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បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងប្របព័័និធសុខុាភិិបាលវៃវិឆ្លាា តច្ចេ�កម្ពុុុជាបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងប្របព័័និធសុខុាភិិបាលវៃវិឆ្លាា តច្ចេ�កម្ពុុុជា

ប្រ�ព័ន័្ធធសុុខាភិបិាល សំុដៅ�ដល់�ណំុំ្ដុំនៃន្ធស្ថាា �ន័្ធ 
ធន្ធធាន្ធមនុ្ធសុស និ្ធងយន្ធតការនានាដែដលពាក់ព់័ន័្ធធដៅ�
នឹ្ធងការដៅលើក់ក់មពស់ុ ការដែ�រក់ា និ្ធងការដៅ�ះប្រស្ថាយ
�ញ្ហាា ដែដលពាក់ព់័ន័្ធធដល់សុុខភាព័រ�ស់ុប្រ�ជាជន្ធ
ជាទូូដៅ�។ ដៅ�កុុ់ងយុគសុមយ័�ី�ដៅន្ធះ �ដៅ�េក់វិទិូា
ឌី�ជ��លមាន្ធសុកំានុ្ធព័លក់ុងុការដែក់លមអការប្រស្ថាវិប្រជាវិ
និ្ធងការផ្ដល់ំដៅសុវាដែផុ្ដក់សុុខភាព័ ដល់ប្រ�ជាជន្ធតាម
មដៅធាបាយជាដៅប្រ�ើន្ធ។ �ដៅ�េក់វិទិូាបាន្ធ�ូលរួម
�ំដែណ្ដុំក់យ៉ាា ងសំុខាន្ធ់ដៅ�ក់ុុងវិស័ិុយសុុខាភិិបាល 
ដៅ�យបាន្ធនាមំក់នូ្ធវិដៅសុវាសុុខាភិបិាលដែ���ី�មយួ
ដែដលមាន្ធភាព័នៃវិឆ្លាា ត តាមរយៈការដៅប្រ�ើប្របាស់ុ
�ដៅ�េក់វិទិូានៃវិឆ្លាា តនានា ដៅដើមី�ជយួសុប្រមួលកិ់�េការ
ជាដៅប្រ�ើន្ធ រា�់ចា�់ព័�ប្រ�តិ�តតិការដៅវិជជស្ថាស្រ្តសុត ការ
ប្រគ�ប់្រគងប្រ�តិ�តតកិាររ�ស់ុមនី្ធ�រដៅព័ទូយ ការតាម�ន្ធ
ដៅរាគសុញ្ហាា អុ្នក់ជំងឺ រហូូតដល់ការប្របាប្រស័ុយទាក់ទ់ូង
គុ្នារវាងប្រគូដៅព័ទូយ  និ្ធងអុ្នក់ជំងឺជាដៅដើម។  ប្រ�ព័ន័្ធធ
សុុខាភិបិាលនៃវិឆ្លាា តបាន្ធអ្ននុ្ធញ្ហាា តឱ្យយអ្នកុ់ផ្ដល់ំដៅសុវា
ក់មីដែ�ទាសុំុខភាព័  អា�ព័ាបាលអុ្នក់ជំងឺប្រ�ក់�
ដៅ�យប្រ�សិុទូធភាព័  និ្ធងអា�ជួយ�ង្កាា រជំងឺធងន្ធធ់ងរ
បាន្ធទាន្ធដ់ៅព័លដៅវិលា។ 

ប្រ�ព័ន័្ធធសុុខាភិបិាលនៃវិឆ្លាា តមនិ្ធប្រតឹមដែតផំ្ដល់នូ្ធវិឱ្យកាសុ
�ដៅងាើន្ធផ្ដលិតភាព័ និ្ធងប្រ�សិុទូធភាព័សុប្រមា�ម់នី្ធ�រដៅព័ទូយ
និ្ធងមណ្ដុំឌ លដែ�ទាសុំុខភាព័�ាដុៅ�ះ ះដៅទូ ដែតដែ�មទាងំ
ជួយដល់ការដៅធើើទូំដៅន្ធើ�ក់មីប្រ�ព័ន័្ធធផំ្ដល់ដៅសុវាដែ�ទាំ
សុុខភាព័ដែ�មដៅទូៀតផ្ដង។  ជាមយួនឹ្ធងការវិវិិតតន្ធ៍
យ៉ាា ងឆ្លា�រ់ហ័ូសុនៃន្ធ�ដៅ�េក់វិទិូាដៅ�កុុ់ងយុគសុមយ័
ឌី�ជ��លដៅន្ធះ  ដៅយើងសុដៅងាតដៅ�ើញថាឥរយិ៉ា��

