Seoul Action Plan (September 2006)

ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņ₤еŬĠсĠ₧
ŉ ŀаĕŁũΒĠсũж₤БŲĊņхĄБŷ⅜ū₤ŉŪĠČ еĳеĠĕс
ЮřЧņġБЮĂįйЮĉũ˝ŁũΒĠсũж₤БŲĊņхĄБŷ⅜ū₤ŉřєŪĠЮ₤Чũ
េយងខញំុទំងអស់គនជសមជិកចូលរួមសននិសិទយូេណសកូអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

សុីប៉សុីភិចសីពីករ

សែដល បរពធេធេនៃថងទី ២៦-២៨ កកក

កងេសអ៊ូល

ធណៈរដកូេរ

យូេណសកូ បចំតំបន់

ឆនំ២00៦ េនកនុងទី
រួមជមួយនិងសមជិកកមមវ ិធី អប់រ ំសីលធម៌របស់

សុីប៉សុីភិចទទួលយល់ ពមនូ វែផនករសកមមភពដូចខង

េ កម៖

ơ) ņУŲЮ΅ĳНĜЮе ΖŎŌĕŁũΒĠсũж₤БŲĊņхĄБŷ⅜ū₤ŉ
េ

យ

រកររ ីកចំេរ នយ៉ ងឆប់រហ័សៃនវ ិទយ

ស និងបេចចកវ ិទយដូចជវ ិសកមម

េសេនទិច (genetic engineering) វ ិសកមមណីរន
៉ូ (neuron-engineering)
វ ិទយ

ណូ

(nanotechnology)

និងករអនុវតបេចចកេទសទំងេនះចំេពះបុគគល

និងសងគមជតិមនុស ទំងអស់ តវមនឳកសេដមបីតំរងទិស
របស់បេចចកវ ិទយ និង វ ិទយ

និងេគលេ

បេចចក

កំ នត់ពីេគលបំនង

ស។ សងគមជតិ និងសហគមន៍ ទំង

អស់នឹងអភិ វឌ កនុងទិសេ
បកបេ យយុតិធម៌សមធម៌ និង
ម រតីរបស់សងគម
ទំងេនះ តវបនេគកំនត់ជក សំខន់កុងករអភិ
ន
វឌ បេចចកវ ិទយនិងវ ិទយ
ស។
សីលធម៌ជីវ

ទំងអស់ បរ ិ

សរួមបញូច លបញសីលធម៌ទំង
ថ ន ជីវ

យែដលទក់ទងនិងមុខវ ិជជ

សែផនកសុខភិបល និងបញែដលទក់ទងនិ ងបេចចក

វ ិទយែដលអនកចូលកនុងសននិសិទេនះទំងអស់បនទទួល
ៃនសីលធម៌ ជីវ

យ

ស។

ពួកេគទំងអស់ក៏បនទទួល

គ ល់ផងែដរថ

ចំនុចដូចៗគនជេ ចន

ពិភក សំ ប់អភិវឌ ន៏ករអប់រ ំេដមបីឆុះបញ
ច ំ ងេ
យ

គ ល់ពីបញទូលំទូ

ចយកមក

យេឃញពីបញសីលធម៌ទំង

ែដលទក់ទងជមួយនឹងករសំេរចចិតដ៏ តឹ ម តវអំពីអនគតរបស់េគនិង

កូនេចរបស់ខួន។

É

កនុងនមជអនកចូលរួមែដលមកពី បេទសែដលបន ពមេ ព ង កភពនិងេសចកី
ែថងករសីពីសីលធម៌ ជីវ

ស េយងទទួល

គ ល់ថ ករេធករជប

តំបន់នឹងជមេធយបយដ៏មន បសិទធភពសំ ប់សំេរចបននូវេគលេ
េយងទំងអស់គនយល់េឃញថ

មនភពចំបច់

ចបងញនិងពិភក ពីតំៃលរបស់ពួកេគ

ញ បចំ

ខងេ កម

ស់ែដលមនុស ទំងអស់

មរយៈករអប់រ ំសីលធម៌ ជីវ

ស

សំ ប់ កមសងគមមនុ ស ទំងអស់។
ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)
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Ư) េយងេ កនរ ំលឹករ ភិបលនិងបុគគលទំងអស់ែដលជប់ទក់ទងកនុងករអប់រ ំ

សីលធម៌ជីវ

សសីពីករេបជញែដលបនែចងេនកនុងេសចកីែថលករែដល តវ

បនយល់ ពមទទួលេ

យ បេទសទំងអស់ែដលជសមជិករបស់អងគករយូេណ

សកូ ែដលទក់ទងនិងករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ
េសចកីែថងករជ

