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ស្ចក្តីផ្តើម
គុណភាពសេវាថេទំាសុខភាព ជចំណុចដ៏ 

សំខាន់ មួយ នៅក្នងុផេនការសកម្មភាពរបស់ ជតិ។ 
កេសួងសុខាភិបាល គណៈគេូពេទេយកម្ពុជ 
សាធារណជន ដេគូអភិវឌេឍន៍ និងអង្គការមិនមេន 
រដា្ឋាភិបាល ដេលកំពុងធ្វើការក្នងុវិស័យ សុខា ភិ បាល 
បានលើកពីក្តីបារម្ភខា្លាំង ពីគុណភាពនេ  ការអប់រ ំ
បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកវេជ្ជសាស្តេ និងគុណភាព
នេការថេទាំសុខភាពនៅក្នុងបេទេស។ កិច្ច បេជុំ 
តុ មូលលើគោលនយោបាយស្តីពី អាជីពវិជ្ជា ជីវ 
វេជ្ជសាសេ្តនៅកម្ពុជ ដេល វិទេយាសា្ថានបណ្តុះ 
បណ្តាល  និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍកម្ពុជ 
(CDRI) និង វិទេយាសា្ថានជតិសុខភាពសាធារណៈ 
(NIPH) បានសហការរៀបចំឡើងក្នុងខេសីហា 
២០១៥ បានកំណត់ឃើញបញ្ហាបេឈម និង 
ដំណោះសេយមួយចំនួន ក្នុងការលើក កម្ពស់ 
បៀប របបអនុវត្តផ្នេកវេជ្ជសាស្តេនៅកម្ពុជ។ ក្នុងនេះ មានចំណុច 
សំខាន់  មួយគឺ ការជួយគំាទេដល់សាលាពេទេយ ក្នងុការផ្តល់ លទ្ធភាព  
ដល់សាស្តេចារេយដេលបងេៀននៅមហាវិទេយាល័យ ឲេយពងេឹង  
កម្មវិធីសិកេសាដេលជប់ទាក់ទងនឹងកេមសីលធម៌គេូពេទេយ សមេប់
យកទៅបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកអនុវត្តជក់ស្តេង និងដល់និសេសិត
ពេទេយអំពីកេមសីលធម៌គេូពេទេយ និង អាជីពវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត។ 

វិទេយាសា្ថាន CDRI ដោយសហការជដេគូជមួយ មហា    វិទេយាល័យ    
វេជ្ជសាស្តេ  នេ   សាកលវិទេយាល័យ វិទេយា សាស្តេ សុខា ភិ បាល បាន ធ្វើ 
ការ សេវជេវមួយ ដើមេបីធ្វើការ បា៉ាន់  បេមាណ ពី កមេិត    នេការ យល់  
ដឹង របស់និសេសិត និង ការយល់  ឃើញ   របស់ សាសេ្តាចារេយ    ស្តីពី  ការ   
អនុវត្ត ក្នុង អាជីព  វេជ្ជសាសេ្ត នៅ  សាកល វិទេយា ល័យ   វិទេយាសាស្តេ 
សុខាភិបាល។ ការសិកេសា នេះ  ផ្អេក លើការ សន្មត ថា ស្តង់ដាខ្ពស់ 
នេការអប់រំពីកេមសីលធម៌គេូពេទេយ  នៅសាលា ពេទេយ វានឹង នាំ ឲេយ  
ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវ វេជ្ជសាសេ្ត របស់ គេូពេទេយ បាន ល្អ  បេ សើរ អ្នក ជំងឺ 

ទទួលបានការថេទាំល្អ និងទទួល បាន លទ្ធ ផល  ល្អ ផ្នេក សុខភាព។ 
ចំណុចនេះបានបំផុសសំណួរ ពីរ គឺ ១) តើនិសេសិត ពេទេយ មាន ការ 
យល ់ដងឹ កមេតិណព ីអាជពីវជិ្ជាជវី វេជ្ជសាសេ្ត? ២) តើ ការ បងេៀន 
និងការរៀនស្តីពី កេមសីលធម៌គេូពេទេយ   នៅ សាកល វិទេយាល័យ  
វិទេយាសាសេ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) បេពេឹត្ត  ទៅ យ៉ាង  ដូចម្តេច?

គមេងសិកេសាសេវជេវនេះ មានគោលដៅទាក់ ទាញ  
ការ   យក ចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់ធនធានផ្នេកអប់រំ សមេប់ ឲេយ  
ថា្នាក់   ដឹក  នាំ  មហាវិទេយាល័យវេជ្ជសាស្តេ  និង អ្នកអប់រំផ្នេក វេជ្ជសាស្តេ 
ធ្វើ  បច្ចុបេបន្នភាព  កម្មវិធីសិកេសាអំពី កេមសីលធម៌ គេូ ពេទេយ។  

និសេសិតពេទេយភាគចេើន ចង់ធ្វើការនៅគ្លីនិក ឬមន្ទីរពេទេយ ជងសា្ថាប័នឯកជន ភ្នំពេញ ខេធ្នូ ២០១៨
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គោល  បំណង  ទូទៅ នេការសិកេសានេះ គឺដើមេបី លើកកម្ពស់ ចំណេះដឹង  
និង អាកបេបកិរិយ ពាក់ព័ន្ធនឹង កេមសីលធម៌គេូពេទេយរបស់ និសេសិត  
នៅ ស.វ.ស.។ គោលបំណងជក់លាក់ គឺមាន ១) បា៉ាន់ បេមាណ 
ពី ចំណេះដឹង និងអាកបេបកិរិយរបស់និសេសិតពេទេយ ទាក់ទង នឹង 
សីលធម៌  គេូពេទេយ ២) កំណត់ពីការយល់ឃើញ និងបទពិសោធន៍ 
របស់  សាស្តេចារេយផ្នេកវេជ្ជសាស្តេ ទាក់ទងនឹងការបងេៀនមុខវិជ្ជា 
កេម  សីលធម៌ គេូពេទេយ។ អត្ថបទនេះសង្ខេបពី លទ្ធផលរកឃើញ 
ផេសេងៗ  ដេលអាចយកទៅបេើការជជំនួយសមេប់ការអប់រំ ដើមេបី 
កេើន   រំលឹកនិសេសិតពេទេយពី កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនលើសុខភាពរបស់ 
បេជជន។