រ�ស់ុអុ្នក់ជំងឺក់ម៏ាន្ធការដែប្រ�ប្រ�ួលដៅ�យស្ថារដែតក់ប្រមតិ
នៃន្ធ��ំញតភាជ �ក់ាន្ធដ់ែតមាន្ធភាព័ប្រ�ដៅសុើរដៅ�ើង។ 
ជាក់ដ់ែសុំង ប្រ�ជាជន្ធអឺុ្នរ ាុ� ៦នាក់ ់ក់ុុង�ំដៅ�ម 
១០នាក់ ់បាន្ធដៅប្រ�ើប្របាស់ុអ្នុ�ន្ធធឺណិ្ដុំតដៅដើមី�ដែសុើងរក់
ព័ត័ម៌ាន្ធទាក់ទ់ូងនឹ្ធងសុុខភាព័។ ដៅលើសុព័�ដៅន្ធះដៅទូៀត 
កាលព័�អ្នំ�ុងឆុ្លា ំ២០១៧ «សុុខភាព័» បាន្ធកាា យ
ជាប្រ�ធាន្ធ�ទូដែដលអុ្នក់ដៅប្រ�ើប្របាស់ុដែសុើងរក់ដៅប្រ�ើន្ធ
�ំផុ្ដតលំ��ទ់ូ�២ ដៅ�ដៅលើ Google។

ក់. តនួាទូ�ស្ថាា �ន័្ធរដឋកុុ់ងការជំរញុប្រ�ព័ន័្ធធសុុខាភិបិាលក់. តនួាទូ�ស្ថាា �ន័្ធរដឋកុុ់ងការជំរញុប្រ�ព័ន័្ធធសុុខាភិបិាល
    នៃវិឆ្លាា ត    នៃវិឆ្លាា ត

ស្ថាា �ន័្ធរដឋមាន្ធតនួាទូ�យ៉ាា ងសំុខាន្ធក់់ុុងការផួំ្ដ�ដៅផំ្ដើម
ជំរញុ និ្ធងប្រគ�ប់្រគងការដៅប្រ�ើប្របាស់ុ�ដៅ�េក់វិទិូា ប្រសុ�
តាមនិ្ធនុាការដៅជឿន្ធដៅលឿន្ធនៃន្ធសុមយ័ឌី�ជ��ល ពិ័ដៅសុសុ
ដៅ�កុុ់ងវិស័ិុយសុុខាភិបិាល ដែដលមនុ្ធសុសរា�ល់ាន្ធ
នាក់ប់្រតូវិការជាចាបំា�នូ់្ធវិដៅសុវាដែ�ទាសុំុខភាព័។ 
ដៅដើមី�ជំរញុការដៅប្រ�ើប្របាស់ុ�ដៅ�េក់វិទិូាដៅ�ក់ុុងវិស័ិុយ
សុុខាភិបិាល ស្ថាា �ន័្ធរដឋមាន្ធតួនាទូ�សំុខាន្ធ ់២ ដូ�
ខាងដៅប្រកាម៖

១. ដៅលើក់ទូឹក់�ិតត និ្ធងប្រគ�ប់្រគងដៅលើការដៅប្រ�ើប្របាស់ុ
�ដៅ�េក់វិទិូា�ី�ៗ  ដៅ�តាមមនី្ធ�រដៅព័ទូយ និ្ធងមណ្ដុំឌ ល�ដៅប្រមើ
ដៅសុវាសុុខភាព័ឯក់ជន្ធ ដៅ�យដែក់សុប្រមួល និ្ធងដៅរៀ��ំ
�ទូ�ីញ្ញា តតិ ដៅដើមី�ធានាដល់សុុវិតាិភាព័សុុខភាព័
ស្ថាធារណ្ដុំៈដៅ�ក់ុុងយុគសុមយ័ឌី�ជ��ល

២. ដៅធើើទូដំៅន្ធើ�ក់មីដៅសុវាសុុខភាព័ស្ថាធារណ្ដុំៈ ដៅ�យ
�ំពាក់�់ដៅ�េក់វិទិូាដៅ�តាមមន្ធី�រដៅព័ទូយ និ្ធងមណ្ដុំឌ ល
ផ្ដតល់ដៅសុវាសុុខភាព័រ�ស់ុរដឋ ដូ�ជា ការ�ដៅងាើតប្រ�ព័ន័្ធធ
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ប្រគ�ប់្រគងប្រ�តិ�តតកិាររ�ស់ុមន្ធី�រដៅព័ទូយ និ្ធងមណ្ដុំឌ ល
សុុខភាព័ ប្រ�ព័ន័្ធធទិូនុ្ធន្ធយ័រ�ស់ុអុ្នក់ជំងឺ ប្រគូដៅព័ទូយ 
ជាដៅដើម។