ស ជពិេសសរួមបញូច លទំង៖

កលសីពីេសេនទិចមនុស និងសិទិម
ធ នុស (អនុម័តេ

É

សិទទូេទយូេណសកឆ
ំ ៩៩៧និង កភពេ
ូ ន១

យសមជ

បជជតិឆន១
ំ ៩៩៨)

“ បករ២០ បេទសទំងអស់ តវែតយកចិតទុក

ទំង

យសននិ

មញញរបស់អងគករសហ

ក់េដមបីេលកកំពស់េគលករណ៏

យែដលមនែចងេនកនុងេសចកី បកសេនះ មរយៈករអប់រ ំនិងមេធយ
បយពក់ព័នធដៃទេទ ត និង មរយៈករ
វ ជវនិងករបណុ ះប
លអនរមុខ

វ ិជជ និងករេលកកំពស់ករអប់រ ំែផនករសីលធម៌ជីវ

ជពិេសសចំេពះបុគគលទំង
បយវ ិទយ

ស។”

េសចកីែថងករជ

យ

សេន គប់កំរ ិតទំងអស់

ែដលបនទទួលខុស តវែផនកេគលនេយ

កលសីពីសល
ី ធម៌ជីវ

សនិងសិទិម
ធ នុស (អនុម័តេ

យ

សននិសទ
ិ យូេណសកជទូ
េទឆនំ ២០០៥)
ូ

“២៣(i) េដមបីេលកសទួយេគលករណ៍ទំង

យែដលបនែចងេនកនុងេសចកីែថង
ករណ៍េនះ និងេដមបីសំេរចបននូវករយល់ដឹងេ យកន់ែត បេសរ ករ បតិបតិ
បកបេ

យសីលធម៌ ៃនករអភិវឌ វ ិទយ

មនុស េកមងៗ
ែផនកសីលធម៌ជីវ

ស និងបេចចកវ ិទយ ជពិេសសចំេពះ

បេទសទំងអស់ តវពយយមជំ រញ
ុ មនករអប់រ ំនិងបណុ ះប
សសំ ប់ គប់ កំរ ិតទំងអស់

ក៏ដូចជករេលកទឹកចិ តកមមវ ិធី

ននសីពីករែចករ ំែលកពត័មននិងចំេនះដឹងសីពីសីលធម៌ជីវ
ទំងអស់ តវែតេលកទឹកចិតេ
អងគករអនរ

យមនករចូលរួមពីសំ

ភិបល បចំតំបន់និងអងគករមិ នែមនរ

និង បចំតំបន់កុនងករចូលរួមេធកិចចករេនះ។

ល

ស។ (ii) បេទស

ក់អងគករអនរជតិ
ភិ បលកនុង សក អនរជតិ

ư) ЮýŲЮţ
ករ

វ ជវបនបងញេ

យេឃញថករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

សមនេគលេ

ជេ ចនដូចជ៖

ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)
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Е
a) şеЮ‗йř₣
- ករអភិវឌ ចំេណះដឹងែបបអនរមុខវ ិជជ
- ែសងយល់ពីបញញតិជីវ

