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អ្នកជំនាញខាងមីក្រូជីវសាស្ត្រ
ជនជាតិបារាំងលោកLouisPas-
teurបានបង្កើតវ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្ក្រឆ្កួត
ដំបូងគ្រនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ
១៨៨៥ហើយ១៣៥ឆ្នាំក្រយ-
មកវទិ្រយាសា្ថានដ្រលដាកឈ់្មោះតាម
ឈ្មោះរបស់លោកកំពុងត្រខិតខំ
ប្រឹងប្រងដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆំង
ជំងឺមួយន្រះ។
មជ្រឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួត

(RPC)នៅវិទ្រយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញត្រូវបានបើកជា
ផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥។អស់រយៈ
ព្រល២៥ឆ្នាំមកន្រះRPCបានផ្តល់
ស្រវចាក់វ៉ាក់សំាងបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួត
ដល់មនុស្រសជាង៥០០០០០នាក់
ដ្រលរងរបសួដោយសារសត្វខាំមកពី
ទូទាំងប្រទ្រស។
សារៈសំខាន់ន្រស្រវកម្មដ្រល

មជ្រឈមណ្ឌលផ្តល់ឱ្រយន្រះគឺធំធ្រង
ណាស់ដោយគិតជាមធ្រយមមានអ្នក-
ជំងឺថ្មី២០០០០នាក់ក្នុង១ឆ្នាំគិត
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០មកត្រចំនួន
ន្រះបានកើនឡើងដល់ជិត៨០
០០០នាក់កាលពីឆ្នាំមុន។
«ការបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតនៅឯRPC

យើងមានផ្តល់ស្រវកម្មទាំងសម្រប់
ការពារក្រយរងរបួសដោយសត្វខាំ
ដ្រលជាស្រវកម្មអាទភិាពរបស់យើង
ហើយក៏មានផ្តល់ស្រវកម្មបង្ការមុន
សត្វខាំផងដ្ររ»។

«គោលដៅន្រការស្រវជ្រវដ៏
សំខាន់មួយគឺដើម្របីលើកកម្ពស់ការ-
ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សំាងការពារ
ជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតបនា្ទាប់ពីមានរបួសដោយ
សត្វខាំ។យោងតាមការស្រវជ្រវដ៏
ធំមួយរបស់ IPC,អង្គការសុខភាព
ពិភពលោកបានផ្តល់អនុសាសន៍
សម្រប់ដណំើរការចាក់វ៉ាកសំ់ាងការ-
ពារជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតឱ្រយបានឆប់រហ័ស»។
វ្រជ្ជបណ្ឌតិPengYiksingប្រធាន

មជ្រឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សំាងបានថ្ល្រង-
ថា៖ «អនុសាសន៍ន្រះគឺមានអត្ថ-
ប្រយោជន៍ណាស់ការចាក់វ៉ាក់សាំង
ត្រវូបញ្ចប់ក្នងុរយៈព្រលត្រ១សបា្តាហ៍
ប៉ុណ្ណោះហើយបរិមាណវ៉ាក់សំាង

ដ្រលត្រូវប្រើគឺមានតិចសម្រប់អ្នក
ជំងឺមា្នាក់។ការសិក្រសាស្រវជ្រវដទ្រ-
ទៀតក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដ្ររ»។
មជ្រឈមណ្ឌលបាននិយាយថាការ-

ឆ្លងជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
ជាចម្របងទាក់ទងនឹងសត្វឆ្ក្រ។ចំនួន
សត្វឆ្ក្រធំៗនៅក្នុងប្រទ្រសគឺឆ្ក្រ១
ក្របាលសមាមាត្រមនុស្រស៣ទៅ៤
នាក់ដ្រលធ្វើឱ្រយមានការចម្លងវីរុស។
កតា្តាមួយទៀតគឺអវត្តមានន្រកម្មវិធី
ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតសម្រប់សត្វ
ឆ្ក្រ។
ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺឆ្ក្រឆ្កួត

បន្ថ្រមទៀតRPCបានធ្វើការអភិវឌ្រឍ
ជាច្រើនរួមមានការបើកមជ្រឈមណ្ឌល

ព្រយាបាលជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតចំនួន២បន្ថ្រម-
ទៀតគឺនៅក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបងកាលពី
ខ្រកក្កដាឆ្នាំ២០១៨និងនៅខ្រត្ត-
កំពង់ចាមកាលពីខ្រកក្កដាឆ្នាំមុន
ដើម្របីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាន
ការព្រយាបាលនៅទទូាងំប្រទ្រសកម្ពជុា
។សមាជកិភាពរបស់ប្រឡាជាតិរបប
សន្តិសុខសង្គមត្រូវបានអនុវត្តនៅ
មជ្រឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតចំនួន៣
នៅកម្ពុជា។
«ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ប្រជាជនចំនួន

១៥០៧០នាក់បានទទួលការចាក់
វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្ក្រឆ្គួត (PEP)នៅ
មជ្រឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតនៅ
ខ្រត្តបាត់ដំបងហើយមនុស្រស១១
១២៣នាក់ផ្រស្រងទៀតទទួលបាន
ការចាក់វ៉ាក់សំាងនៅមណ្ឌលខ្រត្ត-
កំពង់ចាម»។
លោកYiksingថ្ល្រងថា៖«ទនិ្ននយ័

បានបង្ហាញថាស្រវកម្មន្រះអាច
ទទួលបានកាន់ត្រងយស្រួលដោយ
សារមានមនុស្រសកាន់ត្រច្រើនអាច
ទទួលបានស្រវន្រះហើយមជ្រឈម-
ណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតកំពុងបង្ហាញ
ថាវមានអត្ថប្រយោជន៍យា៉ាងខា្លាំង
សម្រប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់។
RPCបាននិយាយថាក្នុងករណី

មានឆ្ក្រខាំមខុរបសួត្រវូសមា្អាតឱ្រយបាន
ត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈព្រល១០ទៅ១៥
នាទីដោយប្រើទឹកនិងសាប៊ូ និងថា្នាំ
សមា្លាប់ម្ររោគ។ការប្រើប្រស់ឱសថ-