សាវតារ
កម្ពជុ បានបេងឹបេងជខា្លាងំធ្វើការកេទមេង់ ផេសេងៗ ក្នងុ វិស័យ 

  សុខាភិបាល តាំងពីពាក់ កណ្តាល ទសវតេសរ៍១៩៩០ មក។ លទ្ធផល   
នេ កំណេទមេង់ បេព័ន្ធសុខាភិបាល និងសា្ថានភាព សុខ ភាព     របស់ 
បេជជន បានល្អបេសើរឡើង យ៉ាង ចេើន។ កម្ពុជ    ក៏   អនុវត ្ត បាន 
សមេច ឬបានលើសពី គោលដៅអភិវឌេឍន៍ សហសេសវតេស  រ៍  ភាគ ចេើន  
របស់ខ្លួន ដេលជប់ទាក់ទងនឹងវិស័យ សុខាភិបាល  ដេរ។ ដោយ 
បាន ឈានទៅមុខគួរឲេយ កោត សរសើរ  ក្នុង  ការញុំង ឲេយ មាន កា  រ 
គេបដណ្តប់នេ សេវាថេទាំសុខភាពជ សកល និងការ ពងេីក  
លទ្ធភាព ក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មដ៏ចាំបាច់ផេសេងៗ គោល 
នយោបាយ  នេការថេទាំសុខភាពសព្វថ្ងេ បានបេរទៅ  ផ្តត លើ   
គុណ ភាព ដោយមានការយក ចិត្តទុកដាក់ កាន់ត េ  ខា្លាំង ដល់ ការ 
អប់រំ   បណ្តុះ បណ្តាល និសេសិតពេទេយ និងរបៀបរបបនេការ អនុវត្ត  ផ្នេក  
វេជ្ជ សាស្តេ។

ដោយបានដឹងពី ការធា្លាក់ចុះទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជន 
ទៅ លើ បេព័ន្ធថេទាំសុខភាពនៅកម្ពុជ  កេសួង សុខាភិបាល បាន   
ដាក់ ចេញនូវ វិធានការជចេើនដើមេបីកេលំអ គុណភាព និង  បង្កើន 
គណនេយេយភាពរបស់សា្ថាប័ន និងបុគ្គល អ្នកអនុវត្ត ជក់ស្តេង។ 
វធិានការ ទាងំនោះ រមួមាន ផេនការយទុ្ធសាស្តេសខុាភបិាលជហំាន 
ទី៣ ឆ្នាំ២០១៦-២០ និង យុទ្ធសាស្តេសហបេតិបត្តិការរវាង 
អង្គការ សុខភាពពិភពលោក-កម្ពុជ (WHO 2016)។ ចំណយ 
សាធារណៈ ផ្នេកសុខាភិបាល ក៏បានកើនឡើងដេរ។ នៅ ឆ្នាំ 
២០១៦ មានការចេញពេះរជកេឹតេយថ្មីមួយស្តីពីការអនុវត្តចេបាប់វិជ្ជា
ជីវៈ ពេទេយ។ ពេះរជកេឹតេយនេះជ ជំហានដ៏សំខាន់មួយសំដៅពងេឹង 
របៀប របប អនុវត្តផ្នេកវេជ្ជសាស្តេឲេយបានល្អ ក្នុងពេលដេល 
 គេូ ពេទេយ មួយចំនួននៅកម្ពុជ កំពុងទទួលឥទ្ធិពលពីផលបេយោជន៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ។ បនា្ទាប់មកទៀត គណៈគេូពេទេយកម្ពុជ បានកសាង 
កេបខ័ណ្ឌ ចេបាប់មួយដើមេបីពងេឹងបទបញ្ញត្តិក្នុងវិជ្ជាជីវៈពេទេយ។

ការអប់រំកេមសីលធម៌នៅសាលាពេទេយ និងការជមេុញការ 
អនុវត្ត កេមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ដោយអង្គភាពគេប់គេងផ្នេកវេជ្ជ សាស្តេ    
នានា គួរធានាបាននូវរបៀបរបបអនុវត្តយ៉ាងតេមឹតេវូ ផ្នេក   វេជ្ជ សាស្តេ  
និងអាកបេបកិរិយតាមស្តង់ដាល្អមួយ ដេលអាច រកេសា  បាន នូវ ទំនុក 
ចិត្ត របស់សាធារណជនទៅលើ គេូពេទេយ និង សេវា ថេ ទាំ សុខភាព។ 
ប៉ុន្តេការសិកេសាស្តីពី ឥរិយបថក្នុងការស្វេងរកសេវា  ថេទាំ សុខភាព   
នៅកម្ពុជ ឲេយលទ្ធផលផ្ទុយទៅវិញ ពេះថា អ្នក ជេើស  យក  វិស័យ 

ឯកជន មានបីដងចេើនជងអ្នកជេើសយកវិស័យ សាធារណៈ 
(៦៧% ទល់នឹង ២២%) សមេប់ការស្វេងរកសេវាពេយាបាលនៅ 
លើក ដំបូង បើយោងតាម អង្កេតបេជសាស្តេនិង សុខភាព ឆ្នាំ 
២០១៤ (NIS 2015)។១1របាយការណ៍ផេសេងៗ បាន បង្ហាញ ថា  
បេជជនកម្ពុជចេើនសេននាក់ បានស្វេងរកការ ពិនិតេយ សុខភាព 
និង  ការពេយាបាល ក្នុងនោះមានទាំងការសង្គេះបនា្ទាន់ផង នៅ ឯ 
បេទេសថេ វៀតណម ឬ សិង្ហបុរី។ ក្នុងចំណោមទេសចរ កម្ពុជ 
ដេល ចេញទៅស្វេងរក សេវាថេទាំសុខភាពនៅកេបេទេស ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៦ មាន ២៤% (៣៣៦.០០០នាក់) បានទៅថេ និង 
៣០% (៤២០.០០០នាក់) បានទៅវៀតណម (AKP 2017 
cited in Marady and Huaifu 2017, 2)។ យោងតាមឯកសារ  
យុទ្ធសាស្តេ នេ កិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងអង្គការសុខភាព ពិភព 
លោក - កម្ពុជ កង្វះបុគ្គលិកសុខាភិបាលបេកបដោយគុណភាព 
និង  ទឹកចិត្ត សេួចសេវ ទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន បាន 
ចោទ  បញ្ហា បន្ថេមដល់ការផ្តល់សេវាថេទាំសុខភាពមាន គុណភាព 
ល្អ អា ច ទទួលយកបាន (WHO 2016, 20)។  

អាជីពវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកអនុវត្តផ្នេកវេជ្ជសាសេ្ត បង្កើតបានជ
កិច្ចសនេយាជមូលដា្ឋានរវាងគេូពេទេយនឹងសង្គម។ Cruess (2006, 
170) បានពិពណ៌នាថាជ កិច្ចសនេយាសង្គមមួយដេលក្នុងនោះ "ការ 
រំពឹងទុករបស់សង្គមទៅលើជំនាញវេជ្ជសាសេ្ត គឺមាន សេវា របស់ 
អ្នកពេយាបាលដេលមានសមត្ថភាពចេបាស់លាស់ ចេះគិតគូរយក 
ចិត្តទុកដាក់ដល់បេយោជន៍អ្នកដទេ ជងផលបេយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន 
មាន សីលធម៌ល្អ មានភាពសុចរិត មានគណនេយេយភាព តមា្លាភាព 
ផ្តល់មតិណេនាំមានហេតុផលតេឹមតេូវ និង លើកកម្ពស់ ផល 
បេយោជន៍ របស់សាធារណជន"។ ការឃ្លាតចាកគួរឲេយកត់សំគាល់ 
ពីកេមសីលធម៌ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសនេយានេះនៅកម្ពុជ បាន កា្លាយ  
ជក្តីបារម្ភធំមួយសមេប់អ្នកអនុវត្តការងរពេទេយ អ្នកកសាង គោល 
នយោបាយ និងជពិសេសសាធារណជន។ វាគូសបញ្ជាក់ពីសារៈ 
សំខាន់និងភាពចំពេលល្អនេ ការសេវជេវនេះដេលបង្ហាញ 
លទ្ធផល ថា ការពិនិតេយឡើងវិញ និងការកេលំអ កេមសីលធម៌ 
គេូពេទេយ នៅតាមសាលាពេទេយកម្ពុជ នឹងជួយលើកកម្ពស់ការគោរព 
តាម កេមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈពីសំណក់និសេសិតពេទេយ និងធានា 
បាន នូវស្តង់ដារួមមួយសមេប់ការចូលទៅក្នុងអាជីពវេជ្ជសាសេ្ត។ 

គោលគំនិតន្អាជីពវិជា្ជាជីវវ្ជ្ជសាស្្ត
អាជីពវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត មាននិយមន័យខុសៗគា្នានៅក្នុង 

ឯកសារ មាន សេប់ផេសេងៗ  (see, for example, Passi et al. 
2010; Tallis 2006) និងដេលអាចសង្ខេបបានថាជ "គេឹះន េ 
ទំនុក ចិត្ត ដេលនៅលើនោះ គេតេូវកសាងទំនាក់ទំនងរវាងគេូ ពេទេយ   
នឹង  អ្នកជំងឺ" (Ahadi et al. 2015, Abstract) ហើយ "នៅ ក្នុង  
វិជ្ជាជីវៈពេទេយ គេូពេទេយតេូវបមេើផលបេយោជន៍របស់អ្នក ជំងឺ 
លើសពីផលបេយោជន៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់ (ABIM 2995,5) (ABIM 
1995,5)។ ជក់លាក់ជងនេះទៅទៀត "អាជីពវិជ្ជាជីវ វេជ្ជសាសេ្ត 
មានរប់បញ្ចលូ ការចេះគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដល់ផល បេយោជន៍  

១1 ផ្អេកលើសំណកអ្នកជំងឺ និងអ្នករបួស ៩.៦៥៦នាក់ (៧.៩០២នាក់នៅទីកេុង 
និង ១.៧៥៥នាក់នៅជនបទ) ដេលស្វេងរកការពេយាបាល។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

អ្នក ដទេជងផលបេយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លនួ គណនេយេយភាព ការ អនុវត្ត ឲេយ  
បាន ល្អបេសើរ ការបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲេយបាន តេឹមតេូវ 
សេវាបេកបដោយគុណភាព ភាពសុចរិត ការផ្តល់កិត្តិយស និង 
ការគោរពដល់អ្នកដទេ" (ABIM 1995, 5)។

ទសេសនៈសេដៀងគា្នានេះ មានលើកឡើងនៅ ក្នុងឯកសារ 
របស់ Tallis (2006), Mueller (2009) និង កេុមបេឹកេសាបញ្ជាក់ 
គុណភាពសមេប់ ឧត្តមសិកេសាផ្នេកវេជ្ជសាស្តេ (ACGME 
2007)២2ដូចមានបង្ហាញក្នុង តារង១។ លក្ខន្តិកៈគេូពេទេយ ដេល 
ជ  ការងរ រួមគា្នារបស់ កេុមបេឹកេសាគេូពេទេយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក 
និង អឺរ៉ុប (ABIM, ACP- ASIM and EFIM 2002) បានកំណត់នូវ 
គោលការណ៍ មូលដា្ឋានចំនួន៣ និងទំនួលខុសតេូវវិជ្ជាជីវៈ ចំនួន១០ 
(តារង ២)។ លក្ខណៈទាំងអស់នេះនេអាជីពវិជ្ជាជីវ វេជ្ជសាសេ្ត 
កេយមក ក៏មានបេទេសជចេើនលើសកលលោកអនុម័តបេើ
ដេរ។ កេុមបេឹកេសាសហរដ្ឋអាមេរិកនេវេជ្ជសាស្តេ ក្នុងសេុក (ABIM 
1995, 6-9) បានពិពណ៌នាពី សញ្ញានិងរោគសញ្ញា ចំនួន៧ នេ 
ភាព  ខ្វះអាជីពវិជ្ជាជីវៈដេលធ្វើឲេយចុះខេសាយដល់ សមាសធាតុស្នូល 
នេអាជីពវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត (តារង៣)។ កេុមបេឹកេសាសហរដ្ឋ 
អាមេរិក ផ្នេកវេជ្ជសាស្តេ ក្នុងសេុក (ABIM) បានសង្កត់ធ្ងត់ថា 
អាកបេបកិរិយ ខ្វះអាជីពវិជ្ជាជីវៈ ឬគា្មានសីលធម៌ទាំងនេះ នាំឲេយ 
រេចរឹល ខូចខាតដល់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជន និងរំលោភលើ 
ស្តង់ដា នេការគោរពតាមកេមសីលធម៌។ 