សជន់ខពស់

យមនសមតថភពបញូច លករេ ប បស់ចំេណះដឹងែផនកវ ិទយ

- ករេធេ

ស តថភព េគលករណ៍សីលធម៌ និងអំណះអំ

ពីបញននែដលទក់ទងនឹងបញេទរេ គះៃនសីលមធម៌
- ែសងយល់ពីបញសុីជំេ ែដលមនេនកនុងវ ិទយ
ខពស់

ងកនុងករពិភក

ស និងបេចចកវ ិទយជន់

- ចំេណះដឹងែផនកតំៃលវបបធម៌

b) ĄеĜŀ
យមនភពេសមគនរ ងអតថ បេយជន៍ និងមហន យៃនវ ិទយ

- ករេធេ

ស និងបេចចកវ ិទយ
- មនសមតថភពកនុងករវ ិភគពីអតថ បេយជន៍ និងមហន យ
- បេងកនករគិត បកបេ

យសុីជំេ និ ងជំនញកនុងករេធេសចកីសំេរចចិ ត

និងដំេណរករៃនករឆុះបញ
ច ំង

- បេងកនជំនញៃនករៃចន បឌិត

- បេងកនសមតថភពកនុងករពយករណ៍ពីមហន យៃនវ ិទយ
វ ិទយែដល

ស

និងបេចចក

ចេកតមនេឡង

- ជំនញកនុងករបេងកតជំ េរ ស

- ជំនញចំបច់េដមបីយល់ដឹងភពលំេអ ងេនកនុងវ ិធីវ ិទយ
យ និងករបងញពីលទធផលៃនករ
វ ជវ។

សករបក

c) ŁũΒķЊŷűΘЯĩĖ˝ĠНÐŲ
ð ˝
Њ Ų˝š‗к ĕЊ₣₤БŲĊņх
- យល់ដឹងេ

យបន បេសរពីទស នៈេផ ងៗគនរបស់បុគគលេផ ងៗគន

- បេងកនករេគរព ល់ទំរង់ទំងអស់ៃនជីវ ិត
- ជំរញ
ុ េ

យមនករយកចិតទុក

ក់ពីកតពកិ ចចែបបសីលធម៌ និងតំៃលរួម

ទំងេសចកី េទ ង តង់និងទំនួលខុស តវ
- មនសមតថភពយល់ដឹងពីទស នៈខុសគនចំេពះបញដូចជទស នៈមជឈម
ជីវ

ស (biocentric) និងទស នៈមជឈមេសដ

ទស នៈមជឈមនរៈ

ស (ecocentric) ជជង

ស (anthropocentric)

- បេងកនករេគរពមនុស វបបធម៌ និងតំៃលេផ ងគនៗ
ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)
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- អភិវឌ ឥរ ិយបទែបបវ ិទយ
មួយេ

ស មនករឆុះបញ
ច ំង និងសមតថភពេមលអី

យបន គប់ ជងេ ជយេ

យមិនបនមិនយកចិ តទុក

ក់ចំេពះ

ករវ ិភគែបបអនុមនរួមនិយម
- មនចំេណះដឹងពីអគតិេនកនុងករបងញនិងបក

យពីលទធផលៃនករ

រៈ បេយជន៍ៃនបេចចកវ ិទយ និ ងបញសីលធម៌ជីវ

វ ជវ

ស

និងរេប បយល់ដឹងពីអគតិ
- ែសងរកតំៃល/សីលធម៌េនកនុងសងគមនី មួយៗ (ករបន ុ ទតំៃលៃនជីវ ិត)
- ករវ ិភគពីតំៃលនិងតំៃលៃនករេ ប បស់ធនធនធមមជតិដ៏ក មរបស់េយង
េយងកត់សំគល់េឃញថេគលេ
អភិវឌ ករគិត បកបេ

ទំងេនះអនុវតចំេពះករអប់រ ំសីលធម៌ និ ងករ

យភពសុីជំេ ជទូ េទ។

̉. ŁũŪĠĘņņНŠЮĝ˝Ė₣
О ŁũΒĕНŷĳŉ
េយងមនករអបអរ

ទរចំេពះករខិតខំ បឹងែ បងសំេរចករងរេ

យែដលបនចូលរួមកនុងកមមវ ិធីអប់រ ំសីលធម៌ ជីវ

អងគករយូេណសកូែដលបនយកចិ តទុក

យបុគគលទំង

សរហូតដល់បចចុបបនន

និង

ក់េរ បចំសនិនសិទេនះក៏ដូចជករជួប

បជុំដៃទេទ តែដលមនេគលបំណងក

ងសមតថភពករបេ ង នសីលធម៌ ជីវ

សេនកនុងតំ បន់។
េយងសូមអំ ពវនវករគំ ទបែនថមេទ តសំ ប់ករអនុវតករងរេនះចំេពះវ ិធី
សទំងអស់កុងករបេ
ន
ង នសីលធម៌ជីវ

ស គប់កំរ ិតេ

កិតយ កមៃនវបបធម៌របស់ បេទសនីមួយៗ។ករពិភក

យ សបេទ

តឹម តវេ

ម

យគស់កកយ

ពីតំៃលេនកនុងវបបធម៌ នីមួយៗគឺ ជករងរដ៏សំខន់។
េយងនឹងេធករេដមបីជំនះ ល់ឧបសគគទំង
ជីវ

សេ

យេ ប បស់វ ិធី

a) េ ប បស់ករសំេ
b) េធករបណុ ះប

យកនុងករអនុវតករអប់រ ំសីលធម៌
សែដលមនដូចខងេ កម៖

េទេលកមមវតថុេនកនុងករ យតំៃល

លអនកជំនញ ( គបេ ង ន, អនកជំនញខងវ ិជជ

ស,

ទស នវ ិទូ, អនកជំនញខងឧស ហកមម, វ ិសករ, អនក គប់ គង ។ល។)

c) បេងកតេ
ទូ

យេ

យមនសំភរៈឧបេទទសសំ ប់គំ ទករបេ ង នេ
យេយងេទ

d) បេងកនេពលេវ

មបរ ិបទនិង

ថ នភពជក់ែសង

កនុងករបេ ង នសីលធម៌ជីវ

ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)