បុរាណគួរត្រត្រូវចៀសវង។
ដើម្របីកាតប់ន្ថយការសា្លាប់ដោយជងំឺ

ឆ្ក្រឆ្កួតលោកYiksingថ្ល្រងថា វិទ្រយា-
សា្ថានបា៉ាស្ទរ័បានដាក់ច្រញនវូផ្រនការ
សកម្មភាពរយៈព្រល៥ឆ្នាំសម្រប់
ឆ្នាំ២០១៨-២៣ដោយមានការ
សហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល
ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និង
ន្រសាទនិងក្រសួងអប់រំ។
អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គ-

ការសុខភាពសត្វ (OIE)អង្គការ
ស្របៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ព័ន្ធ
សកលសម្រប់ការត្រួតពិនិត្រយជំងឺ
ឆ្ក្រឆ្កួតបានដាក់គោលដៅលុបបំបាត់
ការសា្លាប់ដោយជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតនៅត្រឹមឆ្នាំ
២០៣០ហើយវិទ្រយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រ
នៅត្រជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់ន្រកិច្ច-
ខិតខំប្រឹងប្រងរបស់កម្ពុជា។
លោកYiksingបន្តថា៖«ប្រទ្រស

កម្ពុជាបានបង្ហាញនូវការប្ត្រជា្ញាចិត្ត
របស់ខ្លួនជាផ្ន្រកមួយន្រសហគមន៍
អាសា៊ាននងិជាផ្ន្រកមយួន្រវធិសីាស្ត្រ
សកលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺ
ឆ្ក្រឆ្កួតឆ្ពោះទៅរកគោលដៅលុប-
បំបាត់ការសា្លាប់ដោយជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតត្រឹម
ឆ្នាំ២០៣០។វទិ្រយាសា្ថានបា៉ាស្ទរ័កម្ពជុា
នឹងបន្តចូលរួមក្នុងការគាំទ្រដល់
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរបស់រដា្ឋាភិបាល
ដើម្របីឆ្ពោះទៅរកការសម្រចបាន
គោលដៅន្រះ»៕
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ការ យក ចិត ្តទុក ដាក់ 
សមេប់

 ពេះរាជាណាចកេ កម្ពុជា
របាយការណ៍ពិស្រស



មជ្ឈមណ្ឌលវ្ជ្ជសាស្ត្សិង្ហបុរី
(SGMC)នៅកម្ពុជាបំពាក់ដោយ
សម្ភារនិងបរិក្ខារទំនើបៗនិងវ្ជ្ជបណ្ឌតិ
ពោរព្ញដោយជំនាញវិជា្ជាជីវៈដើម្បី
ផ្តល់ស្វាករព្យាបាលស្តង់ដាសិង្ហបុរី
សម្ប់អ្នកជំងឺនៅកម្ពជុា។
មជ្ឈមណ្ឌលSGMCបានចាប់ផ្តើម

ប្តិបត្តកិរនៅកម្ពជុាក្នងុឆ្នាំ២០១៩
មនផ្តល់ស្វាកម្មថ្ទំាបឋម និង
មធ្យមផ្តោតលើករព្យាបាលគ្ប់ជុ្ង-
ជ្យដ្លជាផ្នក្មួយន្មណ្ឌល
ថ្ទំាសុខភាពឯកជនដំបូងគ្របស់
កម្ពជុាដ្លបានសហករជាមួយមន្ទរី
ព្ទ្យវះកត់FeMSurgery-Mount
ElizabethHospitalជាកុ្មវះកត់
ដ្លឈានមុខគ្មួយនៅក្នងុប្ទ្ស
សិង្ហបុរី។
SGMCផ្តល់នូវស្វាកម្មថ្ទំា

វ្ជ្ជសាស្ត្និងសុខភាពទូលំទូលាយ
រួមមនផ្នក្ថ្ទំាគួ្សារនិងករពិនិត្យ
ជំងឺទូទៅករថតឆ្លះុធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័
សុខភាពស្ត្ី ជំងឺទូទៅ និងករព្យា-
បាលដោយប្ើជាតិទឹកIV។
អ្នកគ្ប់គ្ងទូទៅន្មជ្ឍមណ្ឌល

SGMCលោកសី្PaeYiLinមន-
ប្សាសន៍ថា៖«គោលបំណងរបស់
យើងធំបំផុត គឺផ្តល់ករយកចិត្ត-

ទុកដាក់ផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្ឱ្យល្អបំផុត
ស្បតាមជំនាញនិងករចង់បានរបស់
អ្នកឯកទ្សសិង្ហបុរីនិងកម្ពជុានិងនំា
យកដំណើរវ្ជ្ជសាស្ត្សិង្ហបុរីព្ញ-
ល្ញមកដល់ប្ជាជនកម្ពជុា»។
ដោយមនករគំាទ្ពីឧបករណ៍

លំដាប់ពិភពលោកជាមួយករណ្នំា
ពីអ្នកឯកទ្សខាងវ្ជ្ជសាស្ត្ទំាង
ផ្នក្វិទ្យុសកម្មនិងផ្នក្វះកត់SGMC
ធានានូវស្តង់ដាវ្ជ្ជសាស្ត្សិង្ហបុរីយ៉ាង
មនប្សិទ្ធភាពគ្ប់ព្លវ្លា។
នាយកដា្ឋានផ្នក្វិទ្យុសកម្មមន៥

ផ្នក្(ផ្នក្ស្ក្នCTផ្នក្ថតX-ray
ផ្នក្ធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័ឆ្អងឹផ្នក្ត្ចៀក
និងសុដន់ ដ្លជួយទ្ទ្ង់ដល់គូ្-
ព្ទ្យក្នងុករធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័សម្ប់
គ្ប់សា្ថានភាពជំងឺ។
លោកសី្YiLinថ្លង្ថា៖«រូបភាព

