទ្ដ្ឋឌនទនការន្វើរបាយការណ្៍

ដូចជាការចុះបញ្ជីក្ាំនណ្ើត

និងបញ្ជី

មរណ្ៈភាព។
៦.

នដើ រតួ នាទ្ីដឹក្នាាំក្ុងការអនុ
ប
វតឋន៍ នដ្ឋយង្ផែក្នលើភាពនជឿជាក្់ និងតាំទលបុគគល។

ខ. ជាំនាញបង្នទម (ស្ូមនមើលឧបស្មព័នឌ ៣)
២. សមត្ថភាពរនងការផ្ែទ
ំមុននពលាននផៃន
ុ

ះ និងនសវាពនាររំនណ្ើត្ /ផ្ផនការក្រួសារ
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ឆមបផថលន
់ ូវការអប់រ ាំ និងនស្វាស្ុខភាពរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាពខពស្់ ស្រស្បតាមទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់ដល់
ស្ហគមន៍ នដើមផីនលើក្ក្ាំពស្់ស្ុខភាពរគួស្ថរ ការមានទផធនពាះតាមង្ផនការ និងភាពជាឪពុក្
មាថយង្ដលមានការទ្ទ្ួលខុស្រតូវ។
ក្. ឆមបរតូវមានជាំនាញ និង/ឬភាពបុិនរបស្ប់ក្ុងការ៖
ប
១.

ស្ថក្ស្ួរពីរបវតឋិស្ុខភាពរគប់ស្ពវ និងរបវតឋិស្ុខភាពបនឋពូជ

គមភពបរ ិហា និង

នរាគស្រស្ឋី ។
២.

នលើក្ទ្ឹក្ចិតឋស្រស្ឋី

និងរគួស្ថរឱយចូ លរួមក្បុងការរបឹ ក្ានយាបល់មុននពលមានទផធនពាះ

នដ្ឋយង្ផែក្នលើស្ថទនភាពបុគគល តរមូវការ និងចាំណាប់អារមមណ្៍របស្់បុគល
គ ។
៣.

ពិនិតយរាងកាយរួមទាំងការពិនិតយនដ្ឋះនដ្ឋយនផ្ទឋតនលើស្ថទនភាពរបស្់ស្រស្ឋី។

៤.

នស្បើស្ុាំ

៥.

នស្បើស្ុាំ និង/ឬអនុវតឋ និងបក្ស្រស្ថយលទ្នផលនតស្ឋ ដូចជាជាំងឺរនបង ជាំងឺនអដស្៍ និង

និង/ឬអនុវតឋ

និងបក្ស្រស្ថយលទ្នផលមនធីរពិនស្ថ្ន៍

ការវ ិភាគរក្របូនតអុីនក្បុងទ្ឹ ក្ននាម) ស្រស្បតាមពិ ្ីស្ថរជាតិ ។

(ឧ.

នអមា៉ តូរគីត

កាមនរាគស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរជាតិ។
៦.

ង្ែទាំ

ោាំរទ្

និង បញ្ូជ ន ឬ ពាបាលស្រស្ឋីមានផធុក្នមនរាគនអដស្៍

នយាបល់ពីជាំងឺនអដស្៍
៧.

និ ងផឋល់របឹក្ា

ការន្វើនតស្ឋមមស្រមាប់ស្រស្ឋីង្ដលមិនដឹងពីស្ថទនភាព

ផធុក្នមនរាគ ស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរជាតិ។

ផឋល់មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើតង្ដលមាន

និងអាចទ្ទ្ួលយក្បាន

ស្រស្បតាម

ពិ្ីស្ថរជាតិ។
៨.

ផឋល់របឹក្ានយាបល់ដល់ស្រស្ឋីពីការរគប់រគងផលរ ាំខានបនាធប់បនសាំ និងបញ្ញ
ា ជាមួយការ
នរបើរបាស្់មន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើត។

៩.

ផឋល់ឱស្ែបារែក្់ ក្ាំនណ្ើតបនាធន់ស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរជាតិ ។

១០. ផឋល់វ ិ្ី នរៀបចាំ ង្ផនការរគួស្ថរង្ដលមានស្រស្បតាមពិ ្ីស្ថរជាតិ ។
១១. នស្បើស្ុាំការន្វើនតស្ឋនគបៀនកាស្ិកាមាត់ស្ផូន។
ខ. ជាំនាញបង្នទម (ស្ូមនមើលឧបស្មព័នឌ ៣)
៣. សមត្ថភាពរនងការផ្ែទ
ំរនងេំ
ឡងនពលាននផៃ
ន
ុ
ុ
ុ
ឆមបផថល់ការង្ែទាំមុននពលស្រមាលរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព
លែក្ងអាំ
ុប

ង
ុ

នពលមានទផធនពាះ

ះ
នដើមផីន្វើឲ្យស្ុខភាពរបស្់ស្រស្ថី

ង្ដលក្បងននាះរតូ
វពិនិតយរក្ឲ្យនឃើញផលវ ិបាក្នានា
ុ

ទន់នពលនវលា នដើមផីការពារ ពាបាល ឬ បញ្ូជ ន។

13 |P a g e

ក្. ឆមបរតូវមានជាំនាញ និង/ឬភាពបុិនរបស្ប់ក្ុងការ៖
ប
១.

ស្ថក្ស្ួរ និង ស្រស្ង់របវតឋិទនការមានទផធនពាះ និងស្មភព។

២.

ពិនិតយរាងកាយ និងពនយល់ពីការរក្នឃើញដល់ស្រស្ឋី ។

៣.

អនុវតឋ និ ងវាយតទមលពីស្ញ្ញដជី វ ិតរបស្់មាឋយរួមមាន ក្ាំនៅ ស្មាព្មម និងជីពចរ។

៤.

វាយតទមលពីស្ថទនភាពអាហារូបតទមភរបស្់មាឋយ

និងទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងនៅនឹងការលូតលាស្់

របស្់ទរក្ ការផឋល់ដាំបូនាមនស្មស្រស្បពី តាំរវូ ការ អាហារូបតទមក្
ភ ុងនពលមានទផធ
ប
នពាះ
និងវ ិ្ីបា៉ន់ របមាណ្ទនការនក្ើនន
៥.

ើងទ្ាំងន់របស្់ស្រស្ឋី នដើមផីទ្ទ្ួលបាននជាគជ័យ ។

ពិនិតយទផធនពាះនពញនលញរួមមាន ការវាស្់ក្ាំពស្់ស្ផូន ទ្រមង់បារាញ និ ងការបារាញ
របស្់ទរក្តាមរនបៀប Leopold។

៦.
៧.

បា៉ ន់ របមាណ្ការលូតលាស្់ទនទរក្ក្បុងទផធ នដ្ឋយការវាស្់នដ្ឋយទដ។
ស្ថឋប់ចារវក្់នបះដូ ង

ស្ថធបនពាះ

នដើមផីដឹងពីទ្ាំហាំ

និងស្ក្មមភាពរបស្់ទរក្

និងបក្ស្រស្ថយលទ្ឌផល ។
៨.

តាមដ្ឋនចារវក្់នបះដូងទរក្នដ្ឋយនរបើ Stethoscope Obstetrical ឬDoppler ។

៩.