យបនទូលំ

ស
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e) បេងកនតំៃល ឬេ កឌីតកនុងករសិក មុខវ ិជជសីលធម៌ជីវ

ស

f) បេងកតវ ិធី

សកនុងករសិក និងបេ ង នែដលបេងកនករេលកទឹកចិត
សិក ពីសីលធម៌ជីវ
ស

g) េលកទឹកចិតអនកវ ិទយ

សេ

យផ រភជប់ ជមួយនឹងសីលធម៌ជីវ

ស

h) េធកររួមបញូច លទំរង់ៃនករអប់រ ំពី សីលធម៌ទំងអស់ចូលេទកនុងកមមវ ិធីរម
ួ
i) ព ងីក បព័ នធ បឹក ែផនកសីលធម៌

វ ជវរកវ ិធី

j) េ ប បស់មេធយបយ គប់យ៉ងេដ មបីេធករ

ស បេសរ

បំផុតកនុងករអភិវឌ កមមវ ិធីសិក ពី តូចេទធំ

k) គំ ទ

ម រតី កម និងទំ នក់ទំនងលជមួយនឹងសមជិក កម និងប

ផទល់ កមរបស់ខួន
l) បេងកតធនធនសំ ប់ ករបេ ង ន និងមជឈមណល

វ ជវេ

ញ

យេបក

ចំហរចំេពះមនុស គប់ រប
ូ

̣. Ū˝ОņЮýŲЮţ
មន កមេគលេ
កំណត់ កមេគលេ

ជេ ចនសំ ប់ ករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

សំ ប់ករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

ស។

េយងបន

ស េហយបនេធសិកខ

ជមួយនិង កមទំងេនះ។ មនតំរវូ ករដូចៗគនជេ ចនរួមបញូច លទំង កមដូចជ៖
a)

ធរណៈជនទូេទ(ករសហករជមួយនឹង បព័នធផ ពផ យ

េដមបីជំរញ
ុ េ

យរ

ភិបលបេងកតេគលនេយបយេ

កនុងវ ិទយ
សនិងករ
មតំរវូ ករសងគម
b)

វ ជវ និងេលកបញេនះេ

ថ នប័នអប់រ ំរួមមនៈ

c) អនកវ ិទយ

បឋមសិក

ស និង
សមូល

ន, វ ិទយ

មុខវ ិជជមិនែមនវ ិទយ

យទន់េពលេវ

វ ិទយល័យ និង

កលវ ិទយល័យ

សសុខភិបលនិ ងបេចចកវ ិទយ,

សសងគម, វ ិសកមម, េសដកិចច, គប់ គងនិង

សដៃទេទ ត

e) ម នីនិងរដម នីរបស់រ

ភិបល

f)

រព័ត៌មន

បព័នធផ ពផ យ និង

យបន បេសរេន

ឧតមសិក ជន់ ខពស់

d) និស ិតេនកនុងជំនញឯកេទសវ ិទយ
វ ិទយ

ធរណៈ)

g) អនកឯកេទសខងចបប់,េសដវ ិទូ និងរដបលនន

ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)
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̀. ŁũΒķЊŷűΘ˝ņŊ ŷЋĊ₤
Б Њ˝⅝
លកខណៈទូេទមួយចំនួនតំរវូ េ

យមនករគិតពិចរ

នីមួយៗ តវករអភិវឌ កមមវ ិធីសិក េដមបីេ

េទះបីជវបបធម៌

យ សបេទនឹងតំៃលនិ ងវបបធម៌របស់

េគ។ អនកចូលរួមទំងអស់ តវេ ត មខួនជេ សចេដមបីផ ពផ យនូវេគលេ េនះ។
ករលះបង់េពលេវ
សំ ប់កមមវ ិធីសីលធម៌ ជីវ
សតំរវូ េ យមនករចូលរួម
និង តតពិនិតយេ

យបនម៉ត់ចត់។

សីពីករអភិវឌ កមមវ ិធីសិក សំ ប់ គកនុង កបខណ និ ងេ ក កបខណ
រដ និងសំ ប់ករអប់រ ំ គប់កំរ ិត បឋម មធយម និងទុ តិយភូ មិត មវេ យមនករេរ ប

