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កម្ពុជា 
ការព្លើយតបពៅនឹងស្ថាន
ភាពជំងឺកូវីដ១៩ និងព្រោះ
ទឹកជំនន ់

 

 
 

ចៃកាផ្តល់ឧបករណ៍តេស្តរកជម្ងឺ 
កូវដី១៩ ដល់វទិ្យាស្ថា នប៉ា ស្ទ័រ 

 
 

កមមវិធអី្នកស្ម័្គច្ិតតចច្កាកនុង
អ្ំឡុងពពលរាតតបាតចនជងំឺកូ
វីដ ១៩ 

 

 
 

អ្នកស្ម័គ្រៃិេតចៃកាផ្ផ្នកសុ្ខាភិបល 
តៅម្នទីរតេទ្យយបផ្អែកតេេត 

គ្េះសី្ហនុ 
 
 
 
 

ការបពងកើតពវទិកាអ្ភ្ិរកបសប
រិស្ថានចនបឹងទពនលស្ថប 

 

 
 

បនទប់េិតស្ថធន៍របស់្រតគ្ោអ 
SATREPS តៅវទិ្យាស្ថា ន 
បតៃេកវទិ្យាកម្ពុជា 

 
 

 

 
 
 

គព្ោងពលើកកមពស់្គណុភាពការអ្បរ់បំណ្តោះបណ្តាលបពច្េកពទស្ នងិ
វជិ្ជាជវីៈពដមីបបីព្លើយតបនងឹត្មវូការចនវស័ិ្យឧស្បាហកមម 
សារៈសខំាន ់ នងិការរមួចណំែករបសគ់ម្មោងចចកាកនងុការអបរ់បំែ្តុះបែ្ាលបមចេកមេស នងិ
វជិ្ជាជ្វីៈស្មាបក់ារអភវិឌឍ្មសដ្ឋកចិេសងគមកនងុ្បមេសកមពជុ្ា   
 

 

 

តោលតៅរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបល តដីម្បកីាា យជាគ្បតទ្យស្
ផ្ដលោនគ្បក់ ៃំណូលម្ធយម្កគ្ម្ិេេពស្ក់នុអឆ្ន ២ំ០៣០ 
និអកាា យជាគ្បតទ្យស្ោនគ្បក់ៃំណូលេពស្ត់ៅកនុអឆ្ន ំ
២០៥០ អាៃនឹអកាា យជាការេេិ េណៈកម្ពុជាបនរកីរាយ
ៃំត ះកំតណីនតស្ដាកិៃេគ្បោណ ៧.៣%  ឆ្ន  ំអ្ស្់រ១កនុអ

ជំអឺចនរាលដ្ឋលការរកីតេលទ្យស្វេសរ ៍ មុ្ន១ជាអតេលយៈ
។១៩វដីកូ  

ត ះយ៉ា អណាតោលតៅត តេញតដ្ឋយម្ហៃិឆតា អំ
តនះ អាៃស្តគ្ម្ៃតៅបនតាម្រយៈការតធវីេិេិធកម្មតស្ដា
កិៃេកនុអគ្សុ្កចនគ្បតទ្យស្កម្ពុជា និអតាម្រយៈការអ្ភិវឌ្ឍ
ធនធានម្នុស្សតដមី្បោីគំ្ទ្យដលក់ំតណីនតស្ដាកិៃេ។ ស្ាិេ
កនុអបរបិទ្យតនះ ទ្យីភ្នន ក់ងារស្ហគ្បេបិេតិការអ្នតរជាេិចន
គ្បតទ្យស្ជប៉ាុន (JICA) បនតដីរេួនាទ្យីយ៉ា អស្ំខាន់តៅកនុអ
ការោគំ្ទ្យដលក់ារអ្ភិវឌ្ឍតស្ដាកិៃេស្អគម្របស្់គ្បតទ្យស្កម្ពុ
ជា។ 
ការបណតុ ះបណាត លបតៃេកតទ្យស្ និអវជិាា ជីវៈ តដីម្បផី្លិេ

កោា អំជំនាញ រតឺដីម្បតី្ាីយេបតៅនឹអេគ្ម្ូវការទ្យីផ្ារ 
ផ្ដលកំេុអតកីនត អី ជាេិតស្ស្ តៅតេលគ្េះរាជាណា
ៃគ្កកម្ពុជា ឈានៃូលបដិវេតឧស្ាហកម្ម ៤.០  តៅផ្ដល  

យ។ម្ួកេូំលអាទ្យិភ្នេជាផ្េ  
ប៉ាុផ្នតវស័ិ្យតនះតៅផ្េជួបបញ្ហា គ្បឈម្ជាតគ្ៃីន រមួ្ោនក
អវះតហដ្ឋា រៃនាស្ម្ព័នធរូបវនត បរកិាា ឧបករណ៍ស្គ្ោប់អ្នុវេត 
ស្ោា រអ្នុវេត ស្ម្េាភ្នេថ្នន ក់គ្រប់គ្រអនូវោនកគ្ម្ិេ នអិក
អវះគ្រូបតៃេកតទ្យស្ ដូៃផ្ដលោនផ្ៃអកនុអផ្ផ្នការតម្របស្ ់
អ្.ប.វ ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥។  
គ្កស្អួការងារ និអបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ តដ្ឋយោន

ការោគំ្ទ្យេីចៃកា បនផ្តួៃតផ្តីម្ «រតគ្ោអផ្កលម្ែរុណភ្នេ 
អ្.ប.វ តដីម្បតី្ាីយេបតៅនឹអ ឧស្ាហកម្មេគ្ម្ូវការ » តៅ