ពិនិតយអាងរតោក្រួមមាន
ក្បុងអាំ

ុងនពលមានទផធនពាះ។

ការវាស្់ស្ផូននៅតាមការចាំបាច់

និងនពលស្មស្រស្ប

១០. គណ្នារក្កាលបរ ិនចឆទ្ស្រមាលក្ូនរ ាំពឹងទ្ុក្។

១១. ផឋល់ការអប់ រ ាំស្ុខភាពដល់យុវវ ័យ ស្រស្ឋី និ ងរគួស្ថរ ពី ការវ ិវតឋន៍ជា្មមតាទនទផធនពាះ
ស្ញ្ញដ របជុាំនរាគស្ញ្ញដនរោះថ្នបក្់ នពលនវលា និង វ ិ្ី ទ្ាំនាក្់ ទ្ាំនងជាមួយឆមប។

១២. បនរងៀន ឬ បារាញពីវ ិ្ីកាត់ បនទយអាការៈមិ នស្រស្ួលខលួនង្ដលអាចនក្ើ តមានក្បុងនពល
មានទផធនពាះ។

១៣. ផឋល់ការង្ណ្នាាំ

និងការនរតៀមនរៀបចាំជាមូលដ្ឋឌនទនការឈឺនពាះស្រមាល

ការ

ស្រមាល និងការន្វើជាឪពុក្មាឋយ។
១៤. ក្ាំនត់ភាពមិ នរបរក្តីក្ុងនពលមានទផធ
ប
នពាះ

និ ងផឋល់ការរគប់រគងបឋមនដ្ឋយខលួនឯង

ឬនដ្ឋយស្ហការោប នៅតាមនោលការណ្៍ង្ណ្នាាំថ្នបក្់ ជាតិ

និង្នធានង្ដលមាន

ស្រមាប់បញ្ញ
ា ៈ
១៤-១

មាឋយង្ដលមានអាហារូបតទមភទប ឬ មិនរគប់រោន់។

១៤-២

ការលូតលាស្់ទនស្ផូនមិនរគប់ រោន់ រួមមានក្រណ្ីស្ងស័យក្ូនពង ទ្ឹ ក្នភាលះ
តិច ឬ នរចើននពក្ ។

១៤.៣ ស្មាព្មមន
ស្រស្វាាំងង្ភបក្
ន

ើង ជាតិ របូនតអុីនក្បុងទ្ឹក្ននាម មាននហើមខាលាំង ឈឺក្ាលខាលាំង

និងឈឺចប់នៅចុងដនងាើមង្ដលទក្់ទ្ងនៅនឹងស្មាព្មម

ើងខពស្់។
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១៤-៤

ការធាលក្់មមតាមទវរមាស្។

១៤-៥

ក្ូននភាលះ(ចប់ពី២ន

ើងនៅ)

ទ្ាំរង់បារាញ/ការបារាញ

មិន្មមតានៅនពល

រគប់ង្ខ។
១៤-៦

ការស្ថលប់ទរក្នៅក្បុងស្ផូន។

១៤-៧ នស្រស្ថមទ្ឹក្នភាលះង្បក្មុនរគប់ង្ខ។
១៤-៨
១៤-៩

ស្រស្ឋីមានទផធនពាះផធុក្នមនរាគនអដស្៍។

ស្រស្ឋីមានទផធនពាះង្ដលមានជាំងឺនែលើមរបនភទ្ នប និងនស្។

១៥. ផឋល់ឱស្ែស្នគារគះជី វ ិត (នដ្ឋយមានការអនុញ្ញដតឋិក្ុបងយុតឋ្ិការទនការអនុវតឋ) ដូចជា
ថ្នបាំអង់ទ្ីបីយូទ្ីក្ ឱស្ែរបឆ្ាំងការរបកាច់
បញ្ុច ះស្មាព្មម

Antiretrovirals

ឱស្ែពាបាលជាំងឺរគុនចញ់

ដល់ស្រស្ឋីនៅនពលមានលក្ខខណ្ឍបារាញនដ្ឋយ

ស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរថ្នបក្់ជាតិ និងន្វើការបញ្ូច ន។

១៦. ក្ាំណ្ត់ភាពង្របរបួលខុស្ពី ្មមតាក្បុងអាំ
មានលាំនឹង

ឱស្ែ

ុងនពលមានទផធនពាះ

និងចប់ នផឋើមដាំ នណ្ើរការបញ្ូជ ន

ន្វើឱយស្ថទនភាពស្រស្ឋី

ស្រមាប់ លក្ខខណ្ឍង្ដលតរមូវឱយមាន

អនឋរាគមក្ាំរ ិតខពស្់ជាង នដ្ឋយស្រស្បតាមពិ្ីស្ថរមាតុភាពោមននរោះថ្នបក្់។
ខ. ជាំនាញបង្នទម (ស្ូមនមើលឧបស្មព័នឌ ៣)
៤. សមត្ថភាពរនងការផ្ែទ
ំរនងេំ
ឡងនពលឈឺ
ន
ុ
ុ
ុ

ឆមបផថល់ការង្ែទាំរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព
ស្រមាល

ះសក្ាល និងនពលសក្ាល

ស្រស្បតាមទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់

ផថលកា
់ រស្រមាលក្ូនស្ថែតនិងនដ្ឋយស្ុវតទិភាព

ក្បងអាំ
ុ

ងនពលឈឺ
នពាះ
ុ

និងរគប់រគងស្ថទនភាពស្នគារគះ

បនាធន់យា៉ងមានរបស្ិទ្ភា
ឌ ព នដើមផីធានាស្ុខភាពរបស្់មាតា និងទរក្នទ្ើបនក្ើត។
ក្. ឆមបរតូវមានជាំនាញ និង/ឬភាពបុិនរបស្ប់ក្ុងការ៖
ប
១.

នរៀបចាំស្ាំភារៈ

និ ងឧបក្រណ្៍ស្រមាប់ការស្រមាល្មមតានិ ងមានផលវ ិបាក្

ក្ង្នលងស្រមាប់ស្នគារគះទរក្ និងក្ត់ រតាក្បុងក្ាំណ្ត់នហតុគីន
ល ិក្
របាយការណ្៍ស្នងខប ឲ្យបានរតឹមរតូវ

រក្ា

នស្ៀវនៅ

និងរតូតពិនិតយស្ាំភារៈ

នរៀបចាំ
និ ង

ឧបក្រណ្៍

និងរគប់រគងបញ្ជីស្ាំភារៈ។
២.
៣.
៤.

ស្ថក្ស្ួរ ស្រស្ង់របវតឋិជាក្់លាក្់ និងយក្ស្ញ្ញដជីវ ិតក្បុងនពលឈឺនពាះស្រមាលក្ូន។
ពិនិតយរាងកាយក្បុងនពលឈឺនពាះស្រមាល។

ពិនិតយនពាះនដ្ឋយវាយតទមលឱយបាននពញនលញ

នូវទ្រមង់បារាញរបស្់ទរក្

ការលូនចុះរបស្់ទរក្។
៥.

ក្ាំណ្ត់ ពីរយៈនពល និ ងរបស្ិទ្ភា
ឌ ពទនការក្គនាធក្់របស្់ស្ផូន។
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និង

៦.

លូក្ពិ និតយពីការនបើក្របស្់មាត់ស្ផូន ការលូនចុ ះ និ ងទ្រមង់ ទនទរក្

ស្ថទនភាព

នស្រស្ថមទ្ឹក្នភាលះ និងលក្ខណ្ៈអាងរតោក្ នដើមផីក្ាំណ្ត់ការស្រមាលតាមនរកាម។
៧.

ក្ត់រតាឱយបានចាស្់លាស្់ពីការវ ិវតឋទនការឈឺនពាះស្រមាល

នដ្ឋយនរបើ របាស្់

បា៉ តូរកាហវ ។
៨.

ោាំរទ្ផលូវកាយ

និងផលូវចិ តឋដល់ស្រស្ឋី

និ ងរគួស្ថរ

និ ងជាំ រញ
ុ ការស្រមាលក្ូនតាម

្មមតាតាមជាំនរ ើស្ស្ថទនភាពស្រមាលង្ដលស្រស្ឋីចង់បាន។
៩.