ការ�ំពាក់់ប្រ�ព័័ន្ធធទិូនុ្ធន្ធ័យដៅ�តាមមន្ធី�រដៅព័ទូយ 
និ្ធងមណ្ដុំឌ លសុុខភាព័រ�ស់ុរដឋ  នឹ្ធងអា��ដៅងាើន្ធ
ប្រ�សិុទូធភាព័នៃន្ធប្រ�តិ�តតកិារផ្ដតល់ដៅសុវាសុុខភាព័ជូន្ធ
ប្រ�ជាព័លរដឋ  ដៅ�យឈរដៅលើក់តាត មួយ�ំនួ្ធន្ធ
ដូ�ខាងដៅប្រកាម៖ 

១. ភាព័ង្កាយប្រសុួលកុុ់ងការប្រគ�ប់្រគងការ�ំដៅព័ញ
ការង្ការរ�ស់ុមស្រ្តន្ធត�-�ុគគលិក់ ក់ដូ៏�ជាលទូធភាព័ក់ុុងការ
ដៅលើក់ក់មពស់ុជំនាញ និ្ធងការទូទួូលខុសុប្រតូវិរ�ស់ុ
មស្រ្តន្ធត�-�ុគគលិក់ដែដលពាក់ព់័ន័្ធធ 

២. ការប្រគ�ប់្រគងឧ�ក់រណ៍្ដុំសុមាា រៈ �រកិាា រ

៣. ការដែក់លមអដៅសុវាដែដលផ្ដំល់ជូន្ធដល់ប្រ�ជា
ព័លរដឋ ព័�ដៅប្រពាះប្រគូដៅព័ទូយ និ្ធងអ្នុក់ជំនាញទាងំអ្នស់ុ 
នឹ្ធងទូទួូលបាន្ធ�ដំៅណ្ដុំះ�ី�ៗ  តាមរយៈ��ំញដែដល
ប្រតូវិបាន្ធដៅធើើ��េុ�ីនុ្ធភាព័ដៅទូៀងទាត ់ ដៅហូើយប្រ�ជា
ព័លរដឋនឹ្ធងមាន្ធភាព័ង្កាយប្រសុួលជាងមុន្ធកុុ់ងការ
ទូទូួលបាន្ធនូ្ធវិដៅសុវាសុុខភាព័ ដៅ�យអា�ដែសុើងរក់
ដៅព័ទូយជំនាញដៅ�ក់ុុងមណ្ដុំឌ ល�ដៅប្រមើដៅសុវាសុុខភាព័
អា�សុប្រមួលដល់ការ�តជ់ួ�ជាមយួប្រគូដៅព័ទូយ
និ្ធងការតាម�ន្ធអំ្នព័�ប្រ�ដៅភិទូជំងឺ  ប្រ�វិតតិជំងឺ  និ្ធង
ការព័ាបាលជាដៅដើម ដៅ�យមាន្ធការក់តប់្រតា រក់ាទុូក់ 
និ្ធង�ង្កាា ញទូនុិ្ធន្ធយ័ដៅវិជជស្ថាស្រ្តសុតរ�ស់ុព័លរដឋមុាក់់ៗ  
ដៅ�ក់ុុងប្រ�ព័ន័្ធធឌី�ជ��ល។

ខ. វិ�ិតតជំិងឺកូ់វិ �ដ-១៩ និ្ធងវិស័ិុយសុុខភាព័ស្ថាធារណ្ដុំៈខ. វិ�ិតតជំិងឺកូ់វិ �ដ-១៩ និ្ធងវិស័ិុយសុុខភាព័ស្ថាធារណ្ដុំៈ

វិ�ិតតិជំងឺកូ់វិ �ដ-១៩ គឺជាវិ�ិតតិសុុខភាព័ស្ថាធារណ្ដុំៈ 
ដែដលបាន្ធ�ងាផ្ដល�ាះពាល់ដល់វិស័ិុយសុុខាភិបិាល
ក់មពុជា ក់ដូ៏�ជា��ត ប្រ�ដៅទូសុក់ុុងត�ំន្ធ ់និ្ធងសុក់ល
ដៅលាក់ផ្ដងដែដរ។ ជាការពិ័ត ជំងឺកូ់វិ �ដ-១៩ដៅន្ធះ មនិ្ធ
ប្រតឹមដែតជាជំងឺដក៏ា�ស្ថាហាវិ  និ្ធង�ងាមហូន្ធតរាយ