កនុអឆ្ន ២ំ០១៥ តដីម្បអី្ភិវឌ្ឍកោា អំេលកម្មជំនាញ
ផ្ដលនឹអជួយជំរុញដលក់ារអ្ភិវឌ្ឍតស្ដាកិៃេស្អគម្របស្់
កម្ពុជា តហយីតគ្ោអនឹអបញ្េប់តៅកនុអផ្េម្ីនា។  
រតគ្ោអ អំតនះរឺផ្ផ្ែកតលីស្ស្រស្តម្ាៃនំួន៥ ម្ួយកនុអ
ៃំតណាម្តនាះរមួ្ោនការអ្ភិវឌ្ឍកញ្េបប់ណតុ ះបណាត ល
ស្តអ់ដ្ឋរ (STP) ស្គ្ោប់ស្ញ្ហា បគ្េកគ្ម្ិេេពស្ផ់្ផ្នកអ្រគិ
ស្នី ផ្តល់នូវការបណតុ ះបណាត លកញ្េប ់ ស្តអ់ដ្ឋដល់គ្រូ
ជំនាញ បតអកេីគ្បេ័នធកនុអការផ្សេវផ្ាយកញ្េប់ស្តអ់ដ្ឋ
តៅវទិ្យាស្ថា នបណតុ ះបណាត លដ៏ចទ្យតទ្យៀេផ្ដលម្ិនស្ាិេ
តគ្កាម្ការស្ថកលបអ     របស្រ់តគ្ោអ បតអកីេគ្បេ័នធ
តដីម្បផី្ែរកា គ្រប់គ្រអស្ោា រ និអឧបរណ៍តៅវទិ្យាស្ថា ន
បណតុ ះបណាត លតគ្កាម្រតគ្ោអចៃកា នអិការេគ្អឹអភ្នេ
ជាចដរូ រវាអវស័ិ្យឧស្ាហកម្ម និអវទិ្យាស្ថា នបណតុ ះប
ណាត ល ។  
ចៃកាបនស្ហការយ៉ា អជិេស្និទ្យធជាម្យួគ្កស្អួ

ការងារ និអវទិ្យាស្ថា នអ្ប់របំណតុ ះបណាត លវជិាា ជីរៈ ក៏ដូៃ
ជាេគ្អឹអភ្នេជាចដរូ រវាអឧស្ាហកម្ម និអវទិ្យាស្ថា នប
ណតុ ះបណាត ល អ្.ប.វ តោលតៅនូវស្តគ្ម្ៃបនតដីម្បី

។តនះ អំ  
ជាលទ្យធផ្លវទិ្យាស្ថា នអ្ប់របំណតុ ះបណាត ល

បតៃេកតទ្យស្ និអវជិាា ជិវៈបនអ្ះអាអថ្នគ្កុម្ហ ុនឯកជន
ជាតគ្ៃីនបនស្ផ្ម្តអនូវការតេញៃេិតេពស្ៃ់ំត ះការងារ
របស្់សិ្ស្ស សិ្កាា កាម្ ផ្ដលបនបញ្េប់ការសិ្កាេីវទិ្យា
ស្ថា ន ផ្ដលស្ាិេតគ្កាម្រតគ្ោអរបស្់ចៃកា។ 
តហយីកញ្ហេ ប់ស្តអដ់្ឋកម្មវធិីសិ្កាជាេកិគ្ម្ិេស្ញ្ហា បគ្េ
ជាន់េពស្ដ់ំបូអតរគ្េូវបនផ្លិេត អី និអអ្នុម្េ័យល ់
គ្េម្េីគ្កុម្គ្បឹកាបណតុ ះបណាត លជាេ ិ កាលេីផ្េកញ្ហា  
ឆ្ន ២ំ០២០។  
ចៃកាក៏បនតរៀបៃំសិ្កាា លាស្តីអ្ំេកីារតផ្ទរនូវ

បតៃេកតទ្យស្ កនុអការតគ្បីគ្បស់្នូវឧបករណ៍បអគែំមី កនុអ
ការហវកឹហាេ់គ្េូវបនតធវតី អីជាតគ្ៃនីដអ។ បផ្នាម្េី
តនះតទ្យៀេ ការស្ហការរវាអនាយកដ្ឋា នេ័េ៌ោនទ្យផី្ារ
ការងារតដីម្បតីរៀបៃំតធវីទ្យិវាជាេិ អ្.ប.វ ផ្លា ស់្បតូរការ

ជាម្ួយេ័េ៌ោន ទ្យីភ្នន ក់ងារជាេមុិ្េរបរ ស្តីអ្ំេេីិេណ៌
ផ្លិេផ្ល និអការងារ និអការតរៀបៃំនូវការគ្បកួេ
គ្បផ្ជអជំនាញ៕ ●   
                          

តធឿន វអឌី់្ 
ផ្ផ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍ស្អគម្ 

ការយិល័យចៃកាគ្ៃចគំ្បតទ្យស្កម្ពុជា 
 

ទំព័រ ទី២ & ទី៣  
រ័ត្៌មានស្តីរី
គម្ព្មាង 

និស្សិេកម្ពុជាជាកំេុអគ្បលអបញ្េ ប់ការសិ្កាស្ញ្ហា បគ្េ 
កគ្មិ្េេពស់្ផ្ផ្នកអ្រគីស្នី 



ព្រឹត្តកិារណរ៍័ត្៌មានស្តីរីកម្ពុជា 

ទំព័រ  

វិច្ឆិកា -  មីនា  ២០២១ ●  ភាគ ២ ●  ភ្នំពពញ  

 

 
 

 “ជប ៉ុនបនតជួយកម្ពជុាជាង 
២០០លានដ៉ុលាារ ដដើម្្បដី ោះ
ស្រាយវិបត្តិបណ្តាលម្កព ី
កូវីដ១៩” 

Fresh News 

19 November 2020 

 

 “Japan’s JICA 
assists with cross-
border logistics” 

Phnom Penh Post 

10 Jan 2021 

តារាង្ពតឹតកិារណ ៍
ធន ូ

១៤ ពិធីសដភោធដបើកដំដ ើរការស្រក៉ុម្
ហ ៉ុនជប ៉ុន Wonderlab  

១៤ ពិធីបិទបញ្ចប់កម្មវិធីភាពជាដដគូ
របស់ដៃកាសតីពី “គដស្រភងកកលម្អ
ស្របព័នធអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្ន៉ុស្ស
កនែកវិស័យឧស្ាហកម្មកែុងរាជ
ធានីភែំដពញ” 

