


※※ណែនាកំារប្រើ្រាស់៖

1.�សូមយកវិញ្ញា បនប័្្របនះបៅជួប្្រូបេទ្យប�ើយមានបោះ្រាបសវាកម្មមន្ទីរបេទ្យ�មន្ទីរបេទ្យចាប់ប្ដើ មដាក់ពាក្យសុំ

បងថ់្លៃេទីទទីភ្នា ក់ងារសុខភ្េជា្ិរ។

2. អ្រ់យកវិញ្ញា បនប័្្របនះបៅជួប្្រូបេទ្យមន្ទីរបេទ្យមិនអាច្ដល់បសវាកម្មគាពំារសុខភ្េកុមារ(រួមការណែនាអំប់រ ំ

សុខភ្េ)។

3.�ចំនួនដងបៅកនាុងរារាងណដលមានបោះ្រាបសវាកម្មមន្ទីរបេទ្យ�មិន្្ររូវប្រើចំនួនដងដណដល�(្រសិនបបើមានការណកណ្រចំនួនដង�បោង

រាមបសចក្ទី្រកាសរបស់ទទីភ្នា ក់ងារសុខភ្េជា្ិរជាធរមាន)។

4.កុមារណដលមានអាយុបលើសេទីណខ�/�អាយុ្្ររូវោនចា្រ់ទុកជាបមាឃៈមិន្្ររូវប្រើមដងបទៀ្របទ។

កាលវភិាគឧបត្ថម្ភប្រាក់ ចំនួនដង អាយុដដលរានដែនាំ កាលបរចិចឆេទចៅជួបប្គរូចេទ្យ ប្រាចេវាកម្មមន្ទីរចេទ្យ

ចទទីបចកទីតដល់ 2 ដែ  ទទី 1 ដង 1 ដែ

ការគាពំារេុែភាេ
បង្កា រដល់កុមារចលទីកទទី 1

ការគាពំារេុែភាេ
បង្កា រដល់កុមារចលទីកទទី 1

2 ដែដល់ 4 ដែ ទទី 2 ដង  2 ដែដល់ 3 ដែ

ការគាពំារេុែភាេបង្កា រ
ដល់កុមារចលទីកទទី 2

ការគាពំារេុែភាេបង្កា រ
ដល់កុមារចលទីកទទី 2

4 ដែដល់ 10 ដែ ទទី 3 ដង  4 ដែដល់ 9 ដែ

ការគាពំារេុែភាេ
បង្កា រដល់កុមារចលទីកទទី 3

ការគាពំារេុែភាេ
បង្កា រដល់កុមារចលទីកទទី 3 

10 ដែដល់ 1 ឆ្នា កំន្លះ ទទី 4 ដង 10 ដែដល់ 1 ឆ្នា កំន្លះ

ការគាពំារេុែភាេបង្កា រ
ដល់កុមារចលទីកទទី 4

ការគាពំារេុែភាេបង្កា រ
ដល់កុមារចលទីកទទី 4 

1 ឆ្នា កំន្លះដល់ 2 ឆ្នា ំ ទទី 5 ដង 1 ឆ្នា កំន្លះដល់ 2 ឆ្នា ំ

ការគាពំារេុែភាេបង្កា រ
ដល់កុមារចលទីកទទី 5

ការគាពំារេុែភាេបង្កា រ
ដល់កុមារចលទីកទទី 5 

2 ឆ្នា ដំល់ 3 ឆ្នា ំ ទទី 6 ដង 2 ឆ្នា ដំល់ 3 ឆ្នា ំ

ការគាពំារេុែភាេ
បង្កា រដល់កុមារចលទីកទទី 6

ការគាពំារេុែភាេ
បង្កា រដល់កុមារចលទីកទទី 6

3 ឆ្នា ដំល់ចប្កាម 7 ៧ឆ្នា ំ ទទី 7 ដង 3 ឆ្នា ដំល់ចប្កាម 7 ឆ្នា ំ

ការគាពំារេុែភាេបង្កា រ
ដល់កុមារចលទីកទទី 7

ការគាពំារេុែភាេបង្កា រ
ដល់កុមារចលទីកទទី 7

ការគាពំារសុខភ្េបងាកា រដល់កុមារបលើកទទី1(រួមការណែនាអំប់រសំុខភ្េ)
វិញ្ញា បនប័្្របមើលជំងឺ



គចប្មាងឧបត្ថម្ភធន
កាលវភិាគឧបត្ថម្ភ/
កាលវភិាគដែនាំ

កាលបរចិចឆេទ
េិនិត្យ

ការប្បមូល/
មន្ទីរចេទ្យេិនិត្យ

លទ្ធផល

ការេិនិត្យ
ទារកចទទីបចកទីត

េទីជំងឺសារធាតុចិ
ញ្ចឹមកនាុងេរ ទីរាង្គ
មិនប្បប្កតទីេទីកំ

ចែទី ត 

ករែទី  
ទូចៅ

ចកទីតរានកនាុងរយៈចេល 1 ដែ /
ចកទីតរាន 48 ចមាោ ង 

�គា្ម នភាេមិនធម្មរាចទ

�ភាេមិនធម្មរាចទ

�បដិចេធេិនិត្យ /
មិនទាន់េិនិត្យ

ករែទី
េិចេេ

□�មិនចៅមិនបរចិភាគ (េិនិត្យ 24 
ចមាោ ងចប្កាយចេលបំចៅ 
ចោលះ)

□�ទារកមិនប្គប់ដែ (កំចែទី ត 
េរាតា ហ៍ចេញ 37 េរាតា ហ៍ 
និងទំងន់ចេញ 2,200 
ប្កាមេិនិត្យមតាងចទៀត)

□ ការចាក់បញូ្លឈាម 
(េិនិត្យចមទីល 7 ថ្ងៃបន្ាប់េទី
បញ្ឈប់ការបញូ្លឈាម)

គចប្មាងឧបត្ថម្ភធន
កាលវភិាគឧបត្ថម្ភ/
កាលវភិាគដែនាំ

កាលបរចិចឆេទ
េិនិត្យ

មន្ទីរចេទ្យ
េិនិត្យ

លទ្ធផល

ការេិនិត្យេមត្ថភាេសាដា ប់
ទារកចទទីបចកទីត

ចកទីតរានកនាុងរយៈចេល 3 ដែ/
ចកទីតរាន 72 ចមាោ ង

ប្តចចៀកច្វេង៖□
្្ងផុត□　្្ងអត់ផុត
បដិចេធេិនិត្យ/មិនទាន់េិនិត្យ

ប្តចចៀកសាដា ៖ំ□
្្ងផុត□　្្ងអត់ផុត
បដិចេធេិនិត្យ/មិនទាន់េិនិត្យ

េិនិត្យេន្ាក់ប្តគាក
គា្ម នការឧបត្ថម្ភ□ចកទីតដល់មុន 

 6 ដែ
 □ធម្មរា□　មិនធម្មរា
មិនប្រាកដ

េិនិត្យកាតលាមក
ចលទីកទទី 1

គា្ម នការឧបត្ថម្ភ□ចកទីតដល់ប្គប់កនាុង 1 
េរាតា ហ៍

 □□ធម្មរា　 □□មិនធម្មរា
បដិចេធេិនិត្យ/មិនទាន់េិនិត្យ

េិនិត្យកាតលាមក
ចលទីកទទី 2

គា្ម នការឧបត្ថម្ភ□ចកទីតដល់ប្គប់ 1 ដែ
ចេលចាក់វាោ ក់សាងំការពារច្្ទីម 

bកំរតិទទី 2

 □□ធម្មរា　 □□មិនធម្មរា
បដិចេធេិនិត្យ/មិនទាន់េិនិត្យ

＊ការណែនាសំំខាន់េទីកា្រលាមកសូមបមើលទំេ័រ�20�។※្រេ័ន្ធ្្ប់្្ងេ័្រ៌មានចាក់ថ្នា បំងាកា រថ្នា ក់ជា្រិ※សូមមន្ទីរ�បេទ្យស្ថា ប័នេិនិ្រ្យ

ជួយកនាុងការបញូ្នប�ើង។(សំគាល់៖សូមទំនាក់ទំនងការោិល័យសុខាភិោល្សរុក�ស្មាប់េ័្រ៌មានលំអិ្រ)

＊ការណែនាេំិនិ្រ្យសនាលៃ ក់្្រគាកសូមបមើលទំេ័រ�59�

រារាងក្រ់្រាេិនិ្រ្យទារកបទើបនឹងបកើ្រ



កាលវភិាគឧបត្ថម្ភ កាលបរចិចឆេទ
គចប្មាងចេវាកម្ម

ចឈា្ម លះមន្ទីរចេទ្យ
ហត្ថចលខារបេ់ប្គរូចេទ្យបិតហវេ្ុយអូរ ទីដ

េំអាតចធ្មញ 
អប់រេុំែភាេ េិនិត្យមាត់

6 ដែដល់ 1 ឆ្នា ំ ទទី 1 ដង
មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

1 ឆ្នា ដំល់ 1 
ឆ្នា កំន្លះ

ទទី 2 ដង
មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

1 ឆ្នា កំន្លះ
ដល់ 2 ឆ្នា ំ

ទទី 3 ដង
មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

2 ឆ្នា ដំល់ 2 
ឆ្នា កំន្លះ

ទទី 4 ដង
មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

2 ឆ្នា កំន្លះ
ដល់ 3 ឆ្នា ំ

ទទី 5 ដង
មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

3 ឆ្នា ដំល់ 3 
ឆ្នា កំន្លះ

ទទី 6 ដង
មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

3 ឆ្នា កំន្លះ
ដល់ 4 ឆ្នា ំ

ទទី 7 ដង
មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

4 ឆ្នា ដំល់ 4 
ឆ្នា កំន្លះ

ទទី 8 ដង
មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

4 ឆ្នា កំន្លះ
ដល់ 5 ឆ្នា ំ

ទទី 9 ដង
មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

5 ឆ្នា ដំល់ 5 
ឆ្នា កំន្លះ

ទទី 10 
ដង

មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

5 ឆ្នា កំន្លះ
ដល់ 6 ឆ្នា ំ

ទទី 11 
ដង

មាន□
គា្ម ន□  

មាន□
គា្ម ន□  

ដងកាូវេុទីចធ្មញ៖
មាន□　គា្ម ន□  

□＊នាយកដាឋា នចិ្រ្វិទយានិងសុខភ្េមា្រ់បធ្មញ្កសួងសុខាភិោលនិងសុខុមាលភ្េសុខភ្េមា្រ់កុមារ�ឧប្រថាម្ភធនដល់កុមារអាយុ

ប្កាម៦ឆ្នា បំដាយប្រើ�្វលៃុ
យអូរ ទីដប៉ះបធ្មញ�បេទ្យបធ្មញប្រើ�្វលៃុ

យអូរ ទីដប៉ះបធ្មញ�បរៀងរាល់្រាមំួយណខមដង�េិនិ្រ្យមា្រ់និងអប់រសំុខភ្េ�

សូមប្រើឪេុកម្ាយឱ្យោនប្ចើនកុំបោះបងសិ់ទ្ធិរបស់អនាក។

＊អាយុ៦ឆ្នា បំធ្មញអចិថ្រន្យ៍បន្ាប់េទីថ្គា មធំទទី១ដុះបចញមក�បនាះ្្ររូវមន្ទីរបេទ្យបធ្មញទទួលបសវាកម្មបំបេញបធ្មញ្របោងនិងចង្ូរ។�

កាលវិភ្្ឧប្រថាម្ភនិងកំែ្រ់្រាកុមារបិ្រ�្វលៃុ
យអូរ ទីដ�



適合接種年齡 疫苗種類 劑次

出生 24小時內儘速接種
B型肝炎免疫球蛋白 一劑

B型肝炎疫苗 第一劑

出生滿 1個月 B型肝炎疫苗 第二劑

出生滿 2個月

13價結合型肺炎鏈球菌疫苗 第一劑

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 第一劑

出生滿 4個月

13價結合型肺炎鏈球菌疫苗 第二劑

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 第二劑

出生滿 5個月
卡介苗 BCG* 一劑

出生滿 6個月
B型肝炎疫苗 第三劑

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 第三劑

出生滿 6個月至 12個月

流感疫苗（每年 10月起接種） 第一劑

流感疫苗（初次接種需接種第二劑） 隔四週 第二劑

出生滿 12 個月
出生滿 12 個月，若母親為 B肝 S 抗原陽性者，應檢測 B 型肝炎表面抗原 (HBsAg)及表面
抗體 (anti-HBs)

នាមឈ ម្ ោះ៖ _____________________　ឈេខអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ៖
ថ្ងៃខខឆ្នា កំំឈណើ តៈ __________ ឆ្នា  ំ________ ខខ ________ ថ្ងៃ　ឈេទ៖ _____________
អាសយដ្ឋា នទំនាក់ទំនង៖ ________________________________ទូរស័ព្ទ៖ __________
អាសយដ្ឋា នគ្រួសារខែេបានចុោះឈ ម្ ោះ__________________________ទូរស័ព្ទ៖ __________
នាមឈ ម្ ោះម្្ត យ________ទារកឈកើតម្នទមងៃន់ទាប _______ គរាម
___ ឆ្នា  ំ___ ខខ ___ ថ្ងៃផ្លា ស់ប្តូរឈសៀវឈៅឈណនា ំ/ តារាងកត់គតាទុកមុន

適合接種年齡 疫苗種類 劑次

出生滿 12個月
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 第一劑

水痘疫苗 一劑

出生滿 12至 15個月
13價結合型肺炎鏈球菌疫苗 第三劑 

A型肝炎疫苗 第一劑

出生滿 15個月 日本腦炎疫苗（活性減毒）
第一劑

出生滿 18個月 白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 第四劑

出生滿 18至 21個月 A型肝炎疫苗 至少隔 6個月 第二劑

出生滿 1歲至 2歲
流感疫苗 (每年 10月起接種 )

第一劑

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 ) 隔四週 第二劑

出生滿 2歲 3個月 日本腦炎疫苗（活性減毒）
至少隔 12個月 第二劑

出生滿 2歲至 3歲
流感疫苗（每年 10月起接種）

第一劑

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 ) 隔四週 第二劑

出生滿 3歲至 4歲
流感疫苗 (每年 10月起接種 )

第一劑

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 ) 隔四週 第二劑

出生滿 4歲至 5歲
流感疫苗 (每年 10月起接種 )

第一劑

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 ) 隔四週 第二劑

កាលវិភាគចាក់ថ្នា បំង្កា រនិងតារាងកត់ត្តា(បន្ត 1)

*ឈវ៉ា ក់សាងំជំងឺរលាកឈ្លាើមគបឈេទAបានឧបត្ថម្ភឈដ្យមូេនិធិសប្ុរសធម៌ឈ ៉៉ា ខជ (Baojia)
អនុវត្តន៍ចំឈោោះកុម្រឈកើតឈៅឆ្នា  ំ2017(រាប់បញូ្េ)និងបនា្ទ ប់ពើ ឈកើតបានឈពញ12 
ខខឈ�ើងឈេើ។

 * *ឈបើកុម្រខកចាក់វ៉ា ក់សាងំជំងឺរលាកខួរកបាេគបឈេទជប៉ាុនអសកមមសូមកត់សំគាេ់ឈៅឈេើ
ទំព័រឈនោះតារាងរលាកខួរកបាេគបឈេទជប៉ាុន "ែូចឈៅកនាុងទំព័របនា្ទ ប់"ឈៅកនាុងទំព័របនា្ទ ប់(ប
ន្ត2)តារាងទឈទកត់គតាឈពេចាក់វ៉ា ក់សាងំតាមេំដ្ប់េំឈដ្យ។

កាលវិភាគចាក់ថ្នា បំង្កា រនិងតារាងកត់ត្តា គាតំ្្រអំណោយសុខភាពថ្នា ជំក់
ផ្តល់ធនធានការការពារវ៉ា ក់សាងំទារក

*មិនអាចខ្រកសាខលាួនឯង រារខូចខាតអាយឃ្ូ។ េ។ 
**អាយុមិនទាន់គ្ប់៩ឆ្នា ចំាក់វ៉ា ក់សាងំផ្ដា សាយឈេើកែំបូងគតរូវចាក់២កំរតិ 

២កំរតិចឈនាលា ោះរេំង៤ សបា្ត ហ៍ឈ�ើងឈេើ។ឈគរាយមកចាក់១កំរតិជាឈរៀងរាេ់ឆ្នា ។ំ កុម្រថ្នា ក់
បឋមសិកសាឈៅកនាុងសាលាជាឈរៀងរាេ់ឆ្នា ចំាក់១កំរតិែូស។

អាយុសាកសម្យនឹងចាក់ថ្នា បំង្កា រ

ឈកើតបានកនាុង 
24ឈម្៉ា ងគបញ់ប់ចាក់ថ្នា បំង្កា រ

ឈកើតបានឈពញ 1 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 2 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 4 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 5 ខខ 

ឈកើតបានឈពញ 6 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 6 ខខ
ែេ់ 12 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 12 ខខ

វ៉ាក់សាងំគគាប់រលាកឈ្លាើមគបឈេទ B

វ៉ាក់សាងំចគមរោះកញញិ្េគស�ខទនជំងឺកញញិ្េអាេលាឺម៉ាង់

ខាន់សាលា ក់ឈតតាណូសអាឈសទិកក្អករា៉ាំ ថរ ៉ាហាឈអម៉ាូហ្ើេូសឈបនិងវ៉ាក់សាងំ
ជំងឺស្ិតថែឈជើងអសកមម 5 រមួ 1

រាររមួបញូ្េគានា  13 គបឈេទវ៉ាក់សាងំជំងឺរលាកសួត

វ៉ាក់សាងំផ្្ត សាយ (ឈរៀងរាេ់ឆ្នា ខំខតុលាចាក់)

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ(រារចាក់វ៉ា ក់សាងំែំបូងគតរូវចាក់កំរតិទើ 2 )

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ (ឈរៀងរាេ់ឆ្នា ខំខតុលាចាក់)

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ(រារចាក់វ៉ា ក់សាងំែំបូងគតរូវចាក់កំរតិទើ 2)

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ (ឈរៀងរាេ់ឆ្នា ខំខតុលាចាក់)

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ(រារចាក់វ៉ា ក់សាងំែំបូងគតរូវចាក់កំរតិទើ 2)

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ (ឈរៀងរាេ់ឆ្នា ខំខតុលាចាក់)

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ(រារចាក់វ៉ា ក់សាងំែំបូងគតរូវចាក់កំរតិទើ 2)

វ៉ា ក់សាងំជំងឺរលាកខួរកបាេគបឈេទជប៉ាុន (សកមមភាពសកមម)**

វ៉ាក់សាងំរលាកឈ្លាើមគបឈេទ A*

វ៉ាក់សាងំជំងឺរលាកខួរកបាេគបឈេទជប៉ាុន (សកមមភាពសកមម)**

វ៉ាក់សាងំជំងឺអុតស្ាយ

វ៉ា ក់សាងំរលាកឈ្លាើមគបឈេទ A*

កំរតិ 1 

កំរតិទើ 1

កំរតិ 1

កំរតិទើ 1

កំរតិទើ 1

កំរតិទើ 3

កំរតិទើ 4

កំរតិទើ 1

កំរតិទើ 1

កំរតិទើ 1

កំរតិទើ 1

យ៉ា ងតិចរេំង 6 
ខខកំរតិទើ 2

យ៉ា ងតិចរេំង 12 
ខខកំរតិទើ 2

រេំង 4 ខខកំរតិទើ 2

រេំង 4 ខខកំរតិទើ 2

រេំង 4 ខខកំរតិទើ 2

រេំង 4 ខខកំរតិទើ 2

កំរតិទើ 1

កំរតិទើ 2 

កំរតិទើ 1

កំរតិទើ 1

កំរតិទើ 2

កំរតិទើ 2

កំរតិ 1

កំរតិទើ 3

កំរតិទើ 1

រេំង 4 ខខកំរតិទើ 2

កំរតិទើ 3

រាររមួបញូ្េគានា  13 គបឈេទវ៉ាក់សាងំជំងឺរលាកសួត

រាររមួបញូ្េគានា  13 គបឈេទវ៉ាក់សាងំជំងឺរលាកសួត

វ៉ាក់សាងំផ្្ត សាយ (ឈរៀងរាេ់ឆ្នា ខំខតុលាចាក់) 

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ(រារចាក់វ៉ា ក់សាងំែំបូងគតរូវចាក់កំរតិទើ2)**

ឈកើតបានឈពញ 12 ខខ គបសិនឈបើម្្ត យម្នឈរា្ឈ្លាើមគបឈេទ B និងSវជិ្ម្ន្ួរពិនិត្ឈមើេ ជមងៃងឹរលាកឈ្លាើមគប
ឈេទBអង់ទើន(HBsAg)និងគបឈេទអង់ទើករ(anti-HBs)

ខាន់សាលា ក់ឈតតាណូសអាឈសទិកក្អករា៉ាំ ថរ ៉ាហាឈអម៉ាូហ្ើេូសឈបនិងវ៉ាក់សាងំជំងឺស្ិតថែឈជើង
អសកមម 5 រមួ 1

ខាន់សាលា ក់ឈតតាណូសអាឈសទិកក្អករា៉ាំ ថរ ៉ាហាឈអម៉ាូហ្ើេូសឈបនិងវ៉ាក់សាងំជំងឺស្ិតថែឈជើង
អសកមម 5 រមួ 1

ខាន់សាលា ក់ឈតតាណូសអាឈសទិកក្អករា៉ាំ ថរ ៉ា,ហាឈអម៉ាូហ្ើេូសឈបនិងនិងវ៉ាក់សាងំជំងឺស្ិតថែ
ឈជើងអសកមម៥ រមួ១

វ៉ា ក់សាងំរលាកឈ្លាើមគបឈេទ B

វ៉ាក់សាងំរលាកឈ្លាើមគបឈេទ B

វ៉ាក់សាងំរលាកឈ្លាើមគបឈេទ B

ត្្រណេ្រវ៉ា ក់សាងំ ចំនួនកំរតិ

អាយុសាកសម្យនឹងចាក់ថ្នា បំង្កា រ ត្្រណេ្រវ៉ា ក់សាងំ ចំនួនកំរតិ

ឈកើតបានឈពញ 12 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 15 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 18 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 18 ែេ់ 21 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 1 ឆ្នា ែំេ់ 2 ឆ្នា ំ

ឈកើតបានឈពញ 2 ឆ្នា  ំ3 ខខ 

ឈកើតបានឈពញ 2 ឆ្នា ែំេ់ 3 ឆ្នា ំ

ឈកើតបានឈពញ 3 ឆ្នា ែំេ់ 4 ឆ្នា ំ

ឈកើតបានឈពញ 4 ឆ្នា ែំេ់ 5 ឆ្នា ំ

ឈកើតបានឈពញ 12 ែេ់ 15 ខខ



កាលវិភាគចាក់ថ្នា បំង្កា រនិងតារាងកត់ត្តា(បន្ត2)

សម្គា េ់៖ 
 1. បញ្ើ្ឺរដ្ឋា េិបាេបានផ្តេ់ជូន្ឈគម្ងចាក់ថ្នា បំង្កា ររាេពើមុន។ឈបើម្នរារសង្យ័សូមទូ