នៅកម្ពុជ សមាសធាតុទាំងអស់នេះនេ អាជីពវិជ្ជាជីវ 
វេជ្ជសាសេ្ត មានចេងនៅក្នុង អនុកេឹតេយស្តីពី កេមសីលធម៌គេូពេទេយ 
(RGC 2003) ពេមទាំងក្នុង សមេបថរបស់អ្នកបេកបវិជ្ជាជីវ ពេទេយ 
អ៊ីប៉ូកេត ដេលនិសេសិតពេទេយទាំងអស់តេូវធ្វើការសេបថសចា្ចានៅ   
មុន  ពេលចាប់ផ្តើមការសិកេសា និងដេលវេជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជទើប 
ទទួល  បាន សញ្ញាប័តេតេូវធ្វើឡើង នៅពេលចុះបញ្ជីជគេូពេទេយ 
(RGC n.d.)។

២2 កេុមបេឹកេសាបញ្ជាក់គុណភាពសមេប់ឧត្តមសិកេសាផ្នេកវេជ្ជសាស្តេ (ACGME 
2007) របស់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជ អង្គការឯករជេយ មិនស្វេងរកចំណេញ 
ដឹក នាំ ដោយគេូពេទេយ ដេលកំណត់និងឃ្លាំមើល ស្តង់ដាអប់រំវិជ្ជាជីវៈដ៏ចាំបាច ់
សមេប់  តេៀមរៀបចំគេូពេទេយ ឲេយផ្តល់ការថេទាំផ្នេកវេជ្ជសាស្តេ មានសុវត្ថិភាព 
និង គុណភាព ខ្ពស់ ដល់បេជជនសហរដ្ឋអាមេរិកគេប់ៗគា្នា។

តារង១៖ លក្ខណៈស្នូលនេអាជីពវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត ដូចមានកំណត់ជទូទៅនៅក្នុងឯកសារនានា 

ABIM 1995 Tallis 2006 Mueller 2009 ACGME 2007 Mueller 2015

•ការគិតគូរដល់អ្នកដទេ
•គណនេយេយភាព
•ភាពល្អវិសេស
•ភារកិច្ច
•កិត្តិយស
•ភាពសុចរិត
•ការគោរពអ្នកដទេ

•ការគិតគូរដល់អ្នកដទេ
•ភាពល្អវិសេស
•ការងរជកេុម
•ភាពសុចរិត
•មេតា្តធម៌
•ការកេលំអជបេចាំ

•ការគិតគូរដល់អ្នកដទេ
•គណនេយេយភាព
•ភាពល្អវិសេស
•ភាពសុចរិត
•មេតា្តធម៌
•ការយល់ចិត្ត
•កេមសីលធម៌ពេទេយល្អ
•ការបេសេ័យទាក់ទង 

មានបេសិទ្ធភាព
•សមត្ថភាពពេយាបាល

•ការគិតគូរដល់អ្នកដទេ
•គណនេយេយភាព
•ភាពល្អវិសេស
•ភាពសុចរិត
•ការគោរពអ្នកដទេ
•មេតា្តធម៌
•កេមសីលធម៌ល្អ
•ភាពឆ្លើយតប
•ការគិតគូរពីភាព ចមេុះបេប

•ការគិតគូរដល់អ្នកដទេ
•គណនេយេយភាព
•ភាពល្អវិសេស
•មនុសេសធម៌
•កេមសីលធម៌ពេទេយល្អ
•ការបេសេ័យទាក់ទង មានបេសិទ្ធភាព
•សមត្ថភាពពេយាបាល

តារង២៖ លក្ខន្តិកៈគេូពេទេយស្តីពីអាជីពវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត

គោលការណ៍គេឹះ
១.  សុខមាលភាពអ្នកជំងឺជចមេបង
២. ស្វ័យភាពអ្នកជំងឺ
៣. យុត្តិធម៌សង្គម

ទំនួលខុសតេូវក្នុងវិជ្ជាជីវៈ
ការប្តេជ្ញាចិត្តលើ៖
១. សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈពេញលេញ
២. ភាពសោ្មាះតេង់ជមួយអ្នកជំងឺ
៣. ការរកេសាការសំងត់របស់អ្នកជំងឺ
៤. ការរកេសាទំនាក់ទំនងសមសេបជមួយអ្នកជំងឺ
៥. ការកេលំអនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនេការថេទាំ
៦. ការលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាថេទាំ
៧. ការបេងចេកដោយយុត្តិធម៌នូវធនធានមានកំណត់
៨. ចំណេះដឹងផ្នេកវិទេយាសាស្តេ
៩. ការរកេសាទំនុកចិត្តតាមការគេប់គេងទំនាស់ផលបេយោជន៍
១០. ទំនួលខុសតេូវក្នុងវិជ្ជាជីវៈ

បេភព: Mueller 2015

តារង៣៖ សញ្ញានិងរោគសញ្ញាទាំង ៧ នេភាពមិនវិជ្ជាជីវៈ

•ការរំលោភអំណច 
(ឧ. ភាពលំអៀង ការរំខានផ្លូវភេទ ការរំលោភលើការសំងត់)

•ភាពកេអឺតកេទមក្នុងវិជ្ជាជីវៈ
•ការលោភលន់
•ការលើកបង្ហាញមិនតេឹមតេូវ (ឧ. ការភូតភរ ឬក្លេងបន្លំ)
•ការចុះខេសាយ (ឧ. សុខភាពផ្លូវចិត្ត)
•កង្វះសា្មារតីភា្ញាក់រលឹក
•ទំនាស់ផលបេយោជន៍ 

(ឧ. ការបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅគ្លីនិករបស់ខ្លួន ការទទួលជំនូន)

បេភព:  ABIM 1995
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

វិធីសាស្ត្ និងការវិភាគទិន្នន័យ
ការសិកេសានេះបេើវិធីសាសេ្តចមេុះ ដោយគួបផេសំការវិភាគ 

ទិន្នន័យ បេបគុណវិស័យ និងបេបបរិមាណវិស័យ។ ការ បេមូល 
ទិន្នន័យ តាមវិធីសាសេ្ត ទាំងពីរនេះ បានធ្វើឡើងតំណល គា្នា ចាប់ 
តាំងពី ខេធ្នូ ២០១៧ ដល់ មករ  ២០១៨ នៅក្នុង មហាវិទេយាល័យ 
វេជ្ជសាស្តេ នេសាកលវិទេយាល័យវិទេយាសាស្តេសុខាភិបាល (UHS) 
នៅ កេុង ភ្នំពេញ។