មករា 

១៨ បទបង្ហាញដលើកៃ៉ុងដស្រកាយសតីពី
សកម្មភាពរបស់អែកសម័ស្រគៃិត្តដៃ
កា (បទបង្ហាញតាម្ស្របព័នធអន
ឡាញ) 

២៨  វគគប ្តោះបណ្តាលទំនាក់ទំនង
ាធារ ៈសស្រភប់ប៉ុគគលិកជាត្ិ 
(តាម្ស្របព័នធអនឡាញ)  

២៩  កិៃចស្របជ៉ុំJCC ដនគដស្រភង Cassava-

SATREPS ដៅាកលវិទ្ាល័យ
ជាត្ិបាត្់ដំបង 

កុមភៈ 
៤ សនែិសីទអនតរជាត្ិសតីពីបឹង
ទដនេាប (ដរៀបៃំរួម្ជាម្ួយ
គដស្រភង AUN/SEED Net) 

៥  កិៃចស្របជ៉ុំ JCC ដលើគដស្រភងកិៃច
សហស្របត្ិបត្តិការបដៃចកដទសសតីពី
វិស័យនគត្់នគង់ទឹកាាត្ 

១៦  កិៃចពិភាក្ាដលើវិស័យអគគីសនី
រវាងកម្ពុជា-ជប ៉ុនដលើទី៤ ដៅ 
ស្រកសួងករ៉ែ និងថាម្ពល 

កម្មវធិអី្នកស្ម័គ្រៃេិតស្ហគ្បេិបេតិការជប៉ាុនតៅ
តគ្ៅគ្បតទ្យស្ (JOCV) គ្េូវបនផ្លែ កជាបតណាត ះ
អាស្ននអ្ស្រ់យៈតេល៩ផ្េ ចប់តាអំេីផ្េម្ីនាឆ្ន មុំ្ន 
តដ្ឋយស្ថរការរាេេាេចនជំអឺកូវដី១៩។ អ្នកស្ម័គ្រ
ៃិេតជាអ ១៨០០ នាក់តៅទូ្យ អំេិភេតលាក បូករមួ្
 អំអ្នកស្ម័គ្រៃិេតៃំនួន២០រូប តៅកនុអគ្បតទ្យស្កម្ពុ
ជា គ្េូវបនជតម្ាៀស្េាួនឲ្យវលិគ្េ ប់តៅគ្បតទ្យស្
ជប៉ាុនវញិ។  
ត ះជាយ៉ា អណាកតី តដ្ឋយោនការេំគ្បឹអផ្គ្បអេី

រដ្ឋា ភិបលកម្ពុជាកនុអការទ្យប់ស្ថត េ់នូវការរាេេាេចន
ជំអឺតនះ អ្នកស្ម័គ្រៃិេតអាៃវលិគ្េ បៃូ់លគ្បតទ្យស្
កម្ពុជាវញិនាផ្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និអបនបនតស្កកម្ម
ភ្នេរបស្់េួកតរត អីវញិផ្អផ្ដរ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផ្េកុម្ាះ េណៈផ្ដលឧបករណ៍ QI-
Aamp Viral RNA Mini Kit ៃំនួន៨ 
តផ្សអតទ្យៀេ បនបញ្ាូលតៅ
ម្ជឈម្ណឌ លតនះកាលេីចែងទ្យ១ី៨ ផ្េ
កុម្ាៈ។ 
ចៃកាក៏នឹអផ្តលឧ់បករណ៍តស្កនកំ

តៅ (thermography) ៃនួំនបី រមួ្
 អំកុេំយូទ័្យរយួរចដ នអិតជីអកាតម្រា៉ា តៅ
កនុអផ្េតម្ស្ថ តៅដល់ NMCHC 
ស្គ្ោប់េិនេិយរកជំអកូឺវដី១៩។ ចៃកា 
ក៏បនតលីកកម្ពស្ក់ារយលដ់ឹអសុ្េ
ភ្នេតៅថ្នន ក់មូ្លដ្ឋា ន តគ្កាម្កម្មវធិី
េគ្អអឹអ្ំណាៃស្ហរម្ន៍របស្់េាួន រឺ
«រតគ្ោអតលកីកម្ពស្ក់ារការ រជអំឺកូវ ី
ដ១៩ តាម្រយៈការផ្សេវផ្ាយតៅតាម្
ស្ហរម្ន៍»។  
 

តៅកនុអរតគ្ោអតនះ ការបណតុ ះប
ណាត លស្តេីីការទ្យប់ស្ថក េ់ គ្េូវបនផ្តល់
ដលក់ម្មករតរាអៃគ្ក នអិវាយនភ័ណឌ  
ៃំនួន៣១២នាក់ តៅគ្កុអបវេិ តេេត
ស្ថវ យតរៀអ។ តៅតេេតស្ថវ យតរៀអ ក៏
ោនការផ្ៃកជូន ោ៉ា ស្់ និអផ្ជលលាអ
ចដ ដល់បុរគលកិម្ណឌ លសុ្េភ្នេផ្អ
ផ្ដរ។ 
ចៃកាក៏បនគ្បរល់ជូនឱស្ែ ផ្ជល 

និអស្ថប ូលាអចដ ដលម់្ណឌ លសុ្េ
ភ្នេតេេតកណាត ល តេេតបនាទ យោន
ជ័យ តេេតបេ់ដបំអ និអតេេត
ត ធិ៍ស្ថេ់ បនាទ ប់េតីគ្ោះតដ្ឋយទ្យកឹ
ជំនន់កាលេផី្េេុលាកនាអតៅ។ ● 

 
ផ្លន គ្សី្រទិ្យធិ 

ផ្ផ្នកសុ្ខាភិបល 
ការយិល័យចៃកាគ្បចគំ្បតទ្យស្កម្ពុជា 

 