សិកខ

ចំេនកនុងបរ ិបទៃនករអប់រ ំតំៃល (values education)។
ករអភិវឌ កមមវ ិធីសិក រួមសំ ប់ គប់កំរ ិតៃនករអប់រ ំទំងអស់ែដលេឆពះេទរកករ
អភិវឌ ជំនញករគិត និងករវ ិភគ បកបេ

យករ តិះរ ិះ។

ករសហករបេងកតកមមវ ិធីសិក រ ងមុខវ ិជជេផ ងៗគននិងករបេងកតកមមវ ិធីសិក
អនរមុខវ ិជជ។ ករ តតពិនិតយ យតំៃលកមមវ ិធី សិក ជ បចំនិងករបនែកៃចនេ

យ

កន់ែត បេសរ។

́. ₤еļũкΧĠЮ◦Ā₤/υ˝⅜ũ₤еŬĠсĠЮŪ₣Эĕ
េយងសូមអំពវនវេ

យមនករបេងកតសំភរៈសំ ប់បេ ង នេ

េបកចំហរសំ ប់ករទញយកមកេ បេ
និងករែចកចយសំភរៈ ឯក
សំ ប់ករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

រសំ ប់បេ ង នេ
សជភ

វបបធម៌េផ ងៗគន។ ករ បមូលពហុឯក
ឯក
អនក
ឯក

យេសរ ី

រ ឬសំភរៈឧបេទទសតំរវូ េ

យមនេ

យ

ម បព័នធអុីនធឺែណត។ករផលិត
យេសរ ី

ម បព័នធអុីន ធឺែណត

ខុសៗគនរួមជមួយនឹងករណី
របេ ង នជពហុភ

សិក ពី

។ ករែចករ ំែលក

យមនែផនករកនុងករែចកចយដ៏ ជក់

ក់។

វ ជវនិងអនកអប់រ ំ តវេធករជមួយគនឆងវបបធម៌េដមបីចង កងនិ ងផលិត
រ/សំភរៈែដល

ចេ ប បស់េនកនុងកំ រ ិតអប់រ ំេផ ងៗគន

រួមបញូច លទំងេន

កនុង
ទូេទនិងម
វ ិទយល័យេដមបីបេ ង នសីលធម៌ជីវ
ស។ េយងសូម
អំពវនវេ យមនករព ងីកករចង កងឯក
រដូចជេស វេភ “សញញណទូេទ
ៃនសីលធម៌ជីវ

សអនរវបបធម៌”

ែដលែ បសំរល
ួ េ

យេ

ក

រ ីល

េមសឺរ

(២០០៦) ជេដម។

ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)
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ករបេងកតនិងអភិវឌ ធនធនសំ ប់បេ ង នដូ ចជែខ ភពយន ជឌី វ ីឌី (DVDs)។
កែនងរក ទុកឯក

រនិងរបយករណ៍ននរបស់ បេទស/តំបន់ នីមួយៗគួរែត តវ

បនបេងកតេឡង។
តវមនករែណនំពីករ ប ពឹតិខុសគន
ចំេពះេទរេ គះៃនសីលធម៌ជីវ

មវបបធម៌ និង

ស។

សនកនុងករេឆយតប

ករបេងកតមជឈមណលធនធនៃនករបេ ង ន និងករេរ នសីលធម៌ ជីវ

ស។

៨. ŷЋĊ⅜
Б ū₤ŉĠЮŪ₣Эĕ
តវផល់នូវវ ិធី
ដូចជ

ស
ចរយ

និងគំរៃូ នករបេ ង នខុសៗគនសំ ប់ កមេគលេ
សិកខ

ករសំែដង

ករនិទន

, ករបងញនិងករវ ិភគពីករណីសិក

សិបប

កនុងករសរេសរអតថបទ, ករពិភក ជ កមតូចៗ,
អុីនធឺែណត, ពឹតិប ត, ករពិភក ជចំហរ មទី

េផ ងគន

ករេដរតួសំែដង

មួយ, ករ បកួត បែជង
េវទិករពិភក គន

ម បព័នធ

រធរណៈ, ករបរ ិយយ

ម

រព័ត៌មន ទំងអស់េនះសុទធែតមនតួនទីសំខន់កុងករសំ
ន
េរចបននូវេគលេ

ខងេល។
អនក

វ ជវនិងអនកអប់រ ំ តវេធករជមួយគនេដមបីែសងរកវ ិធី

សម សបសំ ប់ កមេគលេ

េផ ងគនៗ

និងេដមបីេធ ករ ស់ែវង បសិទិភ
ធ ពៃន

ផលប៉ះពល់ (ទំងវ ិជជមន និងអវ ិជជមន) ៃនករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ
ករបេងកតេ