ការបេមូលទិន្នន័យបេបគុណវិស័យ តេូវបានធ្វើឡើងតាម 
រយៈ ការធ្វើសមា្ភាសន៍ជមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (KIIs) ចំនួន 
២៣នាក់ ដេលមានជអាទិ៍ ពេឹទ្ធបុរស ពេឹទ្ធបុរសរង តំណង 
គណៈគេូពេទេយ កម្ពុជ និងសាសេ្តាចារេយ តាមមុខវិជ្ជាផេសេងៗ ដូចជ 
ខាង រោគស្តេីនិងសម្ភព វេជ្ជសាស្តេទូទៅ ការវះកាត់ ជំងឺកុមារ 
និង កេមសីលធម៌គេូពេទេយ។ ការធ្វើសមា្ភាសន៍អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន 
គន្លឹះ មានគោលដៅដើមេបីកា្តប់យកព័ត៌មានពីការ យល់ ឃើញ 
និង  បទពិសោធន៍ ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ស្តីពីបេព័ន្ធថេទាំសុខភាព 
កម្ពុជ និងការបងេៀនពីកេមសីលធម៌គេូពេទេយនៅ មហាវិទេយាល័យ 
វេជ្ជសាស្តេ នេសាកលវិទេយាសាសេ្តសុខាភិបាល ។

ការបេមូលទិន្នន័យបេបបរិមាណវិស័យ តេូវបានធ្វើឡើងតាម 
រយៈការធ្វើសមា្ភាសន៍ជមួយនិសេសិតឆ្នាំទី៥ ចំនួន ១១០នាក់ និង 
និសេសិត ឆ្នាំទី៦ ចំនួន១២៦នាក់ (សរុប ២៣៦នាក់) ជេើសរីស 
ឡើង ដោយចេដនេយចេញពីចំនួននិសេសិតសរុប ៦២៥ នាក់ (៣១៩ 
នាក់ ឆ្នាំទី៥ និង ៣០៦នាក់ឆ្នាំទី៦)។ និសេសិតឆ្នាំទី៥ មិនទាន់បាន 
ចូលវគ្គសិកេសាពីកេមសីលធម៌គេូពេទេយទេ រីឯនិសេសិតឆ្នាំទី៦ បាន 
បញ្ចប់វគ្គ នេះហើយ។

កមេងសំណួរអង្កេតដេលមានសំណួរ និង ២២ ពាកេយ 
អះអាង ដេលតេូវបានតាក់តេងឡើងដើមេបីវាស់ស្ទង់ពីកមេិតនេការ  
យល់  ដឹង   អំពី អាជីពវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត ដោយបេើខា្នាតរបស់ Likert 
មាន ៥ពិន្ទុ។ អ្នកចូលរួមតេូវបានស្នើឲេយបញ្ជាក់ពី កមេិត នេ ការ 
យល់ សេប ឬមិនយល់សេបទៅនឹងពាកេយអះអាងនីមួយៗ ដោយ 
បេើ ចំណត់ ថា្នាក់ ដូច ខាងកេម៖ ១=មិនយល់សេប ទាល់តេ 
សោះ ២=មិន យល់សេប ៣=មិនចេបាស់លាស់ ៤=យល់សេប  
៥=យល ់ សេប  ទាំង សេុង។

កមេង សំណួរអង្កេត និងសំណួរសមា្ភាសន៍ បានតាក់តេង ឡើង   
ដោយ  ផ្អេក លើ ការ សិកេសាឯកសារ វិទេយាសាសេ្ត ស្តីពីសមាស ធាតុ   
ស្នូល នេ អាជីពវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត ដូចជ ការគិតគូរ ដល់  ផល  
បេយោជន៍ អ្នកដទេជងផលបេយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ការ បេសេ័យ  
ទាក់  ទង ការសមេួចផ្នេកបច្ចេកទេសឲេយបានល្អបំផុត ការគោរព 
ស្វ័យភាព របស់អ្នកជំងឺ  ការបំពេញតាមភារកិច្ច ចិត្តល្អ ការ 
ជៀស វាង បង្កគេះថា្នាក់ និងការឈឺចាប់ដល់អ្នកជំងឺ ការមាន 
គណនេយេយភាព មានទំនួលខុសតេូវក្នុងវិជ្ជាជីវៈ មានការ គោរព 
មាន យុត្តិធម៌ មានការស្វ័យកេលំអខ្លួន និង ការសមេបខ្លួន។ 
សមេប់ ភាពខ្វះវិជ្ជាជីវៈ កមេងសំណួរមានការផ្តតជសំខាន់ទៅ
លើ កមេិតនេការយល់សេប ឬមិនយល់សេបតាម ពាកេយអះអាង 
ដើមេបី វាយតម្លេលើការយល់ដឹងរបស់និសេសិតអំពី  ទំនាស់ 
ផលបេយោជន៍។ 

ការវិភាគតាមបេធានបទ តេូវបានអនុវត្តទៅលើកំណត់ តេ  
ដេល បានពីការធ្វើសមា្ភាសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ដើមេបីទទួល 
បាន នូវ អត្ថន័យគេប់ជេុងជេយអំពី ចំណប់អារម្មណ៍ និង 
ការ យល់ឃើញ របស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ។ ស្ថិតិបេបពិពណ៌នា 
តេូវ បាន បេើបេស់ដើមេបីពិពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់និសេសិត និង  
ដើមេបី កំណត់ នូវ េ ហ្វកង់ និងរបាយនេចម្លើយ។ តេស្តខាយ សេឃ្វ
(Chi-square test) តេូវបានយកមកបេើដើមេបីកំណត់ថា តើ 
ភាពខុសគា្នានេ របាយចម្លើយរបស់ និសេសិតឆ្នាទីំ៥ និង និសេសិតឆ្នាទីំ៦  
គួរឲេយជឿ បាន   ដេរឬទេ។ 