ស្រមបស្រមួលឱយមានអបក្ជាំ នួយក្បុងអាំ

១០. ផឋល់ជាតិទ្ឹក្
នរបើថ្នបាំ ក្បុងអាំ

អាហារូបតទមភរគប់រោន់

ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល និងស្រមាល។

និងន្វើឱយស្រស្ឋីមានផ្ទស្ុខភាពនដ្ឋយវ ិ្ី មិន

ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល និងស្រមាល។

១១. ផឋល់ការពាបាលនវជជស្ថស្រស្ឋនដើ មផីបនទយការឈឺចប់ ក្ុងអាំ
ប
និង ស្រមាលក្បុងក្រណ្ីចាំបាច់។

ុងនពលឈឺនពាះស្រមាល

១២. ពិនិតយនផ្ទលក្ននាម រួមទាំងនចះបូមទ្ឹក្ននាមនៅនពលរតូវន្វើ នដ្ឋយនោរពនោលការណ្៍
Asepsie។
១៣. ក្ាំនត់ឱយបានភាលមៗពីការឈឺនពាះស្រមាលមិន្មមតា ផឋល់អនឋរាគមន៍ស្មស្រស្ប និង
ទន់នពលនវលា និ ង/ឬន្វើការបញ្ូជ ន។

១៤. រ ាំនោចឬបនងកើនការក្គនាធក្់ ទនស្ផូន នដ្ឋយមិ ននរបើរបាស្់ឱស្ែ។
១៥. ចក្់ថ្នបាំស្ឹក្
ព នៅនពលនដរទវរង្ដលកាត់ឬរង្ហក្។
១៦. កាត់ ទវរ ង្តក្បុងក្រណ្ីក្រម និ ងចាំបាច់ ប៉ុនណាតះ។
១៧. ស្រមាលទរក្ទ្រមង់ហុចក្ាំពូលក្ាល។
១៨. ស្រមាលទរក្ទ្រមង់បគញ្ញ
ជ ស្ ។
១៩. នគៀប និងកាត់ទ្ងផចិតនៅនពលង្ដលជីពចរទ្ងស្ុក្ឈប់នលាត។
២០. ន្វើអនឋរាគមន៍ស្នគារគះបនាធន់ដល់ទរក្
បារាញមិន្មមតា

ទរក្ជាប់ស្ថម

(ឧទហរណ្៍

ទ្ងស្ុក្ធាលក្់មក្មុន

ទរក្ចុះនខាយ)

នៅនពលទមទរការង្ែទាំ

នវជជស្ថស្រស្ឋ និងរង់ចាំការបញ្ូជ ន។

២១. រគប់ រគងបញ្ញ
ា ទ្ងស្ុក្រុ ាំជុាំវ ិញក្របស្់ទរក្នៅនពលស្រមាល។
២២. ោាំរទ្ការរគប់រគងដាំណាក្់កាលទ្ី ៣ទនការស្រមាលតាមស្រ ីរស្ថស្រស្ឋ។
២៣. ន្វើការរគប់រគងស្ក្មមដាំណាក្់កាលទ្ីបីទនការស្រមាល។
២៤. ពិនិតយនមើ លស្ុក្ និងនស្រស្ថមទ្ឹ ក្នភាលះ នដើ មផីបញ្ញ
ជ ក្់ ថ្នោមនស្ល់ក្ុងស្ផ
ប
ូ ន។

២៥. មា៉ ស្ាស្ផូននដើ មផីបនងកើនក្ាំ លាង
ាំ និ ងការក្គនាធក្់់ ទនស្ផូននរកាយនពលស្រមាល ។
២៦. ផឋល់នូវបរ ិយាកាស្ស្ុវតទិភាពមួយ នដើមផីឱយង្ស្ផក្មាឋយ និងង្ស្ផក្ទរក្ប៉ះោប។
២៧. បា៉ ន់របមាណ្ និងក្ត់រតាការបាត់បង់មមរបស្់មាឋយ។
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ការ

២៨. ពិនិតយនមើ លទវរ និង មាត់ស្ផូនង្រក្ងមានដ្ឋច់ រង្ហក្។

២៩. នដរទវរង្ដលបានកាត់ ឬរង្ហក្នៅក្ាំរ ិត១ និងក្ាំរ ិត២។

នដ្ឋយនរបើ របាស្់់បនចចក្នទ្ស្ស្មស្រស្ប

៣០. រគប់រគងការធាលក្់មមនរកាយស្រមាល
និងឱស្ែស្រមាប់ការក្គនាធក្់ ទនស្ផូន
ស្នគារគះបឋម។

និ ង/ឬន្វើការបញ្ូជ ន

៣១.ផឋល់ឱស្ែស្នគារគះជី វ ិតតាមនោលការណ្៍ង្ណ្នាាំជាតិ
ឱស្ែរបឆ្ាំងការរបកាច់

នរកាយពី បានន្វើការ

ដូចជា

ឱស្ែពាបាលជាំ ងឺរគុនចញ់

ថ្នបាំអង់ទ្ីបីយូទ្ីក្

ឱស្ែបញ្ុច ះស្មាព្មម

Antiretroviralsដល់ស្រស្ឋីនៅនពលមានលក្ខខណ្ឍបារាញ និ ងន្វើការបញ្ូជ ន។

៣២. លូក្បារទ្ាំលាក្់ស្ុក្នដ្ឋយទដ។

៣៣. ទ្ប់ស្ងកត់ស្ផូន ពីខាងក្បុងនដ្ឋយទដទាំងពី រនដើ មផីបញ្ឈប់ការហូរមម។
៣៤. ន្វើការស្ងកត់ស្ទស្អាអក្ទននពាះ។
៣៥. ក្ាំណ្ត់ និង រគប់ រគងស្ាក្។
ុ

៣៦. ចក្់តាមស្រទស្បូមមមនដើមផីន្វើនតស្ឋនៅមនធីរពិនស្ថ្ន៍។

៣៧. នរៀបចាំការបញ្ូជ នទន់ នពលនវលា ន្វើការបញ្ូជ នស្រស្ឋីង្ដលមានផលវ ិបាក្្ៃន់្ៃរនៅកាន់
នស្វាស្នគារគះក្ាំរ ិតខពស្់ នដ្ឋយនាាំយក្ឱស្ែ
នពលបញ្ូជ ន

ស្មាភរៈង្ដលចាំបាច់ នរៀបចាំ អបក្ង្ែទាំ

ក្បុងនោលបាំណ្ងនដើមផីបនឋផឋល់ការស្នគារគះបនាធន់

នរកាយពី បាន

ន្វើការស្នគារគះបឋម។

៣៨. ស្នគារគះបនាធន់នដ្ឋយន្វើចលនានបះដូង និងស្ួតដល់ស្រស្ឋី។
៣៩. ន្វើនតស្ឋរក្នមនរាគនអដស្៍ដល់ស្រស្ឋីង្ដលមិនដឹងពីស្ថទនភាពនមនរាគនអដស្៍។
៤០. ផឋល់ការង្ែទាំស្មស្រស្បនិងោាំរទ្ដល់ស្រស្ឋីផុក្នមនរាគនអដស្៍
ធ
និងទរក្រួមមាន

ការ

បារករការឆលងនមនរាគនអដស្៍ពីមាឋយនៅទរក្ (PMTCT)។

ខ. ជាំនាញបង្នទម (ស្ូមនមើលឧបស្មព័នឌ ៣)
៥. សមត្ថភាពរនងការផរ
លកា
់ រផ្ែទ ំដល់ស្ដសរនី ក្កាយនពលសក្ាល
ុ

ឆមបផថល់ការង្ែទាំនរកាយស្រមាលយា៉ ងនពញនលញ មានគុណ្ភាព និងស្រស្បតាមទ្ាំននៀមទ្ាំលាប់
ង្ខមរដល់ស្រស្ថ។
ី
ក្. ឆមបរតូវមានជាំនាញ និង/ឬភាពបុិនរបស្ប់ក្ុងការ៖
ប
១.

ស្ថក្ស្ួររបវតឋិទនការមានទផធនពាះ ការឈឺនពាះស្រមាល ការស្រមាលក្ូន។

២.

អនុវតឋការពិនិតយរាងគកាយរបស្់ស្រស្ឋី។
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៣.

ជូនដាំណ្ឹង និងផឋល់ការោាំរទ្ដល់ស្រស្ឋី និងរគួស្ថររបស្់ោត់ង្ដលបាត់បង់ (នដ្ឋយស្ថរ
មាឋយស្ថលប់

ទរក្នក្ើតស្ថលប់ ទរក្ស្ថលប់នក្ើត

ទរក្មិន្មមតាពីក្ាំនណ្ើត

និង

បាត់បង់គភ៌)។
៤.

វាយតទមលពីការង្របរបួលមក្រក្ស្ភាពនដើមវ ិញរបស្់ស្ផូន

និ ងការជាស្ះនស្ផើយ

ចប់ នផឋើម និ ងជរមុញការបាំ នៅនដ្ឋះមាឋយ ង្តមួ យមុ ខគត់ក្ុងអាំ
ប

ុង១នមា៉ ងដាំបូង។

ពីការរង្ហក្ និង/ឬការជួស្ជុលរបដ្ឋប់បនឋពូជ។
៥.
៦.