យមនករបេ ង នសីលធម៌ បកបេ

កមមវ ិធីេនះគឺជវ ិធី

សមួយតំរវូ េ

សបេ ង នែដល
ស។

យចី រភព និងករេលកកំពស់

យមនករចូលរួមពីអនកេធែផនករែផនកអប់រ ំ។

៩. ŁũǻŎĳеаŲ
ករបេងកតវ ិធី

ស យតំៃល បសិទិភ
ធ ពៃនករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

សគឺជតំរវូ

ករជបនទន់េន គប់វ ិស័យទំងអស់ដូចជចំេណះដឹង ជំនញ និងតំ ៃលផទល់ខួន។
មនតំរវូ ករមួយេដមបីេធករ

វ ជវចំេពះករ យតំៃលដ៏សម សបមួយចំេពះ

វ ិធី

សេនកនុងកមមវ ិធីសិក ក៏ដូចជករ
វ ជវេទេលករ យតំៃលវ ិធី
ស
សម សបសំ ប់លទធផលៃនករសិក របស់សិស និងករសិក
យតំៃលេទេល
ករអនុវតជក់ែសងរួមមនឥរ ិយបទរបស់សិស ឫនិស ិត អនកជំនញវ ិជជជីវៈ និង
ធរណៈជនចំេពះបញសីលធម៌ជីវ
ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)
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ករ យតំៃលគួរែតេធេឡងេ

យបនសុ កឹត េ

ជបនបនទប់េដមបីផល់នូវករ
សែដលទទួលបនេ

ទ ប់សង
ទ ់មួយេ

យមនករេ ប បេធ ប និងមន

យបន បេសរអំពីសីលធម៌ជីវ

យ កមនីមួយៗ។

ơƠ. Łũ˝⅜₣₤ņĳ□ļĮĊĕēĕņĕН₤℮
ករបណុ ះប
យកចិតទុក

ល គបេ ង ន តឹម តវគឺជតំរវូ ករចំបច់។
ក់េនកនុងសហគមវ ិទយ

ស។ ករេធែបបេនះ
ចំេ

ស

ចសំេរចបន

និង

ករេលកកំពស់ករ

រៈសំខន់ៃនសីលធម៌វ ិទយ

មរយៈមេធយបយេផ ងៗដូចជករេរ ប

យមន ពឹតិករណ៍ករអប់រ ំសីលធម៌ជចំបច់ដូចជសិបប

ករផល់វគគសិក ចំេពះសិស / និស ិតថមីៗ រួមនឹងករគំ ទពីម
រ

សននិសិទ។
បិ

អងគភពករ

ភិបល ភនក់ងរននដូចជ អងគករយូេណសកូជេដម។

ơơ. Łũş₣Ū˝₣ďĠ₧
ŉ ŀ
េយងនឹងេធកររួមគនេដមបីព ងីកប

ញអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

សអនរជតិែដល

បនផួចេផ មគំនិតបេងកតេឡងេនឆនំ២០០៤
និងពិនិតយេមលករបេងកតប
ញ
េ យផ រភជប់ករ
វ ជវេទនឹងេគលនេយបយែដលជចំនុចសំខន់កុងករ
ន
ខិតខំ បឹ ងែ បងេធករេន គប់កំរ ិតទំងអស់

ំងពីកុនង សករហូតដល់កុងតំ
ន
បន់។

ចំនុចសំខន់គឺ៖
a) បេងកតនិ ងគំ ទប
ៃដគូរទំងអស់

ញជៃដគូរសំ ប់ករអភិវឌ ករអប់រ ំសីលធម៌ ជីវ
ចរួមបញូច លទំងសមគមែដលមន

ករបេងកតេវទិក ប
b) ប

ញ និងសមគមថមីដៃទេទ ត

ញគួរអភិវឌ ករ

វ ជវេដមបីេធេ

ស

ប់ និងលទធភពកនុង

មែត

ចេធបន

យមនឥទធិពលេទេលេគល

នេយបយ គប់កំរ ិតទំងអស់
c) ព ងីកប
បេសរវ ិធី
d) តវមនប
e) ប

ញ

ញេនកនុងតំ បន់សំ ប់ករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ
សបេ ង ន និងករ យតំៃលករអប់រ ំេនះ