ចៃកាបននឹអកំេុអតធវីការជាមួ្យ
គ្កស្អួសុ្ខាភិបល តដីម្បេីគ្អឹអ  តហដ្ឋា
រៃនាស្ម្ព័នធសុ្ខាភិបល តាម្រយៈហរិញ្ា
បប នឥេស្ណំអ នអិកៃិេស្ហគ្បេិបេតិ
ការបតៃេកតទ្យស្របស្់េាួនចប់តាអំេីឆ្ន ំ
១៩៩៥។  
ម្នទីរតេទ្យយ និអបរកិាា តវជាស្ថស្តស្តគ្េូវ

បនផ្កលម្ែឲ្យគ្បតស្ីរត អីតៅ
ឯម្ជឈម្ណឌ ល ជាេោិ ំរោតានិអ រក 
(NMCHC) ម្ជឈម្ណឌ លជាេកិំចេ់តរារ
រតបអ នអិហអ់ស្និ (CENAT) ម្នទីរតេទ្យយ
ម្អគលបូរ ី ម្នទីរតេទ្យយតេេតកំេអ់ចម្ ម្នទីរ
តេទ្យយតេេតគ្េះស្ីហនុ ម្នទរីតេទ្យយតេេត 
ស្ថវ យតរៀអ ម្នទីរតេទ្យយតេេតបេ់ដបំអ នអិ
ម្នទីរតេទ្យយបផ្អែកតេេតតស្ៀម្រាប។  
 

ការតធវឲី្យគ្បតស្រីត អីនូវជំនាញរបស្់
បុរគលិកសុ្ខាភិបល គ្េូវបនតធវីត អី
តាម្រយៈកៃិេស្ហគ្បេបិេតិការបតៃេក 
តទ្យស្របស្់ចៃកាដូៃជា រតគ្ោអតលកី

កម្ពស្់គ្បេ័នធគ្រប់គ្រអ ការគ្េេួេនិិេយ
និអវាយេចម្ា ការេគ្អអឹ គ្បេ័នធអ្ភិវឌ្ឍ
ន៍ធនធានម្នុស្សចនស្ហតវជាស្ថស្តស្ត 
និអរតគ្ោអតលកីកម្ពស្់ការផ្ែ បំនត
តៅកម្ពុជាតផ្លត េតលកីារផ្ែ សំ្តស្តី នអិ
 រកកនុអតេលស្គ្ោល និអតគ្កាយ
តេលស្គ្ោល។ 
 

ចៃកាបនផ្តលនូ់វស្ោា រ Super-
Script III Platinum នអិគ្បេ័នធ 
One-Step Quantitative RT PCR 
ដល់វទិ្យាស្ថា នប៉ា ស្ទ័រ (IPC) ផ្ដលជា
ផ្ផ្នកមួ្យចនជនួំយទ្យប់ស្ថក េ់ជំអកូឺវដី
១៩ របស្េ់ាួន កាលេីផ្េកកកដ្ឋ។ 
 

តដីម្បបីតអកនីស្ម្េាភ្នេេនិិេយរកជអំកូឺវ ី
ដ១៩ ចៃកាបនផ្តល់ឧបករណ៍ Su-
perScript III Platinum និអ One-
Step Quantitative RT PCR to IPC 
ៃំនួន ៨ តទ្យៀេតៅឲ្យ IPC តៅចែងទ្យ៦ី 

អនកសម័្គចិត្តសហ្បត្ិបត្តិការជ្ប ៉ុនមនៅម្កៅ្បមេស (JOCV) មនៅកនុង្បមេសកមពុជ្ា 

កមមវធិអី្នកស្ម័្ គច្តិតចច្កាកនងុអ្ឡុំងពពលរាតតបាតចនជងំកឺវូដី ១៩ 
ត ះោនបញ្ហា គ្បឈម្កតី ការគ្បកាស្តគ្ជីស្តរសី្ 

និអការចេ់បញ្ាូ នអ្នកស្ម័គ្រៃេិត នឹអគ្េូវតធវីត អីតាម្
ការតគ្ោអទុ្យក តហយីចៃកានឹអចបត់ផ្តមី្តធវីការតគ្ជីស្
កនុអស្រទ្យរដូវតនះ។ 
 

ស្គ្ោប់ឆ្ន តំនះ អ្នកស្ម័គ្រៃិេតគ្បោណ ៣០ រូបនឹអ
គ្េូវបនបញ្ាូ នម្កកម្ពុជា កនុអតនាះោនផ្ផ្នក សុ្ខាភិប
ល បណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ផ្ផ្នកអ្ប់រ ំនិអកីឡា ដូៃជា 
តដីម្បគី្ទ្យគ្ទ្យអក់ារអ្ប់រថំ្នន កប់ឋម្សិ្កា អ្ប់រវំទិ្យាស្ថ
ស្តស្ត អ្ប់រកំាយ កីឡាផ្ហលទ្យឹក និអកីឡាបល់ េ់៕ 

ជា ស្ថអជីអ 
ផ្ផ្នកអ្នកស្ម័គ្រៃិេត 

ការយិល័យចៃកាគ្បចគំ្បតទ្យស្កម្ពុជា 

ការចូលរួមចំណែករបស់ចចកា កនុងការម្លើយត្បមេៅនឹងសថានភាពកូវីដ្១៩ និងការណចក
ជ្ូនឱសថមពេ្យដ្ល់ជ្នរងម្គោុះមដ្ោយសារេឹកជ្ំនន់ 

ការព្លើយតបពៅនងឹស្ថានភាពជងំកឺវូដី១៩ នងិព្រោះទកឹជនំន ់

រ័ត្៌មានស្តីរីគម្ព្មាង 
 

២ 

 