បនរងៀនស្រស្ឋីពីរនបៀបរចបាច់យក្ទ្ឹក្នដ្ឋះ

រពមទាំងរនបៀបផឋល់ដល់ទរក្

និងការ

រក្ាទ្ុក្។
៧.

អប់រ ាំស្រស្ឋីពីការង្ែទាំខួន
ល

និ ងទរក្បនាធប់ ពីការស្រមាលក្ូ ន

៨.

អប់រ ាំស្រស្ឋី និងរគួស្ថររបស្់ោត់ពីស្ុខភាពផលូវនភទ្

រួមមានស្ញ្ញដ

និង

នរាគស្ញ្ញដទនការនក្ើតមានផលវ ិបាក្ និ ងឱយដឹ ងពីនស្វា ង្ដលមានក្បុងស្ហគមន៍។

ការនរៀបចាំង្ផនការរគួស្ថរបនាធប់ពី

ការស្រមាលក្ូន។
៩.

ផឋល់នស្វាង្ផនការរគួស្ថរង្ដលជាង្ផបក្ស្ាំខាន់ទនការង្ែទាំនរកាយស្រមាល។

១០. ផឋល់ការពាបាលស្មស្រស្ប និ ងទន់ នពលនវលាចាំ នពាះផលវ ិបាក្នានាៗ ង្ដលបានរក្
នឃើញក្បុងអាំ

ាំ Haematoma មាឋយមាន
ុងនពលពិនិតយនរកាយស្រមាល (ឧ. នស្លក្ស្ថលង

ការកាលយនរាគ) និងន្វើការបញ្ូជ ននៅនស្វាស្មស្រស្បរបស្ិននបើចាំបាច់ ។

១១. ផឋល់ការពាបាលបនាធន់ទនការធាលក្់មមនរកាយស្រមាល
ចាំបាច់នរកាយពីមានការស្នគារគះបឋម។
១២. ផឋល់ការង្ែទាំ

ការោាំរទ្

និងបញ្ូជ នរបស្ិននបើ

និងការពាបាលស្រស្ឋីង្ដលផធុក្នមនរាគនអដស្៍

ផឋល់របឹ ក្ា

នយាបល់ពីនមនរាគនអដស្៍ និងន្វើនតស្ឋស្រស្ថីង្ដលមិ នដឹងពីស្ថទនភាពរបស្់ខួន។
ល
ខ. ជាំនាញបង្នទម (ស្ូមនមើលឧបស្មព័នឌ ៣)
៦. សមត្ថភាពននការផ្ែទ ំទររនទើបនរើត្នក្កាយសក្ាល

ឆមបផថល់ការង្ែទាំរបក្បនដ្ឋយគុណ្ភាព និងរគប់រជុងនរជាយ ដល់ទរក្ង្ដលមានស្ុខភាពលែ
ចប់ពីនក្ើតរហូត ដល់អាយុ២ង្ខ។
ឆមបរតូវមានជាំនាញ និង/ឬភាពបុិនរបស្ប់ក្ងការ៖
ុប
១.

ការពារទរក្ក្ុាំឱយប៉ះនឹងបរ ិយាកាស្រតជាក្់ដូចជាៈការរក្ាក្ាំនៅស្ីតុណ្ាភាពក្បុង
បនធប់

(>២៥អងានស្)

និងនជៀស្វាងចរនឋខយល់បក្់

នក្ើតភាលមតាមជាំហាននិងនពលនវលារតឹមរតូវ។
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និងផឋល់ការង្ែទាំទរក្នទ្ើប

២.

វាយតទមលស្ថទនភាពបនាធន់ របស្់ទរក្នដ្ឋយនរបើរបព័នឌវាយតទមលAPGAR ឬវ ិ្ី វាយតទមល
នផសងនទ្ៀត។

៣.

ជាំរញ
ុ

និ ងរក្ាក្នដឋខលួន្មមតារបស្់ទរក្នទ្ើបនក្ើ តនដ្ឋយរគបដណ្ឋប់នឹងរក្ណាត់

(ក្ង្នសងនពាះនោ

ពាក្់មួក្) ការរគប់រគងបរ ិយាកាស្ជុាំ វ ិញ និ ងនលើក្ទ្ឹ ក្ចិ តឱ
ឋ យ

ង្ស្ផក្មាឋយ និងង្ស្ផក្ទរក្ប៉ះោប។
៤.
៥.
៦.

ចប់ នផឋើមវ ិធានការស្នគារគះបនាធន់ស្រមាប់ ទរក្មានបញ្ញ
ា ដនងាើម

(ការស្នគារគះទរក្

នទ្ើបនក្ើត) ទរក្មានក្ាំ នៅខលួនទប និ ងក្ាំរ ឹតជាតិស្ក្
ក ុងមមទប។
ប
ផឋល់ការង្ែទាំរតឹមរតូវរួមមាន

ការង្ែទាំតាមរនបៀបមាឋយក្ង់ហូរូគ ដល់ទរក្មាន

ទ្មៃន់ទបឬទបបាំផុត និង នរៀបចាំស្រមាប់បញ្ូជ ន របស្ិននបើមានផលវ ិបាក្្ៃន់្ៃរ។
ពិនិតយរាងកាយរបស្់ទរក្នទ្ើបនក្ើតរក្លក្ខណ្ៈមិន្មមតា

(ភាពមិនរបរក្តីពី

ក្ាំនណ្ើត)។
៧.

បា៉ ន់របមាណ្អាយុក្ូន។

៨.

ផឋល់ការង្ែទាំជារបចាំដល់ទរក្នទ្ើបនក្ើត

នៅតាមពិ្ីស្ថរ

និងនោលការណ្៍

ង្ណ្នាាំជាតិ (ឧ.ពាក្់ស្ថលក្ស្ាំោល់ទរក្ ការង្ែទាំង្ភបក្ ន្វើនតស្ឋ ការផឋល់ថ្នបាំវ ីតាមី នកា
ចុះបញ្ជីក្ាំនណ្ើត)។

៩.

ដ្ឋក្់ ក្ូនឱយនៅនដ្ឋះមាឋយក្បុងអាំ
ស្ញ្ញដរក្នៅ

ុង១នមា៉ ងដាំបូងនរកាយស្រមាលបនាធប់ ពីទរក្មាន

និងជាំរញ
ុ ការបាំនៅក្ូន

នដ្ឋយទ្ឹក្នដ្ឋះមាឋយង្តមួយមុខ

ស្រមាប់

រយៈនពល ៦ ង្ខដាំបូងចប់ ពីនក្ើត។
១០. បញ្ូជ នទរក្ង្ដលរបឈមនឹ ងនរោះថ្នបក្់ នៅកាន់នស្វាស្នគារគះបនាធន់របស្ិននបើមាន។

១១. អប់រ ាំមាតាបិតាអាំពីស្ញ្ញដនរោះថ្នបក្់របស្់ទរក្ និងនពលង្ដលរតូវយក្ទរក្មក្ទ្ទ្ួល
ការង្ែទាំស្មស្រស្ប។
១២. បនរងៀនមាតាបិតាពីការលូតលាស្់

និងការវ ិវតឋន៍ជា្មមតារបស្់ទរក្ និ ងក្ុមារតូច

រនបៀបង្ែទាំរបចាំទែៃ នៅតាមតរមូវការ្មមតារបស្់នក្មង។
១៣. ជួយមាតាបិ តានដើ មផីទ្ទ្ួ លបានពី នស្វាង្ដលមាននៅក្បុងស្ហគមន៍ ។
១៤. ោាំរទ្មាតាបិតាក្បុងអាំ