ទំាងអស់តូ្វបានបកស្យដោយ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្វិទ្យុសកម្មសិង្ហបុរីដើម្បី
ធានានូវភាពតឹ្មតូ្វ បានផ្តល់ទៅឱ្យ
គូ្ព្ទ្យដ្លជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺ។
មជ្ឈមណ្ឌលន្ះបានកំណត់ទិសដៅ
សម្ប់អតិថិជនដ្លធ្វើដំណើរទៅ

ប្ទ្សសិង្ហបុរី និងប្ទ្សថ្ដើម្បី
ទទួលករព្យាបាលនិងប្ជាជនកម្ពជុា
ដ្លស្វង្រកករពិនិត្យសុខភាព។
លោកសី្បន្តថា៖«ប្ជាជនដ្ល

ធ្វើដំណើរទៅប្ទ្សសិង្ហបុរីឬថ្
សម្ប់ស្វាវ្ជ្ជសាស្ត្គឺជាគោល-
ដៅរបស់យើង។ករទទួលបានស្តង់-
ដារវ្ជ្ជសាស្ត្នៅក្នងុប្ទ្សកំណើត
របស់ខ្លនួនឹងផ្តល់នូវភាពងាយសួ្ល
ជាច្ើនទាក់ទងនឹងព្លវ្លានិង
ករចំណាយជាពិស្សសម្ប់
ប្ជាជនដ្លចង់សន្សំព្លវ្លា។
មជ្ឍមណ្ឌលSGMCបាននំាយក
ស្តង់ដាវ្ជ្ជសាស្ត្សិង្ហបុរីមកដល់ជិត
ផ្ទះពួកគ្»។
លោកសី្YiLinបានបញ្ជាក់ថា

៖«ករពិនិត្យសុខភាពបានក្លាយជា
ករយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ល្អក្នងុចំណោម
ប្ជាជនកម្ពជុានៅព្លពួកគ្មើល-
ឃើញពីសារៈសំខាន់ន្ករបងា្ការជំងឺ។
ដោយសារត្មនកររឹតត្បិតចំពោះ
ករធ្វើដំណើរដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
ប្ជាជនកម្ពជុា ជាច្ើនដ្លធា្លាប់
ធ្វើដំណើរទៅប្ទ្សសិង្ហបុរីឬថ្ដើម្បី
ពិនិត្យសុខភាព និងព្យាបាលកំពុង
សម្លងឹមើលអ្នកផ្តល់ស្វាវ្ជា្ជាសាស្ត្
ដ្លអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុង

ប្ទ្សកម្ពុជាដើម្បីជួយពួកគ្ក្នុង
ករផ្តល់ស្វាសុខភាព»។
ក្ពីផ្តល់ស្វាវ្ជ្ជសាស្ត្ដ្ល

អាចជឿទុកចិត្តបានSGMC ក៏ខិតខំ
បឹ្ងប្ងដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកទំាង-
អស់តូ្វបានទទួលនូវករបណ្តះុ-
បណា្តាលយ៉ាងល្អដោយអ្នកឯកទ្ស
និងអ្នកគ្ប់គ្ងផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្
របស់ខ្លនួជាពិស្សគឺដើម្បីពងឹ្ង
ជំនាញនិងចំណ្ះដឹង។
លោកសី្YiLinបានមនប្សាសន៍ថា

៖«ករជួលបុគ្គលិកគឺជាដំណើរករដ៏
វ្ងឆ្ងាយនិងចំណាយច្ើនដូច្នះ្ករ
ជួលបុគ្គលិកដ្លតូ្វនឹងជំនាញគឺ
សំខាន់ណាស់។ បុគ្គលិកដ្លមន
ទ្ពកោសល្យហើយសំខាន់បំផុតនិង
មនសុខភាពល្អគឺជាអ្នកដ្លមន
ផលិតភាពខ្ពស់»។
លោកសី្YiLinបានថ្លង្បន្តទៀត

ថា៖«ជាពិស្សនៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា
ជាប្ទ្សដ្លស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងត្
រីកចម្ើនហើយបាននិងកំពុងទាក់-
ទាញអ្នកដ្លមនទ្ពកោសល្យ
ខ្ពស់ ដូច្នះ្ប្ទ្សកម្ពជុានឹងកន់ត្
រីកចម្ើនខណៈប្ជាជនគឺជាធន-
ធានដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នងុប្ទ្ស
នីមួយៗ៕

SGMC នាំយកសេវាកម្មវេជ្ជសាសេ្តស្តង់ដាសិង្ហបុរីមកកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌល SGMC ផ្តល់ស្វាព្យាបាលវ្ជ្ជសាស្តស្្តង់ដាសិង្ហបុរី។

Bសេវាថេទាំវេជ្ជសាសេ្ត
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សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ(IU)
គឺជាគឹ្ះសា្ថានអប់រំឯកជនឈានមុខ
មួយនៅកម្ពុជា ដ្លបានផលិត
និស្សិតវ្ជ្ជសាស្ត្ជាច្ើនសម្ប់
វិស័យដ៏សំខាន់មួយន្ះ។សាកល-
វិទ្យាល័យ IUបានជួយកម្ពជុាឱ្យពឹង
ផ្អ្កលើខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យវ្ជ្ជ-
សាស្ត្តាមរយៈករបណ្តះុបណា្តាល
និងផលិតនិស្សិតព្ទ្យយ៉ាងច្ើនដើម្បី
ឆ្លើយតបនឹងតមូ្វកររបស់ប្ជាជន
ដ្លកំពុងកើនឡើងចំពោះស្វា
វ្ជ្ជសាស្ត្ប្កបដោយគុណភាព។
ជាមធ្យមនិស្សិតព្ទ្យប្មណ

៣០០នាក់បានបញ្ចប់ករសិក្សាជា

រៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នងុជំនាញវ្ជ្ជសាស្ត្
ផ្ស្ងៗពីសាកលវិទ្យាល័យឯកជន
ឈានមុខគ្មួយន្ះ។យើងអាច
និយយបានថាសាកលវិទ្យាល័យIU
គឺជាគឹ្ះសា្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនឈាន-
មុខគ្នៅក្នុងវិស័យវ្ជា្ជាសាស្ត្។
សាស្តោច្ារ្យបណ្ឌតិសាបូ អូហ្សា-