រស័ព្ទឈៅ រារយិេ័យសុខាេិបាេគសរកនិងគករងតាមបណ្ដា ញចាក់វ៉ា ក់សាងំឬឈៅ 1922 
សាកសួរ។

 2. កំណត់គតាវ៉ាក់សាងំឈនោះឪពុកម្្ត យគតរូវរកសាទុកវជាឈរៀងរហូត។ឈែើម្ើឈគតៀមចូេឈរៀនបឋម
សិកសាឈចញឈៅឈរៀនឈៅបរឈទសនិងគមរូវរារពិនិត្គ្ប់មុខពើកំណត់គតាសុខភាព។

適合接種年齡 疫苗種類 劑次

出生滿 5歲至 6歲
流感疫苗 (每年 10月起接種 ) 第一劑

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 ) 隔四週 第二劑

出生滿 5歲至入國小前
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 一劑

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 第二劑

出生滿 6歲前
至入國小前

流感疫苗 (每年 10月起接種 ) 第一劑

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 ) 隔四週 第二劑

國小一年級 卡介苗（無接種紀錄者） 一劑

國中一年級

人類乳突病毒疫苗 ( ________價 ) 第一劑

人類乳突病毒疫苗 ( ________價 ) 第二劑

適合接種年齡 疫苗種類 劑次

出生滿 2個月 輪狀病毒疫苗 第一劑

出生滿 4個月 輪狀病毒疫苗 第二劑

出生滿 6個月 輪狀病毒疫苗 第三劑

出生滿 4歲至 6歲 水痘疫苗 第二劑

出生滿 11歲以上 減量白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗
一劑

ចាក់វ៉ា ក់សាងំបងល់ុយផ្ទា ល់ខ្ួន
(ណត្កាយពិណត្គាោះជាមួយត្គរូណព្រ្យបំណពញណោយបុគ្គលិកណព្រ្យ）)

សម្គា េ់៖ 
1.  តារាងទឈទទំព័រឈនោះផដាេ់ឱ្ទារកនិងទារកនិងកុម្រសគម្ប់បំឈពញកំណត់គតាចាក់វ៉ា ក់សាងំ

ខែេ បង់េុយផ្្ទ េ់ខលាួនឬឈផ្ងៗតាមគតរូវរារ។
2.  សូមបញ្្ក់ឈ ម្ ោះវ៉ា ក់សាងំបង់េុយផ្្ទ េ់ខលាួនគ្ប់គបឈេទង្យគសរួេកនាុងរារបំឈពញទិននាន័

យចាក់ វ៉ា ក់សាងំឈពញឈេញនិងវយតថមលាបន្ត្ួរឈគបើគបឈេទកំរតិចាក់វ៉ា ក់សាងំ។

អាយុសាកសម្យនឹងចាក់ថ្នា បំង្កា រ អាយុសាកសម្យនឹងចាក់ថ្នា បំង្កា រត្្រណេ្រវ៉ា ក់សាងំ ត្្រណេ្រវ៉ា ក់សាងំចំនួនកំរតិ ចំនួនកំរតិ

ឈពញ 5 ឆ្នា ែំេ់ 6 ឆ្នា ំ

ឈកើតបានឈពញ 6 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 11 ឆ្នា ឈំ�ើងឈេើ

បឋមសិកសាកំរតិទើ 1

អនុវទិយាេ័យកំរតិទើ 1

ឈកើតបានឈពញ 5 
ឆ្នា រំហូតែេ់មុនចូេឈរៀន បឋមសិកសា

ឈកើតឈពញ 6 
ឆ្នា ែំេ់មុនចូេឈរៀនបឋមសិកសា

វ៉ាក់សាងំផ្្ត សាយ (ចាក់ឈរៀងរាេ់ឆ្នា ខំខតុលា) វ៉ាក់សាងំរ ៉ាូតាវ ើរុស

វ៉ាក់សាងំរ ៉ាូតាវ ើរុស

វ៉ាក់សាងំរ ៉ាូតាវ ើរុស

វ៉ាក់សាងំជំងឺអុតស្ាយ

បន្ថយកំរតិវ៉ា ក់សាងំចគមរោះឈរា្ខាន់សាលា ក់ឈតតាណូសអា
ឈសទិកក្អករា៉ាំ ថរ ៉ា

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ(រារចាក់វ៉ា ក់សាងំែំបូងគតរូវចាក់កំរតិទើ 2)

វ៉ា ក់សាងំផ្្ត សាយ(ចាក់ឈរៀងរាេ់ឆ្នា ខំខតុលា)

វ៉ាក់សាងំផ្្ត សាយ(រារចាក់វ៉ា ក់សាងំែំបូងគតរូវចាក់កំរតិទើ 2)

BCG(គាម នកំណត់គតាចាក់វ៉ា ក់សាងំប៉ាូវ)

វ៉ា ក់សាងំHPV(តថមលា________)

វ៉ាក់សាងំHPV(តថមលា________)

ឈរា្ខាន់សាលា ក់ក្អកក្អកឈតតាណូស និងវ៉ាក់សាងំខ្ិន

វ៉ា ក់សាងំចគមរោះកញញិ្េគស�ខទនជំងឺកញញិ្េអាេលាឺម៉ាង់

កំរតិទើ 1 កំរតិទើ 1

កំរតិទើ 3

កំរតិទើ 2

កំរតិទើ 2

កំរតិ 1 កំរតិទើ 1

កំរតិ 1

កំរតិ 1

កំរតិទើ 2

កំរតិ 1

កំរតិទើ 2

រេំង 4 ខខកំរតិទើ 2 

រេំង 4 ខខកំរតិទើ 2

ឈកើតបានឈពញ 2 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 4 ខខ

ឈកើតបានឈពញ 6 ខខ



  ចៅចេលរ ទីករាយទទួលសាវេ គមន៍ការចាប់កំចែទី តរបេ់ទារក ផតាល់ជូនអនាកនូវចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុ
មារចនលះ មកចប្បទីចដទីម្ទីកត់ប្រា ការលូតលាេ់និងសា្ថ នភាេេុែភាេចាប់េទីទារកចកទីតមកដល់មុនចេលចូល

ចរៀនបឋមេិកសា ប្េមទាងំផតាល់េ័ត៌មានេំខាន់ៗអំេទីការ ដ្ទាកូំនរបេ់អនាក។
បច្ុប្ននាចនលះចេវាេុែភាេជាតិផតាល់ចេវាកម្មការគាពំារេុែភាេបង្កា រដល់កុមារអាយុចប្កាម៧ឆ្នា ។ំរលំចឹកដល់អនាក

េូមចៅផដាល់ ដំែចឹ ងចុលះចឈា្ម លះកូនរបេ់អនាកកនាុងបញ្ទីប្គរួសារឱ្យរានឆ្ប់ចៅសាលាេង្កា ត់ការយិាល័យេ្ថិតិប្គរួសារ  
ទន្ចឹមនចឹងចនលះការធានារាោ ប់រងេុែភាេទារកប្តរូវចង្ុលបង្ហា ញដល់សាលាេង្កា ត់ថារានភ្ាប់ជាមួយវត្ថុធានារាោ ប់រង  
អនាកោក់ពាក្យេំុគា្ម នរូប្តឬមានរូប្ត កាតធានារាោប់រងេុែភាេនិង អាេ័យោឋា នចផញទីរកាត  ចប្កាយទទីភានា ក់ង្រធា
នារាោ ប់រងេុែភាេរានទទួលេ័ត៌មានជូនដំែចឹ ង (អនាកោក់ពាក្យេំុមានរូប្ត ប្តរូវេែ៌នាចៅចលទីវញិ្ញា បនប័ប្តដដល 
ផតាល់ចោយសាលាេង្កា ត់ មានភ្ាប់រូប្ត) នចឹងជួយបញូ្លធានា រាោប់រងដល់ទារកចោយេកម្ម ប្េមទាងំចផញទីរកាតេុែ
ភាេចអាយចដទីម្ទីការពារទារកចអាយេមនចឹងទទួលយកការដ្ទានិំងេយារាល។
អនាកដដលមិនទទួលរានប័ែ្ណធានារាោប់រងេុែភាេកនាុងរយៈចេល ៦០ ថ្ងៃចប្កាយចេលចកទីតអាចេចឹងដផ្កចលទីឪេុកមាតា យរ
បេ់េួកចគ េប្មាប់ចេវាកម្មគាពំារេុែភាេកុមារ។(េ័ត៌មានលម្ិតេទីការចេនាទីេំុេូមទំនាក់ទំនងទទីភានា ក់ង្រធានារាោប់រង
េុែភាេរាមអង្គភាេ ប្ករុមការង្រនទីមួយៗ។□
េូមរកសាទុកចេៀវចៅដែនាចំនលះនិងកាតធានារាោ ប់រងេុែភាេកូនអនាកឱ្យរានប្តចឹមប្តរូវ ចៅរាល់ចេលទារកចាក់វាោ ក់សាងំ
ឬចេលចៅ ចមទីលជំងឺយកវាចៅរាមែ្ួន ចដទីម្ទីផតាល់ឯកសារចយាងបុគ្គលិកចេទ្យ។ ជូនេរប្ករុមប្គរួសារអនាកេុែេបបាយនិ
ងេុែភាេល!្
ចបទីកាតធានារាោប់រងេុែភាេទារកមិនអាចចប្បទីរានចទ េូមចប្បទីប្រាេ់បណ្តា ញចេវាកម្មប្បចឹកសាធានារាោប់រងេុ
ែភាេចៅទូរេ័េ្ចលទីតុេូមចុច 0800-030598 ឬ 4128-678 (មិនចារំាច់បដន្ថមចលែកូដតំបន់ចទ)
ទូរេ័េ្ថដប្តរូវបតាូរចៅចលែ 02-4142678  ឬទទីភានា ក់ង្រធានារាោប់រងេុែភាេរាមអង្គភាេប្ករុមការង្រនទីមួយ

ៗចេនាទីេំុកាតជំនួេ។

ទទួលយកេ័្រ៌មានោ៉ងកក់ប្្
ទឹកបដាះម្ាយ្ឺជាអាោរល្បំ្ុ្រស្មាប់ទារក៖��េូមបំចៅទចឹកចោលះមាតា យដល់ ទារករបេ់អនាក(េូមចមទីលទំេ័រ 53-55) ចហទីយផតាល់េុែភាេ
លេ្ប្មាប់ទារកអនាក េុវត្ថិភាេ លូតលាេ់កនាុងបរសិា្ថ នគា្ម នដផសែង។

បេលទារកបទើបនឹងបកើ្រប្កាយ្្រ�ប់បៅ្្ះ៖� បញ្្ក់ថាកូនរបេ់អនាករានទទួលយកចហទីយេិនិត្យរកជំងឺសារធាតុចិញ្ចឹមកនាុងេរ ទីរាង្គមិ
នប្បប្កតទីេទីកំចែទី តរបេ់ទារកចទទីបចកទីត(េូមចមទីលទំេ័រ 56-58) ចហទីយចយាងចៅចលទីការកំែត់អតតាេញ្ញា ែកាតលាមក(េូម
ចមទីលទំេ័រ 20)រាល់ថ្ងៃេចងកាត ចប្បៀបចធៀបេែ៌លាមករបេ់ទារក។ ចប្រៅេទីចនលះទារកអាយុចប្កាម១ឆ្នា បំ្តរូវចជៀេវាងបំចៅទចឹក ឃ្មុ ំ
ចដទីម្ចជៀេវាងការេុលចោយថានា  ំ។

ទារកក៏្ ្ររូវការេិនិ្រ្យសុខភ្េណដរ៖  ការលូតលាេ់របេ់ទារកនិងការវវិឌ្ឍន៍គឺអនុវតតាន៍បនតាជានិនិច្េូមចយាងរាមអាយុេិតចេញរបេ់ទារក
ដែ(ឆ្នា )ំ(ទារកមិនប្គប់ដែេូមដកតប្មរូវអាយុ)ចផ្ៀងផ្្ត់ចោយែ្ួនឯងចៅកនាុងចេៀវចៅដែនាេំទីការវវិឌ្ឍកុមារជា េំខាន់ចលទីអាយុប្គប់វ ័
យ។ដែនាឱំ្យអនាកចប្បទីចេវាកម្មគាពំារេុែភាេកុមារឱ្យរានល។្ចហទីយចប្ជទីេចរ ទីេប្គរូចេទ្យកុមារឬប្គរូចេទ្យប្គរួសារមានា ក់ចដទីម្ទីឆ្្ម កំារពារេុ
ែភាេរបេ់កូន អនុវតតាន៍ការវាយតថម្ច្រចលទីសា្ថ នភាេេុែភាេទារកនិងប្តរួតេិនិត្យការវវិឌ្ឍន៍ ។ េិនិត្យេុែភាេតំណ្ងឱ្យលទ្ធផលថន
ការេិនិត្យបញ្ហា េុែភាេមួយដផនានាចំបទីប្តរូវការការចធវេទីចរាគវនិិចឆេ័យចបាេ់លាេ់ េូមេិចប្គាលះចផសែងចទៀតជាមួយចវជ្បែិ្តចដទីម្ទីទទួលរាន
ដំបូនា្ម នចវជ្សាសេតា។

សូមប្រើបសវាកម្មគាពំារសុខភ្េកុមារឱ្យោនល្៖  ចេលទារកចកទីតមកចេញ១ដែ គួរយកកូនចៅចធវេទីការេិនិត្យេុែភាេចៅមន្ទីរចេទ្យឬគ្ទីនិច
ណ្ដដលមានចេវាកម្មគាពំារេុែភាេកុមារ។បច្ុប្ននាចនលះចេវាេុែភាេជាតិផតាល់ការគាពំារេុែភាេបង្កា រដល់កុមារអាយុចប្កាម៧ឆ្នា ំ
ទទួលរានចេវាកម្មគាពំារេុែភាេកុមារ៧ដង ចេលចវលានិងគចប្មាងេិនិត្យេូមចមទីលទំេ័រ 6-7 អនាកេចងកាតចមទីលសា្ថ នភាេលូតលាេ់
របេ់ទារកឬបញ្ហា ពាក់េ័ន្ធការចិញ្ចឹមបទីរាច់ដ្រកសាចៅផ្លះ។ េុទ្ធដតអាដផនាកកត់ប្រាចៅកនាុងចេៀវចៅដែនាចំនលះមុនចេលចៅជួបប្គរូចេទ្យ 
(ទំេ័រ 22-45)ចដទីម្ទីផតាល់ជាឯកសារចយាងដល់បុគ្គលិកចេទ្យ។

រារាងក្រ់្រាចាក់ថ្នា បំងាកា រ្្ររូវរកសាទុកឪ្យជាក់លាក់ជាអចិថ្រន្យ៍៖  គាពំារេុែភាេកុមារនិទទួលនិងរារាងកត់ប្រាចាក់ថានា បំង្កា ររបេ់ទារក(កាត
ចលឿង ទាញទំេ័រចៅេទីមុែចេៀវចៅដែនា)ំេូមរកសាទុកជាអចិថសនតាយ ៍ថ្ងៃមុែចេលកូនចរៀនបឋមេិកសា ឬចចញចៅចរៀនចៅបរចទេនចឹងត ្
រូវការចប្បទីវា! ប្បេិនចបទីចេៀវចៅដែនាដំដលរានកត់ប្រា រាត់បង់ឬែូចខាតចោយថចដន្យ អនាកអាចចៅមែ្លេុែភាេជិតបំផុតោក់
ពាក្យេំុចចញជា្្មទី។

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខមាលភាព

្្ល់ជូនឪេុកម្ាយ---
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្នលៃឹះថនការគាពំារសុខភ្េរបស់ទារកប្រើ្ួរប្រើបសៀវបៅណែនាសំុខភ្េកុ
មារោ៉ងដូចបមដច?

រាល់ទារកមានា ក់ៗចកទីតមកមានចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារផ្តា ច់មុែ ចដទីម្ទីជួយអនាកកនាុងការកាដា ប់
នូវសា្ថ នភាេេុែភាេទារកចៅចលទីផ្ូវថនការដ្ទាកុំមារ ប្កេួងេុខាភិរាលនិងេុែុមាលភាេ
ទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិរានប្បមូលផតាុ ំគំនិតរបេ់ប្គរូចេទ្យកុមារនិងអនាកជំនាញជាចប្ចទីន ចប្រៅ
េទីចាក់ថានា បំង្កា រនិងកំែត់ប្រាេំខាន់ថនការប្តរួតេិនិត្យេុែភាេ និងផតាល់ចំចែលះដចឹងេុែភាេ
េំខាន់ៗជាចប្ចទីន វាគឺជាចេៀវចៅឯកសារចយាងដដលង្យប្េរួលបំផុតរបេ់អនាក ការដែនាខំា
ងចប្កាមនចឹងជួយអនាកឱ្យចប្បទីចេៀវចៅដែនាចំនលះប្េមទាងំទទួលរានអត្ថប្បចយាជន៍ចប្ចទីនបំផុត 
បចងកាទីតកំែត់ប្រាកំចែទី នដ៏ មានតថម្បំផុតរបេ់ទារក។

● ខលៃឹមស្រថនបសៀវបៅណែនាំ
1. កំែត់ប្រាេុែភាេទារក៖រមួទាងំការដ្ទាទំារកចទទីបនចឹងចកទីតនិងការេិេែ៌នាគចប្មាងបង្កា រ 

កាតមាេេប្មាប់ទារក៩េែ៌ ដែសែចកាងកំចែទី នកុមារ រូបភាេកំចែទី ននិងការវឌិ្ឍន៍ កំែត់ត ្
រា៧ដងេទីការប្តរួតេិនិត្យេុែភាេនិងបង្កា រ ។

2. ឯកសារអប់រេុំែភាេ៖េិនិត្យេមត្ថភាេសាដា ប់និងការវាយតំថលែ្ួនឯង 
េិនិត្យេន្ាក់្្ចឹងប្តគាក កំែត់ប្រាេុែភាេមាត់ចធ្មញនិង 
េុែភាេ្យចុលះការចមទីលចឃទីញចបាេ់។ ល។

3. េ័ត៌មានចាក់ថានា បំង្កា រ៖ការរលំចឹកេទីការប្បរុងប្បយត័នាមុនចេលចាក់វាោ ក់សាងំនិងប្បតិកម្មដដលអាច
ចកទីតមានបន្ាប់េទីការចាក់វាោ ក់សាងំបង្កា រចរាគនិងវធិទីចោលះប្សាយ។ប្បអប់កំែប់ធនធាន៖ទូរេ័
េ្របេ់អង្គភាេទាក់ទងនចឹងការដ្ទាកុំមារនិងវធិទីទំនាក់ទំនង

4. ប្បអប់កំែប់ធនធាន៖ទូរេ័េ្របេអ់ង្គភាេទាក់ទងនចឹងការដ្ទាកុំមារនិងវធិទីទំនាក់ទំនង 

● ្នលៃឹះថនការប្រើបសៀវបៅណែនាំ
1. អនាកអាចអានចេៀវចៅដែនាជំាមុនចដទីម្ទីយល់ចៅមុនចេលទារកចូលចរៀនបឋមេិកសា ថាចតទី

មានចេវាេុែភាេឥតគិតថ្្អវេទីែ្លះនិងកាល វភិាគវគ្គេិកសាេទីចេវាកម្មឧបត្ថម្ភប្រាក់។
2. ចរៀបរាប់េទីប្បចភទថានា បំង្កា រដដលទារកគួរចាក់ កំរតិនិងអាយុកាលថនការចាក់ថានា បំង្កា រចរាគនិង

ទទីរាងំថនការចាក់ថានា បំង្កា រចផសែងៗ និងថានា  ំ បង្កា រពាក់េ័ន្ធនចឹងបប្មាមនិងការប្បរុងប្បយត័នាចំចពាលះ
ប្បតិកម្មដដលអាចចកទីតមានបន្ាប់េទីការចាក់វាោ ក់សាងំ។ចធវេទីការរលំចឹកដល់ដំចែទី រការដ្   រកសា 
ឪេុកមាតា យអាចអានជាមុន ចយាងចៅរាមចេលចវលាចេៀវចៅដែនាអំនាកអាចចាក់វាោ ក់សាងំរា
នទាន់ចេលចវលាកំែត់។ ប្បេិនចបទី ប្គរូចេទ្យវាយតថម្សា្ថ នភាេនិងអនុញ្ញា តិឱ្យទារកទទួល
រានចេវាកម្មដ្ទាបំង្កា រកុមារ ចនាលះអាចប្តរូវរានអនុវតតាន៏កនាុងចេលដតមួយ។

3. រាល់ចេលដដលកូនរបេ់អនាករានេិនិត្យរចួប្តរូវបញ្្ក់ថាចតទីសា្ថ ប័នចវជ្សាសេតារានទទួលកាល
បរចិចឆេទចេវាកម្មទារកដដរឬចទ ចឈា្ម លះ សា្ថ ប័នចវជ្សាសេតានិងលទ្ធផលថនការេិនិត្យប្តរូវរានកត់
ប្រាចៅកនាុងចេៀវចៅដែនា ំកំុចអាយកំែត់ប្រាេុែភាេរបេ់កូនអនាកែវេលះមួយ  ដងច�ទីយណ្!
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ស
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្នលៃឹះថនការគាពំារសុខភ្េរបស់ទារកប្រើ្ួរប្រើបសៀវបៅណែនាសំុខភ្េកុ
មារោ៉ងដូចបមដច?

4. ចៅថ្ងៃធម្មរាចោយចយាងចៅរាមកាលវភិាគអនាកអាចបំចេញចេៀវចៅដែនាអំំេទី
「កំែត់ប្រាឪេុកមាតា យ」និង「រារាងកំែត់ប្រាអប់រេុំែភាេ」 វាជួយផតាល់ជាឯកសារ
ចយាងដ៏េំខាន់េប្មាប់ប្គរូចេទ្យចដទីម្ទីវាយតថម្េុែភាេទារក។ 

5. ចៅចេលចវជ្បែិ្តបញ្ប់ការេិនិត្យេុែភាេរបេ់ទារក ចប្រៅេទីចធវេទីឯកសារជំងឺ ក៏ប្តរូវរានបំចេ
ញចៅកនាុងចេៀវចៅដែនាចំលទីទំេ័រ「កំែត់ប្រាេិនិត្យេុែភាេ」េទីលទ្ធផលថនការចធវេទីចតេតានិ
ងហត្ថចលខា ចដទីម្ទីបដន្ថមកំែត់ប្រាេុែភាេដល់កូនរបេ់អនាក។

6. អំេទីសា្ថ នភាេេុែភាេទូចៅរបេ់ទារកនិងេ័ត៌មានអប់រេុំែភាេនិងធនធា
នរបេ់រោឋា ភិរាលទាក់ទងនចឹងការដ្ទាកុំមារ េូមអនាកចូល អាន《ចេៀវចៅ
ដែនាកំារអប់រេុំែភាេរបេ់កុមារ》ចនាលះនចឹងអាចរកចចម្ទីយចឃទីញចហទីយ!

ចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារកត់ប្រាការលូតលាេ់របេ់ទារកបនតាិចមដាងៗ េិតជា
េបបាយរ ទីករាយណ្េ់ដដលកុមារប្គប់រូប អាចមានចេៀវចៅដែនាេុំែភាេផ្តា ច់មុែមួ
យកបាលចាប់រាងំេទីចទទីបចកទីតរហូតដល់បឋមេិកសា។វារានកត់ប្រាេទីការយកចិតតាទុកោក់
និងការេចងកាតយាោ ងលម្ិតរបេ់អនាកចំចពាលះកូនៗ និងការយកចិតតាទុកោក់របេ់បុគ្គលិកចេ
ទ្យ ដូចចនាលះេូមចប្បទីវាឱ្យរានប្តចឹមប្តរូវនិងរកសាទុកឱ្យរានប្តចឹមប្តរូវ ចធវេទីជាអំចណ្យដំបូងបន្ា
ប់េទីទារកធំច�ទីង ចហទីយវាក្ាយជាេរជ័យដល់េុែភាេទារក។
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គន្ចឹលះថន ការគាពំារេុែភាេ របេ់ទារក 2
រារាងកាលវភិាគគប្មងចេវានិងប្រាក់ឧបត្ថម
ទារក 6
រារាងកំែត់ប្រាសា្ថ នភាេកំចែទី តទារក 8
រារាងកំែត់ប្រាកំចែទី តទារក 9
គុែភាេេន្េសែន៍រាងកាយថនការលូតលាេ់រ
បេ់កុមារ (BMI)  10
រូបភាេដែសែចកាងកំចែទី នថនការលូតលាេ់កុមារ
 11
កាតមាេេប្មាប់ទារក៩េែ៌ 20
ការយល់ដចឹងេទីការេ្លះបំេង់ប្បមាត់ 21
ចទទីបចកទីតដល់២ដែ 22
2 ដល់ 4 ដែ 25
4 ដល់ 10 ដែ 28
10 ដែដល់ 1 ឆ្នា កំន្លះ  32
1 ឆ្នា កំន្លះដល់ 2 ឆ្នា  ំ 35
2 ឆ្នា ដំល់ 3 ឆ្នា  ំ 38
3 ឆ្នា ដំល់ 7 ឆ្នា  ំ 41
ប្កាហវេកិថនការលូតលាេ់មិនប្បប្កតទី 45

ការរលំចឹកឪេុកមាតា យប្បការប្បរុងប្បយត័នាកនាុងការចា
ក់ថានា បំង្កា រ 68
ចាក់ថានា បំង្កា រទាន់ចេល គា្ម នការប្េរួយរារម្ភអំេទី
េុែភាេទារកតូច 74
សា្គ ល់េទីវាោ ក់សាងំបង្កា រ ចំណ្យប្រាក់បង់ផ្្ល់ 
ែ្ួន 76
េត៌មានចលទីBCG 78
រារាងកំែត់ប្រាការេិនិត្យរលាកច្្ទីមB 80

លិែិតបញូ្នការវាយតថម្ការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ 81
□មកលវភិគធម□តរូបភេជាបន□ថនករវវិឌ្ឍន៍កុមរ
្□ 82
ចតទីកុមារចទទីបនចឹងចកទីតេញ្្តិបរចទេ 
ដដលចកទីតចៅថតវាោន់ ចតទីប្តរូវចធវេទីដបបបទកាតសានា ក់
ចៅេប្មាប់ជនបរចទេយាោ ងដូចចមតាច 83

ចប្បទីឱ្យរានលច្េៀវចៅធនាគារេុែភាេ 46
គន្ចឹលះថនការដ្ទាទំារកចទទីបចកទីត្្មទី 47
ការបំចៅកូនចោយទចឹកចោលះ ការហាត់ប្រាែរប 
េ់ មាតា យ េុែភាេទារក 53
េិនិត្យរកជំងឺសារធាតុចិញ្ចឹមកនាុងេរ ទីរាង្គមិនប្បក ្
រតទីេទីកំចែទី ត របេ់ទារកចទទីបចកទីត 56
េិនិត្យេន្ាក់្្ចឹងប្តគាកប្តរូវការមុន 59
េិនិត្យេមត្ថភាេសាដា ប់ 60
វាយតថម្ែ្ួនឯងចៅចលទីចសាតវញិ្ញា ែរបេ់ទារ
កនិងកុមារ  61
មូលោឋា នប្គចឹលះថនេុែភាេដភនាក 62
រារាងេិនិត្យេុែភាេដភនាក 65
កំែត់ប្រាេុែភាេមាត់និងេចធ្មញថប្េទារក 66
េទីរយកេទីរចទ ចាប់េទីេុែភាេចធ្មញ 67

បសៀវបៅសុខភ្េណែនាមំា្ិរកា�

កំែ្រ់្រាសុខភ្េទារក េ័្រ៌មានចាក់ថ្នា បំងាកា រ

ឧបសម្័ន្ធ

ឯកស្រអប់រសំុខភ្េ

កំណ
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ស
ុខភា

ពទា
រក

បស
ៀវបៅ

ស
ុខភ្

េណែ
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បសៀវបៅណែនាកំារអប់រសំុខភ្េ�មា្ិរកា

ចេកានចលែកូដQRចៅចលទីទូរេ័េ្ថដរបេ់
អនាកចហទីយបញូ្ល“ចេៀវចៅដែនាេុំែ
ភាេកុមារចអ�ចិប្តរូនិច”ចដទីម្ទីទទួលរា
នេ័ត៌មានេតាទីេទី“ចំែុចេំខាន់ថនការអប់រ ំ
េុែភាេ”និង“ប្បអប់កំែប់ធនធាន” ។

ទារក ្នលៃឹះសុខភ្េ

្នលៃឹះសុខភ្េ ្រអប់កំែប់ធនធាន

ជទី វិ្រនិងការស្កល្បង្រូចៗ

‧ ផ្ដា ជូំនចំចពាលះឪេុកមាដា យ្្មទីចថា្ម ង
‧ ការដកតប្មរូវចិតតារបេ់ឪេុកមាតា យ
‧ ជូនចំចពាលះឪេុកមាដា យចពាលះមាោ យចមមាោ យ
‧ ជូនចំចពាលះឪេុកមាដា យផតាល់កំចែទី តកូនចប្ចទីន
‧ កូនប្បរុេកូនប្េទីប្េលាញ់ថានា ក់្នាមដូចគានា
‧ គន្ចឹលះដ្រទាកុំមារមិនប្គប់ដែចៅកនាុងផ្លះ
‧ បញហា ដដលអនាកយកចិតតាទុកោក់ចលទីប្គប់វយ័

‧ ការចរៀបចំមុនចេលចូលចរៀនបឋមេិកសានិងការេិនិត្យ 
េុែភាេមុនចេលចូលសាលា

‧ ជមងៃឺកុមារទូចៅ និងដំចណ្លះប្សាយ
‧ ឈរឺមួលចពាលះចវៀន
‧ មិនបោលះពាល់វ ទីរ ោុេចពាលះចវៀន
‧ ដំចណ្លះប្សាយប្តចឹមប្តរូវចេលប្គរុនចរៅដា
‧ េយារាលកនាុងដំណ្ក់កាលដំបូងមានប្បេិទ្ធិភាេែ្ពេ់

‧ វធិានថនការបដន្ថមចំែទី អាហាររង
‧ សារធាតុចិញ្ចឹមកនាុងមហាូបអាហារដដលវយ័ទារកនិង
‧ វយ័កុមារប្តរូវប្េរូបយកជាចរៀងរាល់ថ្ងៃ
‧ ចគាលការែ៍ថនការការពារការចលទីេទមងៃន់និងការធាត ់

របេ់កុមារ

‧ អាេ័យោឋា ននិងទូរេ័េ្ការយិាល័យេុខាភិរាលរដ ្
ឋា ភិរាលកនាុងតំបន់

‧ លិែិតយល់ប្េមចេវារាមោនកុមារមិនប្គប់ដែ
‧ េ័ត៌មានទំនាក់ទំនងមជ្ឈមែ្លេហការវាយតថម្ 

ការវវិឌ្ឍន៍របេ់ប់កុមារ
‧ មជ្ឈមែ្លការបញូ្នបតាូរចៅនិងផតាល់ដំែចឹ ងកនាុងការ 

វវិឌ្ឍន៍យតឺរបេ់កុមារ
‧ េ័ត៌មានទាក់ទងនចឹងេុែមាលភាេ
‧ អាេ័យោឋា ននិងទូរេ័េ្ទំនាក់ទំនងមន្ទីរេង្គមកិច្រដ ្

ឋា ភិរាលកនាុងតំបន់
‧ ចលែទូរេ័េ្និងចវបសាយដដលមានភាេង្យប្េរួល 

ដំចណ្លះប្សាយកនាុងសា្ថ នភាេអាេននា
‧ រារាងេចងខេបថនវធិានការែ៍េុែុមាលភាេដ្ទាកុំមារ 

របេ់រោឋា ភិរាលថានា ក់ចលទី

‧ បែដាុ លះទម្ាប់រេ់ចៅប្បកបចោយភាេេកម្ម
‧ ចតទីអនាកដចឹងអវេទីែ្លះអំេទីេុែភាេមាត់ចធ្មញ
‧ អំណ្នប្គរួសារ
‧ មានទម្ាប់លក្ារចដក
‧ វធិទីបង្កា រជមងៃឺស្ាប់មួយរចំេចរបេ់កុមារ
‧ ការពារការរងរបួេចោយថចដន្យ
‧ ដំចណ្លះប្សាយបន្ាន់ចេលមានរបួេរលាកនិងរបួេ 

ចោយសារហា្គ េ
‧ ដែសែទូរេ័េ្ការពារ
‧ ច្ទីប‧កូនេម្ាញ់-ជួយឲ្យកូនចាកឆ្ងៃ យេទីអំចេទីហងិសា

កនាុងប្គរួសារ
‧ លាកន្បទចឹកចនាម ហវេចឹកហាត់ចូលបង្គន់
‧ ប្គរួសារគា្ម នដផសែងរារ ទី
‧ ការេិតអំេទីដផសែងរារ ទីទទី២និងដផសែងរារ ទីទទី៣

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

បស
ៀវបៅ

ណែ
នា
កា
រអប់រសំ

ុខភ្
េ�មា

្រកា
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

កាលវិភ្្ឧប្រថាម្ភ្រាក់ អាយុណដលោនណែនាំ ្ប្មាងបសវាកម្ម

ចកទីតរានកនាុង 6 ថ្ងៃ ទារកចទទីបចកទីត ចកទីតរានកនាុង 6 ថ្ងៃ

ការេិនិត្យរាងកាយ ៖ 
កំេេ់ ទមងៃន់ ទំហកំបាល សា្ថ នភាេអាហារូបត្ថម្ភ 
ដផនាកខាងចប្រៅទូចៅ កបាល ដភនាក ប្តចចៀក ប្ចមុលះ 
មាត់ ក ចបលះដូង ចពាលះ ប្បោប់បនតាេូជនិងរន្ធគូ្ 
អវយវៈ(រមួទាងំការេិនិត្យប្តគាក) 
ដេ្កនិងេិនិត្យប្បេ័ន្ធប្បសាទ។
ចេវាកម្មេិនិត្យ ៖ 
ការេិនិត្យទារកចទទីបចកទីតេទីជំងឺសារធាតុចិញ្ចឹមកនាុងេរ ទីរាង្គមិនប្ប
ប្កតទីេទីកំចែទី ត(ចកទីតចេញ៤ 48 ចមាោ ង)េិនិត្យការសាតា ប់របេ់ទា
រកចទទីបចកទីត។ 

ចទទីបចកទីតដល់ 
2 ដែ

ចលទីកទទី 1  1 ដែ

ការេិនិត្យរាងកាយ ៖ 
កំេេ់ ទមងៃន់ ទំហកំបាល សា្ថ នភាេអាហារូបត្ថម្ភ 
ដផនាកខាងចប្រៅទូចៅ ប្បប្េទីដភនាក ប្បតិកម្មចេលលឺេចម្ង ដ្បមាត់ 
េចម្ងរខំានចបលះដូង ក្ន េងសាវេ េលូនចូលកនាុងប្បោប់បនតារ 
េូជការេិនិត្យប្តគាក។
សា្ថ នភាេបញុ្កចំែទី  ៖ វធិទីបញុ្កចំែទី ។
ប្តរួតេិនិត្យការវវិឌ្ឍន៍ ៖ ប្បតិកម្មភាញ ក់ ចំណ្រំកចមទីលវត្ថុ។

2 ដែដល់ 4 ដែ ចលទីកទទី 2 2 ដែដល់ 3 ដែ

ការេិនិត្យរាងកាយ ៖ 
កំេេ់ ទមងៃន់ ទំហកំបាល សា្ថ នភាេអាហារូបត្ថម្ភ 
ការប្តរួតេិនិត្យទូចៅ រន្ធប្បប្េទីដភនាកនិងេមត្ថភាេចមទីលេ
អត់ប្េិចដភនាក ច្្ទីមនិងលំដេងរ ទីកធំ េិនិត្យេន្ាក់ប្តគាក 
េចម្ងរខំានចបលះដូង។
សា្ថ នភាេបញុ្កចំែទី  ៖ វធិទីបញុ្កចំែទី ។
ប្តរួតេិនិត្យការវវិឌ្ឍន៍ ៖ 
ចងទីបកបាល លារាតថដ ញញចឹមោក់ចគឯង។

4 ដែដល់ 10 ដែ ចលទីកទទី 3 4 ដែដល់ 9 ដែ

ការេិនិត្យរាងកាយ ៖ 
កំេេ់ ទមងៃន់ ទំហកំបាល សា្ថ នភាេអាហារូបត្ថម្ភ 
ការប្តរួតេិនិត្យទូចៅ រន្ធប្បប្េទីដភនាកនិង 
េមត្ថភាចមទីលេអត់ប្េិចដភនាក េិនិត្យេន្ាក់ប្តគាក ក្ន េង
សាវេ េលូនចូលកនាុងប្បោប់បនតាេូជ មានប្បតិកម្មចេលលឺេំច�ង 
េចម្ងរខំានចបលះដូង េិនិត្យប្កអូមមាត់។
សា្ថ នភាេបញុ្កចំែទី  ៖ វធិទីបញុ្កចំែទី  បដន្ថមអាហាររង
ប្តរួតេិនិត្យការវវិឌ្ឍន៍ ៖ 
ចចលះប្កឡាប់លូកថដយកវត្ថុអវេទីមួយចាប់អារម្មែ៍ជាមួយេំ
ច�ងចចលះយកថដចាប់យក កដនសែងដដលប្គបចលទីមុែចចញ 
(៤ដល់៨ដែ) ចចលះវារ ចរាងឈរ អាចបចញ្ញមតិ"លាចហទីយ" 
ចចលះបចញ្ញេំច�ង បោ+ា មោ+ា (៨ដល់៩ដែ) ។
* ចធ្មញមានសារជាតិហវេ្ុយអូរ ទីដ៖រាល់កន្លះ ឆ្នា 1ំ ដង ។□

កាលវិភ្្និង្ប្មាងបសវាកម្ម្រាក់ឧប្រថាម្ភការពារសុខភ្េកុមារកំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

កា
ល
វិភ្

្និង្ប្មា
ងបស

វាកម្ម្រា
ក់ឧប្រថាម្ភកា

រពា
រស

ុខភ្
េកុមា

រ
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ក្រស
ួងសុ
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ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

កាលវិភ្្ឧប្រថាម្ភ្រាក់ អាយុណដលោនណែនាំ ្ប្មាងបសវាកម្ម

10 ដែដល់ 1 
ឆ្នា កំន្លះ

ចលទីកទទី 4 10 ដែដល់ 1 ឆ្នា កំន្លះ

ការេិនិត្យរាងកាយ ៖ 
កំេេ់ ទមងៃន់ ទំហកំបាល សា្ថ នភាេអាហារូបត្ថម្ភ 
ការប្តរួតេិនិត្យទូចៅ ទទីរាងំដភនាក រន្ធប្បប្េទីដភនាក 
ក្ន េងសាវេ េលូនចូលកនាុង ប្បោប់បនតាេូជ 
មានប្បតិកម្មចេលលឺេំច�ង េចម្ងរខំានចបលះដូង 
េិនិត្យប្កអូមមាត់។
សា្ថ នភាេបញុ្កចំែទី  ៖ អាហាររ ចឹង។
ប្តរួតេិនិត្យការវវិឌ្ឍន៍ ៖ ឈរហនាចឹង  ចរាងចដទីរ ប្មាមថដកាន់វត្ថុ 
សាដា ប់យល់ពាក្យង្យៗ។
* ចធ្មញមានសារជាតិហវេ្ុយអូរ ទីដ ៖ រាល់កន្លះឆ្នា 1ំ ដង ។

1 ឆ្នា កំន្លះដល់ 
2 ឆ្នា ំ

ចលទីកទទី 5 1 ឆ្នា កំន្លះដល់ 2 ឆ្នា ំ

ការេិនិត្យរាងកាយ ៖ 
កំេេ់ ទមងៃន់ ទំហកំបាល សា្ថ នភាេអាហារូបត្ថម្ភ 
ការប្តរួតេិនិត្យទូចៅ ទទីរាងំដភនាក□ប្តរូវរាងំដភនាកចធវេទីចតេតាសាកចដទី
ម្ទីេិនិត្យជំងឺដភនាកអន់ចោយជំរាល□កញ្ក់ដភនាក រន្ធប្បប្េទីដភនាក 
មានប្បតិកម្មចេលលឺេំច�ង េិនិត្យប្កអូមមាត់។សា្ថ នភាេបញុ្
កចំែទី ៖អាហាររ ចឹង។
សា្ថ នភាេបញុ្កចំែទី  ៖ ចំែទី អាហារជាតិដដក។
ប្តរួតេិនិត្យការវវិឌ្ឍន ៍៖ 
ចចលះចដទីរ ថដកាន់ដេងទចឹក ចធវេទីកាយវកិាររាម 
ចចលះនិយាយពាក្យមួយមាោ ត់ 
ដេវេងយល់េទីការបង្ហា ញថនភាសានិយាយ បង្ហា ញនូវកាយវកិារ 
ដចករដំលកនូវរបេ់គួរចអាយចាប់ អារម្មែ៍ យករបេ់ចប្បទីប្រាេ់
ជំនួេប្បោប់ចលង។
* ចធ្មញមានសារជាតិហវេ្ុយអូរ ទីដ ៖ រាល់កន្លះឆ្នា 1ំដង។

2 ឆ្នា ដំល់ 3 ឆ្នា ំ ចលទីកទទី 6 □□□□□□□□2 ឆ្នា ដំល់ 3 ឆ្នា ំ

ការេិនិត្យរាងកាយ ៖ 
កំេេ់ ទមងៃន់ សា្ថ នភាេអាហារូបត្ថម្ភ ការប្តរួតេិនិត្យទូចៅ 
េិនិត្យដភនាក េចម្ងរខំានចបលះដូង េិនិត្យប្កអូមមាត់។
ប្តរួតេិនិត្យការវវិឌ្ឍន៍ ៖ ចចលះរត់ ចោលះដេ្កចជទីង 
កាន់ប៊ិកគូេវាេ និយាយចឈា្ម លះដផនាកថនរាងកាយ។
* ចធ្មញមានសារជាតិហវេ្ុយអូរ ទីដ ៖ រាល់កន្លះឆ្នា 1ំដង។

3 ឆ្នា ដំល់ចប្កាម 
7 ៧ឆ្នា ំ

ចលទីកទទី 7
3 ឆ្នា ដំល់ចប្កាម 

7 ៧ឆ្នា ំ

ការេិនិត្យរាងកាយ ៖ 
កំេេ់ ទមងៃន់ សា្ថ នភាេអាហារូបត្ថម្ភ ការប្តរួតេិនិត្យទូចៅ េិ
និត្យដភនាក□ប្តរូវចធវេទីចេតាចរ ោអូឪ្យរាត់រាយែ្លះ□េចម្ងរខំានចបលះដូង 
ប្បោប់បនតាេូជ េិនិត្យប្កអូមមាត់។
ប្តរួតេិនិត្យការវវិឌ្ឍន៍ ៖ 
ចចលះចលាត ចចលះអង្គុយចចាងចហាង គូេរាងជារងវេង់ ចបទីកចេៀវចៅ 
ចចលះនិយាយចឈា្ម លះរបេ់ែ្ួនឯងយល់ដចឹងចេលនិយាយ
ដែនាបំចញ្ញមតិរាមរយលះកាយវកិារនិយាយរានចបាេ់ 
ចចលះដបងដចករូបរាងឬេែ៌។
* ចធ្មញមានសារជាតិហវេ្ុយអូរ ទីដ ៖ រាល់កន្លះឆ្នា 1ំដង។
※ ចធ្មញមានសារជាតិហវេ្ុយអូរ ទីដ ប្បតិបតតាិចោយទនតាចេទ្យ

*ចធ្មញមានសារជាតិហវេ្ុយអូរ ទីដ ប្បតិបតតាិចោយទនតាចេទ្យ

កាលវិភ្្និង្ប្មាងបសវាកម្ម្រាក់ឧប្រថាម្ភការពារសុខភ្េកុមារ កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

កា
ល
វិភ្

្និង្ប្មា
ងបស

វាកម្ម្រា
ក់ឧប្រថាម្ភកា

រពា
រស

ុខភ្
េកុមា

រ
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

រូប្្រទារក/ស្នា ម្ដិ ្រោ្របជើ ង

រារាងកំែ្រ់្រាស្ថា នភ្េកំបែើ ្រទារក

□□ រានបញ្្ក់「មាតា យរានេិនិត្យចមទីលចបរាសេតាិបតូកូក」លទឋាផល(េូមចមទីលចេៀវចៅេុែភាេមារា)
＊ □ ការេិនិត្យជំងឺជាក់លាក់និងលទ្ធផល េូមកត់ប្រាចលទីទំេ័រមុែថនកាតបត់ចលឿងរបេ់រារា

ងកំែត់ប្រាេិនិត្យទារកចទទីបចកទីត

ចវលាទារកចកទីត៖_______ ឆ្នា  ំ______ ដែ ______ ថ្ងៃ ______ ចមាោ ង ______ នាទទី
ចំនួនេរាតា ហ៍ថនការមានថផ្ចពាលះ៖_____ េរាតា ហ៍ 
កាលបរចិចឆេទេប្មាល៖_____ ឆ្នា  ំ_____ ដែ _____ ថ្ងៃ
រចបៀបថនការេប្មាល៖
□ េប្មាលដបបធម្មជាតិ □ េុញញាកាេបឺតប្េរូប □□ វលះចពាលះេប្មាល
េិន្ុអាប់ហា្គ  Apgar ៖ 1នាទទី_________________  5នាទទី_________________
ទមងៃន់ __________________ ប្កាម  កំេេ់ ___________________ េង់ទទីដមោប្ត
ទំហកំបាល_____________េង់ទទីដមោប្ត  ទំហបំ្ទរូង ________________ េង់ទទីដមោប្ត

សា្ថ ប័នចវជ្សាសេតាេប្មាល៖

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

រា
រាងកំែ

្រ់្រា
ស្
ថានភ្

េកំបែ
ើ ្រទា

រក
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

កំែ្រ់្រាកំបែើ ន

កាលបរបិចឆេទេិនិ្រ្យ អាយុ ្រណវង/កំេស់ ទំងន់ ទំ�ំកបាល

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

                  ឆ្នា ំ
       ដែ         ថ្ងៃ

         អាយុ
           ដែ       េង់ទទីដមោប្ត         គទី�ូប្កាម

             
េង់ទទីដមោប្ត

កូនចកទីតមិនប្គប់ដែមិនចេញអាយុ 3 ឆ្នា គំួរដតរាប់ចាប់ចផតាទីមេទីកាលបរចិចឆេទេប្មាល(ចពាលគឺរានដក
តប្មរូវអាយុ)
េមា្គ ល់ៈេូមចមទីលចេៀវចៅដែនាអំប់រេុំែភាេកុមារ។

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

កំែ
្រ់្រា

កំបែ
ើ ន
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

្រួបលខ�BMI��=�ទំងន់�( ទ្ី�ូ្កាម)�/�កម្ស2់�(ណម៉្្រកាបរ)៉

មិនដូចស្ងដ់ារមនុស្សបេញវយ័បទ!