ុងនពលទ្ុ ក្ខនស្ថក្នដ្ឋយស្ថរការបាត់ បង់ ទរក្

១៥. ោាំរទ្មាតាបិតាក្បុងអាំ

ុងនពលបញ្ូជ នទរក្ ឬ ក្បុងអាំ

នក្ើត

ទរក្ស្ថលប់

ទរក្នក្ើតស្ថលប់ ទរក្មិន្មមតាពីក្ាំនណ្ើត ។

ស្ាំរាក្នៅក្ង្នលងស្នគារគះបនាធន់)។

ុងនពលឃ្លលតពីទរក្ (ឧ.ទរក្

១៦. ោាំរទ្ និងអប់រ ាំមាតាបិតាង្ដលស្រមាលក្ូននរចើន (ឧ. ក្ូននភាលះ ឬ បីនាក្់) អាំពីតរមូវ
ការពិ នស្ស្ និងនស្វាង្ដលមាននៅក្បុងស្ហគមន៍ ។
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១៧. ង្ែទាំទរក្ ង្ដលនក្ើ តពី មាឋយផធុក្នមនរាគនអដស្ដដូចជា

ផឋល់ឱស្ែរបឆ្ាំងនមនរាគ

នអដស្៍ Anti Retro Viral និងជាំនរ ើស្ទនការចិញ្ចឹមជាំនួស្ទ្ឹក្នដ្ឋះមាឋយ។

១៨. ផឋល់ថ្នបាំបារករឱយបានរតឹ មរតូវនៅក្បុងរយៈនពលមួយស្មស្រស្ប
មាតាបិតាអាំពីផលរ ាំខាន

ង្ដលអាចនក្ើតមានន

ើង

និងផឋល់ដាំបូនាមនដល់

និងនពលង្ដលរតូវរត

ប់ នៅ

ទ្ទ្ួលថ្នបាំបារករបនឋនទ្ៀត។
១៩. បនរងៀនមាឋយពី រនបៀបបញ្ុច ក្ក្ូ នឱយបានរតឹ មរតូវនិ ងតាមបនចចក្នទ្ស្ទនការបញ្ុច ក្ក្ូ ន
នដ្ឋយនរបើង្ពង នបើនគនរជើស្នរ ើស្យក្ការចិញ្ចឹមនដ្ឋយឱយអាហារជាំនួស្។

៧. សមត្ថភាពរនងការសក្មបសក្មួ
លនលើការផ្ែទ ំការរ ំលូត្
ុ

ឆមបផថល់នស្វាង្ែទាំទក្់ទ្ងនឹងការរ ាំលូតស្មស្រស្បតាមបុគល
គ

និងអនុនលាមនៅតាមពី្ីស្ថរ

ជាតិ។
ក្. ឆមបរតូវមានជាំនាញ និង/ឬភាពបុិនរបស្ប់ក្ុងការ៖
ប
១.

បា៉ ន់របមាណ្ពីអាយុទផធនពាះតាមរយៈស្ាំណ្ួរអាំពីទែៃទ្ី១ទនរដូវចុងនរកាយ(LMP) ពិនិតយ
នដ្ឋយទដទាំងពីរ និងន្វើនតស្ឋទ្ឹក្ននាម។

២.

ផឋល់ព័ត៌មានដល់ស្រស្ឋីក្ាំពុងពិចរណាការរ ាំលូតឱយដឹងពីនស្វាង្ដលមានទាំងអស្់
ទាំងអបក្ង្ដលចង់បនឋរក្ាទផធនពាះ

និងអបក្ង្ដលចង់រ ាំលូតពី វ ិ្ី ង្ដលទ្ទ្ួ លបាននស្វា

និងោាំរទ្ដល់ជនរមើស្របស្់ស្រស្ឋី។
៣.

ស្ថក្ស្ួរពីរបវតឋិស្ងគម និងគលីនិក្ នដើមផីក្ាំណ្ត់់ ពីលក្ខខណ្ឍហាមនរបើ ឱស្ែរ ាំលូតក្ូន
ឬ ការរ ាំលូតនដ្ឋយបូម។

៤.

ផឋល់របឹក្ាដល់ស្រស្ឋី

(និងស្មាជិក្រគួស្ថរ

នបើស្មស្រស្ប)

និងមន្ាបាយពនារក្ាំនណ្ើត /ង្ផនការរគួស្ថរនរកាយរ ាំលូត។
៥.
៦.
៧.

អាំពីស្ុខភាពផលូវនភទ្

ផឋល់នស្វាង្ផនការរគួស្ថរង្ដលជាង្ផបក្ស្ាំខាន់ទននស្វាទក្់ទ្ងនឹងការរ ាំលូត។

វាយតទមលការវ ិវតឋន៍នៅរក្ភាពនដើមទនស្ផូនពាបាល ឬ បញ្ូច នឱយបានស្មស្រស្ប។
អប់រ ាំស្រស្ឋីពីការង្ែទាំខួនរួ
ល មមាន ការស្រមាក្

អាហាររូបតទមភ

និងរនបៀបក្ាំណ្ត់

ពីផលវ ិបាក្ ដូចជា ការធាលក្់ មម។
៨.

ក្ាំណ្ត់ ពីស្ញ្ញដបារាញពីផលវ ិបាក្ង្ដលទក្់ ទ្ងនឹ ងការរ ាំលូត(ធាលយស្ផូន)

បាល ឬ ការបញ្ូជ ននដើមផីទ្ទ្ួលការពាបាលស្មស្រស្ប។
ខ. ជាំនាញបង្នទម (ស្ូមនមើលឧបស្មព័នទ្
ឌ ី៣)
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ការពា

III. ឥរ ិយាបែវិជ្ជាជីវៈនិងបុរគល (Professional and Personal Behaviors)
ឆមបបារាញពីឥរ ិយាបែង្ដលឆលុះបញ្ញ
ជ ង
ាំ ពីលក្ខណ្ៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

ង្ដលអាចទ្ទ្ួលយក្បាន

ស្រមាប់វ ិជាជជី វៈននះ និងទ្ទ្ួ លស្ថគល់ការរបក្បវ ិជាជជី វៈឆមបនវជជស្ថស្រស្ថថ្នជាការាររបញ្ញដវនថមួយ
ង្ដលតរមូវឱយមានការនបថជាញចិតថបនរមើនស្វា

ថ្នជាការទ្ទ្ួលខុស្រតូវមួ យជីវ ិតរបស្់ខួន។
ល

និ ងអក្បផក្ិរ ិយាវ ិជជមានមួ យចាំ នពាះការស្ិក្ា

១. អាក្បផក្ិរ ិយា និងការទ្ទ្ួលខុស្រតូវង្ផបក្រក្មស្ីល្ម៌និងចាប់(Attitudes, Ethical and Legal
Responsibility)
ក្.អាក្បផក្ិរ ិយាវ ិជាជជីវៈ (Professional Attitudes)
ឆមប នោរពស្វយ័តភាព និងស្ិទ្ិឌរបស្់ស្រស្ថីនដ្ឋយោមនការនរ ើស្នអើងណាមួយ និងយក្ចិតថ
ទ្ុក្ដ្ឋក្់នលើពួក្នគរបក្បនដ្ឋយការថ្នបក្់ែបម

និងរពហមវ ិហារ្ម៌

រពមទាំងបារាញពីការនោរព

នដ្ឋយរតឹមរតូវចាំនពាះស្ហនស្វ ិក្ គណ្ៈវ ិជាជជីវៈ និ ងអាជាញ្រស្ុខាភិបាល។
ខ. នោលការណ្៍និងបទ្ដ្ឋឌនរក្មស្ីល្ម៌ (Ethical Principles and Standards)
ឆមប នោរពតាមរក្មស្ីល្ម៌នវជជស្ថស្រស្ថជា្រមាន និងនោលការណ្៍រក្មស្ីល្ម៌ចមផង
ទនស្វ័យតភាព

ស្បផុរស្្ម៌

នោលការណ្៍ទនភាពស្មាៃត់

មិនរបរពឹតក្
ថ ាំ ហុស្
ការនិយាយពិតមិ នក្ុហក្

ការារររបចាំទែៃ។

និ ងយុតិ ្
ថ ម៌

រពមទាំងអនុវតថ

និ ងបូរណ្ភាពនៅក្បុងការអនុវតថ

ឆមប បារាញពីឥរ ិយាបែង្ែទាំស្រស្ថីស្មស្រស្ប នោរព និងរក្ាស្ិទ្ិឌរបស្់ស្រស្ីថ នដ្ឋយង្ផែក្នលើ
រក្មស្ីល្ម៌(ឧ. ការង្ែទាំរបក្បនដ្ឋយស្ុវតទិភាព និងមានស្ីល្ម៌ ការន្វើនស្ចក្ថីស្នរមចចិតថ
នដ្ឋយង្ផែក្នលើព័ត៌មាន