ណូសាកលវិទ្យាធិករសាកលវិទ្យា-
ល័យ IUបានឲ្យភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ដឹងថា៖
«IUបានបណ្តះុបណា្តាលនិស្សិតក្នងុ
វិស័យសុខាភិបាលជាច្ើនកមិ្ត គឺ
កមិ្តបរិញ្ញាបត្រងកមិ្តបរិញ្ញាបត្
កមិ្តវ្ជ្ជបណ្ឌតិវ្ជ្ជបណ្ឌតិឯកទ្ស
កមិ្តបរិញ្ញាបត្ជាន់ខ្ពស់និងកមិ្ត

ថា្នាក់បណ្ឌតិជាដើម»។
ចាបត់ាងំពីត្វូបានបង្កើត

ឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០២មក
គឺមននិស្សិតប្មណ
៥០០០នាក់បានបញ្ចប់
ករសិក្សាផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្ពី
សាកលវទិយ្ាលយ័IU។នៅ
សាកលវទិយ្ាលយ័អន្តរជាតិ
និស្សិតមនឱកសសិក្សា
មខុជនំាញឯកទ្សផស្ង្ៗ
ដូចជាជំនាញវ្ជ្ជបណ្ឌិត-
ទទូៅពទ្យ្ធ្មញ្ឱសថករី
ធ្មបគ្ពូទ្យ្កមុរគលិានបុ-

ដា្ឋាយិកនិងវិទ្យុសាស្ត្ជាដើម។
«សាកលវិទ្យាល័យ IUបានយក

ចិត្តទុកដាក់ខា្លាងំបំផុតទៅលើកម្មវិធី-
សិក្សាគោរពតាមស្តង់ដារបស់ក្សួង
និងថ្មទំាងបានប្មូលផ្ដុំនូវវត្តមន
សាស្តោច្ារ្យល្បីៗមនបទពិសោធ
ហើយលើសពីន្ះទៀតនោះសាកល-
វិទ្យាល័យ IUមនបំពាក់នូវសម្ភារ
បរិក្ខារទំនើបៗ និងមនសា្ថាប័នឧប-
សម្ព័នសម្ប់និស្សិតធ្វើកម្មសិក្សា»។
«ធនធានមនុស្សគឺជាកតា្តោសំខាន់

ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សុខភាពសាធា-
រណៈកត់បន្ថយអត្មរណភាព
និងលើកកម្ពស់ស្វាបងា្ការរោគជាដើម

ដ្លតូ្វមនករចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ជាពិស្សវ្ជ្ជបណ្ឌតិឯកទ្ស»។
សាស្តោច្ារ្យ អូហ្សាណូបន្ថម្ថា៖

«ប្ទ្សយើងនៅមនតមូ្វករធន-
ធានច្ើនបន្ថម្ទៀតក្នងុវិស័យសុខា-
ភិបាលហើយជាពិស្សថា្នាក់ឯក-
ទ្សដោយយើងនៅមនករខ្វះខាត
ច្ើនដោយយើងមិនទាន់មនវ្ជ្ជ-
បណ្ឌតិឯកទ្សគ្ប់ជំនាញនៅឡើយ
ទ្»។
យោងតាមលោកសាស្តោច្ារ្យអូហ្សា-

ណូ ប្ទ្សកម្ពជុាតូ្វករវ្ជ្ជបណ្ឌតិ
ឯកទ្សបន្ថម្ទៀតដូចជាវ្ជ្ជបណ្ឌតិ
ឯកទ្សផ្នក្វះកត់ផ្នក្សម្ភព រោគ

ស្ត្ីផ្នក្រោគកុមរផ្នក្ប្ះដូងផ្នក្
ប្មុះបំពង់កផ្នក្ជំងឺផ្លវូចិត្តផ្នក្ស្ប្ក
និងឯកទ្សផ្នក្តម្ងនោមជាដើម។
លោកសាស្តោច្ារ្យបន្ថម្ថា៖«ដូច្នះ្

ប្ទ្សកម្ពុជាយើងតូ្វករបណ្តះុ-
បណា្តាលជំនាញឯកទ្សឲ្យបានច្ើន
ដើម្បីឲ្យអ្នកមនឯកទ្សពួកគាត់មន
ឱកសទៅជួយប្ជាជនរបស់យើង
នៅមូលដា្ឋាននៅតាមសុ្កតាមខ្ត្ត
ដ្លយើងនៅខ្វះខាតវ្ជ្ជបណ្ឌិត
ឯកទ្សច្ើន»។
មុនចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យា-

ល័យអន្តរជាតិ និស្សិតតូ្វឆ្លងកត់
ករប្ឡងចូលថា្នាក់ជាតិតាមចំនួន
ដ្លគណៈកម្មករថា្នាក់ជាតិកំណត់ឲ្យ
សាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗ។
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិគឺជា

គឹ្ះសា្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនត្មួយ
គត់ដ្លជាសមជិកបណា្តាញសាកល
វិទ្យាល័យព្ទ្យអាសា៊ានដ្លនិស្សិត
របស់IUអាចចុះទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅ
តាមគឹ្ះសា្ថានឧត្តមសិក្សាព្ទ្យដ្ល
ជាសមជិកអាសា៊ាន។សាកលវិទ្យា-
ល័យអន្តរជាតិ IUមនសាស្តោច្ារ្យ
មហាបរិញ្ញាចំនួន២២រូបសាស្តោច្ារ្យ-
រង១០រូបនិងមនសាស្តោច្ារ្យជំនួយ
ជាង៧០រូបទៀត៕
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សេវាថេទាំវេជ្ជសាសេ្ត

និស្សិតវេជ្ជសាស្តេនៅIU ចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យវេជ្ជសាស្តេ

សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនៅក្នងុខណ្ឌស្នសុខ។ 

លោកសាស្តច្ារ្យបណ្ឌតិ សាបូ អូហ្សាណូ (រូបសា្ត)ំ សាកលវិទ្យាធិការ IU។ 
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របាយករណ៍ពិស្ស



វទិយ្ាស្ថានប៉ាស្ទរ័កម្ពជុាត្វូបនបើក
ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ១៩៥៣គឺជា
វិទ្យាស្ថានស្វជ្វនិងសុខភាព
សធារណៈចំណាស់ជាងគ្បំផុត
នៅក្នុងព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។
វិស័យសំខាន់មួយដ្លវិទ្យាស្ថាន
ប្តិបត្តិការគឺការលើកកម្ពស់សុវត្ថិ-
ភាពចំណីអាហារនិងសុវត្ថិភាព
បរិស្ថាននៅកម្ពុជាដោយមានមន្ទីរ-
ពិសោធន៍បរិស្ថាននិងសុវត្ថិភាព
ចំណីអាហារ។
ប្ធានមន្ទីរពិសោធន៍លោកស្ី

បណ្ឌិតណាវីន បនថ្ល្ងថា៖«យើង
មានប្សកកម្មជួយដល់ប្តិបត្តិករ
ចំណីអាហារទាំងអស់នៅក្នុងការ-
ត្ួតពិនិត្យ និងការការពារជំងឺដ្ល
បណា្តាលមកពីចំណីអាហារពីកសិ-
ដ្ឋានទៅដល់អ្នកបរិភោគនិងដើម្បី
ផ្តលន់វូអាហារដល្មានគណុភាពនិង
សវុត្ថភិាពគ្មានភាពកខ្វក់គ្មានបកត់រ្ី
បង្កគ្ះថា្នាក់គ្មានប៉ារា៉ាសុីតម្រោគ
ជាតិពុលនិងសរធាតុគីមី»។
«មន្ទីរពិសោធន៍ន្ះត្ូវបនបង្កើត

ឡើងក្នងុឆ្នាំ១៩៩៥ដើមប្ីលើកកម្ពស់
សុខភាពសធារណៈទាក់ទងនឹង
សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។វាសំខាន់
ណាស់ជាពិស្សសម្ប់ប្ជាជន
កម្ពុជាពីព្ះកម្ិតអនាម័យនៅ

កម្ពជុានៅមានកម្តិនៅឡើយហើយ
វាជាបញ្ហាធំមួយទាក់ទងនឹងកំណើន
ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្ស»។
«មន្ទីរពិសោធន៍បនធ្វើឱ្យប្សើរ-

ឡើងនូវស្ថានភាពន្ះដោយផ្តល់
ការបណ្តុះបណា្តាលស្តីពីអនាម័យ
ផ្ទាល់ខ្លួននិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
ដល់អ្នកចម្អិនម្ហូបអាហារសណា្ឋាគរ
និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ។លើស
ពីន្ះទៀតលទ្ធផលន្ការធ្វើត្ស្ត
ចំណីអាហារច្ញពីមន្ទីរពិសោធន៍
របស់យើងគឺជាការជូនដំណឹងដល់
អ្នកផលិតចំណីអាហារឱ្យពួកគ្
ចាត់វិធានការទាន់ព្លវ្លាក្នុង
គោលបំណងការពារការឆ្លងជំងឺពី
ចំណីអាហារកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់អតិ-

ថិជនរបស់ខ្លួន»។
មន្ទីរពិសោធន៍មានធ្វើត្ស្តដូចជា

តស្្តមកី្ូជវីសស្ត្សមប្់ផលតិផល
ចំណីអាហារការធ្វើត្ស្តមីក្ូជីវ-
សស្ត្ និងសរធាតុគីមីសម្ប់
ប្ភ្ទទឹកផ្ស្ងៗនិងធ្វើត្ស្តមីក្ូ
ជីវសស្ត្ដ្លមានឆ្លងនៅក្នុងខ្យល់
និងផ្ទ្ន្កន្ល្ងធ្វើការងារ។
ក្ពីការធ្វើត្ស្តក៏មានការផ្តល់

សវ្ាកម្មសវនកម្មការបណ្តុះបណា្តាល
និងពិគ្ះយោបល់អំពីអនាម័យ
ចណំអីាហារនៅក្នងុចងា្វាក់ផលតិកម្ម
ផងដ្រ។
លោកសី្បណ្ឌតិណាវីនបនលើក

ឡើងថា៖«សម្ប់ការបណ្តះុបណា្តាល
យើងផ្តល់ការបណ្តះុបណា្តាលភាគច្ើន

លើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លនួ និងសុវត្ថភិាព
ចំណីអាហារ។ទោះយ៉ាងណាយើង
សម្បតាមតមូ្វការរបស់អតិថិជន
ថាតើពួកគ្មកពីផ្ន្កផ្គត់ផ្គង់ចំណី-
អាហារសណា្ឋាគរឬកសិកម្ម»។
ហើយវាមិនត្ឹមត្សម្ប់សុវត្ថិ-

ភាពចំណីអាហារដ្លមន្ទីរពិសោ-
ធន៍កំពុងការពារប្ជាជនកម្ពុជា
ប៉ណុ្ណោះទ្ប៉នុ្ត្កម៏ានការផ្តោតយក-
ចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ទៅលើសុវត្ថិភាព
បរិស្ថានផងដ្រ។
«ទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន

មន្ទីរពិសោធន៍របស់យើងចូលរួម
យ៉ាងសកម្មលើការវិភាគទឹកដើម្បី
ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្ើប្ស់អំពី
សុវត្ថិភាពទឹកនិងការចម្លងនូវសរ-
ធាតុមិនល្អជាពិស្សជាមួយលោ-
ហៈធ្ងន់។ទាក់ទងនឹងអ្នកផលិត
ចំណីអាហារមន្ទីរពិសោធន៍របស់
យើងជួយក្នុងការគ្ប់គ្ងបរិយ-
កាសការងាររបស់ពួកគ្ដោយផ្តល់
ស្វាកម្មដូចជាការធ្វើត្ស្តមីក្ូជីវ-
សស្ត្ដ្លមានឆ្លងនៅក្នុងខ្យល់
និងផ្ទ្ន្កន្ល្ងធ្វើការងារ»។
ឱសថបណ្ឌិតដ្លទទួលបន