លទ្ធផលរកឃើញ
ការយល់ឃើញរបស់និសេសិតពីកេមសីលធម៌គេូពេទេយ

តបនឹងសំណួរអំពីចំណង់ធ្វើការ និសេសិត ៩៥% ឆ្លើយថា 
ពួក គាត់ ចង់ធ្វើការនៅគ្លីនិក ឬមន្ទីរពេទេយ ជជងធ្វើការងរ ខាង 
សុខភាពសាធារណៈ ឬការងរគេប់គេង។ សេដៀងគា្នាដេរ និសេសិត 
៩៥% ចង់ធ្វើការក្នុងរដា្ឋាភិបាល ជជងក្នុងវិស័យឯកជន។ 
ទាក់ទង នឹងកេមសីលធម៌គេូពេទេយ និសេសិតឆ្នាំទី៥ និង ឆ្នាំទី៦ បាន 
បង្ហាញ នូវកមេិតនេការយល់ដឹងបេហាក់បេហេលគា្នា។

តារង៤ ផ្តល់នូវ របាយពិន្ទុមធេយមសរុបសមេប់ចម្លើយ  
លើពាកេយអះអាងទាំង ២២ គឺស្ថិតក្នុងចនោ្លាះពី ៧៧ ទៅ 
១០៧ (ធៀបនឹង តម្លេ អបេបបរមា - អតិបរមា ពី ២២ ទៅ 
១១០)។ ផលបូកនេពិន្ទុចម្លើយរបស់ និសេសិត  បង្ហាញ ថា ២៥%  
ស្ថិតក្នុងចនោ្លាះពី ៧៧ ទៅ ៨៨ ដេល បង្ហាញ នូវ កមេិត 
យល់ដឹងទាប ចំពោះអាជីពវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត ចំណេក  ឯ និសេសិត 
៥០% បនា្ទាប់មកទៀត បានពិន្ទុក្នុងចនោ្លាះពី ៨៩ ទៅ ៩៧ ដេល 
បង្ហាញ ពីចំណេះដឹង និងអាកបេបកិរិយវិជ្ជមាន ចំពោះ  អាជីព 
វិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត។

តារង៤៖ របាយពិន្ទុមធេយមសរុប (distribution of total mean 
scores) សមេប់ចម្លើយទាំង ២២

គិតជកេុមភាគរយ (%) មធេយម (SD)

អបេបបរមា 25 50 75 អតិបរមា

ចំណត់ ថា្នាក់ 
ជមធេយម

77 88 93 97 107 92.37 (6.68)

ចំណំ៖ SD= គំលាតស្តង់ដា (standard deviation)

ពាកេយអះអាងចំនួន ១៦ (៧៣%) ក្នុងចំណោមពាកេយអះអាង 
ទាំង ២២ គេប ដណ្តប់ លក្ខណៈ សមេបត្តិមួយចំនួន ដូចជ ការគិតគូរ 
ដល់ ផលបេយោជន៍អ្នកដទេជងផលបេយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ការ 
គោរព គណនេយេយភាព ការបំពេញតាមភារកិច្ច ការគោរព ស្វ័យភាព  
របស់  អ្នកជំងឺ ការបេសេ័យទាក់ទង និងការសមេួចផ្នេក បច្ចេក ទេស   
ឲេយ បានល្អបំផុត។ សមេប់ ១៦ពាកេយអះអាងនេះ ពិន្ទុមធេយម ក្នុង 
ចនោ្លាះពី ៤,០០ ទៅ ៤,៩៨ (គិតលើ ៥) គឺបង្ហាញថា និសេសិត  
មានការយល់ដឹងខ្ពស់។ ផ្ទុយទៅវិញ ពិន្ទុមធេយម ៣,១ សមេប់  
ពាកេយអះអាងថា "គេូពេទេយតេូវការពារកុំឲេយមានគេះថា្នាក់ និង ការ 
ឈឺចាប់ ដល់អ្នកជំងឺ" និង ពិន្ទុមធេយម ២,៧១ សមេប់ ពាកេយអះអាង 
ថា "និសេសិតតេូវទទួលសា្គល់សមត្ថភាពមាន  កមេិត  របស់ ខ្លួន" 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

គឺ បង្ហាញពីការយល់ដឹងកមេិតទាប។ ពិន្ទុ មធេយម ទាប  ជង គេ  
តេឹម ២,៤៦ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាកេយអះអាងពាក់ព័ន្ធនឹង ទំនាស់ ផល 
បេយោជន៍។  ពិន្ទុ មធេយម របស់និសេសិត ក្នុង ៣ ចំណុច ចុងកេយ នេះ 
បង្ហាញ ពីការ យល់ ដឹង នៅ មានកមេិតទាប និង បង្ហាញ ពីចំណេះដឹង 
ដេលខ្វះ លក្ខណៈ ជ អាជីព វិជ្ជាជីវវេជ្ជសាសេ្ត។

ដោយឡេក ៥៤% នេអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ បានយល់សេប 
និង យល់សេបទាំងសេុងថា "ក្នុងអំឡុងពេលចុះអនុវត្តផ្ទាល់ ក្នុង 
កម្មសិកេសា និសេសិតពេទេយ តេូវធ្វើតាមអ្វីៗទាំងអស់ដេលគេូពេទេយ 
គេប់គេង បេប់ឲេយធ្វើ"។ ចំណុចនេះបង្ហាញថា និសេសិតអាចអនុវត្ត 
នូវ វិធីសាសេ្តថេទាំផេសេងៗដេលខ្លួនមិនទាន់បានទទួលការ បណ្តុះ 
បណ្តាលនៅឡើយ។  សរុបមក និសេសិតមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពី 
សារៈសំខាន់នេការយល់ដឹងចេបាស់លាស់ និងការបំពេញការងរ 
ក្នុង ដេនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជ មិនបានបេប់គេូពេទេយ 
គេប់គេង អំពីកមេិតដេនសមត្ថភាពនេះទេ។ អ្នកផ្តល់ចម្លើយ 
១៧% បានយល់សេប និង យល់សេបទាំងសេុងថា "គេូពេទេយមិន 
គួរ  ទទួល យក កំហុស ឬការភា្លាំងភា្លាត់ ដេល គិលានុបដា្ឋាក ឬ ឆ្មប 
បាន  រយការណ៍ឡើងនោះទេ"។ លទ្ធផលនេះ បង្ហាញ ថា និសិេសត 
ភាគ ចេើ ន មិនទាន់យល់ចេបាស់ទេថា តើតេូវធ្វើ យ៉ាង  ដូចម្តេច ដើមេបី   
សមេួច សមេំង កមេិតបច្ចេកទេសឲេយបានល្អ បំផុតនោះ។  អ្នក  
ឆ្លើយ អង្កេត ១២% បានយល់សេប និង  យល់ សេប ទាំង សេុង  ថា 
"អ្នកបេកបវិជ្ជាជីវពេទេយ តេូវការឲេយមានការកេើន រំលឹក ជ  បេចាំពី 
អ្នកមានឋានៈស្មើ និងពីអ្នកគេប់គេង លើការ បំពេញ ភារកិច្ច 
និង ទំនួល ខុសតេូវចំពោះ អ្នកជំងឺ និងអ្នកបេកបវិជ្ជាជីវ ពេទេយ  
ផេសេងទៀត"។  ចំណុចនេះមានន័យថា និសេសិតទាំងនេះមិន ទាន់ 
បាន ទទួលសា្គល់ពេញលេញទេនូវ អាកបេបកិរិយ និង ទំនួល ខុស 
តេូវ ដេលគេរំពឹងថា ខ្លួនតេូវបេកាន់យកក្នុងឋានៈជអ្នកវិជ្ជា ជីវៈ។