នស្ចក្ថីទែលែូរប

រក្ាភាពខាមស្នអៀន

នហើយនិងគណ្ននយយភាព)

និងរក្ានូវភាពស្មាៃត់របស្់ស្រស្ថីនៅរគប់ទ្រមង់ទនការរបាស្រស្័យទក្់ទ្ង។
គ. ទ្ទ្ួលខុស្រតូវង្ផបក្ចាប់ (Legal Responsibilities)
ឆមប

នោរពតាមចាប់

និ ងបទ្បញ្ដ តិថរបស្់របនទ្ស្ក្មពុជា

វ ិជាជជីវៈជានរចើនទក្់ ទ្ងនៅនឹ ងការអនុវតថរបស្់វ ិជាជជី វៈឆមប
ដូចង្ដលតរមូវន

និ ងចូលរួមនៅក្បុងស្ក្មមភាព

ង្ដលបានចុះបញ្ជីរបក្បវ ិជាជជី វៈ

ើងនដ្ឋយរក្ស្ួងស្ុខាភិបាល និ ងគណ្ៈវ ិជាជជី វៈ។

ឃ.ការយល់រពមរបស្់ស្រស្ថី (Women Consent)
ឆមប អនុវតថនោលការណ្៍ទនការយល់រពមរបស្់ស្រស្ថី ក្បុងការផថល់ព័ត៌មានជាមុនស្រមាប់ការ

ង្ែទាំស្រស្ថី

ទ្រមង់ការនរាគវ ិនិ ច័យ
ឆ

ការបដិនស្្ការពាបាល

និ ងការពាបាល

(រួមទាំងការយល់រពមស្រមាប់ការង្ែទាំ

និងការបនញ្ចញព័ត៌មានស្ុខាភិបាលនៅនរៅ)
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ការពិនិតយរក្ជាំងឺ

និងការស្រស្ថវរជាវ

(នដ្ឋយផថល់ការពនយល់ចាស្់លាស្់អាំពីនោលបាំណ្ង

ផលរបនយាជន៍

ហានិភ័យ និងជនរមើស្ជាំនួស្នានា)។
២. ការរបាស្រស្័យទក្់ទ្ង (Communication)
ឆមបរបាស្រស្័យទក្់ទ្ងនដ្ឋយរបស្ិទ្ិភា
ឌ ពជាមួយ៖
ក្. ស្រស្ីថ និងរក្ុមរគួស្ថររបស្់ស្រស្ីនថ ដ្ឋយ៖
- ផថល់ការពនយល់ចាស្់លាស្់

និង/ឬនស្ចក្ថីង្ណ្នាាំ

និងទ្ទ្ួលការយល់រពមរបស្់

ស្រស្ីង្ថ ដលរតូវបានផថល់ព័ត៌មានជាមុន
- នដ្ឋះស្រស្ថយនដ្ឋយរបស្ិទ្ឌភាពនូវស្ថទនភាពលាំបាក្ដដទទ្នទ្ៀត

រួមទាំ ងការផាយដាំណ្ឹង

អារក្ក្់ ការពិភាក្ាអាំពីបញ្ញ
ា រនស្ើប និងការពិភាក្ាជាមួយស្រស្ីង្ថ ដលលាំបាក្/ហិងា
- ផថល់ការអប់រ ាំអាំពីការនលើក្ក្មពស្់ស្ុខភាព និងការបារករជាំងឺ

ខ. ស្ហនស្វ ិក្៖ ផថល់ និងង្ចក្រ ាំង្លក្ព័ត៌មានតាមស្មស្រស្ប។
៣.ការបនរមើនស្វាដល់ស្ថធារណ្ៈជន (Service to the Public)
ឆមប៖

- អនុវតថនៅក្បុងរពាំង្ដនទនវ ិជាជជី វៈឆមបនវជជស្ថស្រស្ថ

ទនរបព័នឌង្ែទាំស្ុខភាពនៅក្បុងរបនទ្ស្

ក្មពុជា និ ងបាំនពញក្រណ្ីក្ិចចរបស្់ឆប
ម
ដូចង្ដលបានក្ាំណ្ត់នដ្ឋយរក្ស្ួងស្ុខាភិបាល
និងគណ្ៈឆមបក្មពុជា រួមទាំងការង្ែទាំបឋម ការង្ែទាំក្រមិតទ្ីពីរ និងការង្ែទាំក្រមិតទ្ីបី

- យល់ពីតទមលទនការស្រស្ថវរជាវនៅក្បុងការអនុ វតថការង្ែទាំនវជជស្ថស្រស្ថ

និងនឆលៀតឱកាស្

នដើមផីអនុវតថន៍គនរមាងស្រស្ថវរជាវ នដ្ឋយស្ហការជាមួ យស្ហនស្វ ិក្ និងអបក្ស្រស្ថវរជាវ

- ផថល់ការបណ្ុថ ះបណា
ថ លដល់និស្សិតឆមប និងការអប់រ ាំស្ុខភាពដល់ស្រស្ថី និងស្ហគមន៍
- រគប់រគង្នធានមនុស្ស និង្នធានស្មាភរៈ

- ន្វើការជាមួយបុគគលិក្ស្ុខាភិបាលដដ ទទ្នទ្ៀតក្បុងបរ ិបទ្ង្ែទាំស្រស្ី នដើមផីអភិវឌណន៍ឲ្យកាន់
ង្តរបនស្ើរនូវជាំនាញន្វើការជារក្ុម ជាំនាញដឹក្នាាំ និងជាំនាញស្រមបស្រមួល។

៤.ការអភិវឌណន៍វ ិជាជជីវៈបនថ (Continuing Professional Development)
ឆមប តរមូវឲ្យយល់ និងទ្ទ្ួលស្ខុស្រតូវនលើការស្ិក្ាបនថ (រហូតមួ យជីវ ិត) ក្បុងបាំណ្ង

នលើក្ក្មពស្់ជាំនាញ ឬស្មទភាពរបស្់ខួន
ល
ង្ដលជាមន្ាបាយក្បុងការជាំ រញ
ុ អាជី ព និ ងតួនាទ្ី
វ ិជាជជីវៈរបស្់ខួនក្ប
ល ុងស្ហគមន៍។

នគរ ាំពឹ ងថ្នតរមូវការននះនឹ ងកាលយជាកាតពវក្ិចចស្រមាប់ឆមប

ទាំងអស្់នៅក្បុងរបនទ្ស្ក្មពុជានានពលអនាគត។

ក្មមវ ិ្ីស្ិក្ា និ ងវ ិធានការស្រមាប់ ការបណ្ុថ ះបណា
ថ លបនថនឹងរតូវបាននរៀបចាំ ន

ចត់តាាំងអនុ វតថនដ្ឋយគណ្ៈឆមបក្មពុជា។

ើង និ ង

ឆមបង្ដលបានចុះនមមះនឹងរតូវបានឲ្យអនុវតថន៍
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នូវស្ាំនណ្ើននះ និងរតូវផថល់ដល់គណ្ៈឆមបក្មពុជានូ វភស្ថតាងង្ដលបញ្ញ
ជ ក្់ពីនរក្ឌីតទនការបណ្ុថ ះ
ុ
បណា
ថ លបនថ នដើមផីរក្ានមមះរបស្់ខួននៅក្ប
ល
ុងបញ្ជីគណ្ៈឆមបក្មពុជា។
ឆមប៖

- នបថជាញនរៀនស្ូរតអស្់មួយជី វ ិត
- ក្ាំណ្ត់ ពីតរមូវការក្បុងការនរៀនស្ូរតនិ ងអភិ វឌណន៍ចាំនណ្ះដឹ ង
- ចូលរួមអភិ វឌណស្មតទភាពវ ិជាជជី វៈបនថ
- ន្វើការនរៀនស្ូរតឲ្យស្មស្រស្ប

នដើមផីស្នរមចនូវតរមូវការទនការនរៀនស្ូរតង្ដលបាន

ក្ាំណ្ត់
- ន្វើបចចុបផនបភាពចាំ នណ្ះដឹ ង និ ងជាំនាញ។
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ឧបសមព័នទី១៖ សាសភាពក្រុមការងារបនចារនទស
១. នលាក្ស្រស្ី