�ដំៅពាះសុុខភាព័ស្ថាធារណ្ដុំៈដៅ�យបាន្ធសុមាា �ជ់�វិតិ
មនុ្ធសុស�ាដុៅ�ះ ះដៅទូ �ាដុែន្ធតបាន្ធនឹ្ធងក់ពុំ័ង�ន្ធត�ងាផ្ដល
�ាះពាល់យ៉ាា ងធងន្ធធ់ងរជាប្រ�វិតតសិ្ថាស្រ្តសុត �ដំៅពាះដៅសុដឋកិ់�េ
ពិ័ភិព័ដៅលាក់ ដែដលក់ុុងដៅនាះសុក់មីភាព័ដៅសុដឋកិ់�េ
ដៅសុីើរប្រគ�វ់ិស័ិុយទាងំអ្នស់ុប្រតូវិបាន្ធធាា ក់�ុ់ះ។ ដៅលើសុ
ព័�ដៅន្ធះ  ជំងឺកូ់វិ �ដ-១៩  ក់ប៏ាន្ធជះឥទូធិព័លអ្នវិជិជមាន្ធ
ដៅ�ដៅលើវិស័ិុយសុងគម និ្ធងសុន្ធតសុិុខ តាមរយៈការដៅក់ើន្ធ
ដៅ�ើងនៃន្ធអ្នប្រតាអ្នតក់ារង្ការដៅធើើ, ការបាត�់ង�់ណូំ្ដុំល
និ្ធងការធាា ក់�ូ់លក់ុុងភាព័ប្រក់�ប្រក់ធងន្ធធ់ងរ  ដែដលទាងំ
ដៅន្ធះនឹ្ធងនាមំក់នូ្ធវិ�ញ្ហាា ប្រ�ឈមកាន្ធដ់ែតសុីុគសី្ថាញ
�ដែន្ធាមដៅទូៀត។ �ំដៅពាះក់មពុជា ក់ុុងអ្នំ�ុងដៅព័លវិ�ិតតិ
ជំងឺកូ់វិ �ដ-១៩ដៅន្ធះ   រាជរ�ឋ ភិបិាលដៅប្រ�ើនៃដមាា ង
ទូ�ស់្ថាា តក់ាររ �ក់រាល�លនៃន្ធជំងឺ  និ្ធងដៅប្រ�ើនៃដមាា ង
ដៅទូៀតដៅ�ះប្រស្ថាយវិ�ិតតិសុងគម-ដៅសុដឋកិ់�េ។ ជាមយួ
គុ្នាដៅន្ធះផ្ដងដែដរ វិស័ិុយសុុខាភិបិាលក់មពុជាក់ទ៏ូទូួល
បាន្ធនូ្ធវិការផ្លាា ស់ុ�តរូ�ទូពិ័ដៅស្ថាធន្ធ ៍ និ្ធងជំន្ធយួគ្នាបំ្រទូជា
�ន្ធត�នីា� ់ព័�អ្នងគការសុុខភាព័ពិ័ភិព័ដៅលាក់ (WHO) 
ន្ធងិ��ត ប្រ�ដៅទូសុជាមតិត ក់ុុងកិ់�េខិតខំប្រ�ងឹដែប្រ�ង 
ដៅដើមី�ទូ�ស់្ថាា តក់ាររ �ក់រាល�លជាសុក់លនៃន្ធជំងឺ
កូ់វិ �ដ-១៩ដៅន្ធះ  ដៅហូើយដែដល�ំណុ្ដុំ�ដៅន្ធះក់ប៏ាន្ធឆ្លុះាុះ
�ញ្ហាេ ំងឱ្យយដៅ�ើញអ្នំព័�ការដៅផី្ដរ�ដៅ�េក់វិទិូា  ក់ដូ៏�ជា
ជំន្ធយួឧ�តាមាជាឧ�ក់រណ៍្ដុំសុមាា រៈ�ដៅ�េក់ដៅទូសុមយួ
�ំន្ធួន្ធមក់ក់មពុជាផ្ដងដែដរ។