ការេិេែ៌នា៖
1.  តថម្ដដលរានផដាល់អនុសាេន៍គឺចយាងរាម ការកំែត់ប្បកាេថនលទ្ធផល 

ប្សាវប្ជាវ របេ់ចវជ្បែិ្តឈចឹនថវចទទីនិងចវជ្បែិ្តចាងំចមោហួយចៅឆ្នា  ំ2010។
2.  0-5ឆ្នា ថំនទទីរាងំរាងកាយ គឺចយាងរាមអង្គការេុែភាេេិភេចលាក□WHO□

ប្បកាេរបេ់□េដាង់ោេតាទីេទីការលូតលាេ់េប្មាប់ទារក និងកុមារតូចអនតារជាតិ□។
3.  5-7ដផនាកថនចំនុចរមួ គឺជាចេចកតាទីចយាងថននិនានា ការអង្គការេុែភាេេិភេចលាក 

WHO BMI បង្ហា ញ ទិននាន័យេទីរដផនាកមុនចេលបញូ្លគានា ។
4.  7-18៨ឆ្នា ថំនទទីរាងំរាងកាយ ដែសែចកាងេតាង់ោ គឺចយាងរាម ឯកសារេិនិត្យឆ្នា  ំ

1997 ចៅចកាលះ ថតវាោន់និងតំបន់ថតណ្នកាយេម្ទារបេ់េិេសែសាលាបឋម 
និងមធ្យមេិកសា(រត់ ចដទីរ គិតជាដមោប្ត ឈរប្តង់ចលាតចមាងៃ យ អង្គុយបត់ែ្ួន 
ចៅមុែេិន្ុចធវេទីចតេតា ទាងំ៤ប្បការថនករែទី ដដលមានតថម្ជា ភាគរយករែទី ប្បចេទីរ 
ជាងភាគរយ ២៥)ឯកសាររកចឃទីញ។

្រកាសបៅថ្ងៃទទី�១១�ណខមិ្ុនាឆ្នា �ំ១០២

្ុែភ្េសន្ស្សន៍រាងកាយថនការលូ្រលាស់របស់កុមារ�(BMI)កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

្ុែ
ភ្
េស

ន្ស
្សន៍រាងកា

យ
ថនកា

រល
ូ្រលា

ស
់របស

់កុមា
រ�(B

M
I)
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

　　រូបភាេដែសែចកាងកំចែទី នថនការលូតលាេ់កុមារជាភាគរយរមួមាន ប្បដវងែ្ួន/កម្ពេ់ ទមងៃន់និងរងវេង់ 
កបាលបទីប្បចភទថនការចង្ុលបង្ហា ញកំចែទី ន ដបងដចកជាកំដែកុមារានិងកំដែកុមារ ទី។ចៅចលទីរូបភាេ 
ដែសែចកាងកំចែទី នកុមារមាន ដែសែចកាងភាគរយ៥ដែសែគឺ ទទី 97, 85, 50, 15, 3 ។

　　កំចែទី នតួចលែរបេ់ទារកធ្ាក់ចុលះចៅចចន្ាលះេទី 3-97 ភាគរយគឺេុទ្ធដតចាត់ទុកថា ធម្មរា ចបទីកំចែទី នតួ
ចលែរបេ់ទារកចលទីេេទី៩៧ភាគរយ (ដូចរូបខាងចលទីចំនុចB) ឬទាបជាង៣ភាគរយ (ដូចរូបខាងចលទីចំែុច 
C) ចនាលះគឺអាចមានករែទី ែ្ពេ់ឬទាប!  ចលទីេេទីចនលះចទៀត កុមារមានការរ ទីកលូតលាេ់ជានិរនតា 
ចលទីកដលងដតេចងកាតចមទីល ដែសែចកាងធ្ាក់ចុលះរបេ់ទារកវយ័ដតមួយ ចប្រៅេទីចនលះដែសែបនតាកំចែទី នក៏គួរដតប្តរូវរាន 
អនុវតតាន៏រាមនិនានា ការថនដែសែ ចកាងកំចែទី ន (ដូចរូបខាងចលទី ចំែុចA→ចំែុចD) ។ ប្បេិនចបទីចេលែ្ពេ់ជា
ងឬទាបជាងេទីរដែសែចកាង (ដូចរូបខាងចលទីចំែុចAដល់ចំែុចEឬចំែុចAដល់ចំែុចF)តប្មរូវឱ្យមានការេិ
និត្យវាយតថម្េទីប្គរូចេទ្យ!

‧អាយុ 0-5 ឆ្នា ថំនរូបកំចែទី នដែសែចកាង នាយកោឋា នថនអង្គការេុែភាេេិភេចលាករានប្បកាេឲ្យចប្បទីទូទាងំេិភេចលាកចំចពាលះកុ
មារអាយុ០-៥ឆ្នា នូំវរូបកំចែទី នដែសែចកាងដដល មាន លកខេែៈេតាង់ោ។កនាុងចគាលបំែងកិច្េហប្បតិបតតាិការ្្ងដដន។ការចេ៊ទីប
អចងកាតសា្ថ នភាេលូតលាេ់របេ់កុមារកនាុងការបំចៅកូនចោយទចឹកចោលះមាដា យនិងការលូតលាេ់ដដលមានបរសិា្ថ នេុែភាេល ្អាច 
ចជៀេ វាងការយល់ប្ច�ថំាការបំចៅកូនចោយទចឹក ចោលះមាដា យនាឲំ្យ ែវេលះ ទមងៃន់ ។

‧អាយុ 5-7 ឆ្នា ថំនរូបកំចែទី នដែសែចកាងចោយចប្បទីប្រាេ់លទ្ធផលថនការប្សាវប្ជាវចៅឆ្នា  ំ2010 របេ់សាសសាតា ចារ្យឈចឹនថវចទទី ចប្បទីអាយុ 
0-5 ឆ្នា ថំនរូបកំចែទី នដែសែចកាងរបេ់ អង្គការេុែ ភាេេិភេចលាកការបនតាដល់អាយុ 7-18 ឆ្នា ថំនកុមារថតវាោន់គឺអាប្េ័យចលទី 
កាយេម្ទានកំែត់កំចែទី នេតាង់ោរចោយចយាងរាមនិនានា ការអង្គការេុែភាេេិភេចលាកBMIចយាង រាមគំនូរអាយុ 5-7 
ឆ្នា ថំនរូបកំចែទី នដែសែចកាង។

‧រូបភាេដែសែកំចែទី នចកាងកុមារ ជាភាគរយរមួមាន ប្បដវងែ្ួន/កម្ពេ់ ចៅអាយុ២ឆ្នា  ំ ថនដែសែចកាងមានភាេែុេគានា  មូលចហតុជា
ចម្ងគឺការវាេ់ប្បដវងែ្ួន/កម្ពេ់ ចោយ ចប្បទីវធិទីសាសេតា ែុេគានា ។មុន២ឆ្នា គឺំជាការវាេ់ប្បដវងែ្ួនទារកចដកផ្ងៃ  ចប្កាយ ២ឆ្នា គឺំ 
ជាការវាេ់កម្ពេ់ឈរប្តង់។

‧លទ្ធផលថនការេិនិត្យគឺេប្មាប់ជាឯកសារចយាងដតបោុចណ្្ណ លះ ប្បេិនចបទីេងសែយ័ ចំចពាលះកំចែទី នលូតលាេ់ េូមទាក់ទងចៅប្គរូចេ
ទ្យកុមារឬប្គរូចេទ្យដផនាកប្ករុមប្គរួសារ។

ជាទារក្រុស�អាយុ១,៥�ណខមានទំងន់�៥ ទ្ី�ូ្កាមជាឧទា�រែ៍៖
1
2
3
4

[អាយុ]  អាយុ 1.5 ដែបនតាច�ទីងចលទី។

[ទំងន់]  5 គទី�ូប្កាមបនតាចំចហៀងកាត់ទទចឹង។

ចំែុចប្បេេវេថន  [អាយុ]  និង  [ទំងន់]  គឺចំែុចចអA។

ឯកសារចយាងតួចលែដែសែចកាងជាភាគរយខាងសាដា  ំរានចឃទីញទំងន់  [ទទី 50 ថនទទីរាងំភាគរយ]  
រានន័យថា 100 នាក់ កនាុងចំចណ្មទារកប្បរុេមានអាយុដូចគានា ប្បដហលេ្ថិតកនាុងចលែចរៀងទទី 50 ថនទមងៃន់។
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ទំងន់ (គទី�ូប្កាម)
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០ដល់៧ឆ្នា �ំណ្នទទី្ិ្រជាភ្្រយថនការលូ្រលាស់

បកើ្រ 1�ឆ្នា ំ 2�ឆ្នា ំ 3�ឆ្នា ំ

្រណវង/កំេស់
(ស

ងទ់ទី ណម៉្្រ)

បកើ្រ 1�ឆ្នា ំ 2�ឆ្នា ំ 3�ឆ្នា ំ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

រូបភ្
េណខ្សបកា
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ើ នថនកា
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រ�(បក្មង្រុស
)
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4�ឆ្នា ំ 5�ឆ្នា ំ 6�ឆ្នា ំ ្រួបលខជាភ្្រយ
្រណវង/កំេស់

(ស
ងទ់ទី ណម៉្្រ)

4�ឆ្នា ំ 5�ឆ្នា ំ 6�ឆ្នា ំ ្រួបលខជាភ្្រយអាយុ(ណខ/ឆ្នា )ំ

កំែ
្រ់្រា

ស
ុខភ្

េទា
រក

រូបភ្
េណខ្សបកា

ងកំបែ
ើ នថនកា
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ូ្រលា

ស
់កុមា

រ�(បក្មង្រុស
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០ដល់៧ឆ្នា �ំណ្នទទី្ិ្រជាភ្្រយថនការលូ្រលាស់
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បកើ្រ 1�ឆ្នា ំ 2�ឆ្នា ំ 3�ឆ្នា ំ

បកើ្រ 1�ឆ្នា ំ 2�ឆ្នា ំ 3�ឆ្នា ំ
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រ�(បក្មង្រុស
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ទំ�
ំកបាល

(ស
ងទ់ទី ណម៉្្រ)

ទំងន់(
ទ្ី �
ូ )
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4�ឆ្នា ំ 5�ឆ្នា ំ 6�ឆ្នា ំ ្រួបលខជាភ្្រយ

4�ឆ្នា ំ 5�ឆ្នា ំ 6�ឆ្នា ំ ្រួបលខជាភ្្រយអាយុ(ណខ/ឆ្នា )ំ

កំែ
្រ់្រា

ស
ុខភ្

េទា
រក

រូបភ្
េណខ្សបកា

ងកំបែ
ើ នថនកា

រល
ូ្រលា

ស
់កុមា

រ�(បក្មង្រុស
)

ទំងន់(
ទ្ី �
ូ )
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០ដល់៧ឆ្នា �ំណ្នទទី្ិ្រជាភ្្រយថនការលូ្រលាស់

បកើ្រ 1�ឆ្នា ំ 2�ឆ្នា ំ 3�ឆ្នា ំ

្រណវង/កំេស់
(ស

ងទ់ទី ណម៉្្រ)

បកើ្រ 1�ឆ្នា ំ 2�ឆ្នា ំ 3�ឆ្នា ំ

កំែ
្រ់្រា

ស
ុខភ្

េទា
រក

រូបភ្
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ងកំបែ
ើ នថនកា
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4�ឆ្នា ំ 5�ឆ្នា ំ 6�ឆ្នា ំ ្រួបលខជាភ្្រយ
្រណវង/កំេស់

(ស
ងទ់ទី ណម៉្្រ)

4�ឆ្នា ំ 5�ឆ្នា ំ 6�ឆ្នា ំ ្រួបលខជាភ្្រយអាយុ(ណខ/ឆ្នា )ំ

កំែ
្រ់្រា

ស
ុខភ្

េទា
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រូបភ្
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០ដល់៧ឆ្នា �ំណ្នទទី្ិ្រជាភ្្រយថនការលូ្រលាស់
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4�ឆ្នា ំ 5�ឆ្នា ំ 6�ឆ្នា ំ ្រួបលខជាភ្្រយ
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ឪេុកមាតា យជាទទីប្េឡាញ់៖
េូមចប្បៀបចធៀបេែ៌លាមករបេ់ទារកចនលះបន្ាប់េទីទារកចាប់កំចែទី តចៅចលទី
『ប័ែ្ណលាមកទារក』ចហទីយវាយតថម្ចោយប្បរុងប្បយត័នាចំចពាលះចរាគខាន់ចលឿង របេ់ទារក 
ប្បេិនចបទីអនាករកចឃទីញទារកមាន សា្ថ នភាេដូចខាងចប្កាម៖
1.  ចៅថ្ងៃទទី១៤ថនកំចែទី តទារកជមងៃឺខាន់ចលឿងចៅដតបនតាមិន្យចុលះ 

(ដភនាកេែ៌េេ័ទ្ធចលឿង)
2.  េែ៌លាមករបេ់ទារកមានេែ៌មិនធម្មរាេទី  ១    ចៅ   ៦   េែ៌ 

(ឬចចន្ាលះេទីធម្មរានិង មិនធម្មរា) េូមយកកូនរបេ់អនាកចៅរកការេយារាលនិងចធវេទីចតេតា
រកប៊ទីលទីរុយប៊ទីន ចោយផ្្ល់និងេរុបកនាុងឈាមចដទីម្ទីកំែត់ថាចតទីជមងៃឺខាន់ចលឿងបងកាច�ទីង
ចោយ ច្្ទីមនិងប្បមាត់។

ប្បេិនចបទីអនាកមានេំនួរដដលទាក់ទងេូមទាក់ទងមកចយទីងែញុ ំ៖
េូមទូរេ័េ្មកបណ្តា ញប្បចឹកសាេិចប្គាលះគាពំាមារានិងទារកចោយឥតគិត ថ្្ទូទាងំប្បចទេ៖ 0800-
870-870 ប្បេិនចបទីអនាកមានេំនួរដដលទាក់ទងេូមទាក់ទងមកចយទីងែញុ ំ៖
េួកចយទីងនចឹងជួយអនាកភ្ាមៗ!

បជៀសឆ្ងៃ យេទីជំងឺប្លៃើ ម្្ររូវបធ្វើរាងំេទី្រូច

កា្រមាស៩េែ៌ថនលាមករបស់ទារក

មិនធម្មរា

ធម្មរា

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

កា
្រមា

ស
៩េែ៌

ថនលា
មករបស

់ទា
រក
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　　ការេ្លះបំេង់ប្បមាោ ត់ជា

ទូចៅចប្ចទីនយល់ ប្ច�ថំាជា

ចលឿងទចឹកចោលះចហទីយបនតារេយា

រាល ប្ច�។ំទារកប្បទេចយទី 

ងមានជំងឺង្យ នចឹងមានេ្លះបំេង់

ប្បមាត់ជាងប្បចទេចលាក ខាងលិ

ចជាទូចៅទារកចទទីបចកទីតដតងមាន

ខាន់ ចលឿងជាញចឹកញាប់ចប្កាយចេ

លប្បេូប្តរានថ្ងៃទទី 2-3 ថ្ងៃទទី 4-5 

កាន់ដតខ្ាងំច�ទីងៗថ្ងៃទទី  7-10 ចុលះ 

្យេនសែចឹមៗចហទីយរាត់អេ់វញិប្បដហល 2 អាទិត្យ។ទារកដដលចៅ ចោលះមាដា យមានខាន់ចលឿងយូរជាងកូនអត់ចៅ

ចោលះមាដា យបោុដនតាេន្េសែន៍ថនខាន់ ចលឿងមិន ចកទីនច�ទីងចទ។ចបទីដល់អាទិត្យទទី 3-4 ចៅដតមិន្យកនាុងចំចណ្មចនាលះ 

ប្បដហលមានទារកែ្លះអាចទទួលរងេទីការេ្លះបំេង់ប្បមាត់ប្តរូវដតអចញ្ទីញប្គរូចេទ្យ េិនិត្យេយារាល។ការេ្លះបំេ

ង់ប្បមាត់ប្តរូវបញ្ប់ការចធវេទីចរាគវនិិចឆេ័យកនាុងរយៈចេល ទារកចកទីតរាន 45 ថ្ងៃ ជាចគាលការែ៍កនាុងរយៈចេល 60 

ថ្ងៃប្តរូវបញ្ប់ការវលះកាត់ (កាន់ដតឆ្ប់កាន់ដតល)្ប្បេិនចបទីេនយាចេលេយារាលចប្កាយការវលះកាត់ការបងហាូរ ចចញ

ទចឹកប្បមាត់នចឹង្យចុលះ។ទចឹកប្បមាត់េតាុកចៅកនាុងច្្ទីមង្យនចឹងក្ាយជាជំងឺប្កិន ច្្ទីមរហូតដល់ចៅចធវេទីការបដាូរច្្ទីម

។ដូចចនាលះេូមអាណ្េយារាលកំុេនយាចេលេយារាល និងទទួលការវលះកាត់ចគាលបំែងចដទីម្ទីឲ្យទារកទួលរានការ 

េយាករែ៍កាន់ដត លប្្បចេទីរ។

　　ទារកចប្កាយចេលប្បេូប្តគួរេិនិត្យចមទីលចោយល្ិតលន្់ចៅចលទីដេ្កនិងេ៌ែ លាមក(េូមចមទីល ក ្

ចរាមេន្ឺប្េលះអាទិត្យឬេន្ឺអំេូលចភ្ទីងេ)គឺមានសារៈេំខាន់ ជាេិចេេ 60 ថ្ងៃបន្ាប់េទីប្បេូប្ត។ 

ចបទីេិនចៅចលទីដេ្ករបេ់ទារកចកទីតចលឿង ប្បប្េទីដភនាកេដប្បចៅជាចលឿងចនាលះរ ចឹតដតគួរេិនិត្យចមទីលល្ិតល្

ន់ចោយចប្បៀប ចធៀបេ៌ែលា។េទីចប្ពាលះទចឹកប្បមាត់មានេ៌ែចលឿងឬេ៌ែថបតង ប្បេិនចបទី ច្្ទីមបចញ្ញ

ទចឹកប្បមាត់ចោយរលូននិងបន្ាប់េទីលាយនចឹងលាមករ ចឹតដតចធវេទីឲ្យ លាមកក្ាយជាេែ៍ចលឿងឬេែ៍ថបតង 

ចពាលគឺមានបទីេែ៌គឺចលែចរៀងទទី 7 ដល់ 9 ចនលះគឺជាសា្ថ នភាេធម្មរា។ប្បេិនចបទីមានទចឹកប្បមាត់កកកនាុងែ្ួនចោយ

គា្ម នទចឹកប្បមាត់លាយ�នំចឹងលាមកចលចច�ទីងចលឿងែ្ទីឬប្បចផលះេ៌ែដូចចលែចរៀងទទី 1-6 ជាសា្ថ នភាេមិនធម្មរា 

ដូចចនាលះគួរដតមាន ចមងៃល់ថាចតទីជាការេ្លះបំេង់ប្បមាត់ ឬមានទចឹកប្ប មាោ ត់កកកនាុងែ្ួន។ចដទីម្ទីេុែភាេរបេ់ទារកគួរេិ 

ចប្គាលះជាមួយប្គរូចេទ្យ េួរចវជ្បែិ្តជំនាញវជ្ិាជទីវៈ ដផនាកជំងឺកុមារឲ្យចលឿនចបទីចារំាច់ បញូ្នចៅដផនាកជំងឺប្កេលះចពាលះ

ចវៀនប្គរូចេទ្យឯកចទេជំងឺកុមារ ចជៀេវាងេនយារចេលេភាេជំងឺ។

ការយល់ដឹងេទីការស្ះបំេង ់្ រម៉ា្រ់ កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

កា
រយ

ល
់ដឹងកា

រស
្ះបំេង

់្រមា
្រ់
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□＊ េូមមារាបិរាមុននចឹងនាទំារកទទួលការប្តរួតេិនិត្យេុែភាេ ប្តរូវដតបំចេញេំែំុដបបបទខាងចប្កាមចអាយរានចេញចលញ

ខាងចប្កាមចនលះប្តរូវកត់ប្រា ____ ឆ្នា  ំ_______ដែ ____ ថ្ងៃ   (អាយុ _____ ដែ _____ថ្ងៃ)

1. ចប្កាយទារករានចកទីត ______ថ្ងៃ ចចញេទីមន្ទីរចេទ្យេម្ភេប្ត�ប់មកផ្លះវញិ។

5.  សា្ថ នភាេលាមក៖ 

េែ៌□ □ ធម្មរា □ មិនធម្មរាឬមិនប្រាកដ【ចចន្ាលះធម្មរាឬប្បដហលធម្មរាឬមិនធម្មរា 

េូមប្បញាោ ប់យកចៅ េយារាល(េូមចមទីលចេចកតាទីដែនាទំំេ័រ 20 អំេទីកាតលាមកទារក)】

រូបរាង □ េ្ចឹតបិុបិុ □ រាវដូចទចឹក □ រាងប្ទដវង □ ចផសែងចទៀត___________ 

បញ្ហា ៖___________________________________

7.  េូមកត់ប្រាចៅខាងចប្កាមេទីការរារម្ភចផសែងៗទាក់ទងនចឹងការដ្ទាកុំមារឬេំនួរដដលអនាកចង់េួ

រចៅកាន់ប្គរូចេទ្យ៖  

___________________________________________________________

2.  ចតទីរានទទួលយកការេិនិត្យរកជំងឺសារធាតុចិញ្ចឹមកនាុងេរ ទីរាង្គមិនប្បប្កតទីេទីកំ

ចែទី តរបេ់ទារកចទទីបចកទីតចហទីយដមនចទ?

3.ចតទីរានទទួលយកការេិនិត្យេមត្ថភាេសាដា ប់របេ់ទារកចហទីយដមនចទ?

6.  សា្ថ នភាេលូតលាេ ់

(1)ចៅចេលដដលង្យភាញ ក់ ចតទីអនាកអាចចលទីកកបាលបនតាិចចលទីេទីដប្គរាន

ចទ? 

(2)ចេលេំច�ងខ្ាងំមានភាញ ក់ប្កញាោ ងកសន្ាក់ថដចជទីងឬដប្េកយឬំរចទ? 

(3)ចប្បទីេិលបញ្្ងំដភនាករបេ់ទារកគាត់មានប្េិចដភនាឬចទ? 
(4)ចប្បទីេិលបញ្្ងំដភនាកចតទីមានចប្សាមកញ្ក់ដភនាក(ចៅដផនាកប្បប្េទីច ្្ម )

លក្់ឬេចទ? 

(5)ោក់កែតាចឹ ងប្កវ ទីចៅដក្រប្តចចៀកឬក៏របេ់ចផសែងៗដដលមានេំចលង

ចតទីមានប្បតិកម្មឬអត ់(ប្េិចដភនាក ភាញ ក់តក់េ្ុត សាងៃ ត់ចេងៃៀមមួយរចំេច 

ង្កកបាលបនតាិច)?