សញ្ញាបត្បណ្ឌិតផ្ន្កជីវវិទ្យាពី
ប្ទ្សបរាំងរូបន្ះបន្តថា៖«ដើម្បី
ធានានូវភាពតឹ្មតូ្វន្លទ្ធផល

មន្ទីរពិសោធន៍របស់យើងបនអនុវត្ត
តាមនិតិវិធីស្តង់ដអន្តរជាតិសម្ប់
ការវិភាគចំណីអាហារនិងទឹកហើយ
យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការដើម្បី
ទទួលបនវិញ្ញាបនបត្ISO17025
ដ្លជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិបញ្ជាក់ពី
សមត្ថភាពន្ការវិភាគរបស់មន្ទីរ-
ពិសោធន៍»។
ជាមួយនឹងតួនាទីដ៏សំខាន់ដើម្បី

រកស្ាស្តងដ់សវុត្ថភិាពខ្ពស់លោកស្ី
/បណ្ឌតិណាវីនបនថ្លង្ថាលោកស្ី
/បណ្ឌិតពិតរីករាយណាស់ដ្លបន
ជយួការពារបជ្ាជននៅក្នងុព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពជុា។«ខ្ញុំមានមោទនភាព
ដ្លបនធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍
បរិស្ថាននិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាពីព្ះ
ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដ្ល
មានស្តង់ដខ្ពស់ និងដ្លស្ថិតក្នុង
ដំណើរការដើម្បីទទួលបនវិញ្ញាបន-
បត្ISO17025»។
លោកស្ីបណ្ឌិតណាវីនក៏បន

មានបស្សនថ៍ា៖«ខ្ញុំកម៏ានមោទន-
ភាពផងដ្រដ្លបនចូលរួមដោយ
ផ្ទាល់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាព
សធារណៈប្ជាជនរបស់ខ្ញុំហើយ
ជាពិស្សគឺទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព
ចំណីអាហារ»៕

មន្ទរីពិសោធន៍ក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើសុវត្ថភិាពបរិស្ថានផងដែរ។ 
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សេវាថេទាំវេជ្ជសាសេ្ត

ប្ជាជនកម្ពជុាមួយចំនួនដ្លបន
ចំណាយថវិកាធ្វើដំណើរទៅក្
ប្ទ្សដើម្បីស្វ្ងរកស្វាព្យាបល
ផ្ន្កវ្ជ្ជសស្ត្ នឹងតូ្វបនកាត់-
បន្ថយនាព្លខាងមុខ។
មន្ទីរព្ទ្យសង់ត្ល់ ដ្លបន

បង្កើតឡើងតំាងពីឆ្នាំ២០១១បន
កា្លាយជាផ្ន្កមួយន្ស្ថាប័នសុខាភិ-
បលក្នុងការផ្តល់ជូននូវស្វាថ្ទំា
សុខភាពតាមស្តង់ដអន្តរជាតិទំនើប
សម្ប់អ្នកដ្លស្វ្ងរកស្វាព្យា-
បលវ្ជ្ជសស្ត្។
មន្ទីរព្ទ្យសង់ត្ល់គឺជាស្ថាប័ន

វ្ជ្ជសស្ត្រក្នងុសុ្កឈានមុខគ្មួយ
ក្នងុប្ទ្សដ្លផ្តល់នូវការព្យាបល
ទូទៅ និងឯកទ្សផ្ស្ងៗដូចជា
ពិនិត្យសុខភាព ពិគ្ះជំងឺទូទៅ
ពិគ្ះ និងវះកាត់ជំងឺប្ះដូង និង
សរស្ឈាមប្ព័ន្ធប្សទថ្លើម
ក្ពះពោះវៀនលាងឈាមតម្ងនោម 
សម្ភពនិងរោគស្ត្ី កុមារវះកាត់និង
សង្គះ្បនា្ទាន់និងជំងឺធ្ងន់ជាដើម។
លោកសស្តោច្ារ្យម៉មបុ៊នសុជាតិ

នាយករងនិងនាយកផ្ន្កវះកាត់
ប្ះដូងនិងសរស្ឈាមន្មន្ទរីព្ទ្យ
សង់ត្ល់បនប្ប់ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ថា
បុ៉នា្មានឆ្នាំមកន្ះមន្ទរីព្ទ្យទទួលបន
ក្រ្តិ៍ឈ្មាះល្បីល្បាញក្នុងនាមជា
មន្ទីរព្ទ្យឯកជនទំនើបក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជាដ្លមានអ្នកឯកទ្សវ្ជ្ជ-

សស្ត្ប្កបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់
និងក្មសីលធម៌ល្អក្នងុការផ្តល់ស្វា
វ្ជ្ជសស្ត្ជូនអ្នកជំងឺ។
លោកសស្តោច្ារ្យម៉មបុ៊នសុជាតិ

បននិយយថា៖«កាលពីមុនអ្នកឯក-
ទ្សផ្នក្វះកាត់ប្ះដូងសរស្ឈាម
និងផ្នក្ប្ព័ន្ធប្សទនៅកម្ពុជាមាន
ចំនួនតិចតួចណាស់។ទោះយ៉ាងណា
សព្វថ្ង្ន្ះអ្នកឯកទ្សផ្ន្កន្ះ
មានការកើនឡើងទំាងជាជនជាតិ
កម្ពជុានិងបរទ្ស។កតា្តោទំាងអស់ន្ះ
រួមជាមួយនឹងឧបករណ៍វ្ជ្ជសស្ត្
ទំនើបៗអាចឱ្យស្ថាប័នវ្ជ្ជសស្ត្
ក្នងុសុ្កដូចជាមន្ទរីព្ទ្យសង់ត្ល់
អាចផ្តល់នូវការបឹ្ក្សា ព្យាបល និង
វះកាត់ដោយវ្ជ្ជបណ្ឌិតឯកទ្ស។
ទំាងន្ះឆ្លះុបញ្ចាងំពីការផ្លាស់ប្តរូនិង