េរ ន និង

កលវ ិទយល័យបែនថមេទ តេដមបីបេងកន

បសិទិភ
ធ ពៃនករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ
ចិតទុ ក

យ

ញ គបេ ង នេនកនុង បេទសនី មួយៗ និងរ ង បេទសនន
ចជួយគំ ទករបេ ង នសីលធម៌ជីវ
សរបស់ គបេ ង ន

f) ែសងរកៃដគូរ
g) បេងកតប

ស និងេធេ

ស

ញ (ជមួយនឹងអងគករេ ករ
ក់ អំពីសីលធម៌ជីវ

ភិបល)

ចេលកកំពស់ករយក

ស

ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)
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h) បមូលទិននន័យឆងវបបធម៌បែនថមេទ តេដមបី ស់ែវង បសិទិភ
ធ ពៃនករអប់រ ំ
សីលធម៌ជីវ
i) ប

ញ

ស
ចផល់សិបប

ដល់សមជិក កម បឹក

ថ ប័ន តតពិនិតយ

(Institutional Review Board)
j)

ញ អនកវ ិទយ

មរយៈប
េដមបីជំរញ
ុ េ

សនឹងមនករយល់ដឹងអំ ពីសននិសិទនន

យមនករសនទនរ ងអនកវ ិទយ

ស និងអនកសីលធម៌ជីវ

ស

ơƯ. ΒĕН⅜₤ĕч
បែនថមពីេលករសននិ

នខងេល េយងក៏គូសបញ
ជ ក់ផងែដរនូវអនុ

សន៏មួយ

ចំនួនចំេពះ កមនីមួយៗដូចតេទ៖

ΒĕН⅜₤ĕчşеЮĵйΒĖ˝Ū⅜ŷŪďŷ
•

ចង កងឯក
•

រ

បនកររុករកបញសីលធម៌េនកនុងវ ិទយ
សប

•

យ បេសរ, បេចចកវ ិទយជីវ

ប់បញូច លភពរ ំេញចៃនវបបធម៌េនកនុងករ

វ ជវ

តវមនភពយុតិធម៌កុនងករេបះពុមពផ យករ

វ ជវ

េ ប បស់វ ិធី

•

ជួយ ជមែ ជង កមកនុងករ
វ ជវ
ចង កងឯក
រេដមបីពនយល់ពីតំរវូ ករែដលផល់ចំេពះ

ស គប់យ៉ងកនុងករ

វ ជវ

បេទសនីមួយៗចំេពះទស និកជនេគលេ

ថ នភពេនកនុង
េផ ងៗគន ែដល តវយល់ដឹង

ពី បធនបទេនះេដមបីគំ ទវ ិធីអប់ រ ំសីលធម៌ជីវ
មនអនកក
េន
•

•

ស។

ងេគលនេយបយ, បព័នធផ ពផ យ,

កមទំងេនះរួម
ចរយបេ ង ន

កលវ ិទយល័យ ជេដម។

េធករផួចេផមផទល់ខួនេដមបីបេងកតសកមមភពែដលបនេរ ប ប់ខងេល

(សូមកុំរងចំរ
•

ស

ណូ (nanotechnology) ជេដម)។

•
•

សកនុងករ

ស និងបេចចកវ ិទយ (ឧ. វ ិទយ

ទ (neuroscience), ករេធេ

(biotechnology), បេចចកវ ិទយ
•

ស និងបេងកតវ ិធី

ចូលរួមេលកំពស់ករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

ភិបល ឬអនកដៃទេ

យេធករងរេនះ)

រួមបញូច ល បព័នធផ ពផ យ

វ ជវពីរេប បទំនក់ទំនង និងករ ពមេ ព ងគនរ ងទស នវ ិទូ សីលវ ិទូ

និងអនកវ ិទយ

ស

ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)
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•

ចង កងប

ញជមួយអនកដៃទេដមបីេលកកំ ពស់សកមមភព បកបេ

យ

ចីរភព

ΒĕН⅜₤ĕчşеЮĵйŪÐСĠЮŪ₣Эĕ
•

សកមមភពចប់េផមពី គបេ ង នខួ នឯង េហយមន
រៈសំខន់កុងករ
ន
អភិវឌ វ ិស័យេនះ និងបនជសំខន់សំ ប់ករវ ិវតៃនមុខវ ិជជេនះផងែដរ