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

បទើបបកើ្ររ�ូ្រដល់េទីរណខកំែ្រ់្រារបស់មារាបិរា(បលើកទទី1)

4.  សា្ថ នភាេបំចៅ៖ 

□ ទចឹកចោលះមាដា យ□ □ ចមស ោទចឹកចោលះចគាទារក□ □ បំចៅចប្មរុលះ 

ការផតាល់អាហារប្បចាថំ្ងៃ _____ ដង _____ C.C. ឬបរមិាែទចឹកចោលះចគាេរុប _____ C.C. 
បញ្ហា ៖___________________________________

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

បទើ បបកើ ្រដល
់េទី រណខ�្រកា

រក្រ់្រា
របស

់មា
រា
បិរា

(បល
ើ កទទី 1)
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

□＊ កូនចកទីតមិនប្គប់ដែេូមចប្បទីអាយុដកតប្មរូវ

កាលបរចិចឆេទេិនិត្យ៖____ឆ្នា _ំ____ដែ______ថ្ងៃ 

អាយុ៖_____ដែ____ថ្ងៃ

ប្បដវង៖____េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

ទំងន់៖____គទី�ូប្កាម(ទទី___ភាគរយ)

ទំហកំបាល៖______េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

វាយតំថលការលូតលាេ់៖□ □ ធម្មរា□ □ ប្តរូវរាមោន□ □ ប្តរូវការបញូ្ន_______________

ការេិនិត្យរាងកាយ៖

□ □ គា្ម នការរកចឃទីញេិចេេ

□ □ ប្តរូវយកចិតដាទុកោក់ឬប្បការមិនប្បប្កតទី

1. ____________________ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

2. ____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន   □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

3. ____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

4. ____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

※□  ចបទីមានរងរបួេមិនចបាេ់ឬេងសែយ័ថាមានអំចេទីហចឹងសាកនាុងប្គរួសារ ការរចំលាភបំពាន 

ចផសែងចទៀតចលទីកុមារ េូមរាយការែ៍រាមអនុចលាមថនបទបញញាតតាិ(េូមចមទីលទំេ័រទទី45-46)

វាយតំថលការអភិវឌ្ឍន៍៖

□ □ ្្ងផុត □ ប្តរូវការរាមោន □ ប្តរូវការបញូ្ន_____________________

□□ □ ទារកចកទីតរាន 30 ថ្ងៃចៅដតមានជមងៃឺខាន់ចលឿងមានការេចប្មចេទីប្គរូចេទ្យថាចតទី ប្តរូវចធវេទីចតេតា

ឬអត់េទីប៊ទីលទីរុយប៊ទីនេរុបនិងេមាមាប្តរបេ់វា(េូមចមទីលទំេ័រ 

20-21) ។

ហត្ថចលខាចឈា្ម លះឪេុកមាតា យ៖ _________   ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ៖ __________

កនាុងេំែំុដបបបទឯកសារចនលះនចឹងប្តរូវរានវាយតថម្ជាចគាលការែ៍អង្គភាេេុខាភិរាលឬប្តរូវរានចប្បទីចៅចេលរា
មោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

ចេៀវចៅដែនាអំប់រេុំែភាេកុមារ

បទើបបកើ្រដល់២ណខកំែ្រ់្រាេិនិ្រ្យសុខភ្េ(បលើកទទី1) កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

បទើ បបកើ ្រដល
់២
ណខកំែ

្រ់្រា
េិនិ ្រ្យស

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 1)
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

បទើបបកើ្រដល់េទីរណខ�រារាងក្រ់្រាអប់រសំុខភ្េ(បលើកទទី1)
□※ េូមបុគ្គលិកចេទ្យជួយដែនាឪំេុកមាតា យេរចេរបំចេញចៅកនាុងប្កចឡាន ប្កហមមុនចេលអប់រេុំែភាេ ចដទីម្ទីផដាល់ជាឯក 
សារចយាងដល់ប្គរូចេទ្យ។ 【កម្មវធិទីចនលះឧបត្ថម្ភ្វកិារចោយផលិតផលថានា ជំក់េុែភាេនិងេុែុមាលភាេ】

េំគាល់៖ 
1. មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះប្តរូវរានចរៀបចរៀងរមួគានា ចោយប្កេួងេុខាភិរាលនិងេុែុមាលភាេទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិ និងេមាគមន៏

ប្គរូចេទ្យកុមារថតវាោន់។
2. មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះផតាល់ចយាបល់ចំចពាលះទារកអាយុ 1 ដែ អាចរមួជាមួយការចាក់ថានា បំង្កា េុែភាេចលទីកទទី 1 

(ចេលចវលាឧបត្ថម្ភចំចពាលះទារកអាយុ 0-2 ដែ) ការប្បតិបតតាិ េូមអានមាតិកាថនចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារចដទីម្ទីជាការអប់រេុំែភាេ។
3. េំែំុដបបបទចនលះនចឹងប្តរូវរានចប្បទីជាការវាយតំថលចគាលនចយារាយរបេ់អង្គភាេេុខាភិរាលឬរាមោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

ប្បធានបទអប់រេុំែភាេ ចំែុចេំខាន់ ការវាយតំថលរបេ់មារាបិរា ប្គរូចេទ្យដែនាចំំែុចេំខាន់
ចធវេទីមិនទាន់រាន ចធវេទីរានេចប្មចចហទីយ

1.ការបំចៅទារក សា្ថ នភាេបំចៅ៖

□ □
េចងកាតកន្បទារក ចេទីម 
៥-៨ដងកនាុងមួយថ្ងៃមកកំែត់ថា 
ទារករានចៅដ្្ត។1

□ □ មូលចហតុនិងដំចណ្លះប្សាយបញ្ហា បំចៅទចឹក
ចោលះជាេិចេេ បញ្ហា បំចៅទចឹកចោលះមាដា យ

□ □
កនាុងរយៈចេលមួយចមាោ ងបន្ាប់េទីបញុ្កទារក  គួ
រយកចិតតាទុកោក់ចលទីសា្ថ នភាេថនទចឹកចោលះចគា
ចហៀរ□ដក្ទចឹកចោលះ□។

2.ការលាងេម្ាតមាត់ ការលាងេម្ាតមាត់ □ □ ចប្បទីប្កណ្ត់ថេ្លាងេម្ាតមាត់(រមួទាងំ
អណ្ដា ត)។

3.មងៃឺខាន់ចលឿងទារកអូេបន្ាយ សា្ថ នភាេខាន់ចលឿង
□ □ ប្តរូវេិនិត្យកាតលាមកទារកនិងចផ្ៀងផ្្ត់េែ៌

លាមករបេ់ទារក។

□ □ ទារកចកទីតរាន30ថ្ងៃចៅដតមានជមងៃឺខាន់ចលឿង 
ប្តរូវនាបំ្ត�ប់ចៅចេទ្យេិនិត្យ។

4.ការបង្កា រចប្គាលះថានា ក់របួេនិងការ
ស្ាប់របេ់ទារកភ្ាមៗ

ឥរយិាប្ដំចែកទារក □ □
រាល់ដងគួរគានា ដតចដកផ្ងៃ  
េិចារណ្ចប្បទីកបាលចោលះជ័រកនាុងអំ 
�ុងចេលចដក។

បរសិា្ថ នដំចែក

□ □ កដន្ងចដក (ចលទីដប្គ) 
ចមទីលចៅប្តរូវដតមានភាេរ ចឹងមា។ំ

□ □ រមួបន្ប់ជាមួយទារក ដតចចៀេវាងរមួដប្គទារក
(សា�ុងឬកចន្ល) ។

□ □ ដប្គរបេ់ទារកចជៀេវាងវត្ថុរលុងទន់ឬបន្លះទប់
ទល់នចឹងការបោលះទង្គិច។

□ □ អាយុចប្កាម១ឆ្នា មិំនប្តរូវការចប្បទីចែនាទីយចទ

□ □

ចបទីអនាកចប្បទីដប្គទារកដប្គចនាលះមានរនាងំ គួរដត
ប្បរុងប្បយត័នារនាងំដួលធ្ាក់ចុលះ បណ្តា លឱ្យ 
ចកៀបរបួេឬ្ប់ដចងហាទីមរបេ់ទារក 
ចហទីយគម្ាតរនាងំដប្គមិនគួរ 
ចលទីេេទី6េង់ទទីដមោប្ត។

ឥរយិាប្ប្គរួសារ
□ □

រកសាឲ្យរាននូវបរសិា្ថ នដដលគា្ម នដផសែងរារ ទី 
ចជៀេវាងកំុឱ្យទារករងចោយ ដផសែងរារ ទីបនតាទទី២ 
ទទី៣វាបងកាចប្គាលះថានា ក់ខ្ាងំ។

□ □
ចេលចមទីលដ្ទារកចជៀេវាងចប្បទីថានា ឬំចភ
េជ្ៈ មានជាតិប្េវ ចឹងដដលមានឥទ្ធិភាេ 
បោលះពាល់ដល់សា្ម រតទី។

ទារកមានការកសនាតា ក់ □ □

ការយរំបេ់កូនគឺជាវធិទីមោយាងចដទីម្ទីទំនាក់
ទំនងនិងមនុេសែធំ ឪេុកមាតា យប្តរូវលួង 
ចលាមចោយអត់ធ្មត់ កំុប្គវ ទីកូនខ្ាងំហួេចហតុ 
បងវេចឹល ឬចលទីកកូនទម្ាក់ខ្ាងំចលទីដប្គ  
ចបទីអនាកចមទីលដ្ទាមិំនអាច 
ប្គប់ប្គងអារម្មែ៍រាន 
េូមរកជំនួយេទីសាច់ញាតិឬអនាក ជំនាញជួយ។

ឥរយិាប្ដ្រកសាេុវត្ថិភាេ

□ □
ចៅចលទីរាងកាយឬចៅជំុវញិទារកចតទីមានដែសែអទី
មួយចទ ដូចជា ដែសែចងេ្ួយរកបាលចោលះ ដែសែក 
ដែសែកយន័ ដែសែវាងំននឬប្បោប់ ចក្មងចលងមាន
ដូចជាដែសែចងេ្ួយរជាចដទីម។

□ □ កំុេរទារកចៅចេល្ុងទចឹកចោលះឬកាន់ចភេ
ជ្ៈចរៅតា  ។

□ □ ចរៀបចំទចឹកងូតឪ្យទារក 
ោក់ទចឹកប្តជាក់មុនោក់ទចឹកចរៅតា  ចប្កាយ។

នាទំារកចចញចៅចប្រៅ
□ □ ជិលះឡានគួរចប្បទីចរៅអទីេុវត្ថិភាេចៅចរៅអទីខាងក ្

ចរាយ ចហទីយដបមុែចៅខាងចប្កាយ។

□ □ ចជៀេវាងដចឹកកូនចោយមោូតូឬកង់។
※បន្ាប់េទីប្ត�ប់មកផ្លះវញិ ចបទីមានប្តរូវប្បចឹកសាចយាបល់េទីការអប់រទំារក េូមចប្បទី ប្បេ័ន្ធទូរេ័េ្ដ្រកសាសេតាទីមានគ៌ភឲ្យរានចប្ចទីន0800-870870

ចឈា្ម លះសា្ថ ប័នចវជ្សាសេតា(មន្ទីរចេទ្យ)និងចលែកូដ ថដគូរអប់រេុំែភាេប្តរូវអវេទីជាមួ
យនចឹងទារក៖

ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ:

កាលបរចិចឆេដែនា ំ___ឆ្នា  ំ___ដែ ___ថ្ងៃ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

បទើ បបកើ ្រដល
់េទី រណខ�រា

រាងក្រ់្រា
អប់រសំ

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 1)
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អាយុចាប់េទី2ដល់4ណខកំែ្រ់្រារបស់មារាបិរា(បលើកទទី2)

□＊ េូមមារាបិរាមុនចេលដដលនាទំារកចៅេិនិត្យេុែភាេប្តរូវបំចេញេំុែំុដបបបត់ខាងចប្កាមចនលះចអាយរានចេញចលញ

ខាងចប្កាមរានកត់ប្រា ចៅ ____ ឆ្នា _ំ______ដែ ____ថ្ងៃ (មានអាយុ _____ ដែ ____ថ្ងៃ)

1.  សា្ថ នភាេបំចៅ៖ 

□□ ទចឹកចោលះមាដា យ□ □ ចមស ោទចឹកចោលះចគាទារក□ □ បំចៅចប្មរុលះ 

ការផតាល់អាហារប្បចាថំ្ងៃ _____ ដង _____ C.C. ឬបរមិាែទចឹកចោលះចគាេរុប _____ C.C. 
បញ្ហា ៖_______________________________________________________

2.  សា្ថ នភាេលាមក៖ 

□េែ៌□ □ ធម្មរា□ □ មិនធម្មរា(ចមទីលចេចកដាទីដែនាកំាតលាមកទារកទំេ័រ 20 ) 
ប្ទង់ប្ទាយ□□ □ េ្ចឹតបិុបិុ□ □ រាវដូចទចឹក□ □ រាងប្ទដវង□ □ ចផសែងចទៀត 

បញ្ហា ៖_______________________________________________________

3.  ចតទីទារកមានបញ្ហា ដំចែកដូចជាេិរាកចដកលក់ចហទីយភាញ ក់ដចឹងែ្ួនញចឹកញាប់ចទ?

□ □ចទ □ មាន

5.  េូមកត់ប្រានូវកងវេល់ចផសែងៗទាក់ទងនចឹងការដ្ទាកុំមារឬេំនួរដដលអនាកចង់េួរចៅកាន់ប្គរូចេទ្យចៅខាង

ចប្កាម៖______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

4.  សា្ថ នភាេលូតលាេ់៖ 

(1)ចេលចដកផ្កា ប់អាចចងទីយកបាលច�ទីងរាន 45 ដឺចប្កឬចទ? 
(2)ចេលនិយាយឬប្បដ�ងចលងជាមួយទារក មានញញចឹមឬអត់? 
(3)ចចលះរាមេម្ចឹងចមទីលវត្ថុដដលផ្្េ់បតាូរទទីរាងំឬចទ?

 
(4) ចេលនិយាយឬប្បដ�ងចលងជាមួយទារក មានចចលះបចញ្ញេំចលងដូ

ចជាអាគូជាប្បចភទេំច�ងច្្ទីយតប?

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

អា
យ
ុចា
ប់េទី 2ដល

់4ណខ�្រកា
រក្រ់្រា

របស
់មា
រា
បិរា

(បល
ើ កទទី 2)
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□□＊ កូនចកទីតមិនប្គប់ដែេូមចប្បទីអាយុដកតប្មរូវ

កាលបរចិចឆេទេិនិត្យ៖____ឆ្នា _ំ____ដែ______ថ្ងៃ 

អាយុ៖_____ដែ____ថ្ងៃ

ប្បដវង៖____េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

ទំងន់៖____គទី�ូប្កាម(ទទី___ភាគរយ)

ទំហកំបាល៖______េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

វាយតំថលការលូតលាេ់៖□ □ ធម្មរា□ □ ប្តរូវរាមោន□ □ ប្តរូវការបញូ្ន_______________

ការេិនិត្យរាងកាយ៖

□ □ គា្ម នការរកចឃទីញេិចេេ

□ □ ប្តរូវយកចិតដាទុកោក់ឬប្បការមិនប្បប្កតទី

1. _____________________ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

2. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន   □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

3. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

4. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

※□  ចបទីមានរងរបួេមិនចបាេ់ឬេងសែយ័ថាមានអំចេទីហចឹងសាកនាុងប្គរួសារ ការរចំលាភបំពាន 

ចផសែងចទៀតចលទីកុមារ េូមរាយការែ៍រាមអនុចលាមថនបទបញញាតតាិ(េូមចមទីលទំេ័រទទី45-46)

វាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍៖ □ □ ្្ងផុត (រមួទាងំគចប្មាង្្ងមិនផុតចលទីកមុន) 
 □ □ប្តរូវការរាមោន 

□  □ ប្តរូវការបញូ្ន(េូមេរចេរបំចេញ「បញ្ទីបញូ្នការវាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍ 
កុមារ」េូមអានចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារទំេ័រទទី82)

ប្បការយកចិតតាទុកោក់៖ □ 

 □ េកម្មភាេ □ ភាសា □ យល់ដចឹង □ អារម្មែ៍េង្គម 

□ □ ចផសែងចទៀត______________________________

 □ អំណ្នប្គរួសារេំខាន់ណ្េ់េូមចាប់ចផតាទីមអានចេៀវចៅឬនិយា

យចរឿងនិទានជាមួយកូនរបេ់អនាកឱ្យរានឆ្ប់។

ហត្ថចលខាចឈា្ម លះឪេុកមាតា យ៖ _____________ ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ៖_____________

កនាុងេំែំុដបបបទឯកសារចនលះនចឹងប្តរូវរានវាយតថម្ជាចគាលការែ៍អង្គភាេេុខាភិរាលឬប្តរូវរានចប្បទីចៅចេលរា
មោនករែទី ប្គប់ ប្គងេុែភាេ។

អាយុ2ដល់4ណខកំែ្រ់្រាេិនិ្រ្យសុខភ្េ(បលើកទទី2)

ចេៀវចៅដែនាអំប់រេុំែភាេកុមារ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

អា
យ
ុ2ដល

់4ណខ�កំែ
្រ់្រា

េិនិ ្រ្យស
ុខភ្

េ(បល
ើ កទទី 2)
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□※ េូមបុគ្គលិកចេទ្យជួយដែនាឪំេុកមាតា យេរចេរបំចេញចៅកនាុងប្កចឡានប្កហម មុនចេលអប់រេុំែភាេ  ចដទីម្ទីផដាល់ជា 
ឯកសារចយាងដល់ប្គរូចេទ្យ។

【កម្មវធិទីចនលះឧបត្ថម្ភ្វកិារចោយផលិតផលថានា ជំក់េុែភាេនិងេុែុមាលភាេ】

ប្បធានបទអប់រេុំែភាេ ចំែុចេំខាន់ ការវាយតំថលរបេ់មារាបិរា ប្គរូចេទ្យដែនាចំំែុចេំខាន់
ចធវេទីមិនទាន់រាន ចធវេទីរានេចប្មចចហទីយ

1.ការបំចៅទារក សា្ថ នភាេបំចៅ៖

□ □ អាចបនតាការបំចៅទចឹកចោលះមាដា យដល់២ឆ្នា ំ

□ □
បិមាែទចឹកចោលះនិងេង្វេ ក់នេការបំចៅ 
ចយាងរាមតប្មរូវការរបេ់ទារក

□ □ កំុចបៀមដបទចឹកចោលះ ោច់ខាតចេលចគងលក់។

2.ការលាងេម្ាតមាត់ ការលាងេម្ាតមាត់ □ □
ចប្បទីប្កណ្ត់ថេ្លាងេម្ាតមាត់(រមួទាងំអ
ណ្ដា ត)។

3.ការបង្កា រចប្គាលះថានា ក់របួេនិ.
ងការស្ាប់របេ់ទារកភ្ាមៗ

ឥរយិាប្ដំចែកទារក □ □
រាល់ដងគួរគានា ដតចដកផ្ងៃ  
េិចារណ្ចប្បទីកបាលចោលះជ័រកនាុង
អំ�ុងចេលចដក។

បរសិា្ថ នដំចែក

□ □ អាយុចប្កាម១ឆ្នា មិំនប្តរូវការចប្បទីចែនាទីយចទ

□ □
កដន្ងចដក (ចលទីដប្គ) 
ចមទីលចៅប្តរូវដតមានភាេរ ចឹងមា។ំ

□ □ ដតចចៀេវាងរមួដប្គទារក(សា�ុងឬកចន្ល) ។

□ □
ដប្គរបេ់ទារកចជៀេវាងវត្ថុរលុងទន់ឬបន្លះទប់
ទល់នចឹងការបោលះទង្គិច។

□ □

ចបទីអនាកចប្បទីដប្គទារកដប្គចនាលះមានរនាងំ គួរដត
ប្បរុងប្បយត័នារនាងំដួលធ្ាក់ចុលះ បណ្តា លឱ្យ 
ចកៀបរបួេឬ្ប់ដចងហាទីមរបេ់ទារក  
ចហទីយគម្ាតរនាងំដប្គមិនគួរ ចលទីេេទី 6 
េង់ទទីដមោប្ត។

ឥរយិាប្េុវត្ថិភាេដ្រកសា
□ □

ចៅចលទីរាងកាយឬចៅជំុវញិទារក 
មានដែសែអទីមួយចទ ដូចជា ដែសែចងេ្ួយរកបាលចោលះ 
ដែសែក ដែសែកយន័ ដែសែវាងំននឬប្បោប់ 
ចក្មងចលងមានជាដែសែចងេ្ួយរ។

□ □
ចជៀេវាងេកម្មភាេឬដល្ងដដលអាចចធវេទីឱ្យកម ្
ចរ ទីកកបាល និងករបេ់កុមារ។

នាទំារកចចញចៅចប្រៅ
□ □

ជិលះឡានគួរចប្បទីចរៅអទីេុវត្ថិភាេចៅចរៅអទីខាងក ្
ចរាយ ចហទីយដបមុែចៅខាងចប្កាយ។

□ □ ចជៀេវាងដចឹកកូនចោយមោូតូឬកង់។

4.អំណ្នប្គរួសារ អំណ្នប្គរួសារ □ □

អំណ្នប្គរួសារេំខាន់ណ្េ់ 
េូមចាប់ចផតាទីមអានចេៀវចៅឬ
និយាយចរឿងនិទានជាមួយកូនរបេ់អនាកឱ្យរា
នឆ្ប់។

※បន្ាប់េទីប្ត�ប់មកផ្លះវញិ ចបទីមានប្តរូវប្បចឹកសាចយាបល់េទីការអប់រទំារក េូមចប្បទី ប្បេ័ន្ធទូរេ័េ្ដ្រកសាសេតាទីមានគ៌ភឲ្យរានចប្ចទីន0800-870870
ចឈា្ម លះសា្ថ ប័នចវជ្សាសេតា(មន្ទីរចេទ្យ)និងចលែកូដ ថដគូរអប់រេុំែភាេប្តរូវអវេទីជាមួយនចឹ

ងទារក៖
ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ:

កាលបរចិចឆេដែនា ំ___ឆ្នា  ំ___ដែ ___ថ្ងៃ

េំគាល់៖ 
1. មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះប្តរូវរានចរៀបចរៀងរមួគានា ចោយប្កេួងេុខា ភិរាលនិងេុែុមាលភាេទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិ 

និងេមាគមន៏ប្គរូចេទ្យកុមារ ថតវាោ ន់។
2. មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះផតាល់ចយាបល់ចំចពាលះទារកអាយុ២-៣ដែ អាចរមួជាមួយការចាក់ថានា បំង្កា េុែភាេចលទីកទទី២(ចេលចវលាឧបត្ថម្ភចំ

ចពាលះទារក អាយុ២-៤ដែ) ការប្បតិបតតាិ េូមអានមាតិកាថនចេៀវចៅ េុែភាេកុមារចដទីម្ទីជាការ អប់រេុំែភាេ។
3.េំែំុដបបបទចនលះនចឹងប្តរូវរានចប្បទីជាការវាយតំថលចគាលនចយារាយរបេ់អង្គភាេ េុខាភិរាលឬរាមោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

អាយុ2ដល់4ណខរារាងក្រ់្រាអប់រសំុខភ្េ(បលើកទទី2) កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

អា
យ
ុ2ដល

់4ណខរា
រាងក្រ់្រា

អប់រសំ
ុខភ្

េ�(បល
ើ កទទី 2)
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

□□＊ េូមមារាបិរាមុននចឹងនាទំារកទទួលការប្តរួតេិនិត្យេុែភាេប្តរូវដតបំចេញេំែំុដបបបទខាងចប្កាមចអាយរានចេញចលញ

ខាងចប្កាមចនលះប្តរូវកត់ប្រា______ឆ្នា _ំ_____ដែ______ថ្ងៃ(អាយុ______ដែ______ថ្ងៃ)

1.  សា្ថ នភាេបំចៅ៖ 

□ □□ទចឹកចោលះមាដា យ □ □ចមស ោទចឹកចោលះចគាទារក □ □បំចៅចប្មរុលះ □ □ចំែទី អាហាររង 

ការផតាល់អាហារប្បចាថំ្ងៃ _____ ដង _____ C.C. ឬបរមិាែទចឹកចោលះចគាេរុប _____ C.C.