លទ្ធផលនេការសិកេសាបង្ហាញថា និសេសិតឆ្នាំទី៥ និង និសេសិត 
ឆ្នាំទី៦ មានការយល់ដឹងបេហាក់បេហេលគា្នា។ ចំណុចនេះ បង្ហាញ 
ថា និសេសិតបានរៀនសូតេ និងបានសេូបយក ទាំងការអនុវត្ត 
បេកប  ដោយ វិជ្ជាជីវៈ និងមិនវិជ្ជាជីវៈ តាមរយៈការសង្កេតមើល 
និង  អនុវត្តតាមរបៀបរបបអនុវត្តរបស់គេូពេទេយនៅតាមគ្លីនិក និង 
មន្ទីរពេទេយនានា។  មេរៀនដេលនិសេសិតរៀនសូតេបាន តាម វិធី នេះ 
ហៅថា ការរៀនសូតេពីកម្មវិធីសិកេសាលាក់បង្កប់ ឬកម្មវិធី សិកេសា 
កេ ផ្លូវការតាមបេបធម្មជតិ គឺពិបាកមើលឃើញ និងពិបាក វាយ 
តម្លេ ណស់។

ការយល់ឃើញរបស់សាសេ្តាចារេយ
លទ្ធផលរកឃើញតាមរយៈ ការធ្វើសមា្ភាសន៍អ្នកផ្តល់ 

ព័ត៌មាន  គន្លឹះមួយចំនួន បង្ហាញថា និសេសិតភាគចេើនមិនសូវចាប់
អារម្មណ៍  នឹង មុខវិជ្ជាកេមសីលធម៌គេូពេទេយទេ ពេះពួកគាត់គិតថា 
វា គេន់តេ ជមុខវិជ្ជាអរូបីមួយ និងមិនចាំបាច់ ដូចមុខវិជ្ជាគ្លីនិក 
នោះទេ។  ហេតុដូច្នេះ និសេសិតមិនសូវចូលរៀនថា្នាក់កេមសីលធម៌   
គេូពេទេយ ទេ ហើយពេយាយមរៀនតេសំណួរ MCQ (សំណួរ មាន 
ចម្លើយចេើន) ដេលមានកំណេសេប់ទៅវិញ។  មេយា៉ាងទៀត 
សំណួរ MCQs ដេលមានចំនួនតិច គួបផេសំនឹង ការយឺតយ៉ាវ ក្នុង
ការដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាកេមសីលធម៌គេូពេទេយផង (គឺទាល់ តេ ដល់ 

ឆមាសទី២ នេឆ្នាំទី៥) បាននាំឲេយនិសេសិតមានការខ្វះចនោ្លាះនូវ 
ចំណេះដឹង ជប់ទាក់ទងនឹងកេមសីលធម៌គេូពេទេយ ធ្វើឲេយនិសេសិត 
ងយ  ចម្លងយករបៀបរបបអនុវត្តដេលបេសចាកពីកេមសីលធម៌ 
ក្នុង អំឡុង ពេលពួកគាត់ចុះធ្វើកម្មសិកេសានៅតាមមន្ទីរពេទេយ។

អ្នកផ្តល់បទសមា្ភាសន៍ បានលើកពីមូលហេតុជចេើនដេល 
នាំ ឲេយ និសេសិតហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពី មុខវិជ្ជាកេមសីលធម៌ 
គេូពេទេយ ដូចជ ការធ្វើអតា្ថាធិបេបាយពនេយល់បេបបាឋកថា គឺជ 
វិធីសាសេ្ត បងេៀនតេមួយគត់ និសេសិតអាចបេឡងជប់ក្នុងមុខ វិជ្ជា 
នេះ ដោយមិនចាំបាច់ទៅសា្តប់ការបងេៀនក្នុងថា្នាក់ និសេសិតខ្លះ 
យល់ ថា  បេធានបទនេះ  មិនទាក់ទងនឹងការពេយាបាលជំងឺទេ  
សាកល វិទេយាល័យវិទេយាសាស្តេសុខាភិបាល មិនបានផ្តល ់
អាទិភាពដល់ មុខវិជ្ជាកេមសីលធម៌គេូពេទេយ សកម្មភាពដាក់វិន័យ 
នៅខេសាយ  ចំពោះ  អវត្តមានក្នុងមុខវិជ្ជាកេមសីលធម៌គេូពេទេយ 
ហើយនិសេសិត រៀន  តេឹមតេឲេយបេឡងជប់តេប៉ុណោ្ណោះ។

សាសេ្តាចារេយមិនបានបង្ហាញឲេយបានចេបាស់លាស់ទេ នូវ 
ទិដ្ឋភាព  នេ  ភាព គា្មានវិជ្ជាជីវៈ (unprofessionalism) លើកលេង 
តេ ទំនាស់   ផលបេយោជន៍ ដោយសាសេ្តាចារេយមួយចំនួនបាន 
និយយថា គេូពេទេយអាចទទួលយកបាននូវ ជំនូន និងអំណោយ (ឧ. 
ជបេក់ កាស ចំណីអាហារ បង្អេម ផ្លេឈើ ភេសជ្ជៈ) ដេលអ្នកជំងឺ ឬ 
កេុម គេួសារអ្នកជំងឺផ្តល់ឲេយដោយស្ម័គេចិត្ត ជថ្នូរនឹងការផ្តល់សេវា 
របស់ បុគ្គលិកពេទេយ ពេះសាសេ្តាចារេយទាំងនោះយល់ថា វាជ 
វបេបធម៌ នេការជូន របស់កម្ពុជ។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
ភាគចេើននេនិសេសិតឆ្នាំទី៥ និងឆ្នាំទី៦ នៅ ស.វ.ស. មានការ 