ជាក់ដ់ែសុតង  ដៅ�ក់ុុងការប្រ�យុទូធប្រ�ឆ្លាងំការរ �ក់រាល
�លនៃន្ធជងឺំកូ់វិ �ដ-១៩ដៅន្ធះ  �ដៅ�េក់វិទិូាបាន្ធដៅដើរតនួាទូ�
យ៉ាា ងសំុខាន្ធ់ដៅ�ក់ុុងដៅសុីើរដែតប្រគ�់ដែផុ្ដក់នៃន្ធវិស័ិុយ
សុុខាភិបិាល ដៅ�យរា�ទ់ាងំការដៅធើើដៅតសុតរក់វិ �រុសុ
កូ់វិ �ដ-១៩ ការប្រស្ថាវិប្រជាវិ និ្ធង�ដៅងាើតវាា ក់សំ់្ថាងប្រ�ឆ្លាងំ
កូ់វិ �ដ-១៩ ដែដលប្រតូវិបាន្ធរក់ដៅ�ើញក់ុុងដៅព័លដខ៏ា�ជា
ប្រ�វិតតសិ្ថាស្រ្តសុតនៃន្ធការ�ដៅងាើតវាា ក់សំ់្ថាង ការដៅប្រ�ើប្របាស់ុ
កាដៅមរាា ឬមាា សុុ�ន្ធវាស់ុសុ�តុណ្ដុំា ភាព័  មាា សុុ�ន្ធបាញ់
អាល់កុ់ល ការដៅប្រ�ើប្របាស់ុប្រ�ព័ន័្ធធ QR Code ដៅដើមី�
ជយួដល់ការតាម�ន្ធ (Contact Tracing) ក់ដូ៏�ជា
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ផ្ដតល់ដំណឹ្ដុំងដល់អ្នកុ់ដែដលធាា �ម់ាន្ធទំូនាក់ទ់ូនំ្ធង  ឬបាន្ធ
�ាះពាល់ជាមយួអ្នកុ់ជំងឺ   ដៅដើមី��ក់ខ់ានួ្ធដៅធើើ�តាត ��ស័ុក់
ដៅ�ដៅធើើដៅតសុតរក់វិ �រុសុកូ់វិ �ដ-១៩។

គ. �ដៅ�េក់វិទិូាឌី�ជ��ល�ដៅប្រមើដល់ប្រ�ព័ន័្ធធសុុខាភិបិាលគ. �ដៅ�េក់វិទិូាឌី�ជ��ល�ដៅប្រមើដល់ប្រ�ព័ន័្ធធសុុខាភិបិាល
   នៃវិឆ្លាា ត   នៃវិឆ្លាា ត

ខាងដៅប្រកាមដៅន្ធះជាសុប្រមង�់ដៅ�េក់វិទិូាសំុខាន្ធ់ៗ  ដែដល
ក់ពុំ័ងប្រតូវិបាន្ធដៅប្រ�ើប្របាស់ុដៅ�ក់ុុងប្រ�ព័ន័្ធធសុុខាភិបិាល
នៃវិឆ្លាា ត ជាជំន្ធួយដល់ប្រក់ុមប្រគូដៅព័ទូយ និ្ធងអ្នុក់ជំងឺដៅ�
ដៅលើសុក់លដៅលាក់ ៖ 

ល.រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថល កាារអនុុវិត្តត រូបត្តំណាាង

អ្ននុ្ធញ្ហាា តឲ្យយប្រ�ជាព័លរដឋតាម�ន្ធ
សុុខភាព័ ន្ធងិទូទួូលលទូធផ្ដលដៅធើើដៅតសុត
ដៅ�មន្ធី�រដៅព័ទូយ តាមរយៈសី្ថាតហូើូន្ធ

ព័ាក់រណ៍្ដុំ វិភិាគ ន្ធិងតាម�ន្ធអំ្នព័�
ស្ថាា ន្ធភាព័ជំងឺ ន្ធិងរក់ាទំូនាក់ទ់ូំន្ធង
យ៉ាា ងជិតសុុិទូធជាមយួអ្នុក់ជំងឺ 

ប្រ�ឹក់ា   និ្ធងពិ័ដៅប្រគ្នាះដៅយ៉ា�ល់អ្នំព័�
ស្ថាា ន្ធភាព័ជំងឺ។  Chatbots ក់អ៏ា�
ផ្ដតល់ជាដំ�ូនីាន្ធដៅផ្ដសងៗដល់អុ្នក់ជំងឺ
ផ្ដងដែដរ

១

២

៣

៤

Health Hub App

Artificial Intelligence

Chatbots

Robotics
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ជនំ្ធសួុឱ្យយក់មាា ងំព័លក់មីមនុ្ធសុស ដៅ�យ
ដៅប្រ�ើប្របាស់ុសុប្រមា�់�ដៅប្រមើអ្នុក់ជំងឺ, 
ជញ្ញជូ ន្ធសុមាា រៈដៅផ្ដសងៗ និ្ធងជាជំន្ធួយ
ដៅ�ក់ុុងមនី្ធ�រពិ័ដៅស្ថាធន្ធ។៍ �ដែន្ធាមព័�ដៅន្ធះ 
រ ាូ�ូតក់ប៏្រតូវិបាន្ធដៅគដៅប្រ�ើប្របាស់ុសុប្រមា�់
ការវិះកាតផ់្ដងដែដរ