បញ្ហា ៖______________________________________________________

2.  សា្ថ នភាេលាមក៖ 

ប្ទង់ប្ទាយ□ □ □េ្ចឹតបិុបិុ □ □រាវដូចទចឹក □ □រាងប្ទដវង □ □រ ចឹង________ 

បញ្ហា ៖______________________________________________________

3. ចតទីទារកមានបញ្ហា ដំចែកដូចជាេិរាកចដកលក់ចហទីយភាញ ក់ដចឹងែ្ួនញចឹកញាប់ចទ? □ □ចទ □ មាន

4.  សា្ថ នភាេលូតលាេ់៖(េិនិត្យេុែភាេចលទីកចនលះចបទីកទូលាយចំចពាលះអាយុ 

េំនួរមួយចំនួនទារកចៅចធវេទីមិនទាន់ រានេូមច្្ទីយចយាងរាមភាេជាក់ដេដាង ចវជ្បែិ្តនចឹងវា

យតថម្បដន្ថម※។បោុដនតាេញ្ញា ចនលះគឺចដទីម្ទីេំគាល់ការ វវិឌ្ឍន៍មិនប្តរូវរាមេតាង់ោរចបទីមិនអាចចធវេទី

រានចទ េំែូមេរឲ្យបញូ្នចៅចធវេទីការវាយតថម្បដន្ថម។)

4-5�ណខ

(1)ចេលបទីបញ្ឈរ ចឹងប្តង់ ចហទីយកបាលអាចចធវេទីចលនាង្កច្វេងសាតា ឬំចទ?

※(2)ចៅចេលប្កឡាប់ចចលះយកកំភួនថដទាងំេទីប្ចត់ចហទីយចងទីយកបាលច�ទីងរាន

៩០ដឺចប្កឬចទ?

(3)ចចលះលាថដចោយែ្ួនឯងឬចទ? 

(4)ចចលះ“ក្ចឹកក្ចឹក”ចេទីចចចញេំចលងឬចទ? 
(5)ចេលដដលរចំភទីបឬែចឹង ដប្េកឮយាោ ងខ្ាងំឬចទ? 

(6)ដភនាកអាចចធវេទីចលនារានធំជាង 90 អងសារចៅរាមចគាលចៅ។? 

※(7)ចេលចមទីលមុែទល់មុែគានា អាចបនតាចមទីលមុែមនុេសែបង្ហា ញចំណ្ប់អារម្ម

ែ៍ចលទីមនុេសែ?

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

អាយុ4ដល់10ណខកំែ្រ់្រារបស់មារាបិរា(បលើកទទី3)កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

អា
យ
ុ4ដល

់10ណខ�្រកា
រក្រ់្រា

របស
់មា
រា
បិរា

(បល
ើ កទទី 3)
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ក្រស
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ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

6-8�ណខ

(1) ោក់ថដេទីររបេ់អនាកចៅចប្កាមចក្ៀករបេ់ទារក បន្ាប់មកចប្បទីប្មាមថដប្ទបនតាិច 

គាត់អាចឈររានយាោ ងប្តង់លឬ្ចទ?

※(2) ចចលះប្កឡាប់ឬចៅ?

※(3)ចចលះលូកថដចាប់យកប្បោប់ចក្មងចលងឬចៅ?

※(4) ចចលះង្កចប្កាយខាងច្វេងនិងខាងសាតា ចំមាងៃ យប្បដហល២០េង់ទទីដមោប្តរ

កចមទីល េំចលងកែដាចឹ ងចរាទិ៍ចោយថដ។

(5)យកកដនសែងថដប្គប ចៅចលទីមុែ ទារក គាត់ចចលះយកកដនសែងចចញ ចទ?

(6) ចចលះបចញ្ញេំចលងដូចជា”មាោ ” “រាោ ”“រា” ដដលមិនដមនជាេំច�ងមួយ 

ដដលមានន័យចទ?

9-10�ណខ

(1)ចចលះចប្បទីថដនិងជង្គង់របេ់គាត់វារចៅមុែរានឬចទ? 
※(2) អាចអង្គុយរានេទីរបទីនាទទី មិនចផ្ៀងឬដួលចទឬ?(ចបទីប្តរូវការប្ចត់រាតថដចលទី

ទទីចេ្មទីរដផនាកខាងចប្កាយែនាងមិនអាចប្តង់រាន ឬង្យដួលញចឹកញាប់ចទ)

(3)ទារកធំរាន 10 ដែចប្កាយមក ចចលះចរាងរបេ់ចប្កាកឈរច�ទីងរានឬចទ?

※(4)ចចលះផ្្េ់បតាូររបេ់ចលងេទីថដមាខេ ងចៅថដមាខេ ងចទៀតឬចទ?

(5) ចចលះយកចប្បទីថដទាងំេងខាងកាន់ប្បោប់ចលងមាខេ ងមួយ ចគាលះគានា ចៅវញិចៅ 

មកវារានចទ?

(6) ចេលចៅចអាយទារក “ទលះថដ” ឬ “ជំរាបលា” (រាយរាយ)គាត់ចចលះចធវេទី 

កាយវកិារចចញរានឬចទ?

※(7) ចចលះបចញ្ញជាបនតារ “មាោ មាោ មាោ ” ឬ “រារារា” ថនប្បចភទេំចលងគា្ម នអតតា 

ន័យដមនចទ?

※(8) ចៅចេលចៅចឈា្ម លះទារក(ឬចឈា្ម លះចៅចប្រៅ)ចតទីគាត់នចឹងបដងវេរកបាលចៅ 

ទិេចៅដដលមានេចម្ងឬចទ?

5.ចតទីអនាកឧេសាហ៍អានចេៀវចៅចហទីយនិទានចរឿងជាមួយកូនៗចទ?

6. េូមកត់ប្រាចៅខាងចប្កាមេទីការរារម្ភចផសែងៗទាក់ទងនចឹងការដ្ទាកុំមារឬ េំនួរដដលអនាកចង់េួរ

ចៅកាន់ប្គរូចេទ្យ៖ ________________________________________________

អាយុ4ដល់10ណខកំែ្រ់្រារបស់មារាបិរា(បលើកទទី3)

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

អា
យ
ុ4ដល

់10ណខ�្រកា
រក្រ់្រា

របស
់មា
រា
បិរា

(បល
ើ កទទី 3)
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□□＊ កូនចកទីតមិនប្គប់ដែេូមចប្បទីអាយុដកតប្មរូវ

កាលបរចិចឆេទេិនិត្យ៖____ឆ្នា _ំ____ដែ______ថ្ងៃ 

អាយុ៖_____ដែ____ថ្ងៃ

ប្បដវង៖____េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

ទំងន់៖____គទី�ូប្កាម(ទទី___ភាគរយ)

ទំហកំបាល៖______េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

វាយតំថលការលូតលាេ់៖□ □ ធម្មរា□ □ ប្តរូវរាមោន□ □ ប្តរូវការបញូ្ន_______________

ការេិនិត្យរាងកាយ៖

□ □ គា្ម នការរកចឃទីញេិចេេ

□ □ ប្តរូវយកចិតដាទុកោក់ឬប្បការមិនប្បប្កតទី

1. _____________________ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

2. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន   □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

3. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

4. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

※□  ចបទីមានរងរបួេមិនចបាេ់ឬេងសែយ័ថាមានអំចេទីហចឹងសាកនាុងប្គរួសារ ការរចំលាភបំពាន 

ចផសែងចទៀតចលទីកុមារ េូមរាយការែ៍រាមអនុចលាមថនបទបញញាតតាិ(េូមចមទីលទំេ័រទទី45-46)

វាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍៖  □ ្្ងផុត(រមួទាងំគចប្មាង្្ងមិនផុតចលទីកមុន) 
□ □ ប្តរូវការរាមោន 

 □ ប្តរូវការបញូ្ន(េូមេរចេរបំចេញ「បញ្ទីបញូ្នការវាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍

កុមារ」េូមអានចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារទំេ័រទទី82)

ប្បការយកចិតតាទុកោក់៖  □ េកម្មភាេ □ ភាសា □ យល់ដចឹង □ អារម្មែ៍េង្គម 

□ □ ចផសែងចទៀត________________

ហត្ថចលខាចឈា្ម លះឪេុកមាតា យ៖ _____________ ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ៖_____________

កនាុងេំែំុដបបបទឯកសារចនលះនចឹងប្តរូវរានវាយតថម្ជាចគាលការែ៍អង្គភាេេុខាភិរាលឬប្តរូវរានចប្បទីចៅចេលរា
មោនករែទី ប្គប់ ប្គងេុែភាេ។

អាយុ4ដល់10ណខកំែ្រ់្រាេិនិ្រ្យសុខភ្េ(បលើកទទី3)

ចេៀវចៅដែនាអំប់រេុំែភាេកុមារ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

អា
យ
ុ4ដល

់10ណខ�កំែ
្រ់្រា

េិនិ ្រ្យស
ុខភ្

េ(បល
ើ កទទី 3)
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ប្បធានបទអប់រេុំែភាេ ចំែុចេំខាន់ ការវាយតំថលរបេ់មារាបិរា ប្គរូចេទ្យដែនាចំំែុចេំខាន់
ចធវេទីមិនទាន់រាន ចធវេទីរានេចប្មចចហទីយ

1.ការបំចៅទារក

ចំែទី អាហាររង □ □
អាចបនតាការបំចៅទចឹកចោលះមាដា យដល់ 2 
ឆ្នា  ំ4-6 ដែអាប្េ័យចលទីសា្ថ នភាេទារក 
អាចបដន្ថមចំែទី អាហាររង។

ទម្ាប់ថនការញាំុ

□ □
្្មទីប្េេ់ អាហារធម្មជាតិ 
ចជៀេវាងចភេជ្ៈមានជាតិេកា។

□ □
មនុេសែចេញវយ័កំុទំពារអាហាររចួ 
យកចៅបញុ្កទារក ។

□ □ កំុចបៀមដបទចឹកចោលះោច់ខាតចេលចគងលក់។

2.ការគាពំារលាងេម្ាតមាត់ ការលាងេម្ាតមាត់
□ □

ចាប់ចផតាទីមដុលះចធ្មញថប្េ 
ចប្កាយបរចិភាគអាហារនិងមុនចូល 
ចដកការចប្បទីថេ្ផដាិត ថានា ដុំេចធ្មញ(ធំបោុនប្គាប់អ
ងកាដំចែទី ប)ជួយេម្ាតចធ្មញចអាយទារក ។

□ □
ចប្កាយដុលះចធ្មញថប្េ រាល់កន្លះឆ្នា មំដាងជាប្បចាបំ្តរូវ
ចៅជួបចេទ្យ \ចធ្មញនិងចធ្មញបោលះថានា ហំវេ្ុយរ ទីន។

3. ការបង្កា រចប្គាលះថានា ក់របួេនិងកា
រស្ាប់របេ់ទារកភ្ាមៗ

ឥរយិាប្ដ្រកសាេុវត្ថិភាេ

□ □
យល់ឱ្យរានចបាេ់អំេទីចប្គាលះថានា ក់ថនការចប្បទីរចទលះ
ចរៀនចដទីរ ប្េមទាងំចជៀេវាងកំុចប្បទី។

□ □
ចប្គឿងេង្ហា រ ចឹមមានមំុមុែប្េរួចមុត ឬដកងតុ 
ប្តរូវចប្បទីចប្សាមេង្ហា រ ចឹមមកការពារ។

□ □
ចៅកនាុងផ្លះចលទីតុបរចិភាគអាហារចលទីតុទចឹក 
កំុប្កាលកំរាលតុ។

□ □
កំុេរទារកចៅចេល្ុងទចឹកចោលះឬកាន់ចភេ
ជ្ៈចរៅតា  ។

□ □
របេ់តូចៗ ដូចជាថានា ឬំវត្ថុមានចប្គាលះថានា ក់ចផសែង
ចទៀត ប្តរូវោក់ចៅកដន្ងទារកយកមិនរាន។

□ □
ចជៀេវាងការផតាល់អាហាររ ចឹង 
ពារការកុំឪ្យប្េរូបចូលអាចនចឹង ការ្ប់ដចងហាទីម។

□ □
ចជៀេវាងេកម្មភាេឬដល្ងដដលអាចចធវេទីឱ្យកម ្
ចរ ទីកកបាល និងករបេ់កុមារ។

នាទំារកចចញចៅចប្រៅ
□ □

ជិលះឡានគួរចប្បទីចរៅអទីេុវត្ថិភាេចៅចរៅអទីខាងក ្
ចរាយ ចហទីយដបមុែចៅខាងចប្កាយ។

□ □ ចជៀេវាងដចឹកកូនចោយមោូតូឬកង់។

※បន្ាប់េទីប្ត�ប់មកផ្លះវញិ ចបទីមានប្តរូវប្បចឹកសាចយាបល់េទីការអប់រទំារក េូមចប្បទី ប្បេ័ន្ធទូរេ័េ្ដ្រកសាសេតាទីមានគ៌ភឲ្យរានចប្ចទីន0800-870870
ចឈា្ម លះសា្ថ ប័នចវជ្សាសេតា(មន្ទីរចេទ្យ)និងចលែកូដ ថដគូរអប់រេុំែភាេប្តរូវអវេទីជាមួយនចឹ

ងទារក៖
ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ:

កាលបរចិចឆេដែនា ំ___ឆ្នា  ំ___ដែ ___ថ្ងៃ

□※ េូមបុគ្គលិកចេទ្យជួយដែនាឪំេុកមាតា យេរចេរបំចេញចៅកនាុងប្កចឡានប្កហម មុនចេលអប់រេុំែភាេ  ចដទីម្ទីផដាល់ជា 
ឯកសារចយាងដល់ប្គរូចេទ្យ។

【កម្មវធិទីចនលះឧបត្ថម្ភ្វកិារចោយផលិតផលថានា ជំក់េុែភាេនិងេុែុមាលភាេ】

េំគាល់៖
1. មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះប្តរូវរានចរៀបចរៀងរមួគានា ចោយប្កេួង េុខាភិរាលនិងេុែុមាលភាេទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិ 

និងេមាគមន៏ប្គរូ ចេទ្យកុមារថតវាោន់។
2.មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះផតាល់ចយាបល់ចំចពាលះទារកអាយុ៤-៦ដែ អាចរមួជាមួយការចាក់ថានា បំង្កា េុែភាេចលទីកទទី៣(ចេលចវលាឧបត្ថម្ភចំ

ចពាលះ ទារកអាយុ៤-១០ដែ) ការប្បតិបតតាិ េូមអានមាតិកាថនចេៀវចៅ េុែភាេកុមារ ចដទីម្ទីជាការអប់រេុំែភាេ។
3. េំែំុដបបបទចនលះនចឹងប្តរូវរានចប្បទីជាការវាយតំថលចគាលនចយារាយរបេ់ អង្គភាេេុខាភិរាលឬរាមោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

អាយុ4ដល់10ណខរារាងក្រ់្រាអប់រសំុខភ្េ(បលើកទទី3) កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

អា
យ
ុ4ដល

់10ណខ�រា
រាងក្រ់្រា

អប់រសំ
ុខភ្

េ(បល
ើ កទទី 3)
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□□□□＊ េូមមារាបិរាមុននចឹងនាទំារកទទួលការប្តរួតេិនិត្យេុែភាេ ប្តរូវដតបំចេញេំែំុដបបបទខាងចប្កាមចអាយរានចេញចលញ

ខាងចប្កាមចនលះប្តរូវកត់ប្រា______ឆ្នា _ំ_____ដែ______ថ្ងៃ(អាយុ______ដែ______ថ្ងៃ)
1.  សា្ថ នភាេបំចៅ៖ 

□ □ ទចឹកចោលះមាដា យ □ ចមស ោទចឹកចោលះចគាទារក □ ផលិតផលទចឹកចោលះចគាចផសែងៗ □ បំចៅចប្មរុលះ 
□ □ អាហាររ ចឹង 
បញ្ហា ៖____________________________________________________

2.  សា្ថ នភាេលាមក៖ 
ប្ទង់ប្ទាយ□ □ េ្ចឹតបិុបិុ □ រាវដូចទចឹក □ រាងប្ទដវង □ រ ចឹង________ 
បញ្ហា ៖_____________________________________________________

3. ចតទីទារកមានបញ្ហា ដំចែកដូចជាេិរាកចដកលក់ចហទីយភាញ ក់ដចឹងែ្ួនញចឹកញាប់ចទ?□□ ដមន □ ចទ
4.  សា្ថ នភាេលូតលាេ់៖(េិនិត្យេុែភាេចលទីកចនលះចបទីកទូលាយចំចពាលះអាយុ 

េំនួរមួយចំនួនទារកចៅចធវេទីមិនទាន់ រានេូមច្្ទីយចយាងរាមភាេជាក់ដេដាង ចវជ្បែិ្តនចឹង 
វាយតថម្បដន្ថម។ ※បោុដនតាេញ្ញា ចនលះគឺចដទីម្ទីេំគាល់ការ វវិឌ្ឍន៍មិនប្តរូវរាមេតាង់ោរចបទីមិនអាច
ចធវេទីរានចទ េំែូមេរឱ្យបញូ្នចៅចធវេទីការវាយតថម្បដន្ថម។)

※(1)អាចកាន់វត្ថុចដទីម្ទីរកសាជំហរឈរដមនចទ 
※(2)ចតទីទារកចប្កាយអាយុ 12 ដែចដកផ្ងៃ (ផ្កា ប់ឬផ្ងៃ )

ចហទីយចប្កាកអង្គុយរានចោយែ្ួនឯង?
(3)ចតទីទារក១៥ដែចប្កាយអាចចដទីរែ្ួនឯងមិនរាច់ចរាងរបេ់អវេទីមួយចទ?

 
(4)ចចលះចប្បទីចុងចមថដនិងចុងថដប្មាមថដ ចាប់របេ់តូចរានឬចទ?(ដូចជាទំ

ពាងំរាយជូចប្កៀម េដែតា ក) 
(5)អាចយល់េទីអត្ថន័យថនពាក្យមួយចំនួនឬចទ?ដូចជាេួរគាត់ថាដ្កាចៅ

ណ្ បងប្េទីចៅណ្ ចចលះង្កនិងរកចមទីលចៅផ្្កេញញាឬមនុេសែ។ 
(6)អាចនិយាយរាន 1 ចៅ 2 ពាក្យដដលជាពាក្យមានន័យឬចទ?ដូចជា 

ឱបៗមាោ ក់មាោ ក់។
(7)ចចលះបង្ហា ញអវយវៈរាមការប្តរូវការរបេ់ែ្ួនឬចទ?ដូចជាចប្បទីប្មាមថដចា

ប់ទាញេចម្ៀកបំពាក់របេ់មនុេសែធំ ។ 
(8)យកប្បោប់ចក្មងចលងចៅមុែរបេ់ទារករានយកចៅលាក់ចៅចប្កាមកន ្

ដេងឬចប្សាមេូកគាត់ចចលះ ចៅចបទីករកប្បោប់ចលងឬចទ?
5.ចតទីអនាកឧេសាហ៍អានចេៀវចៅចហទីយនិទានចរឿងជាមួយកូនៗចទ?

6.  េូមកត់ប្រាចៅខាងចប្កាមេទីការរារម្ភចផសែងៗទាក់ទងនចឹងការដ្ទាកុំមារឬេំនួរដដលអនាកចង់េួរ
ចៅកាន់ប្គរូចេទ្យ៖________________________________________________

10ណខដល់1ឆ្នា កំនលៃះកំែ្រ់្រារបស់មារាបិរា(បលើកទទី4)

□ □ ដមន □ ចទ
□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ
□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

10ណខដល
់1ឆ្នាកំនលៃះកំែ

្រ់្រា
របស

់មា
រា
បិរា

(បល
ើ កទទី 4)
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កាលបរចិចឆេទេិនិត្យ៖____ឆ្នា _ំ____ដែ______ថ្ងៃ 

អាយុ៖_____ដែ____ថ្ងៃ

ប្បដវង៖____េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

ទំងន់៖____គទី�ូប្កាម(ទទី___ភាគរយ)

ទំហកំបាល៖______េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

វាយតំថលការលូតលាេ់៖□ □ ធម្មរា□ □ ប្តរូវរាមោន□ □ ប្តរូវការបញូ្ន_______________

ការេិនិត្យរាងកាយ៖

□ □ គា្ម នការរកចឃទីញេិចេេ

□ □ ប្តរូវយកចិតដាទុកោក់ឬប្បការមិនប្បប្កតទី

1. ____________________ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

2. ____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន   □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

3. ____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

4. ____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

※□  ចបទីមានរងរបួេមិនចបាេ់ឬេងសែយ័ថាមានអំចេទីហចឹងសាកនាុងប្គរួសារ ការរចំលាភបំពាន 

ចផសែងចទៀតចលទីកុមារ េូមរាយការែ៍រាមអនុចលាមថនបទបញញាតតាិ(េូមចមទីលទំេ័រទទី45-46)

វាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍៖ □□□ ្្ងផុត(រមួទាងំគចប្មាង្្ងមិនផុតចលទីកមុន)

□ □ ប្តរូវការរាមោន

□ □ □ប្តរូវការបញូ្ន(េូមេរចេរបំចេញបញ្ទីបញូ្នការវាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍កុ

មារេូមអានចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារទំេ័រទទី82)

ប្បការយកចិតតាទុកោក់□ □ □េកម្មភាេ□ □ □ភាសា□ □ □យល់ដចឹង

□ □ □□អារម្មែ៍េង្គម□

 □ □ចផសែងចទៀត__________

□ □ □គួរដតជាចៅចេទ្យចធ្មញេិនិត្យមាត់ចធ្មញនិងបោលះថានា ហំវេ្ុយអូរ ទីត

ហត្ថចលខាចឈា្ម លះឪេុកមាតា យ៖ _________   ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ៖ __________

□＊ កូនចកទីតមិនប្គប់ដែេូមចប្បទីអាយុដកតប្មរូវ

កនាុងេំែំុដបបបទឯកសារចនលះនចឹងប្តរូវរានវាយតថម្ជាចគាលការែ៍អង្គភាេេុខាភិរាលឬប្តរូវរានចប្បទីចៅចេលរា
មោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

10ណខដល់1ឆ្នា កំនលៃះកំែ្រ់្រាេិនិ្រ្យសុខភ្េ(បលើកទទី4)

ចេៀវចៅដែនាអំប់រេុំែភាេកុមារ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

10ណខដល
់1ឆ្នាកំនលៃះកំែ

្រ់្រា
េិនិ ្រ្យស

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 4)
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ប្បធានបទអប់រេុំែភាេ ចំែុចេំខាន់ ការវាយតំថលរបេ់មារាបិរា ប្គរូចេទ្យដែនាចំំែុចេំខាន់
ចធវេទីមិនទាន់រាន ចធវេទីរានេចប្មចចហទីយ

1.ការបំចៅទារក

ចំែទី អាហាររង

□ □
អាចបនតាការបំចៅទចឹកចោលះមាដា យដល់ 
2 ឆ្នា  ំ4-6 ដែអាប្េ័យចលទីសា្ថ នភាេ 
ទារកអាចបដន្ថមចំែទី អាហាររង។