ការវិវត្តន្វិស័យសុខាភិបលរបស់
ប្ទ្សក្នុងរយៈព្ល១០ឆ្នាំចុង-
ក្យន្ះ។
មន្ទរីព្ទ្យសង់ត្ល់បនបំពាក់់-

ដោយមា៉ាសីុនប្កបដោយបច្ចក្វិទ្យា
ទំនើបៗ និងតួ្សត្យផ្លវូឆ្ពោះទៅ
រកស្តង់ដខ្ពស់ន្ការថ្ទំាសុខភាព
ប្កបដោយតម្ល្សមរម្យសម្ប់
ប្ជាជនកម្ពជុា។
ដោយសរស្វាកម្មវ្ជ្ជសស្ត្មាន

ច្ើនឯកទ្សប្កបដោយស្តង់ដ
ខ្ពស់ និងតម្ល្សមរម្យបនធ្វើឱ្យ
មន្ទរីព្ទ្យសង់ត្ល់កា្លាយជាទិសដៅ
ដ៏សំខាន់ និងមានការព្ញចិត្តពី
សំណាក់ដ្គូវ្ជ្ជសស្ត្និងកុ្មហុ៊ន
ធានារា៉ាប់រងជាតិនិងអន្តរជាតិ។
អ្នកគ្ប់គ្ងមន្ទរីព្ទ្យសង់ត្ល់

លោកសី្អ្មមា៉ារី ជ្លីបនប្ប់
ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ថាក្ពីសហការជាដ្គូ
យូរអង្វ្ងជាមួយកុ្មហុ៊នធានា-
រា៉ាប់រងជាតិនិងអន្តរជាតិក្នងុការពិនិត្យ
សុខភាពអតិថិជនមន្ទរីព្ទ្យក៏មាន
ផ្តល់ស្វាពិនិត្យសុខភាពជូនអ-
តិថិជនទូទៅដ្រ។
ក្ពីជាមន្ទីរដ្លនំាមុខគ្ក្នុង-

ការផ្តល់ជូននូវស្វាវ្ជ្ជសស្ត្ដ្ល
ប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់មន្ទរីព្ទ្យ
សង់ត្ល់ក៏បនចូលរួមក្នងុសកម្ម-
ភាពសង្គមជាច្ើន ដូចជាការពិនិត្យ
សុខភាពតាមសហគមន៍ដោយ
ឥតគិតថ្ល្ យុទ្ធនាការយល់ដឹងអំពី
សុខភាពបង្កើនការជឿទុកចិត្តលើ
សមត្ថភាពស្ថាប័នវ្ជ្ជសស្ត្រក្នងុសុ្ក
ជាដើម។

ប្ធាននាយកផ្នក្ប្ព័ន្ធប្សទ
លោកសស្តោច្ារ្យFrancoisXavier
Roux ដ្លជាអ្នកទទួលខុសតូ្វក្នងុ
ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសស្ត្
ប្ព័ន្ធប្សទនៅមន្ទរីព្ទ្យកាល់ម្៉ត
និងចូលរួមការងារនៅមន្ទរីព្ទ្យសង់-
ត្ល់តំាងពីឆ្នាំ២០១៣ បនមាន
ប្សសន៍ថា ៉ទោះបីការវះកាត់មាន
ភាពស្មគុស្មាញក៏ដោយ បុ៉ន្ត្កុ្មគូ្-
ព្ទ្យរបស់យើង៧នាក់ប្កបដោយ
ជំនាញនិងបទពិសោធផ្ន្កប្ព័ន្ធ
ប្សទ រួមទំាងឧបករណ៍ទំនើប
រួមបញ្ចលូគ្នាបនធ្វើអោយការវះកាត់
របស់យើងទទួលបនជោគជ័យស្ប
តាមស្តង់ដអន្តរជាតិក្នងុដំណើរការ
វះកាត់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទរីព្ទ្យសង់-
ត្ល់់៕ 

មន្ទរីពេទ្យសង់តេលផ់្តល់ការថេទាំសខុភាពមានតម្លេសមរម្យនៅកម្ពជុា
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ក្នុងចំណមផ្ន្កវិភាគនិងស្វ-
ជ្វជាច្ើននៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ
កម្ពុជាដ្លរួមចំណ្កដល់ការធ្វើ
រោគវិនិច្ឆ័យការស្វជ្វនិងការ-
ការពារជំងឺឆ្លងមន្ទីរពិសោធន៍វ្ជ្ជ
ជីវសស្ត្LaboratoiredeBiolo-
gieMedicale(LBM)ឬMedical
Laboratoryគជឺាមន្ទរីពសិោធន៍មយួ
ស្ថិតនៅជួរមុខន្ផ្ន្កវ្ជ្ជជីវសស្ត្
ចាបត់ាងំពីបនបង្កើតឡើងនៅក្នងុឆ្នាំ
១៩៩៥។
បធ្ានមន្ទរីពសិោធន៍ជវីវជ្្ជសស្ត្

លោកឱសថបណ្ឌតិGauthierDel-
vallezមានបស្សនថ៍ា៖«បស្ក-
កម្មដ៏សំខាន់របស់មន្ទីរពិសោធន៍
LBMគឺការចូលរួមចំណ្កក្នុងការ
ព្យាបលនិងថ្ទាំអ្នកជំងឺ និង
លើកកម្ពស់សុខភាពសធារណៈនៅ
ក្នងុបទ្ស្កម្ពជុារមួទាងំការបយ្ទុ្ធ
បឆ្ងំនងឹជងំឆឺ្លងក្នងុគោល-បណំង
សំខាន់គឺដើម្បីបំព្ញតាមការ
រំពឹងទុកនិងការព្ញចិត្តរបស់
សធារណជន»។
វាគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍ដំបូងគ្នៅ