ល.រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថល កាារអនុុវិត្តត រូបត្តំណាាង

៥

៦

៧

៨

3D Printing

Precision Medicine

Augmented Reality

Voice Technologies

www.cambodia4point0.org 4/7

ផ្ដលិតឱ្យសុ�ដែដលមាន្ធភាព័ជាក់ល់ាក់់
ន្ធិងមាន្ធលក់ាណ្ដុំៈផី្លាល់ខាួន្ធ។  3D 
bioprinting ប្រតូវិបាន្ធដៅគដៅប្រ�ើប្របាស់ុដៅដើមី�
�ដៅងាើតដៅកាសិុកា ឬជាលិកាមនុ្ធសុសដៅ�
ក់ុុងប្រ�ព័ន័្ធធដៅវិជជស្ថាស្រ្តសុត

ប្រ�ឹក់ា តាម�ន្ធ និ្ធង�ញ្ញជូ ន្ធព័ត័ម៌ាន្ធ
អ្នពំ័�ស្ថាា ន្ធភាព័ជំងដឺៅ�កាន្ធអុ់្នក់ជំង ឺ ន្ធងិ
ដៅវិជជ�ណ្ដុំឌិ តបាន្ធភាា មៗ។ វាក់អ៏ា�ដៅរៀ�
�ំដែផ្ដន្ធការដែ�ទាំសុុខភាព័ផី្លាល់ខាួន្ធ
សុប្រមា�អ់្នុក់ដៅប្រ�ើប្របាស់ុផ្ដងដែដរ

ទូ�១. ជួយសុប្រមួលដល់ការ�ណ្ដុំតុ ះ
��ត លប្រគដូៅព័ទូយ�ុះក់មីសិុក់ា ដែដល
អ្ននុ្ធញ្ហាា តឱ្យយពួ័ក់ដៅគអា�ដៅមើលដៅ�ើញ
អ្នំព័��ញ្ហាា សុុខភាព័ជាក់ដ់ែសុតង,
ទូ�២. ជួយសុប្រមួលដល់ការដៅធើើដៅរាគ
វិនិ្ធិ�័័យ និ្ធងព័ាបាល ដៅ�យទូទួូល
បាន្ធទិូនុ្ធន្ធយ័ និ្ធងព័ត័ម៌ាន្ធរ�ស់ុអុ្នក់
ជំងឺដៅលឿន្ធជាងមុន្ធ

ដៅប្រ�ើប្របាស់ុឧ�ក់រណ៍្ដុំជ�វិដៅវិជជស្ថាស្រ្តសុត
ក់ប្រមតិខពស់ុ រមួមាន្ធ ការដៅធើើដៅតសុតដែហូសន្ធ
ន្ធិងមាូដៅលគុល និ្ធងការវិភិាគទូិនុ្ធន្ធយ័ 
ដៅដើមី�សុប្រមលួដល់ការព័ាក់រឱ្យយកាន្ធដ់ែត
មាន្ធភាព័�ាស់ុលាស់ុអ្នពំ័�វិធិ�ព័ាបាល 
ន្ធិងវិធិ�ការពារ  ដែដលមាន្ធប្រ�សិុទូធភាព័
�ំផុ្ដតសុប្រមា�អ់្នុក់ជំងឺ
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៩

១០

១១

១២

Virtual Reality

Telemedicine

5G

Big Data
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ដៅប្រ�ើប្របាស់ុ VR ដៅដើមី��ដៅងាើតសុរ �រាងគ ឬ
ជាលិកាជាក់ដ់ែសុតង ជួយដល់ប្រគូដៅព័ទូយ 
ទូំនាក់ទ់ូំន្ធងកាន្ធដ់ែតមាន្ធប្រ�សិុទូធភាព័
ជាមយួអ្នុក់ជំងឺ, �ដៅងាើន្ធសុមតាភាព័ក់ុុង
ការដៅធើើដៅរាគវិនិ្ធិ�័យ័, ផ្ដតល់ព័ត័ម៌ាន្ធអ្នំព័�
ស្ថាា ន្ធភាព័ជំង ឺនិ្ធងការវិះកាតដ់ែដលផ្ដតល់
ការ��ំយទា� ន្ធងិមនិ្ធ�ងាដៅប្រគ្នាះថុាក់់
ដល់អ្នុក់ជំងឺ

ទូ�១. ប្រ�មូល ផុី្ដក់ និ្ធងវិភិាគទូិនុ្ធន្ធយ័
រ�ស់ុអ្នុក់ជំងឺ, ទូ�២. សុប្រមួលដល់ការ
ប្រគ�ប់្រគងប្រ�តិ�តតិការរ�ស់ុមន្ធី�រដៅព័ទូយ