□ □

ចំែទី អាហារប្រាមំួយប្បចភទដដលមានតុល្យភាេ 
បដន្ថមជាតិដដកប្តរូវបរចិភាគ ប្បចភទសាច់ប្កហម 
េ៊ុតចលឿងនិងបដន្ថបតងចាេ់ 
បដន្ថមអាហាររូបត្ថម្ភជាតិ អុទីយោូត 
ប្តរូវបរចិភាគសារាោ យ បដន្សារាោយេមុប្ទដដលអា
ចបរចិភាគរាន ។

ទម្ាប់ថនការញាំុ

□ □
។ឲ្យកុមារ សាកភ្ក់ តិចៗនូវចំែទី អាហារប្គប់
ប្បចភទថនមហាូប អាហារ។និងឩេសាហ៍ផ្្េ់ផតាូររ
ចបៀបចម្ិន ។

□ □
កូនអាយុ១ឆ្នា អំាចចាប់ចផតាទីមចរៀនចប្បទីដេងស្ាបេ ្
រា ការបំចៅចោយដបកាត់ បន្ថយបនតាិច មតាងៗ 
ចប្តៀមផ្ដា ច់ដប ទឺកចោលះចគា ។

□ □ ចៅចេលបញុ្កចំែទី អាហារគួរដតចអាយទារកអង្គុ
យចអាយនចឹង ចជៀេវាងចដញចាប់បញុ្កចំែទី ។

2.ការដ្រកសាមាត់និងដភនាក

ការលាងេម្ាតមាត់
□ □

ចប្កាយញុាអំាហារនិងមុនចេលចូលចដក 
ចប្បទីអំចរាលះ(ចឈទី)េំអាតចធ្មញនិង 
ថានា ដុំេចធ្មញមានជាតិហវេ្ូអូរ ទីដ 
ជួយេម្ាតចធ្មញទារក ។

□ □ រាល់កន្លះឆ្នា មំដាងជាប្បចាបំ្តរូវចៅជួបចេទ្យចធ្មញនិង
ចធ្មញបោលះថានា ហំវេ្ុយរ ទីន។

ការដ្េុែភាេដភនាក □ □
េំែូមេរេូមកំុចអាយកុមារអាយុចប្កាម២្ ្
នា ំចមទីលទូរទេសែន៍និងចអប្កង់ ចផសែងចទៀត ចបទីមា
នភាេមិនធម្មរាគួរដតចៅជួបប្គរូចេទ្យជំនាញ
ខាងដភនាក។

3.ការពារការរងរបួេចោយថចដន្យ

ឥរយិាប្ដ្រកសាេុវត្ថិភាេ

□ □
ចៅបន្ប់រមួគានា ជាមួយទារកចជៀេវាង ដប្គរមួគានា  
(រមួទាងំសា�ុងឬចែនាទីយ) 
ចហទីយដប្គរបេ់ទារកចជៀេចវៀងមានរបេ់រលុងទ
ន់ឬប្ទនាប់ការពារបោលះទង្គិច។

□ □
ចជៀេវាងចលបចូល 
ប្បោប់ចក្មងចលងែូចឬដបកឬកាបឺំត 
ឬចបៀមអាហារកនាុង មាត់រត់ចលង។

□ □ កំុឱ្យកុមារចលង ្ង់រ្ាេ្ិចឬចវៀរចូលកនាុងទូបិទជិ
ត ង្យប្េរួលនាឱំ្យ្ប់ដចងហាទីម។

□ □

ចដទីម្ទីចចៀេវាងចប្គាលះថានា ក់របេ់កុមារ
ធ្ាក់េទីចលទីអាគារ កំុោក់ចប្គឿងេង្ហា រមិ  
ចផទីងផ្កា និងរបេ់របរចផសែងៗចទៀតចៅ 
ដក្របង្ួចនិងយោរានហាលផ្លះ   
អាចចធវេទីឱ្យចក្មងច�ទីងរាន។

□ □ កំុទុកឱ្យកុមារចៅដតមានា ក់ឯងឬប្បគល់ចៅឱ្យចក្មង
មិនទាន់ ចេញវយ័ចមទីលដ្ ។

នាទំារកចចញចៅចប្រៅ

□ □ េកម្មភាេកុមារប្តរូវឃ្្តឆ្ងៃ យេទីផ្ូវ្នាល់។

□ □ ជិលះឡានគួរចប្បទីចរៅអទីេុវត្ថិភាេចៅចរៅអទីខាងក ្
ចរាយ ចហទីយដបមុែចៅខាងចប្កាយ។

□ □ ចជៀេវាងដចឹកកូនចោយមោូតូឬកង់។

※បន្ាប់េទីប្ត�ប់មកផ្លះវញិ ចបទីមានប្តរូវប្បចឹកសាចយាបល់េទីការអប់រទំារក េូមចប្បទី ប្បេ័ន្ធទូរេ័េ្ដ្រកសាសេតាទីមានគ៌ភឲ្យរានចប្ចទីន0800-870870
ចឈា្ម លះសា្ថ ប័នចវជ្សាសេតា(មន្ទីរចេទ្យ)និងចលែកូដ ថដគូរអប់រេុំែភាេប្តរូវអវេទីជាមួយនចឹ

ងទារក៖
ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ:

កាលបរចិចឆេដែនា ំ___ឆ្នា  ំ___ដែ ___ថ្ងៃ

□※ េូមបុគ្គលិកចេទ្យជួយដែនាឪំេុកមាតា យេរចេរបំចេញចៅកនាុងប្កចឡាន ប្កហមមុនចេលអប់រេុំែភាេ ចដទីម្ទីផដាល់ជាឯក 
សារចយាងដល់ប្គរូចេទ្យ។

【កម្មវធិទីចនលះឧបត្ថម្ភ្វកិារចោយផលិតផលថានា ជំក់េុែភាេនិងេុែុមាលភាេ】

េំគាល់៖ 
1. មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះប្តរូវរានចរៀបចរៀងរមួគានា ចោយប្កេួងេុខាភិរាលនិងេុែុមាលភាេទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិនិងេមាគមន៏គ ្

រូចេទ្យកុមារថតវាោន់។
2. មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះផតាល់ចយាបល់ចំចពាលះទារកអាយុ 10 ដែដល់ 1 ឆ្នា កំន្លះអាចរមួជាមួយការចាក់ថានា បំង្កា េុែភាេចលទីកទទី 4 ថនការប ្

រតិបតតាិេូមអានមាតិកាថនចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារចដទីម្ទីជាការអប់រេុំែភាេ។
3. េំែំុដបបបទចនលះនចឹងប្តរូវរានចប្បទីជាការវាយតំថលចគាលនចយារាយរបេ់អង្គភាេេុខាភិរាលឬរាមោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

10ណខដល់1ឆ្នា កំនលៃះរារាងក្រ់្រាអប់រសំុខភ្េ(បលើកទទី4)កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

10ណខដល
់1ឆ្នាកំនលៃះ�រា

រាងក្រ់្រា
អប់រសំ

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 4)
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□□□□□＊ េូមមារាបិរាមុនចេលដដលនាទំារកចៅេិនិត្យេុែភាេ ប្តរូវបំចេញេំុែំុដបបបត់ខាងចប្កាមចនលះចអាយរានចេញចលញ

ខាងចប្កាមរានកត់ប្រា ចៅ_____ឆ្នា _ំ____ដែ_____ថ្ងៃ(មានអាយុ_____ដែ_____ថ្ងៃ)
1.  សា្ថ នភាេបំចៅ 

□□ ទចឹកចោលះមាដា យ □ ចមស ោទចឹកចោលះចគាទារក □ ផលិតផលទចឹកចោលះចគាចផសែងៗ 
□ □ចេលអាហាររាយឬមទី១ថ្ងៃ_____ចេល 
បញ្ហា ៖____________________________________________________

2.  សា្ថ នភាេលាមក៖ 
ប្ទង់ប្ទាយ□ □ េ្ចឹតបិុបិុ □ រាវដូចទចឹក □ រាងប្ទដវង □ រ ចឹង 
បញ្ហា ៖____________________________________________________

3.  ចតទីទារកមានបញ្ហា ដំចែកដូចជាេិរាកចដកលក់ចហទីយភាញ ក់ដចឹងែ្ួនញចឹកញាប់ឬចទ?
□ ដមន □ ចទ

4. សា្ថ នភាេលូតលាេ់៖(េិនិត្យេុែភាេចលទីកចនលះចបទីកទូលាយចំចពាលះអាយុ 
េំនួរមួយចំនួនទារកចៅចធវេទីមិនទាន់ រានេូមច្្ទីយចយាងរាមភាេជាក់ដេដាង ចវជ្បែិ្
តនចឹងវាយតថម្បដន្ថម។※បោុដនតាេញ្ញា ចនលះគឺចដទីម្ទីេំគាល់ការ វវិឌ្ឍន៍មិនប្តរូវរាមេតាង់ោរ 
ចបទីមិនអាចចធវេទីរានចទ េំែូមេរឱ្យបញូ្នចៅចធវេទីការវាយតថម្បដន្ថម។)

(1)មានមនុេសែធំកាន់ថដឬចរាងបង្កា ន់ថដច�ទីងជចែតាទី រែ្ួនឯងដមនចទ? 
(2)ចចលះច�ទីងចៅអង្គុយចលទីចរៅអទីរានែ្ួនឯងឬចទ?

 
※(3)ចចលះនិយាយពាក្យប្រាមំាោ ត់ច�ទីងពាក្យមានន័យឬចទ?

(4) ចចលះបង្ហា ញយាោ ងចហាចណ្េ់រានបទីដផនាកថនរាងកាយឬចទ?ដូចជា៖ 
ដភនាក មាត់ ថដ។

※(5)ចចលះសាដា ប់ពាក្យបញ្្សាមញញាឬចទ?ដូចជា៖"យកចៅឱ្យបងប្បរុេរបេ់ែញុ ំ"
ចៅយកដេ្កចជទីង"។

※(6)ចចលះយកតប្មាប់រាមមនុេសែចេញវយ័ចប្បទីរបេ់របបកនាុងផ្លះឬចធវេទី
ការង្រផ្លះឬចទ?ដូចជា៖សាតា ប់រាមទូរេ័េ្ យកប្កាេ់េិតេក់ 
យកប្កណ្ត់មកជូតតុ។

※(7)អាចនចឹងចធវេទីកាយចដទីម្ទីបង្ហា ញេទីការចង់និយាយឬចទ?ដូចជា៖ងក់កបាល
អរគុែ ប្គវ ទីថដលាចហទីយ។

※(8)ចចលះយកថដចង្ុលេំចៅដល់អវេទីមួយដដលគួរឱ្យចាប់អារម្មែ៍ ចដទីម្ទីដចក 
រដំលកជាមួយនចឹងអនាកដថទឬចទ?

※(9) ចៅចេលដដលចលងចចលះរបេ់ប្េចដៀងគានា មកជំនួេប្បោប់ចលងេិតប្រាដ
កឬចទ?ដូចជា៖យកដំុឈមឺកចធវេទីជារ្យនតា។

※(10)អាចលុតជង្គង់ចប្កាមការគាបំ្ទបនតាិចបនតាួច ឬេត់ែ្ួនចហទីយចរ ទីេអវេទីមួយ
ចៅចលទីដទីបន្ាប់មកចប្កាកឈរច�ទីងវញិ?

5.ចតទីអនាកឧេសាហ៍អានចេៀវចៅចហទីយនិទានចរឿងជាមួយកូនៗចទ?

6. េូមកត់ប្រាចៅខាងចប្កាមេទីការរារម្ភចផសែងៗទាក់ទងនចឹងការដ្ទាកុំមារឬេំនួរដដលអនាកចង់េួរ
ចៅកាន់ប្គរូចេទ្យ៖_________________________________________________

1ឆ្នា កំនលៃះដល់2ឆ្នា កំំែ្រ់្រារបស់មារាបិរា(បលើកទទី5)�

□ □ ដមន □ ចទ
□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

1ឆ្នាកំនលៃះដល
់2ឆ្នាកំំែ

្រ់្រា
របស

់មា
រា
បិរា

(បល
ើ កទទី 5)�
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□□＊ កូនចកទីតមិនប្គប់ដែេូមចប្បទីអាយុដកតប្មរូវ

កាលបរចិចឆេទេិនិត្យ៖____ឆ្នា _ំ____ដែ______ថ្ងៃ 

អាយុ៖_____ដែ____ថ្ងៃ

ប្បដវង៖____េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

ទំងន់៖____គទី�ូប្កាម(ទទី___ភាគរយ)

ទំហកំបាល៖______េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

វាយតំថលការលូតលាេ់៖□ □ ធម្មរា□ □ ប្តរូវរាមោន□ □ ប្តរូវការបញូ្ន_______________

ការេិនិត្យរាងកាយ៖

□ □ គា្ម នការរកចឃទីញេិចេេ

□ □ ប្តរូវយកចិតដាទុកោក់ឬប្បការមិនប្បប្កតទី
1. _____________________ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

2. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន   □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

3. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

4. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

※□  ចបទីមានរងរបួេមិនចបាេ់ឬេងសែយ័ថាមានអំចេទីហចឹងសាកនាុងប្គរួសារ ការរចំលាភបំពាន 

ចផសែងចទៀតចលទីកុមារ េូមរាយការែ៍រាមអនុចលាមថនបទបញញាតតាិ(េូមចមទីលទំេ័រទទី45-46)

វាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍៖ □ □ ្្ងផុត(រមួទាងំគចប្មាង្្ងមិនផុតចលទីកមុន) 
□ □ ប្តរូវការរាមោន 

□  □ ប្តរូវការបញូ្ន(េូមេរចេរបំចេញបញ្ទីបញូ្នការវាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍កុ

មារេូមអានចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារទំេ័រទទី82)

ប្បការយកចិតតាទុកោក់៖  □ េកម្មភាេ □ ភាសា □ យល់ដចឹង □ អារម្មែ៍េង្គម 

□ □ ចផសែងចទៀត______________________________

េិនិត្យចមទីលជំងឺអន់ដភនាកជប្មាលចោយការចធវេទីចតេតាប្គបរាងំ បន្ាប់េទីការេិនិត្យចលទីកទទីមួយ៖
 □ □ គា្ម នចឃទីញមិនប្បប្កតទី

□ □ មានចឃទីញមិនប្បប្កតទី
 □ □កុមារមិនអាចេប្មបរាមការចធវេទីចតេតា

ហត្ថចលខាចឈា្ម លះឪេុកមាតា យ៖ _____________ ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ៖_____________

កនាុងេំែំុដបបបទឯកសារចនលះនចឹងប្តរូវរានវាយតថម្ជាចគាលការែ៍អង្គភាេេុខាភិរាលឬប្តរូវរានចប្បទីចៅចេលរា
មោនករែទី ប្គប់ ប្គងេុែភាេ។

1ឆ្នា កំនលៃះដល់2ឆ្នា កំំែ្រ់្រាេិនិ្រ្យសុខភ្េ(បលើកទទី5)

ចេៀវចៅដែនាអំប់រេុំែភាេកុមារ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

1ឆ្នាកំនលៃះដល
់2ឆ្នា�ំ�កំែ

្រ់្រា
េិនិ ្រ្យស

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 5)
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

ប្បធានបទអប់រេុំែភាេ ចំែុចេំខាន់ ការវាយតំថលរបេ់មារាបិរា ប្គរូចេទ្យដែនាចំំែុចេំខាន់ចធវេទីមិនទាន់រាន ចធវេទីរានេចប្មចចហទីយ

1.របបអាហារកុមារ ទម្ាប់ថនការញាំុ

□ □
កំុញាោំ ចភេជ្ៈដដលមានជាតិេការ
ញចឹកញាប់   កំុញាោំ ចភេជ្ៈដដល 
មានជាតិកាចហវេ(ដូចជា៖ដតប្កហម)
ញាោំ ទចឹកោេុំលះចអាយរានចប្ចទីន។

□ □ ចប្ជទីេប្េេ់ អាហារធម្មជាតិ 
ចោយចម្ិនរចបៀបចំហុយ ចសាងៃ ជំនួេចចៀន បំេង។

□ □
ឱ្យកុមារចរៀនចប្បទីដេងជាមួយស្ាបប្ពា 
និងការដកបំចៅចោយដប បោុដនតាការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល
ទចឹកចោលះចគាចៅបនតារ។

□ □
បរចិភាគអាហារគួរជាទទីរាងំច្រមួយ ោក់ចអាយកុមារ
អង្គុយចលទីចរៅអទីែ្ពេ់កនាុងការទទួលទានអាហារជាមួយក ្
រុមប្គរួសារ របេ់គាត់។

2.ការដ្រកសាមាត់និងដភនាក

ការលាងេម្ាតមាត់
□ □

ចប្កាយញុាអំាហារនិងមុនចេលចូលចដក 
ចប្បទីអំចរាលះ(ចឈទីតបាល់ប្តចចៀក)និងប្ចាេ ោក់ថានា ដុំ
េចធ្មញមានជាតិហវេ្ូអូរ ទីដ េម្ាតចធ្មញទារក ។

□ □ រាល់កន្លះឆ្នា មំដាងជាប្បចាបំ្តរូវចៅជួបចេទ្យ 
ចធ្មញនិងចធ្មញបោលះថានា ហំវេ្ុយរ ទីន។

ការដ្រកសាេុែភាេដភនាក □ □
េំែូមេរេូមកុមារអាយុចប្កាម២ឆ្នា កំុំចអាយចមទីលចអ
ប្កង់ ចលទី២ឆ្នា ចំរៀងរាល់ថ្ងៃចមទីល ចអប្កង់មិនចអាយចលទី
េេទី១ចមាោ ង។ចបទីមានភាេមិនធម្មរាគួរដតចៅជួបប្គរូ
ចេទ្យជំនាញខាងដភនាក។

3.ការពារការរងរបួេចោយថចដន្យ

ឥរយិាប្ដ្រកសាេុវត្ថិភាេ

□ □ ចៅកនាុងបន្ប់ទចឹកឬអាងងូតទចឹកចអាយបចងកាទីតឧបករែ៍
ការពារអចឹល។

□ □
ប្តរូវោក់ដំច�ទីងមាេុទីនហ្គេទចឹកចរៅតា ចៅខាងចប្រៅមាន
ែ្យល់ ចចញចូល ចហទីយប្គប់ចេលចវលារកសាចៅខាងកនាុ
ងមានែ្យល់ អាកាេចចញចូល ។

□ □ ចៅចេលណ្មួយេំអាតធុងទចឹកទចទ 
ចដទីម្ទីចជៀេវាងការ ថចដន្យកុមាររុលចូល។

□ □ ចជៀេវាងកំុចអាយកូនចូលចៅកនាុងបន្ប់ទចឹកឬផ្លះរា
យដត មានា ក់ឯង។

□ □
ឱេ្ ចមសសាប៊ូ ថានា េំម្ាប់េតវេល្ិត កាបិំតកថសនតានិ
ងវត្ថុដដលមានចប្គាលះថានា ក់ ប្តរូវោក់ែ្ពេ់ឬចាក់ចសាទុ
កចៅកនាុងទូ។

□ □
ចជៀេវាងទារកធ្ាក់េទីចលទីផ្លះចោយយថាចហ
តុ ដូចជា បង្ួចដក្របង្កា ន់ថដមិនប្តរូវោក់រប
េ់ដដលអាចចអាយកូនចក្មងវាច�ទីងរចួចនាលះចទ 
ដូចជាចផទីងផ្កា ឬរបេ់ចផសែងៗជាចដទីម។

□ □ ចជៀេវាងេកម្មភាេឬដល្ងដដលអាចចធវេទីឱ្យកចប្មទីកក ្
រាល និងករបេ់កុមារ

នាទំារកចចញចៅចប្រៅ

□ □
មុនចបទីកបររ្យនតាប្តរូវរានដចឹកកុមារច�ទីងរ្យនតា 
ដដលចុចចាក់ចសាេុវត្ថិភាេផង ចៅចេលចតរ្យនតា
ចហទីយប្តរូងចអាយមានមនុេសែចេញវយ័ជួយដល់កុមារ
ចុលះេទីចលទីរ្យនតា។

□ □ ជិលះឡានគួរចប្បទីចរៅអទីេុវត្ថិភាេចៅចរៅអទីខាងចប្កាយ 
ចហទីយដបមុែចៅខាងចប្កាយ។

□ □ ចជៀេវាងដចឹកកូនចោយមោូតូឬកង់។

□ □ ចៅចេលដដល្យចប្កាយរ្យនតាប្តរូវយកចិតតាទុកោក់
ចៅ កដន្ងសានា ក់ចៅរបេ់កុមារ ។

□ □ មិនគួរ ទុកកុមារដតមានា ក់ឯងចៅកនាុងរ្យនតា។

□ □
កំុអនុញ្ញា តឱ្យកុមារឃ្្តចចញេទីប្ក
ដេដភនាក នចឹងមិនអនុញ្ញា តឱ្យកុមារ 
ចៅមានា ក់ឯងកដន្ងមានផ្ុកធុងទចឹក ប្េលះទចឹក ទចន្ អា
ងដហលទចឹកនិងចៅដក្រអាងទចឹកឬច្នារេមុប្ទ។

※បន្ាប់េទីប្ត�ប់មកផ្លះវញិ ចបទីមានប្តរូវប្បចឹកសាចយាបល់េទីការអប់រទំារក េូមចប្បទី ប្បេ័ន្ធទូរេ័េ្ដ្រកសាសេតាទីមានគ៌ភឲ្យរានចប្ចទីន0800-870870
ចឈា្ម លះសា្ថ ប័នចវជ្សាសេតា(មន្ទីរចេទ្យ)និងចលែកូដ ថដគូរអប់រេុំែភាេប្តរូវអវេទីជាមួយនចឹងទា

រក៖
ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ:

កាលបរចិចឆេដែនា ំ___ឆ្នា  ំ___ដែ ___ថ្ងៃ

□※ េូមបុគ្គលិកចេទ្យជួយដែនាឪំេុកមាតា យេរចេរបំចេញចៅកនាុងប្កចឡានប្កហម មុនចេលអប់រេុំែភាេ  ចដទីម្ទីផដាល់ជា 
ឯកសារចយាងដល់ប្គរូចេទ្យ។

【កម្មវធិទីចនលះឧបត្ថម្ភ្វកិារចោយផលិតផលថានា ជំក់េុែភាេនិងេុែុមាលភាេ】

េំគាល់៖ 
1.មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះប្តរូវរានចរៀបចរៀងរមួគានា ចោយប្កេួងេុខាភិរាលនិងេុែុមាលភាេទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិ និងេមាគមន៏ប្គរូ

ចេទ្យកុមារថតវាោន់។
2.មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះផតាល់ចយាបល់ចំចពាលះទារកអាយុ១ឆ្នា កំន្លះដល់២ឆ្នា  ំអាចរមួជាមួយការចាក់ថានា បំង្កា េុែភាេចលទីកទទី៥ថនការប្បតិប

តតាិ េូមអានមាតិកាថនចេៀវចៅ េុែភាេកុមារចដទីម្ទីជាការអប់រេុំែភាេ។
3.េំែំុដបបបទចនលះនចឹងប្តរូវរានចប្បទីជាការវាយតំថលចគាលនចយារាយរបេ់ អង្គភាេេុខាភិរាលឬរាមោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

1ឆ្នា កំនលៃះដល់2ឆ្នា រំារាងក្រ់្រាអប់រសំុខភ្េ(បលើកទទី5) កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

1ឆ្នាកំនលៃះដល
់2ឆ្នារា

រាងក្រ់្រា
អប់រសំ

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 5)



38

ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

ខាងចប្កាមរានកត់ប្រា ចៅ_____ឆ្នា _ំ____ដែ_____ថ្ងៃ(មានអាយុ_____ដែ_____ថ្ងៃ)

1.  ចតទីមានបញ្ហា បំចៅចទ?□ □ ចទ□□ □ ដមន ___________________________________

2.  មាននចឹងការបចន្ារបង់ចទ?□ □ □ចទ□□ □ ដមន _________________________________

3. ចតទីមានបញ្ហា ដំចែកចទ?□ □ ចទ□□ □ ដមន _________________________________

4.  សា្ថ នភាេលូតលាេ់៖( េិនិត្យេុែភាេចលទីកចនលះចបទីកទូលាយចំចពាលះអាយុ 

េំនួរមួយចំនួនទារកចៅចធវេទីមិនទាន់ រានេូមច្្ទីយចយាងរាមភាេជាក់ដេដាង ចវជ្បែិ្តនចឹង 

វាយតថម្បដន្ថម។ ※បោុដនតាេញ្ញា ចនលះគឺចដទីម្ទីេំគាល់ការ វវិឌ្ឍន៍មិនប្តរូវរាមេតាង់ោរចបទីមិនអាច

ចធវេទីរានចទ េំែូមេរឱ្យបញូ្នចៅចធវេទីការវាយតថម្បដន្ថម។)

□□□□□□＊ េូមមារាបិរាមុនចេលដដលនាទំារកចៅេិនិត្យេុែភាេ ប្តរូវបំចេញេំុែំុដបបបត់ខាងចប្កាមចនលះចអាយរានចេញចលញ

※(1)ចតទីអាចមានមនុេសែធំកាន់ថដ១ទាងំគូរឬថដកាន់បង្កា ន់ជចែតាទី រចុលះមកផ្្

ល់ចោយែ្ួនឯងឬចទ?