ចៃកាផ្តល់ឧបករណ៍តេស្តរកជម្ងឺកូវដី១៩ ដល់វទិ្យាស្ថា នប៉ា ស្ទ័រ 



ព្រឹត្តកិារណរ៍័ត្៌មានស្តីរីកម្ពុជា 

ទំព័រ  

វិច្ឆិកា -  មីនា  ២០២១ ●  ភាគ ២ ●  ភ្នំពពញ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

  
ភ្នេជាចដរូគ្ស្ថវគ្ជាវវទិ្យាស្ថស្តស្ត និអបតៃេក

វទិ្យាស្គ្ោប់ការអ្ភិវឌ្ឍគ្បកបតដ្ឋយៃីរភ្នេ 
(SATREPS) រឺជារំនិេផ្តួៃតផ្តីម្ផ្ផ្នកវទិ្យាស្ថស្តស្ត
និអបតៃេកវទិ្យា រមួ្ជាម្ួយ ជំនួយអ្ភិវឌ្ឍន៍ផ្ាូវការ 
(ODA) តដីម្បជីំរុញការគ្ស្ថវគ្ជាវអ្នតរជាេិរមួ្ោន  
តដ្ឋយតគ្បីវទិ្យាស្ថស្តស្តនិអបតៃេកវទិ្យាទ្យំតនីបេី
គ្បតទ្យស្ជប៉ាុន។   

 

ទ្យីភ្នន ក់ងារវទិ្យាស្ថស្តស្តនិអបតៃេកវទិ្យាជប៉ាុន 
(JST( និអទ្យីភ្នន ក់ងារស្ហគ្បេិបេតិការអ្នតរជាេិ
ជប៉ាុន (JICA) បនស្ហការោន តដីម្បតីលីកកម្ពស្់
តោលតៅអ្ភិវឌ្ឍនគ៍្បកបតដ្ឋយៃីរភ្នេតៅ
កគ្ម្ិេស្កល។  

«ការបតអកីេតវទ្យិកាអ្ភិរកសបរសិ្ថា នចនបឹអទ្យតនា
ស្ថប» រឺជារតគ្ោអរយៈតេល ៥ឆ្ន  ំ ផ្ដលោន
ការឧបេាម្ាែវកិាតដ្ឋយ JICA និអ JST។ តៅ
គ្បតទ្យស្ជប៉ាុនរតគ្ោអតនះដឹកនាតំដ្ឋយវទិ្យាស្ថា ន
បតៃេកវទិ្យាទ្យីគ្កុអេូកយូ (Tokyo Tech( ស្ហការ
ជាម្ួយវទិ្យាស្ថា នយុទ្យធស្ថស្តស្តបរសិ្ថា នស្កល 
(IGES) និអស្ថកលវទិ្យាល័យយ៉ា ោ៉ា ហាគ តា 
(YU)។ 
វទិ្យាស្ថា នបតៃេកវទិ្យាកម្ពុជា (ITC) កំេុអ

ដឹកនារំតគ្ោអតនះ តដ្ឋយស្ហការជាម្ួយ

គ្កស្អួបរសិ្ថា ន (MOE) អាជាា ធរទ្យតនាស្ថប 
(TSA) គ្កស្អួធនធានទ្យឹក និអឧេុនិយម្ 
(MOWRAM) គ្កស្អួអ្ប់រយុំវជន និអ
កីឡា (MOEYS) និអស្ថកលវទិ្យាល័យភូម្ិនទ
ភនំតេញ (RUPP) ។  
 

អ្នកជំនាញោនតោលបណំអតដីម្បបីតអកេី
ឧបករណ៍វភិ្នរបរសិ្ថា នទ្យកឹស្គ្ោប់បឹអទ្យតនា 
ស្ថប (TSL) និអបតអកីេតវទ្យិកាអ្ភិរកសបរសិ្ថា ន
តាម្រយៈការគ្ស្ថវគ្ជាវតោលនតយបយនិអការ
អ្ភិវឌ្ឍឧបករណ៍។ ចៃកាបនផ្ៃកេិេតប័ណណ
ផ្សេវផ្ាយកនុអទ្យគ្ម្អគ់្បេិទ្យនិឆ្ន ២ំ០២១ កនុអ
តោលបំណអតលីកកម្ពស់្ការយល់ដឹអរបស្់
គ្បជាជន ជាេិតស្ស្សិ្ស្សស្ថលា ផ្ដលរស់្តៅ
កនុអ និអជុំវញិបឹអទ្យតនាស្ថប អ្ំេីភ្នេចបំៃ់ និអ
ស្ថរៈស្ំខាន់ចនការផ្គេ់ផ្គអ់ទ្យឹកស្ថែ េ អ្នាម្័យ
គ្េឹម្គ្េូវនិអលែតលីសុ្េភ្នេស្ថធារណៈ។  

 

របយការណ៍តោលនតយបយផ្ដល្ាុះ
បញ្ហេ អំេីរបករំតហញីស្ំខាន់ៗម្ួយៃំននួ និអ
ការផ្ណនាផំ្ផ្នកតោលនតយបយផ្ផ្ែកតលីភ័ស្តុ-
តាអេីរតគ្ោអ SATREPS តនះក៏អាៃរកបន
តាម្រយៈេំណរភ្នា ប់ខាអតគ្កាម្៖ 
https://www.iges.or.jp/en/pub/ton-
lesapsatreps/en ។ 

តគ្ៅេីតនះ ផ្េសវតីដអូ្ឃ្ាបីស្តីេីរតគ្ោអ 
SATREPS តនះក៏គ្េូវបនបតអកីេត អីផ្ដលផ្តល់
នូវការយល់ដឹអកាន់ផ្េៃាស្់អ្ំេកីារផ្លា ស់្បតូរប
រសិ្ថា នតៅបឹអទ្យតនាស្ថបនាតេលែមីៗតនះ និអ 
ផ្លប៉ាះ ល់របស្់វាតៅតលីគ្បជាជនកនុអេំបន់ 
ការៃិញ្េ ឹម្ជីវេិ និអសុ្េភ្នេស្ថធារណៈ ក៏ដូៃ
ជាការេិភ្នកាអ្ំេមី្តធាបយនានា ស្តីេីវធិាន
ការណ៍ចបំៃ់ស្គ្ោប់តដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា  អំ
តនះ ផ្ដលអាៃរកបនតាម្រយៈេំណរភ្នា ប់ខាអ
តគ្កាម្៖      
https://www.youtube.com/watch?v 
=8cvUyD6m pxk&t=41s ។  