យល់ដឹងពីគោល គំនិត និងរបៀបរបបអនុវត្តក្នុងអាជីពវិជ្ជាជីវ 
វេជ្ជសាសេ្ត។ មាន ៤ចំណុច ដេលនិសេសិតទាំងពីរថា្នាក់ទទួលបាន 
ពិន្ទុទាប គឺគេូពេទេយតេូវការពារកុំឲេយមានគេះថា្នាក់ និងការឈឺចាប់ 
ដល់ អ្នកជំងឺ  ការបេសេ័យទាក់ទងរវាងគេូពេទេយជមួយ អ្នកជំងឺ  និង  
កេមុគេសួារអ្នកជងំ ឺ ទនំលួខសុតេវូក្នងុការបពំេញតនួាទី វជិ្ជាជវីៈ នងិ  
ការមិនចង់ទទួលយកការទិតៀនបេបសា្ថាបនា (ជំហរ នេះ ផ្ទុយនឹង 
គោលការណ៍នេការបេឹងបេងកេលំអខ្លួន និង ការ សមេប ខ្លួន)។

លទ្ធផលសិកេសាបានបង្ហាញនូវ ការយល់ចេឡំក្នុង ចំណោម  
និសេសិត និងសាសេ្តាចារេយមួយចំនួន អំពីខ្លមឹសារ នេទំនាស់ ផល 
បេយោជន៍។ អ្នកទំាងនោះយល់ថា អំណោយផេសេងៗ ដេល កេមុ ហុ៊ន     
ឱសថផ្តល់ទៅឲេយអ្នកផ្តល់សេវាថេទាំសុខភាព និងការ បង់ បេក់  
កេ ផ្លូវការរបស់អ្នកជម្ងឺ នៅតាមមន្ទីរពេទេយសាធារណៈ វា ជ  
រឿង   ធម្មតា និងអាចទទួលយកបាន គឺមិនមេនជ ទង្វើ ខុស  នឹង   
កេម  សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ បញ្ហាទាក់ទងនឹង ទំនាស់ ផល  
បេយោជន៍ ទាំងនេះ អាចធ្វើឲេយខូចកេរ្តិ៍ឈ្មាះ និង កិត្តិស័ព្ទ របស់ 
គេូពេទេយ និងធ្វើឲេយសាធារណជនបាត់បង់ទំនុកចិត្ត ទៅលើ 
សេវា  ថេទាំសុខភាព ហើយគួរតេមានវិធានការទប់សា្កាត់ឲេយបាន 
មុឺងមា៉ាត់។  ការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពងេឹងកេមសីលធម៌គេូពេទេយឡើង
វិញ នឹងជួយជួសជុលពងេឹងទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើ
អាជីព  វិជ្ជាជីវពេទេយ។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៨

វាជរឿងគួរឲេយពេួយបារម្ភធំមួយ ពេះលទ្ធផលសិកេសាបាន 
បង្ហាញពី ការយល់ឃើញរបស់និសេសិតភាគចេើនដេលថា ការ 
បង្ក គេះថា្នាក់ និងការឈឺចាប់ដល់អ្នកជំងឺ គឺជរឿងធម្មតា និង 
អាច ទទួលយកបាន។ ការយល់ឃើញបេបនេះបង្ហាញថា ទៅ 
អនាគត នៅពេលកា្លាយខ្លួនទៅជវេជ្ជបណ្ឌិត គេូពេទេយ ពួកគាត់ 
អាច ធ្វើការដោយខ្ជីខា្ជា ជពិសេស បើសិនជមានជប់ពាក់ព័ន្ធនឹង 
ទំនាស់ផលបេយោជន៍ ពួកគាត់នឹងអាចបង្កឲេយមានគេះថា្នាក់ ឬ 
ការ ឈឺចាប់ដល់អ្នកជំងឺ។ 

និសេសិតភាគចេើនបានបង្ហាញនូវ កង្វះ ការបេឹងបេង កេលំអ 
ខ្លួន និងសមេបខ្លួន ដោយសារពួកគេមិនបានដឹងពីចំណុចខ្វះខាត
របស់ ខ្លួន។ ជគោលការណ៍ និសេសិតពេទេយតេូវមានលទ្ធភាពទទួល
សា្គល់ និងអនុវត្តការងរថេទាំ និងពេយាបាលជំងឺក្នុងដេនសមត្ថភាព 
របស់ខ្លួន។ ការមិនបានធ្វើដូច្នេះ វាបង្ហាញនូវការមិនបានបំពេញ
តាមភារកិច្ច និងទំនួលខុសតេូវក្នុងវិជ្ជាជីវៈ គឺមានន័យថា និសេសិត 
បំពេញ មិនបានតាមស្តង់ដានេ អាកបេបកិរិយក្នុងវិជ្ជាជីវៈដេលគេ 
រំពឹង ថាខ្លួនធ្វើបាននោះឡើយ។

បញ្ហានាំឲេយភាន់ចេឡំមួយទៀត គឺនិសេសិតហាក់ដូចរៀនសូតេ 
បានយ៉ាងចេើនពីកម្មវិធីសិកេសាកេផ្លូវការ ដេលទំនងជដើរតួនាទី 
សំខាន់ក្នុងការពងេឹងអាកបេបកិរិយ និងឥរិយបថចំពោះអាជីព 
វិជ្ជាជីវ វេជ្ជសាសេ្ត។ បញ្ហានេះបង្ហាញថា របៀបបងេៀនពីកេម 
សីលធម៌  វិជ្ជាជីវៈតេវូតេពិនិតេយឡើងវិញ ដើមេបីធ្វើយ៉ាងណឲេយ និសេសិត  
ចូលរៀនបានផុលផុសក្នុងវគ្គសិកេសាទាំងមូល ស្តីពីកេម សីលធម៌ គេូ 
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