សុប្រមា�់ការពិ័ដៅប្រគ្នាះដៅយ៉ា�ល់ និ្ធង
ការដៅធើើដៅរាគវិនិ្ធិ�័យ័ជា�ឋម ដៅ�យ
ប្រតួតពិ័ន្ធិតយអុ្នក់ជំងឺព័��មាង យ ន្ធិង
មិន្ធចាំបា�់សុាិតកុុ់ងទូ�តាំងដែតមួយ
ជាមួយអ្នុក់ជំងឺ។ វាអា�ជួយកាត់
�ន្ធាយដៅព័លដៅវិលាមនិ្ធចាបំា�ដ់ែដល
អ្នុក់ជំងឺអា�ប្រតូវិបាន្ធប្រតួតព័ិន្ធិតយ 
ន្ធិងព័ិដៅប្រគ្នាះដៅយ៉ា�ល់បាន្ធដៅ�ប្រគ�់
ទូ�ក់ដែន្ធាង និ្ធងប្រគ�់ដៅព័លដៅវិលា

ជាមយួន្ធឹង��ត ញអ្នុ�ន្ធធឺណិ្ដុំត 5G 
ប្រ�ព័័ន្ធធដែ�ទាំសុុខភាព័នឹ្ធងជួយឱ្យយ
អ្នកុ់ជំងអឺា�ទូទូលួបាន្ធព័ត័ម៌ាន្ធនានា 
ន្ធិងអា�ទូទូួលការព័ាបាល ក់ដូ៏�ជា
ការប្រ�ឹក់ាជាមយួអ្នុក់ឯក់ដៅទូសុបាន្ធ
យ៉ាា ងឆ្លា�រ់ហ័ូសុ
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១៣

១៤

១៥

១៦

Blockchain

Cloud Computing

Automated Texts 
and Messaging 

Platforms

Sensors
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ក់តប់្រតា ន្ធិងរក់ាទុូក់ទិូន្ធុន្ធយ័អ្នុក់ជំងឺ 
ន្ធិងអ្ននុ្ធញ្ហាា តឱ្យយទាញយក់វិញិបាន្ធ
យ៉ាា ងង្កាយប្រសុួល

ប្រ�ព័ន័្ធធដៅផ្ដើើស្ថារដៅ�យសុើយ័ប្រ�វិតត ិសុប្រមា�់
ដៅធើើការ�តជ់�ួឬផ្ដតល់ព័ត័ម៌ាន្ធទាក់ទ់ូង
ន្ធងឹសុុខភាព័ដៅ�កាន្ធអ់្នុក់ដនៃទូ

អ្ននុ្ធញ្ហាា តឱ្យយអ្នុក់ជំងឺអា�ក់ំណ្ដុំតសិ់ុទូធិ
ក់ុុងការ�ូលដៅប្រ�ើប្របាស់ុទូិន្ធុន្ធយ័រ�ស់ុ
ព័ួក់ដៅគ ដៅ�យអ្ននុ្ធញ្ហាា តឲ្យយ�ូលដៅមើល
បាន្ធតាមដែផុ្ដក់ ឬដៅ�អ្ន�ុំងដៅព័ល�
មយួ។ ជាមយួ�ដៅ�េក់វិទិូា Blockchain
អ្នកុ់ជំងអឺា�ភាជ �ដ់ៅ�មន្ធី�រដៅព័ទូយដនៃទូដៅទូៀត
ន្ធិងអា�ប្រ�មូលទូិនុ្ធន្ធយ័ដៅវិជជស្ថាស្រ្តសុត
បាន្ធដៅ�យសុើ័យប្រ�វិតតិ