 

កាលេីចែងទ្យី ៤ -កាចៃ២០២១ ផ្េកុម្ាៈ ឆ្ន ំ ៥ 
បនតរៀបៃំស្ននិសី្ទ្យអ្នតរជាេិិតលីកទ្យ៥ី ស្តីេី
ការអ្ភិរកសនិអការគ្រប់គ្រអបឹអគ្េេូិក ផ្ដលគ្េូវ
បនតធវីត អីគ្ស្បជាម្ួយនអឹស្ននិសី្ទ្យថ្នន ក់
េំបន់តលីកទ្យី១៣ ស្តីេីវសិ្វកម្មរីម្ឆី្ន  ំ ២០២០ 
(RCChE-2020( តាម្រយៈគ្បេ័នធអ្នឡាញ 
តដ្ឋយោនការៃូលរមួ្េីអ្នកជំនាញ អ្នកគ្ស្ថវ
គ្ជាវ និអអ្នក កេ់័នធជាតគ្ៃីនកនុអវស័ិ្យវសិ្វកម្មប
រសិ្ថា ន។ 
 

ស្ននិសិ្ទ្យតនះក៏បនរមួ្បញ្េូ លនូវកៃិេគ្បជុរំ
ណៈកម្មការស្គ្ម្បស្គ្ម្ួលរមួ្តលីកទ្យី៥ ស្តីេី
រតគ្ោអបតអកីេតវទ្យិកាអ្ភិរកសបរសិ្ថា នចនបឹអ
ទ្យតនាស្ថប (JCC) តដីម្បេីិនិេយតម្ីលលទ្យធផ្លចន
រតគ្ោអ ក៏ដូៃជាស្ម្ិទ្យធិផ្ល និអបញ្ហា គ្បឈម្
របស្់រតគ្ោអតៅឆ្ន ២ំ០២០ គ្េម្ អំដ្ឋក់
តៃញផ្ផ្នការស្កម្មភ្នេស្គ្ោប់ការបញ្េប់
រតគ្ោអតៅផ្េម្ិនា ឆ្ន ២ំ០២២៕ ● 

ោ៉ា  សុ្ភ្នវនី 
ផ្ផ្នកទឹ្យកស្ថែ េ និអបរសិ្ថា ន 

ការយិល័យចៃកាគ្បចគំ្បតទ្យស្កម្ពុជា 
 

កមមវិធីភាពជ្ាចដ្គូ្សាវ្ជ្ាវវិេ្យាសាស្តសតនិងបមចេកវិេ្យាស្មាប់ការអភិវឌ្ឍ្បកបមដ្ោយ 
ចីរភាព មនៅ្បមេសកមពុជ្ា 

ការបពងកើតពវទកិាអ្ភ្ិរកបសបរសិ្ថានចនបឹងទពនលស្ថប 

រ័ត្៌មានស្តីរីគម្ព្មាង 
 

៣ 

 

បនទប់េិតស្ថធន៍របស្់រតគ្ោអ SATREPS តៅវទិ្យាស្ថា នបតៃេកវទិ្យាកម្ពុជា 

 



ព្រឹត្តកិារណរ៍័ត្៌មានស្តីរីកម្ពុជា 

ទំព័រ  

វិច្ឆិកា -  មីនា  ២០២១ ●  ភាគ ២ ●  ភ្នំពពញ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

េិធីតបីកវរគបណតុ ះបណាត លអ្នកតបីកបររែតភាីអ ោនតបកាជនផ្ដល
ជាអ្នកតបីកបររែតភាីអ 

 ការអ្ភិវឌ្ឍគ្បេន័ធដឹកជញ្ាូ នតាម្កនុអទី្យគ្បជំុជន 
តដ្ឋះគ្ស្ថយបននូវបញ្ហា ជាតគ្ៃីនផ្ដលទី្យគ្កអុហូជីមិ្-
ញកេុំអគ្បឈម្ 
តៅកនុអទី្យគ្កុអធំបំផុ្េរបស្់គ្បតទ្យស្តវៀេណាម្ផ្ដល

ោនគ្បជាជនគ្បោណ ៩លាននាករ់ស្់តៅ (រិេគ្េឹម្ផ្េ
តម្ស្ថ ឆ្ន  ំ២០១៩( អ្គ្តាគ្បជាជនបនតកីនត អីៃំនួន 
១.៨ លាននាកក់នុអរយៈតេល ១០ឆ្ន  ំ ចបត់ាអំេីឆ្ន  ំ
២០០៩។ គ្បេន័ធផ្ាូវែនល់ និអតស្វាកម្មរែយនតគ្កុអស្ថ
ធារណៈគ្េូវបនេគ្អីកដល់កគ្មិ្េផ្ដលោនកំណេ ់
តហយីបៃេុបបននតនះគ្បជាជនជាតគ្ៃីនតធវីដំតណីរជំុវញិទី្យ
គ្កុអតដ្ឋយម្តធាបយម្៉ាូេូ និអកអ។់ តៅចែងអ្នារេ ការ
តគ្បីគ្បស្់យនយនតគ្េូវបនតររេឹំអទុ្យកថ្ននឹអោនការ
តកីនត អីជាមួ្យនឹអកំតណីនតស្ដាកិៃេ។ ោនការរេឹំអ
ទុ្យកេពស្់ថ្នការអ្ភិវឌ្ឍរែតភាីអតគ្កាម្ដី ផ្េសទី្យ១ នឹអតដ្ឋះ
គ្ស្ថយបញ្ហា ជាតគ្ៃីនផ្ដលទី្យគ្កុអហូជីមិ្ញកំេុអជួប
គ្បទ្យះដូៃជា ការកាេប់នាយការកកស្ទះៃរាៃរណ៍រុាចំរ ៉ា 
កាេប់នាយការបំេុលបរយិកាស្ និអជំរុញការអ្ភិវឌ្ឍន៍
តស្ដាកិៃេកនុអេំបន។់ 