អុី ង រា៉ ដ្ឋ

២. នលាក្ស្រស្ី

អ៊ូ ស្ថនរឿន

៣. នលាក្ស្រស្ី

នកាះ ស្ុីលាភ

៤. នលាក្ស្រស្ី

ទផ ស្ុីនឌឿន

៥. នលាក្ស្រស្ី

ង្ប៉ន គឹមនី

៦. នលាក្ស្រស្ី

ង្ហម ណាវ ី

៧. នលាក្ស្រស្ី

នរៀល ណារ ី

គណ្ៈឆមបក្មពុជា
គណ្ៈឆមបក្មពុជា
គណ្ៈឆមបក្មពុជា
គណ្ៈឆមបក្មពុជា
គណ្ៈឆមបក្មពុជា
គណ្ៈឆមបក្មពុជា

៨. នលាក្ស្រស្ី

ឆ្យ ង្ស្វងជាអាទ្ិ៍

៩. នលាក្ស្រស្ី

ថ្ន ចនឌូ

១០. នលាក្ស្រស្ី

គណ្ៈឆមបក្មពុជា

ស្មាគមឆមបក្មពុជា
ស្មាគមឆមបក្មពុជា

អួ ង លីដ្ឋ

ស្មាគមឆមបក្មពុជា

១១. នលាក្ស្រស្ី

Susan Newson

ស្មាគមឆមបក្មពុជា

១២. នលាក្ស្រស្ី

នរ ៉ត ក្ញ្ញដ

១៣. នលាក្ស្រស្ី

ហងស វណាតរ ី

មជឈមណ្ឍលជាតិ ោាំពាមាតានិ ងទរក្

១៤. នលាក្ស្រស្ីនវជជ.

របាក្់ នស្ថភ័ ណ្នារ ី

មជឈមណ្ឍលជាតិ ោាំពាមាតានិ ងទរក្

១៥. នលាក្ស្រស្ីនវជជ.

ឡាាំ ភី រណ្
ុ

មជឈមណ្ឍលជាតិ ោាំពាមាតានិ ងទរក្

១៦. នលាក្នវជជ.

ភុាំ ស្ាំស្ុង

នាយក្ដ្ឋឌនអភិវឌណន៍្នធានមនុ ស្ស

រក្ស្ួងក្ិចចការនារ ី

១៧. នលាក្

ក្ុ យ វ ិរ ីយា៉

១៨. នលាក្ស្រស្ី

នស្ៀង ស្ុគនឌ

ស្ថលាម្យមស្ិក្ាង្ែទាំនវជជស្ថស្រស្ថ

១៩. នលាក្ស្រស្ី

ស្៊ុន ស្ុីដ្ឋរុង

ស្ថលាម្យមស្ិក្ាង្ែទាំនវជជស្ថស្រស្ថ

២០. នលាក្ស្រស្ី

នមឿង ច័ នណា
ធ
រី

ស្ថលាម្យមស្ិក្ាស្ុខាភិ បាល

នាយក្ដ្ឋឌនមនធីរនពទ្យ

ភូ មិភាគបាត់ ដាំបង
២១. នលាក្ស្រស្ី

ស្ូ ស្ុផ្ទនី

ស្ថលាម្យមស្ិក្ាស្ុខាភិ បាល
ភូ មិភាគក្ាំ ពត

២២. នលាក្ស្រស្ី

ឌុ ច ស្ូផ្ទត

ស្ថលាម្យមស្ិក្ាស្ុខាភិ បាល
ភូ មិភាគក្ាំ ពង់ ចម

២៣. នលាក្ស្រស្ី

ទស្ ស្ុផ្ទនី

ស្ថលាម្យមស្ិក្ាស្ុខាភិ បាល
ភូ មិភាគស្ធឹងង្រតង

២៤. នលាក្ស្រស្ី

គី ស្ុីវា៉ន់ថ្ន

២៥. នលាក្ស្រស្ី

ស្ូ គឹ មឆ្

មនធីរនពទ្យរពះក្ុ ស្មៈ

២៦. នលាក្ស្រស្ី

ឱក្ លីណា

មនធីរនពទ្យកាលង្ម៉ត

២៧. នលាក្ស្រស្ី

នស្ង ផលាល

មនធីរនពទ្យមិតថភាពង្ខមរ-ស្ូនវៀត

២៨. នលាក្ស្រស្ី

មនធីរនពទ្យរពះក្ុ ស្មៈ

តុ ង គឹមប៊ី

មនធីរនពទ្យបង្ងែក្រាជធានីភាំនប ពញ
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២៩. នលាក្ស្រស្ី

ហ៊ូ វាន់ ស្ុីង្

ន

៣០. នលាក្ស្រស្ីស្ថស្រស្ថថ.Soon Bok Chang

ស្ក្លវ ិទ្ាល័យនចនឡា

ស្ក្លវ ិទ្ាល័យឡាវហវ(Life)

៣១. នលាក្ស្រស្ីស្ថស្រស្ថថ.Choi Hye Sook

ស្ក្លវ ិទ្ាល័យឡាវហវ(Life)

៣២. នលាក្ស្រស្ី

មង គនបីថ្ន

អងគការស្ុខភាពពិភពនលាក្(WHO)

៣៣. នលាក្ស្រស្ី

Ann Robins

អងគការស្ុខភាពពិភពនលាក្(WHO)

៣៤. នលាក្ស្រស្ី

Erika Nilsson

អងគការស្ុខភាពពិភពនលាក្(WHO)

៣៥. នលាស្រស្ីនវជជ.

ស្ាំ ស្ុជា

មូ លនិ្ិស្ហរបជាជាតិស្រមាប់ របជាជន

៣៦. នលាក្ស្រស្ី

Krist’l D’haene

មូ លនិ្ិស្ហរបជាជាតិស្រមាប់ របជាជន

៣៧. នលាក្

មួ ង ស្ូផ្ទ

មូ លនិ្ិស្ហរបជាជាតិស្រមាប់ របជាជន

៣៨. នលាក្

ងួ ន របុស្

មូ លនិ្ិស្ហរបជាជាតិស្រមាប់ របជាជន

៣៩. នលាក្ស្រស្ី

ជិ ន ឡាន

មូ លនិ្ិស្ហរបជាជាតិ នដើមផីក្ុមារ

៤០. នលាក្នវជជ.

លឹម ហ៊ុយ

ស្ហរបតិបតថិការបនចចក្នទ្ស្អាលីម៉ង់

៤១. នលាក្ស្រស្ី

Osanai Yasuyo

ទ្ី ភាបក្់ ាររស្ហរបតិ បតថិការអនថរជាតិទន
របនទ្ស្ជប៉ុន

៤២. នលាក្ស្រស្ីនវជជ.

Noriko Fujita

ទ្ី ភាបក្់ ាររស្ហរបតិ បតថិការអនថរជាតិទន
របនទ្ស្ជប៉ុន

៤៣. នលាក្ស្រស្ី

នអៀង ណារ ី

ទ្ី ភាបក្់ ាររស្ហរបតិ បតថិការអនថរជាតិទន
របនទ្ស្ជប៉ុន

អងគការ វ ី នអស្ អូ នៅក្មពុជា

៤៤. នលាក្ស្រស្ី

Kathryn Hinchliff

៤៥. នលាក្ស្រស្ីនវជជ.

ស្ថ៊ងឡាាំ អាងគនាឌ

៤៦. នលាក្ស្រស្ី

អ៊ុ ល នអលីណា

៤៧. នលាក្ស្រស្ីនវជជ.

ន

៤៨. នលាក្ស្រស្ី

នស្ក្ ដ្ឋនី

ស្មព័នស្
ឌ ុខភាពក្ុ មារនិងស្ុខភាពបនថពូជ

៤៩.នលាក្ស្រស្ី

ហ៊ួត ស្ុខលាង

ស្មព័នស្
ឌ ុខភាពក្ុ មារនិងស្ុខភាពបនថពូជ

៥០. នលាក្ស្រស្ី

នួ ន គីមថ្នវ

៥១. នលាក្ស្រស្ី

នខៀន យាាំស្ុីថ្ន

ស្មាគមស្ុខភាពបនថពូជក្មពុជា

៥២. នលាក្ស្រស្ី

ញុាំ ស្ថរម
ុ៉

University Research Co., LLC

៥៤. នលាក្ស្រស្ីនវជជ.