កម្ពុជាដ្លបនអនុវត្តការធ្វើត្ស្ត
និងប្ឹក្សារកម្រោគអ្ដស៍ដោយ

ឥតគតិថ្ល្ហើយបន្តផ្តលន់វូសន្តភិាព
ផ្លូវចិត្តតាមរយៈការពិគ្ះយោបល់
ធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍និងប្ឹក្សា
ដោយឥតគិតថ្ល្។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨មន្ទីរពិសោធន៍

LBMបនទទួលវិញ្ញាបនបត្វាយ-
តម្ល្ទទួលស្គាល់គុណភាពអន្តរជាតិ
ISO 15189ហើយបនកា្លាយជា
មន្ទីរពិសោធន៍ដំបូងគ្នៅកម្ពុជា
ដ្លឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការប្-
ព័ន្ធគ្ប់គ្ងគុណភាពអន្តរជាតិ
សម្ប់ផ្ន្កមន្ទីរពិសោធន៍វ្ជ្ជជីវ-
សស្ត្។
ហើយការប្ត្ជា្ញាចិត្តក្នុងការលើក-

កម្ពស់សុខភាពសធារណៈអាច

ត្វូបនមើលឃើញថាវាជាគោលដៅ
ឈានមុខគ្របស់មន្ទីរពិសោធន៍
ក្នុងការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺឆ្លងនៅ
កម្ពុជាជាពិស្សជំងឺរប្ង។
កញ្ញាសុខលាភដ្លបច្ចុប្បន្ន-

កំពុងសិក្សាថា្នាក់បណ្ឌិតទាក់ទងនឹង
ការសិក្សាហ្ស្ន្ទិកនិងការវិវត្ត
ភាពស៊ាំន្ម្រោគរប្ងថ្ល្ងថា៖ «
ជំងឺរប្ងនៅជាបញ្ហាសុខភាពចម្បង
មួយនៅឡើយនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា
មានប្មាណ៣មុឺនករណីជា
រៀងរាល់ឆ្នាំ។ទោះយ៉ាងណាដោយ
សម្ចបនគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
សហសស្វតស្រ៍ឆ្នាំ២០១៥ករណីរបង្
បនធា្លាក់ចុះ៥០ភាគរយពីតួល្ខ

ឆ្នាំ១៩៩០។បទ្ស្កម្ពជុាមានការ
រីកចម្ើនគួរឱ្យកត់សមា្គាល់ក្នុងការ
គ្ប់គ្ងជំងឺរប្ងនិងកំពុងធ្វើការ
ដើម្បីសម្ចឱ្យបននូវយុទ្ធសស្ត្
លុបបំបត់ជំងឺរប្ងក៏ដូចជាគោល-
ដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព
(SDG)ត្ឹមឆ្នាំ២០៣០ក្នុង
គោលបំណងកាត់បន្ថយអត្ជំងឺ-
រប្ងឱ្យបន៨០ភាគរយនិងអត្
មរណភាពឱ្យបន៩០ភាគរយ»។
មន្ទីរពិសោធន៍បនបង្កើតប្ព័ន្ធ-

គប្គ់ង្គណុភាពដើមប្ីធានាបននវូ
ស្តងដ់គណុភាពដល្ត្វូការនៅមនុ
ពល្វភិាគ(ការបម្លូសណំាកនងិ
ការដឹកជញ្ជូន)ការវិភាគ(ការធ្វើ
ត្ស្ត)និងក្យការវិភាគ(ការ-
បញ្ជូនលទ្ធផលនិងការបកស្យ)
ព្មទាំងអនុវត្តការធ្វើឱ្យប្សើរ
ឡើងជាបន្តដើម្បីបន្តការធានា
គុណភាពន្លទ្ធផល។
មន្ទីរពិសោធន៍វ្ជ្ជជីវសស្ត្LBM

មានតស្្តជាង១៥០បភ្ទ្ផស្ង្ៗ
គ្នាដោយធ្វើការជាមួយមន្ទីរព្ទ្យ
ជាច្ើននិងគ្លីនិកឯកជននៅទូទាំង
រាជធានីភ្នំព្ញនិងបណា្តាខ្ត្ត
មួយចំនួនដ្លបញ្ជូនសំណាកពី

អ្នកជំងឺរបស់ពួកគ្។
ជាមយួក្មុការងារដ្លទទលួបន

ការបណ្តុះបណា្តាលខ្ពស់ចំនួន៣៥
នាក់ រួមទាំងគិលានុបដ្ឋាយិកាអ្នក-
បច្ច្កទ្ស វិស្វករប្ធានផ្ន្ក
គុណភាពវ្ជ្ជបណ្ឌិតនិងឱសថ
បណ្ឌិតមន្ទីរពិសោធន៍ត្ូវបនប្ង
ច្កជា៤ផ្ន្កផ្ស្ងគ្នាដូចជា
មន្ទីរពិសោធន៍ត្ស្តឈាមមន្ទីរ-
ពិសោធន៍មីក្ូជីវសស្ត្ មន្ទីរ-
ពិសោធន៍រោគរប្ងនិងផ្ន្កជីវ-
សស្ត្ម៉ូល្គុល។
លោកGauthierDelvallez

កប៏នបន្ថម្ថា៖«ខ្ញុំមានមោទនភាព
ចពំោះគណុភាពការងារនងិលទ្ធផល
គួរឱ្យទុកចិត្តន្ការវិភាគដ្លយើង
ផ្តលជ់នូអ្នកជងំឺរបស់យើង។តាមរយៈ
ការផ្តល់នូវលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍
ដល្អាចជឿទកុចតិ្តបនវាជយួដល់
គ្លីនិកឱ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបនត្ឹមត្ូវ
ហើយអ្នកជំងឺអាចទទួលបនការ-
ព្យាបលនិងថ្ទាំជំងឺរបស់ពួកគ្
បនយ៉ាងមានប្សិទ្ធភាព»។

មន្ទីរពិសោធន៍ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាឈានមុខគេលើផ្នេកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
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