ការស្ថាបនារថពភ្លើងព្កាមដីដបំូងបងអស្់របស្់្បពទស្ពវៀតណ្តម 

ការផ្តល់ការគាំ្េចាប់ពីការសថាបនាផ្លូវណដ្កដ្ល់្បត្ិបត្តិការ និងណថេាំ្ក៉ុមហ ៉ុន និងបមងកើត្
មសវាមផ្្េងៗមនៅកនុងសថានីយ៍ 
 
 

តៅផ្េកកកដ្ឋឆ្ន តំនះ វរគស្ិកាមួ្យគ្េូវបនតធវី
ត អីតដីម្បបីណតុ ះបណាត លអ្នកតបីកបររែតភាអី
ស្គ្ោបគ់្បេន័ធផ្ាូវផ្ដកទី្យគ្បជំុជនផ្ដលតគ្ោអនឹអ
ចបត់ផ្តីម្គ្បេិបេតិការតៅៃុអឆ្ន  ំ២០២១ តៅទី្យគ្កុអ
ហូជីមិ្ញផ្ដលជាទី្យគ្កុអធំជាអតររបស្់គ្បតទ្យស្តវៀេ
ណាម្។ តដ្ឋយោនការោគំ្ទ្យេី JICA ការងារស្ថអ
ស្អរ់តគ្ោអផ្ាូវផ្ដកទី្យគ្បជំុជនតៅហូជីមិ្ញបន
ចបត់ផ្តីម្កនុអឆ្ន  ំ២០១២ ផ្ដលគ្េូវបនតរៀបៃំត អី
តដីម្បសី្គ្មួ្លដល់ការកកស្ទះៃរាៃរណ៍តៅកនុអទី្យ
គ្កុអ។ 
តគ្ៅេីការស្ថា បនាផ្ាូវផ្ដក រតគ្ោអេគ្អឹអស្ម្េា

ភ្នេគ្របគ់្រអការគ្បេិបេដិការ និអផ្ែ សំ្គ្ោបក់ារ
តបីកដំតណីរការផ្ាូវរែតភាីអទី្យគ្កុអ ផ្េសទី្យ១ តៅទី្យគ្កុអ
ហូជីមិ្ញកំេុអគ្េូវបនអ្នុវេត រមួ្បញ្េូ ល អំការ
តគ្ជីស្តរសី្អ្នកតបីកបរ និអការអ្ភិវឌ្ឍធនធាន
ម្នុស្សស្គ្ោបន់ាយកដ្ឋា នគ្របគ់្រអសុ្វេាភិ្នេ 
ជំរុញការគ្របគ់្រអអ្អគភ្នេ និអបតអកីេបទ្យបញ្ាេតិ
អាជីវកម្ម។ JICA កំេុអជួយ អំការអ្នុវេតជាកផ់្ស្ត
អនិអអ្រូបីយរបស្់រតគ្ោអ។ 

 

ការចបត់ផ្តមី្តបីកវរគបណតុ ះបណាត លអ្នកតបីក
រែតភាអីតលកីដំបូអតៅទី្យគ្កអុហូជីមិ្ញ 
“តយអីោនតោទ្យនភ្នេផ្ដលបនៃូលរមួ្ៃំផ្ណក

កនុអការរកីៃតគ្មី្នជាបនតបនាទ បច់នការអ្ភិវឌ្ឍនទី៍្យ
គ្កុអ និអការដឹកជញ្ាូ នគ្បកបតដ្ឋយសុ្វេាិភ្នេ
ស្គ្ោបអ់្នកដំតណីរ”។ 

 
តលាក Pham Binh Minh ឧបនាយករដាម្ស្តនតីចនគ្បតទ្យស្ 
តវៀេណាម្ ៃូលរមួ្គ្េួេេិនិេយតៅការដ្ឋា នស្ថអស្អ ់

ផ្ាូ វរែតភាីអកនុ អគ្កុអ។ 
 

បៃេុបបននោនផ្ាូវផ្ដកស្រុបៃំនួន ៨ផ្េសគ្េវូបន
តគ្ោអទុ្យកនឹអស្ថអស្អ ់ តហយីតដ្ឋយោនកិៃេស្ហ
គ្បេិបេតិការេី JICA វឌ្ឍនភ្នេកំេុអគ្េូវបនអ្នុវេត
ត អីជាមួ្យនឹអការស្ថអស្អផ់្ាូវរែតភាីអគ្កុអ ផ្េសទី្យ១ 
ផ្ដលោនគ្បផ្វអ ១៩,៧ រី ូផ្ម្៉ាគ្េេភ្នា បេី់ ប និថ្នញ់ 
និអស្ ួយតេៀន។ វាជាផ្េសរែតភាីអតគ្កាម្ដីដំបូអបអែស្់
របស្់គ្បតទ្យស្តវៀេណាម្ផ្ដលរេត់គ្កាម្ដីៃោង យ 
២,៥ រី ូផ្ម្៉ាគ្េ ា្អកាេេំ់បន ់ណិជាកម្ម និអផ្ារ
ធំជាអតរតៅកណាត លទី្យគ្កុអហូជីមិ្ញ និអ ១៧,២ 
រី ូផ្ម្៉ាគ្េ រឺជារៃនាស្ម្ពន័ធតលីផ្ាូវតៅជាយគ្កុអ។ 
តលបឿនអ្េិបរោរបស្់វាតលសី្េី ១០០ រីទ្យបូផ្ម្៉ាគ្េ
កនុអមួ្យតោ៉ា អ។ ● 

 
សូ្ម្ៃូលតៅេំណរភ្នា បខ់ាអតគ្កាម្៖ 
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៤ 