ប្រតូវិបាន្ធដៅប្រ�ើប្របាស់ុដៅ�ក់ុុងឧ�ក់រណ៍្ដុំ
ដៅវិជជស្ថាស្រ្តសុតដៅអ្ន�ិ�ប្រតូនិ្ធក់ដៅដើមី��ដំែលង
ទូប្រមងរ់ដំៅ��ដៅផ្ដសងៗដៅ�ជាសុញ្ហាា
សុប្រមា�វ់ិភិាគ។ ឧ�ក់រណ៍្ដុំចា�ស់ុញ្ហាា
អា��ដៅងាើន្ធភាព័នៃវិឆ្លាា តនៃន្ធឧ�ក់រណ៍្ដុំ
ដៅវិជជស្ថាស្រ្តសុត ដូ�ជា ការប្រតួតពិ័ន្ធិតយ
ព័��មាង យនៃន្ធសុញ្ហាា សំុខាន្ធ់ៗ   និ្ធង
ក់តាត សុុខភាព័ដៅផ្ដសងដៅទូៀត
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សុរុ�មក់  ការចា�យ់ក់�ដៅ�េក់វិទិូាឌី�ជ��លមក់
�ដៅប្រមើជាប្រ�ដៅយ៉ាជន្ធឱ៍្យយប្រ�ព័ន័្ធធសុុខាភិបិាលព័ិតជា
មាន្ធស្ថារៈសំុខាន្ធ�់ស់ុ សុប្រមា�សុ់ុខុមាលភាព័
រ�ស់ុប្រ�ជាជន្ធទូូដៅ� ទាងំដៅព័ល��េុ�ីន្ធុ និ្ធងដៅព័ល
អ្ននាគត។ ដៅយើងគួរ�ន្ធតជំរុញការអ្នភិវិិឌីឍធន្ធធាន្ធ
មនុ្ធសុស�ដែន្ធាមដៅទូៀត ទាងំ�ំដៅណ្ដុំះដឹង  និ្ធងជំនាញ
ដែផុ្ដក់ឌី�ជ��ល រ�ស់ុប្រកុ់មប្រគូដៅព័ទូយ  ក់ដូ៏�ជាជំរុញ
អ្នក់ារក់មីឌី�ជ��លសុប្រមា�ប់្រ�ជាព័លរដឋទូូដៅ�  ឱ្យយ

មាន្ធសុមតាភាព័ចាបំា�ដ់ែផុ្ដក់�ដៅ�េក់វិទិូា ដៅដើមី�អា�
ដៅប្រ�ើប្របាស់ុជាជំន្ធយួកុុ់ងការព័ដៅន្ធា�ន្ធការអ្នភិវិិឌីឍប្រ�ព័ន័្ធធ
សុុខាភិបិាលនៃវិឆ្លាា តដៅ�ក់មពុជា។ ជាមយួគុ្នាដៅន្ធះដែដរ 
��ត ញទូូរគមនាគមន្ធ ៍ប្រព័មទាងំដៅហូ�ឋ រ�នាសុមពន័្ធធ
គ្នាបំ្រទូជាមលូ�ឋ ន្ធដៅផ្ដសងដៅទូៀត ដូ�ជា ��ត ញអ្នគគសិុន្ធ� 
និ្ធងអុ្ន�ន្ធធឺណិ្ដុំត ដៅ�តាម��ត រាជធាន្ធ�-ដៅខតត ក់សុ៏ុទូធ
ដែតមាន្ធស្ថារៈសំុខាន្ធ ់និ្ធងភាព័ចាបំា�ស់ុប្រមា�ជំ់រញុ
ការអ្នភិវិិឌីឍប្រ�ព័ន័្ធធសុុខាភិបិាលនៃវិឆ្លាា តដៅ�ក់មពុជា
ឱ្យយទូទូួលបាន្ធដៅជាគជយ័នាដៅព័លខាងមុខ៕

ឯក់ស្ថារដៅយ៉ាងឯក់ស្ថារដៅយ៉ាង

• A Journey Towards Smart Health, �ូលអាន្ធនៃ�ងទូ�២៧ ដែខដៅមស្ថា

 ឆុ្លា២ំ០២១ https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/

lu/Documents/life-sciences-health-care/lu_journey-smart

-health-digitalisation.pdf

• Smart Health, �ូលអាន្ធនៃ�ងទូ�២៧ ដែខដៅមស្ថា ឆុ្លា២ំ០២១ https://

ec.europa.eu/growth/content/smart-health_en

• The major issues facing healthcare in 2021, �ូលអាន្ធនៃ�ង

ទូ�២៨ ដែខដៅមស្ថា ឆុ្លា២ំ០២១ https://www.healthcareitnews.

com/news/here-are-major-issues-facing-healthcare-2021-

according-pwc

• 10 Ways Technology Is Changing Healthcare, �ូលអាន្ធ

នៃ�ងទូ�២៨ ដែខដៅមស្ថា ឆុ្លា២ំ០២១ https://medicalfuturist.com/

ten-ways-technology-changing-healthcare/

• 5 Ways Technology in Healthcare is Transforming the 

Way We Approach Medical Treatment, �ូលអាន្ធនៃ�ងទូ�២៨ 

ដែខដៅមស្ថា ឆុ្លា២ំ០២១ https://www.rasmussen.edu/degrees/

health-sciences/blog/technology-in-healthcare-transformation/

• Top 13 Innovations in Healthcare Technology, �ូលអាន្ធ

នៃ�ងទូ�២៨ ដែខដៅមស្ថា ឆុ្លា២ំ០២១ https://getreferralmd.com/2018/01/

future-healthcare-technology-advancements/
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