•

មិនែមន គន់ែតពិភក ពី “សីលធម៌ ឬ វ ិទយ

•

(សីលធម៌េទកនុងវ ិទយ

ស” ប៉ុែនគឺករ

ក់ បញូច ល

ស)

េជ ស ងករេធបុគគលនីយកមមេនកនុងករបេ ង នសីលធម៌ (រេប ប រៈ/
តំៃលផទល់ខួន)ែត តវផល់អំនចេ

យនិស ិតេធករសំេរចចិតេ

ឯង

•

ករេរ បចំបរ ិយកសថនក់េរ នសំ ប់ករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

យខួន

ស

ΒĕН⅜₤ĕчşеЮĵй⅜˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎ
•

បេងកតេដប៉ តឺម៉ង់ និងមជឈមណលសីលធម៌ជីវ

•

បេងកតមជឈមណលធនធនឯក
ជីវ

ស

រសំ ប់ករេរ ននិងករបេ ង នសីលធម៌

ស

•

ផល់ធនធនេ

•

បេងកត និងផល់វគគសិក ពីករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ
កនុងករក

យបន គប់ គន់ េដមបីគំ ទសកមមភពរបស់មជឈមណល
ស បកបេ

យចីរភព

ងសមតថភពរបស់ គបេ ង ន

ΒĕН⅜₤ĕчşеЮĵйũŢťķЊģŲ
•

រ

ភិបលគួរគំ ទករខិតខំ បឹ ងែ បងេនះេ

អប់រ ំសីលធម៌ជីវ

យផល់

ទិ ភពចំេពះករ

ស

•

មនករសនទនអនរេដប៉ តឺម៉ង់រ ង កសួងនិងេដប៉ តឺម៉ង់ខុសគនៗ

•

បេងកនសមតថភពសំ ប់សមជិករ

ភិបល (ករ ិយេលខនុក និងអនក

នេយបយ)
•

ផល់ឱកសេ

យមនករអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

•

ផល់ករគំ ទមូលនិធិេដមបីសំេរចបនេគលេ

ស
ទំងេនះសំ ប់រយះេពល

ែវង
•

ករបណុ ះប

ល បព័នធផ ពផ យ គបេ ង ន និង កមដៃទេទ ត

ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)
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•

•

បេងកតនិ ងករផល់មូលនិធិដល់
សីលធម៌ជីវ

ស) ែដល

សីលធម៌ជីវ

ស

ថ ប័នឯក ជយដៃទ (ឧ.គណៈកមមធិករ

ចផ រភជប់ករងរជមួយនឹងសហគមសីពី

ែសងរកករចូលរួមេដមបីយល់ដឹងថករផល់េ
េពលអនគតមិន

ចផល់ែតឯងបនេឡយ

សហកររួមគន, បកបេ
ករគិតគូរ បកបេ

យពុទិធ, បកបេ

យរបស់អនកវ ិទយ
ទមទរេ

សន

យមនករ

យករបត់ែបន និងករអភិ វឌ

យសីលធម៌។

ΒĕН⅜₤ĕчşеЮĵйΒ₣ðŁũŎРЮ‗₤˛С
•

ផល់ករបណុ ះប

លដល់ គបេ ង ន

•

ករបណុ ះប
ល បព័នធផ ពផ យ គបេ ង ន និង កមដៃទេទ ត
បេងកត ពឹតិ ប តេដមបីេ ះដូរព័ត៌មន

•

បេងកតកមមវ ិធីសិក សីលធម៌ជីវ

•

បេងកត និងែចករ ំែលកឯក

•

សីលធម៌ ជីវ
•

ជួយបេងកតប

•

បនករេធេ
សកមមភព

•
•
•

ស

រ/ធនធន និងករណីសិក ទំងទងនិង

ស
ញនិងករបេងកតមជឈមណលឯក

រ

យមនឱកសសំ ប់ ករសនទនឆងវបបធម៌ ប

ញ

វ ជវ និងករែចកចយ

បនករតស៊ូមតិកុនងករបេ ង នសីលធម៌និស ិតវ ិជជ

សនិងវ ិទយ

ធម៌ជីវ

ភិ បល)

េធករបញុច ះបញូច លជមួយនឹងរ

ព ងឹងប

ភិ បល គប់កំរ ិតពី

ស (គណៈកមមករជតិ និងអងគភពអនររ
ញអប់រ ំសីលធម៌ជីវ

ែផនករសកមមភពេសអ៊ូល (កញញ ២០០៦)

ស

រៈសំខន់ៃនសីល

សអនរជតិ និងករបេងកតសមគម។
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