 

រ័ត្៌មានអនតរជាត្ ិ
 

 
គ្េេឹតកិារណ៍េ័េ៌ោនេកីម្ពុជា រឺជាគ្េឹេតប័ិគ្េគ្បចំ
្ោស្ ផ្ដលតផ្លត េតលទី្យស្សនវសិ្័យអ្នតរជាេិ
របស្់ JICA នអិការរមួ្ៃផំ្ណករបស្េ់ាួនកនុអការ
អ្ភិវឌ្ឍតស្ដាកៃិេកនុអគ្ស្ុក។ គ្េេឹតិប័គ្េេ័េ៌ោន
តនះតរៀបរាប់អ្េំីការងាររបស្់ JICA កនុអគ្បតទ្យស្
កម្ពុជា។ 

 
ការយិលយ័ចៃកាគ្បចតំៅកម្ពុជា 
គ្បអ្ប់ស្បុំគ្េ៖ 613, ជាន់ទ្យី 6th-8th, អាោរ
តលេ #61-64, ម្ហាវែិីគ្េះនតរាេតម្ រាជធានី
ភនំតេញ 
ទូ្យរស្េ័ទ៖ +855-(0) 23-211 673  (  

 
ទ្យីភ្នន ក់ងារស្ហគ្បេិបេតិការអ្នតរជាេិចនគ្បតទ្យស្ជ
ប៉ាុន (JICA) រឺជាទ្យីភ្នន ក់ងារជនួំយតទ្យវភ្នរីធជំាអតរ
បំផុ្េតៅតលីេភិេតលាកផ្ដលផ្តលនូ់វជំនួយតផ្សអ
ោន ជាតគ្ៃនីទ្យគ្ម្អ់តៅគ្បតទ្យស្ជាអ ១៥០ ជុំវញិ
េិភេតលាក។ ផ្ស្វអរកតយអីេាុ ំតៅទ្យីតនះ! 

 

តរហទ្យំេ័រ        តហវស្ប ុក       យូធូប 

អាហារូបករណ៍ JICA ដកឹនាំអ្នាគត្បពទស្កំពងុអ្ភ្ិវឌបឍន ៍
 
 

JICA ទ្យទ្យួលយកនិស្សេិអាហារូបករណ៍េីប
ណាត រគ្បតទ្យស្កំេុអអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាតគ្ៃីនតដមី្បី
ជំរុញដល់អ្នកដឹកនាផំ្ដលនឹអទ្យទ្យួលេុស្គ្េូវ
ៃំត ះអ្នារេ និអភ្នេរុអតរឿអរបស់្គ្បតទ្យស្
ជាេិ អំតនាះ។ និស្សេិអាហារូបករណ៍ JICA 
 អំតនះ កំេុអសិ្កាថ្នន ក់តគ្កាយឧេតម្សិ្កា
តលីមុ្េវជិាា ជាតគ្ៃីនរមួ្ោន សុ្េភ្នេ អ្ប់រ ំវសិ្វ
កម្ម កសិ្កម្ម និអតោលនតយបយស្ថធារ
ណៈ។ កម្មវធិីរមួ្ោន រយៈតេល ៣ ចែងតាម្
គ្បេ័នធអ្នឡាញគ្េូវបនតធវីត អីតៅៃុអផ្េ
សី្ហា ឆ្ន  ំ ២០២០ ស្គ្ោប់និស្សេិអាហារូប
ករណ៍ JICA តៅគ្បតទ្យស្ជប៉ាុន តដ្ឋយោន
តោលបំណអតដីម្បឲី្យេួកោេ់ផ្ស្វអយល់កាន់
ផ្េសីុ្ជតគ្ៅអ្ំេីគ្បតទ្យស្ជប៉ាុន និអតដីម្បបីតអកីេ
បណាត ញទ្យំនាកទ់្យំនអ។ គ្បធានទ្យភី្នន ក់ងារ 
JICA តលាក KITAOKA Shinichi បនផ្តល់
ការស្ថវ រម្ន៍យ៉ា អកក់តៅត ដល់និស្សេិអាហា
រូបករណ៍គ្បោណ ២០០ នាក់ផ្ដលបនៃូល 
  
 

រមួ្កនុអកម្មវធិីតនះ។ 
តលាក សុ្ភ័ណឌ  សុ្ភ័ស្តកត ជានិស្សេិផ្េមរតរៀន

ថ្នន ក់តគ្កាយឧេតម្សិ្កាតៅស្ថកលវទិ្យាល័យ
ហុរី ៉ាូសីុ្ោ៉ា  តលីមុ្េវជិាា ការអ្ភិវឌ្ឍន ៍និអកិៃេស្ហ
គ្បេិបេតិការអ្នតរជាេ ិ បននិយយអ្េំីផ្លប៉ាះ
 ល់ចនជម្ងឺកូវដី-១៩ តលីការអ្បរ់តំៅកនុអ
គ្បតទ្យស្របស់្ោេ់។ គ្ស្តដៀអនឹអស្ថា នភ្នេតៅ
គ្បតទ្យស្ដចទ្យតទ្យៀេផ្ដរ ផ្ដលគ្បតទ្យស្កម្ពុជា
កំេុអផ្តល់ជូនថ្នន ក់បតគ្អៀនតាម្គ្បេ័នធអ្ន
ឡាញប៉ាុផ្នតអ្នកៃូលរមួ្ម្និបនតរៀនគ្របគ់្ោន់
តដ្ឋយស្ថរផ្េគ្បេ័នធអ្៉ាីនធឺតណេរបស់្េកួោេ់ 
តហយីគ្រូបតគ្អៀនក៏េវះនូវៃំតណះដឹអកនុអការ
បតគ្អៀនេីៃោង យតនះផ្អផ្ដរ។ ● 
 
ស្គ្ោប់េ័េ៌ោនលម្ែិេសូ្ម្ៃូលតៅេណំរ

ភ្នា ប់ខាអតគ្កាម្៖ 
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