នឡា វណ្ត ធារ ី

PATH

៥៥. នលាក្ស្រស្ី

ប៊ ន ស្ុរណា
ូ

PH Japan Foundation

៥៦. នលាក្ស្រស្ី

Jill Moloney

Australia Volunteer International

៥៧. នលាក្ស្រស្ី

Adrienne White

Australia Volunteer International

៥៨. នលាក្ស្រស្ី

Racheal Findlay

Australia Volunteer International

៥៣. នលាក្

ង មុ នីភាព

គនរមាងកាត់បនទយមរណ្ភាពមាតា

មា៉ រ ីស្ថបអនថ
រជាតិ ក្មពុជា(MSIC)
ូ

អងគការអនថរជាតិ បាំនរ ើស្ុខភាពរបជាជន

ហុក្ ភារុ ាំ

University Research Co., LLC

អងគការទ្ស្សនៈពិ ភពនលាក្ក្មពុជា
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ឧបសមព័នទី២៖ សាសភាពរណ្ៈរមមការសក្មបសក្មួល
១. ឯក្ឧតថមស្ថស្រស្ថថចរយ

ធា រគុយ

រដឌនលខា្ិការរក្ស្ួងស្ុខាភិបាល

២. នលាក្ជាំទវស្ថស្រស្ថថចរយ តាន់ វួចនឆង

រដឌនលខា្ិការរក្ស្ួងស្ុខាភិបាល

៣. នលាក្ជាំទវស្ថស្រស្ថថចរយ រគុយ លាងស្ុីម

អនុរដឌនលខា្ិការរក្ស្ួងស្ុខាភិបាល

៤. ឯក្ឧតថមស្ថស្រស្ថថចរយ

គុាំ កាណាល់

ទ្ីរបឹក្ារក្ស្ួងស្ុខាភិបាល

៥. ឯក្ឧតថមស្ថស្រស្ថថចរយ

អុាំ ស្ុផល

ទ្ីរបឹក្ារក្ស្ួងស្ុខាភិបាល

៦. នលាក្ស្រស្ីស្ថស្រស្ថថចរយ

ោត ភួង

របធាននាយក្ដ្ឋឌនអភិវឌណន៍្នធានមនុស្ស

៧. នលាក្ស្រស្ីស្ថស្រស្ថថចរយ

ទ្ុង រដ្ឋឌវ ី

៨. នលាក្ស្ថស្រស្ថថចរយ

នក្ត លីស្ុតាទ

អនុរបធានមជឈមណ្ឍលជាតិ ោាំពារមាតា-ទរក្

៩. នលាក្ស្ថស្រស្ថថចរយ

នលៀង ចនធរ ិទ្ឌ

តាំ ណាងស្មាគមស្មភពនិងនរាគស្រស្ថីវ ិទ្ាក្មពុជា

របធានមជឈមណ្ឍលជាតិោាំពារមាតា-ទរក្
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ឧបសមព័នាទី៣៖ ជំនាញបផ្នថម
១.សមត្ថភាពរនងសងគ
ម
ុ

នេពីនដមីសាស្ដសរ

បរ ិបទវបបធម៌ននការផ្ែទ ំាតា

និង

ទររនទើបនរើត្

១.

អនុវតឋការាររ

និងស្ក្មមភាពរគប់រគងរដឌបាលរួមមាន គុណ្ភាពទនការរគប់រគង

្នធានមនុស្ស

ភាពស្មស្រស្បតាមលាំដ្ឋប់ថ្នបក្់ទនមូលដ្ឋឌនស្ុខាភិបាល និង

វ ិស្ថលភាពទនការអនុវតឋន៍របស្់ឆមប។
២.

ចូលរួមក្បុងការដឹ ក្នាាំក្ុងវ
ប ិស្័យនោលននយាបាយ។

២. សមត្ថភាពរនងការផ្ែទ
ំមុននពលាននផៃន
ុ

ះ និងនសវាពនាររំនណ្ើត្ /ផ្ផនការក្រួសារ

១.

នរបើរបាស្់អតិស្ុខុមទ្ស្សន៍នដើមផីន្វើការពិនិតយ។

២.

ដ្ឋក្់ និងដក្ក្ងនរកាមង្ស្ផក្។

៣.

អនុវតឋការលាប

acetic acid

នដើ មផីពិនិតយនមើលមាត់ស្ផូន

ក្បុងការបញ្ូជ ន និងពាបាល។

៣. សមត្ថភាពរនងការផ្ែទ
ំរនងេំ
ឡងនពលាននផៃ
ន
ុ
ុ
ុ

១.

វាយតទមលការលូតលាស្់របស្់គភ៌
(របស្ិននបើមានឧបក្រណ្៍)។

១.

ស្រមាលក្ូននដ្ឋយបូម

២.

ក្ាំនត់ និងនដរមាត់ស្ផូនង្ដលរង្ហក្

ះ

ទ្ីតាាំងស្ផូន

៤. សមត្ថភាពរនងការផ្ែទ
ំរនងេំ
ឡងនពលឈឺ
ន
ុ
ុ
ុ

បរ ិមាណ្ទ្ឹក្នភាលះ

នរបើ របាស្់នអក្ូ

ះសក្ាល និងនពលសក្ាល

៥. សមត្ថភាពរនងការផរ
លកា
់ រផ្ែទ ំដល់ស្ដសរនី ក្កាយនពលសក្ាល
ុ

១.

និ ងបារាញពីតរមូវការ

ន្វើការបូមនដ្ឋយនរបើស្ឺរាុង
ាំ ទដ(MVA)នដើមផីពាបាលបនាធន់នូវការធាលក្់មម

នរកាយ

ស្រមាល។
៧. សមត្ថភាពរនងការសក្មបសក្មួ
លនលើការផ្ែទ ំការរ ំលូត្
ុ

១.

២.

ផឋល់ឱស្ែរ ាំលូតក្បុងក្ាំ រ ិតរតឹ មរតូវនដើ មផីន្វើឱយមានការរលូត (នដ្ឋយមានការអនុញ្ញដឱយ
នរបើក្ុងយុ
ប
តឋ្ិការទនការអនុវតឋ)។

អនុវតឋការបូមយក្ក្ូននដ្ឋយនរបើស្ឺរាុង
ាំ បូមនដ្ឋយទដ(MVA)
អាយុរហូតដល់១២ស្បាឋហ៍។
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ស្រមាប់គភ៌ង្ដលមាន

ឧបសមព័នាទី៤៖ បញ្ា ឯ
ី រសារនយាង
 ICM Essential Competencies for Basic Midwifery Practice
http://www.internationalmidwives.org/Documentation/ICMGlobalStandardsCompetenci
esandTools/GlobalStandardsEnglish/tabid/980/Default.aspx
 Australian Nursing & Midwifery Council
www.nursingmidwiferyboard.gov.au/documents/default.aspx?record=WD10/1350&dbid
=AP&chksum=Yp0233q3xmE5YVjiy/y0mA==
 Canadian Midwifery Regulators Consortium Canadian Competencies for Midwives
050505, Revised 101108
http://cmrc-ccosf.ca/files/pdf/National_Competencies_ENG_rev08.pdf
 Thailand Nursing and Midwifery Council www.tnc.or.th/en
 Kingdom of Cambodia Ministry of Health National Reproductive Health Program Safe
Motherhood Protocols Health Centres
 Kingdom of Cambodia Ministry of Health National Reproductive Health Program Safe
Motherhood protocols Hospitals
 Global Development Alliance Helping Babies Breathe
www.healthychildren.org/English/our-mission/aap-in-action/pages/Helping-BabiesBreathe.aspx
 WHO Human Resources and Health Nursing and Midwifery Factsheet 2012
http://www.wpro.who.int/hrh/factsheets/fs_201205_nursing/en/
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រ ៀបចំរោយ

គណៈឆ្មបកម្ពជា
ុ