(2)ចតទីចចលះចលាតចជទីងផុតេទីដទីឬចទ? 
(3)ចតទីចចលះយកចឈទីដុំរាងកាចរ ោយាោ ងតិច 4 ដំុឬវត្ថុប្េចដៀងរាងកាចរោក់តំរតួ

ចអាយែ្ពេ់ឬចទ? 

(4)ចចលះចប្បទីពាក្យ២មាោ ត់បញូ្លគានា ជាឃ្្ចទ?ដូចជា៖”ចអាបមាោ ក់មាោ ក់”ចមទីល

ដ្កាដ្កា 

※(5)ចតទីអាចចង្ុរបង្ហា ញ 1 ចៅ 2 យាោ ងរានយាោ ងចបាេ់លាេ់ 

កនាុងរូបភាេថាជាវត្ថុឬេតវេឬចទ? 
(6)ចតទីចចលះចោលះដេ្កចជទីង ចប្សាមចជទីងចោយែ្ួនឯងឬចទ? 

※(7)ចតទីចចលះចប្បទីពាក្យថនភាសានិយាយរានចទៀងហនាចឹងយាោ ងតិច 10 ពាក្យឬចទ?

※(8)ចតទីអាចសា្គ ល់ចបាេ់ដផនាកថនដងែ្ួនយាោ ងតិច 6 ? (ឧទាហរែ៍：កបាល 

ថដ ចជទីង ដភនាក ប្តចជៀក ប្ចមុលះ មាត់)

5.ចតទីអនាកឧេសាហ៍អានចេៀវចៅចហទីយនិទានចរឿងជាមួយកូនៗចទ?

6. េូមកត់ប្រាចៅខាងចប្កាមេទីការរារម្ភចផសែងៗទាក់ទងនចឹងការដ្ទាកុំមារឬេំនួរដដលអនាកចង់េួរ

ចៅកាន់ប្គរូចេទ្យ៖________________________________________________

2ឆ្នា ដំល់3ឆ្នា ំ្ រការក្រ់្រារបស់មារាបិរា(បលើកទទី6)

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

2ឆ្នាដំល
់3ឆ្នា�ំ្រកា

រក្រ់្រា
របស

់មា
រា
បិរា

(បល
ើ កទទី 6)
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□□＊ កូនចកទីតមិនប្គប់ដែេូមចប្បទីអាយុដកតប្មរូវ

កាលបរចិចឆេទេិនិត្យ៖____ឆ្នា _ំ____ដែ______ថ្ងៃ 

អាយុ៖_____ដែ____ថ្ងៃ

ប្បដវង៖____េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

ទំងន់៖____គទី�ូប្កាម(ទទី___ភាគរយ)

ទំហកំបាល៖______េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

វាយតំថលការលូតលាេ់៖□ □ ធម្មរា□ □ ប្តរូវរាមោន□ □ ប្តរូវការបញូ្ន_______________

ការេិនិត្យរាងកាយ៖

□ □ គា្ម នការរកចឃទីញេិចេេ

□ □ ប្តរូវយកចិតដាទុកោក់ឬប្បការមិនប្បប្កតទី

1. _____________________ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

2. _____________________ □ ប្តរូវការរាមោន   □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

3. _____________________ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

4. _____________________ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

※□  ចបទីមានរងរបួេមិនចបាេ់ឬេងសែយ័ថាមានអំចេទីហចឹងសាកនាុងប្គរួសារ ការរចំលាភបំពាន 

ចផសែងចទៀតចលទីកុមារ េូមរាយការែ៍រាមអនុចលាមថនបទបញញាតតាិ(េូមចមទីលទំេ័រទទី45-46)

វាយតំថលការអភិវឌ្ឍន៍៖□ □ □□□្្ងផុត(រមួទាងំគចប្មាង្្ងមិនផុតចលទីកមុន)

□ □ □□ប្តរូវការរាមោន

□ □ □□ប្តរូវការបញូ្ន(េូមេរចេរបំចេញ「បញ្ទីបញូ្នការវាយតំថលការវវិឌ ្

ឍន៍កុមារ」េូមអានចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារទំេ័រទទី82)

ប្បការយកចិតតាទុកោក់□ □ □□េកម្មភាេ□ □ □□ភាសា□ □ □□យល់ដចឹង 

□ □ □អារម្មែ៍េង្គម□ □ □□ចផសែងចទៀត_______

ហត្ថចលខាចឈា្ម លះឪេុកមាតា យ៖ _________   ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ៖ __________

កនាុងេំែំុដបបបទឯកសារចនលះនចឹងប្តរូវរានវាយតថម្ជាចគាលការែ៍អង្គភាេេុខាភិរាលឬប្តរូវរានចប្បទីចៅចេលរា
មោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

2ឆ្នា ដំល់3ឆ្នា កំំែ្រ់្រាេិនិ្រ្យសុខភ្េ(បលើកទទី6)

ចេៀវចៅដែនាអំប់រេុំែភាេកុមារ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

2ឆ្នាដំល
់3ឆ្នា�ំកំែ

្រ់្រា
េិនិ ្រ្យស

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 6)
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ប្បធានបទអប់រេុំែភាេ ចំែុចេំខាន់ ការវាយតំថលរបេ់មារាបិរា ប្គរូចេទ្យដែនាចំំែុចេំខាន់
ចធវេទីមិនទាន់រាន ចធវេទីរានេចប្មចចហទីយ

1.របបអាហារកុមារ

ទម្ាប់ថនការញាំុ

□ □
ចជៀេវាងយកអាហារចធវេទី 
ជារង្វេ ន់កូនចេលមានឥរយិាបទល។្

□ □
កនាុងរយៈចេលេទីរចមាោ ងមុនចេលរាយមិនផតាល់អា
ហារេប្មន់ ។

□ □
កំែត់ចេលបរចិភាគអាហារ 
ដដលេមចហតុផល(ជាធម្មរា30នាទទី)។

បរសិា្ថ នថនការបរចិភាគអាហារ

□ □
បរចិភាគអាហារគួរជាទទីរាងំច្រមួយ 
ចអាយកុមារអង្គុយចលទីចរៅអទីែ្ពេ់និងការ ទទួល
ទានអាហារជាមួយប្ករុមប្គរួសាររបេ់គាត់។

□ □
ចមទីលទូរទេសែន៍ចេលញុាអំាហារ 
ចៅទទីរាងំតុមួយច្រ ញុាអំាហារ។

□ □
រកសាឱ្យរាននូវបរយិាកាេបរចិភាគអា
ហាររ ទីករាយ ដូចចនាលះកុមារចូលរមួចៅកនាុង 
ការេិភាកសាតុចនលះដដល។

2.ការដ្រកសាមាត់និងដភនាក

ការលាងេម្ាតមាត់
□ □

ចប្កាយបរចិភាគអាហារនិងមុនចេល
ចូលចគងចប្បទីថានា ដុំេចធ្មញហវេ្ុយអូ
រ ទីដ ជួយេំអាតដល់ចធ្មញរបេ់កុមារ 
ចធ្មញេទីរប្បេេវេជាបចណ្តា លះអាេននា ចប្បទី 
អំចរាលះ(ចឈទី)េំអាតចធ្មញ។

□ □
រាល់កន្លះឆ្នា មំដាងជាប្បចាបំ្តរូវចៅជួបចេទ្យ 
ចធ្មញនិងចធ្មញបោលះថានា ហំវេ្ុយរ ទីន។

ការដ្រកសាេុែភាេដភនាក □ □

ចប្បទីដភនាក៣០នាទទីប្តរូវេំរាក១០នាទទីនិងចជៀេ
វាង ចមទីលចមាងៃ យជិតចប្បទីដភនាក រយៈចេលយូរ។ 
អាយុចលទី២ឆ្នា ចំរៀងរាល់ថ្ងៃចមទីលចអប្កង់មិនចអា
យចលទីេេទី១ចមាោ ង។ចបទីមានភាេមិនធម្មរាគួរដត
ចៅជួបប្គរូចេទ្យជំនាញខាងដភនាក។

3.ការពារការរងរបួេចោយថចដន្យ

ឥរយិាប្ដ្រកសាេុវត្ថិភាេ

□ □
ឱេ្ ចមសសាប៊ូ ថានា េំម្ាប់េតវេល្ិត កាបិំតកន ្
ថប្តនិងវត្ថុដដលមានចប្គាលះថានា ក់ រានោក់ចអាយែ្ព
េ់ឬចាក់ចសាចៅកនាុង្តទូ។ 

□ □

ចប្គឿងអគ្គិេនទីគួរដតប្តរូវោក់ចៅកនាុងកដន្ងមាន
ចេ្ថរភាេនិងេិរាកកនាុងការធ្ាក់ កំេប់ ឯដែសែចភ្ទី
ងប្តរូវោក់លាក់កដន្ងដដលកំុចអាយកុមារបោលះពា
ល់ឬរុលះចរ ទីរាន។

□ □
ចជៀេវាងកុមារចកៀបរបួេ តុបត់ប្តរូវទិកោក់ចៅ
កដន្ងដដលចៅបោលះពាល់។

នាទំារកចចញចៅចប្រៅ

□ □
បចប្ងៀនកុមារឱ្យ្្ងផ្ូវចៅ "ឈប់ចមទីលសាដា ប់" 
េទីឥរយិាបទចរាចរែ៍ ចអាយរានប្តចឹមប្តរូវ ចហទី
យចេល្្ងកាត់ផ្ូវគួរដតកាន់កថដរបេ់កុមារ។

□ □
ចជៀេវាងដចឹកកូនចោយមោូតូឬកង់។ 
ចៅចរៅអទីខាងចប្កាយ 
ចហទីយដបមុែចៅខាងចប្កាយ។

□ □
គួរចប្បទីចរៅអទីេុវត្ថិភាេចេលជិលះឡាន 
ប្េមទាងំចងចអាយហនាចឹងឬោក់ចៅ 
ចរៅអទីខាងចប្កាយ។

※បន្ាប់េទីប្ត�ប់មកផ្លះវញិ ចបទីមានប្តរូវប្បចឹកសាចយាបល់េទីការអប់រទំារក េូមចប្បទី ប្បេ័ន្ធទូរេ័េ្ដ្រកសាសេតាទីមានគ៌ភឲ្យរានចប្ចទីន0800-870870
ចឈា្ម លះសា្ថ ប័នចវជ្សាសេតា(មន្ទីរចេទ្យ)និងចលែកូដ ថដគូរអប់រេុំែភាេប្តរូវអវេទីជាមួយនចឹ

ងទារក៖
ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ:

កាលបរចិចឆេដែនា ំ___ឆ្នា  ំ___ដែ ___ថ្ងៃ

□※ េូមបុគ្គលិកចេទ្យជួយដែនាឪំេុកមាតា យេរចេរបំចេញចៅកនាុងប្កចឡាន ប្កហមមុនចេលអប់រេុំែភាេ ចដទីម្ទីផដាល់ជាឯក 
សារចយាងដល់ប្គរូចេទ្យ។

【កម្មវធិទីចនលះឧបត្ថម្ភ្វកិារចោយផលិតផលថានា ជំក់េុែភាេនិងេុែុមាលភាេ】

2ឆ្នា ដំល់3ឆ្នា រំារាងក្រ់្រាេិនិ្រ្យសុខភ្េ(បលើកទទី6)

េំគាល់៖ 
1.មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះប្តរូវរានចរៀបចរៀងរមួគានា ចោយប្កេួងេុខាភិរាលនិងេុែុមាលភាេទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិ 

និងេមាគមន៏ប្គរូចេទ្យ កុមារថតវាោន់។
2.មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះផតាល់ចយាបល់ចំចពាលះទារកអាយុ២ឆ្នា ដំល់៣ឆ្នា  ំអាចរមួជាមួយការចាក់ថានា បំង្កា េុែភាេចលទីកទទី៦ថនការប្បតិបតតាិ 

េូមអានមាតិកាថនចេៀវចៅេុែភាេកុមារចដទីម្ទីជាការអប់រេុំែភាេ។
3.េំែំុដបបបទចនលះនចឹងប្តរូវរានចប្បទីជាការវាយតំថលចគាលនចយារាយរបេ់ អង្គភាេេុខាភិរាលឬរាមោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

2ឆ្នាដំល
់3ឆ្នា�ំរា

រាងក្រ់្រា
េិនិ ្រ្យស

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 6)
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□□□□□□＊ េូមមារាបិរាមុនចេលដដលនាទំារកចៅេិនិត្យេុែភាេ ប្តរូវបំចេញេំុែំុដបបបត់ខាងចប្កាមចនលះចអាយរានចេញចលញ

ខាងចប្កាមរានកត់ប្រាចៅ_____ឆ្នា _ំ____ដែ_____ថ្ងៃ(មានអាយុ_____ដែ_____ថ្ងៃ)

1. ចតទីមានបញ្ហា បំចៅចទ?□ □ ចទ□ □ ដមន ___________________________________

2.មាននចឹងការបចន្ារបង់ចទ?□ □ ចទ□□ □ ដមន ________________________________

3.ចតទីមានបញ្ហា ដំចែកចទ?□ □ ចទ□□ □ ដមន _________________________________

4. សា្ថ នភាេលូតលាេ់៖(េិនិត្យេុែភាេចលទីកចនលះចបទីកទូលាយចំចពាលះអាយុ េំនួរមួយចំនួនទារក

ចៅចធវេទីមិនទាន់រានេូមច្្ទីយចយាងរាមភាេជាក់ដេដាង ចវជ្បែិ្តនចឹងវាយតថម្បដន្ថម។※បោុដនតា

េញ្ញា ចនលះគឺចដទីម្ទីេំគាល់ ការវវិឌ្ឍន៍មិនប្តរូវរាមេតាង់ោរ ចបទីមិនអាចចធវេទីរានចទ េំែូមេរឲ្យប

ញូ្នចៅចធវេទីការវាយតថម្បដន្ថម។)

3-4�ឆ្នា ំ

※(1)ចតទីចចលះចលាតចជទីងទាងំេទីរចុលះមកចប្កាមចៅកាជំចែតាទី រចុងចប្កាយ១កាឬំ

ចទ? 

※(2)ចតទីអាចធាក់កង់បទីចអាយកង់វ ចឹលចៅមុែរានចទ? 

※(3)ចតទីអាចចប្បទីស្ាបប្ពាញាំុ ចំែទី ចហទីយកប្មនចឹងកំេប់រានចទ?

(4)ចតទីចចលះគូររងវេង់មូលឬចទ?

(5)ចតទីចចលះចៅបង្គន់ជុលះចនាមែ្ួនឯងឬចទ?

※(6)ចចលះចោលះច�វឬេចម្ៀកបំពាក់ែ្ួនឯងឬចទ?

(7) ចៅចេលនិយាយមានចចលះចប្បទីពាក្យចបាេ់លាេ់ជំនួេឲ្យនាម 

“អនាក”“ែញុ ំ”“ចលាក”ឬចទ?

(8)ចតទីអាចនិយាយរានប្តចឹមប្តរូវេទីរចបៀបចប្បទីរបេ់វត្ថុរានចំនូន២ចទ?

※(9) ចតទីអាចនិយាយរាន១េែ៌ចហទីយអាចនិយាយរានបទី ចឈា្ម លះរូបមូល)?
 

(ដូចជា៖ដេ្កចជទីងយនតាចហាលះប្តទី...។ល។(េូមចមទីលទំេ័រ43 រូបភាេ១ 

រូបភាេទទី២)

※(10) ចតទីរាមធម្មរាអាចនិយាយច្្ទីយ្្ងចេលមានអនាកេួរ 

ចប្បទីពាក្យ២ចៅ៣ឃ្្ែ្ទីៗ ចហទីយចចម្ទីយច្្ទីយរានប្តចឹមប្តរូវឬចទ?

3※ឆ្នា ដំល់7ឆ្នា ំ្ រការក្រ់្រារបស់មារាបិរា(បលើកទទី7)

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

3※ឆ្នាដំល
់7ឆ្នា�ំ្រកា

រក្រ់្រា
របស

់មា
រា
បិរា

(បល
ើ កទទី 7)



42

ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

អាយុមុន�4-7�ឆ្នា ំ

※(1)ចតទីចចលះឈរចជទីងមាខេ ងរានយាោ ងតិច 5 វនិាទទីឬចទ?

(2)កូនអាយុចប្កាយ 4 ឆ្នា  ំចតទីចចលះចុលះច�ទីងកាជំចែតាទី រចរាលះចជទីង 1 មដាង 1 

កាឬំចទ? 

(3)ចតទីចចលះចប្បទីកថសនតាកាត់ប្កោេឬចទ? 
※(4) ចៅចេលចលងថប�ុកថប�ចតទីចចលះចដទីរតួចធវេទីជារាោ រាោ  

មាោ មាោ ឬក៏ចធវេទីដូចជាមនុេសែធំចចឹង? (អាយុ 4 ឆ្នា ចំ�ទីងចលទី)។

(5)ចតទីអាចចង្ុរបង្ហា ញ១ចៅ២យាោ ងរានយាោ ងចបាេ់លាេ់ 

កនាុងរូបភាេថាជាវត្ថុឬេតវេឬចទ? 
(6) ចតទី ចចលះសាដា ប់ពាក្យបញ្្សាមញញាឬចទ?ដូចជា៖“យកចៅឱ្យបងប្បរុេ““

ចៅយកដេ្កចជទីង”។

※(7) ចតទីការនិយាយបកប្សាយមានភាេធម្មរាឬចទ?ដូចជា៖ចចលះេួរជាេំ

ែួរនិងចចម្ទីយឬការ េន្នាជាការជដជកកំសានតា ។

(8) ចតទីអាចនិយាយចចញរាន 4 េែ៌ ចហទីយចរៀនគូររាមលំនារំាន 3 

ដូចជា៖＋□△◇)ចទ?(េូមចមទីលទំេ័រ 45 រូបភាេទទី 1 រូបទទី 3)

(9)ចតទីអាចសាដា ប់ពាក្យបញ្្ចអាយយកវត្ថុជាបនតាបន្ាប់រានយាោ ងប្តចឹមប្តរូវឬ

ចទ?(យាោ ងតិច 3)

5.ចតទីអនាកឧេសាហ៍អានចេៀវចៅចហទីយនិទានចរឿងជាមួយកូនៗចទ?

6. េូមកត់ប្រាចៅខាងចប្កាមេទីការរារម្ភែ៍ចផសែងៗទាក់ទងនិងការដ្ទាកុំមារឬេំនួរដដលអនាកចង់

េួរចៅកាន់ប្គរូចេទ្យ :_______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3ឆ្នា ដំល់7ឆ្នា ំ្ រការក្រ់្រារបស់មារាបិរា(បលើកទទី7)

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ

□ □ ដមន □ ចទ
កំណ

ត់ត្រា
ស
ុខភា

ពទា
រក

3ឆ្នាដំល
់7ឆ្នា�ំ្រកា

រក្រ់្រា
របស

់មា
រា
បិរា

(បល
ើ កទទី 7)



43

ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

□□＊ កូនចកទីតមិនប្គប់ដែេូមចប្បទីអាយុដកតប្មរូវ

កាលបរចិចឆេទេិនិត្យ៖____ឆ្នា _ំ____ដែ______ថ្ងៃ 

អាយុ៖_____ដែ____ថ្ងៃ

ប្បដវង៖____េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

ទំងន់៖____គទី�ូប្កាម(ទទី___ភាគរយ)

ទំហកំបាល៖______េង់ទទីដមោប្ត(ទទី____ភាគរយ)

វាយតំថលការលូតលាេ់៖□ □ ធម្មរា□ □ ប្តរូវរាមោន□ □ ប្តរូវការបញូ្ន_______________

ការេិនិត្យរាងកាយ៖

□ □ គា្ម នការរកចឃទីញេិចេេ

□ □ ប្តរូវយកចិតដាទុកោក់ឬប្បការមិនប្បប្កតទី

1. _____________________ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

2. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន   □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

3. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

4. _____________________□ □ ប្តរូវការរាមោន    □ ប្តរូវការបញូ្ន______________

※□  ចបទីមានរងរបួេមិនចបាេ់ឬេងសែយ័ថាមានអំចេទីហចឹងសាកនាុងប្គរួសារ ការរចំលាភបំពាន 

ចផសែងចទៀតចលទីកុមារ េូមរាយការែ៍រាមអនុចលាមថនបទបញញាតតាិ(េូមចមទីលទំេ័រទទី45-46)

វាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍៖□ □ ្្ងផុត(រមួទាងំគចប្មាង្្ងមិនផុតចលទីកមុន) 

 □ ប្តរូវការរាមោន

 □ ប្តរូវការបញូ្ន(េូមេរចេរបំចេញ「បញ្ទីបញូ្នការវាយតំថលការវវិឌ្ឍន៍

កុមារ」េូមអានចេៀវចៅដែនាេុំែភាេកុមារទំេ័រទទី82)

ប្បការយកចិតតាទុកោក ់□ េកម្មភាេ □ ភាសា □ យល់ដចឹង

 □ អារម្មែ៍េង្គម □ □ចផសែងចទៀត__________

 □  អាយុចចន្ាលះ៣ឆ្នា ចំៅ៤ឆ្នា គំួរដតចៅចេទ្យដភនាកទទួលការេិនិត្យេុ

ែភាេដភនាក។(េូមចមទីលទំេ័រទទី65)

ហត្ថចលខាចឈា្ម លះឪេុកមាតា យ៖ _________   ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ៖ __________

កនាុងេំែំុដបបបទឯកសារចនលះនចឹងប្តរូវរានវាយតថម្ជាចគាលការែ៍អង្គភាេេុខាភិរាលឬប្តរូវរានចប្បទីចៅចេលរា
មោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

3ឆ្នា ដំល់7ឆ្នា កំំែ្រ់្រាេិនិ្រ្យសុខភ្េ(បលើកទទី7)

ចេៀវចៅដែនាអំប់រេុំែភាេកុមារ

កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

3ឆ្នាដំល
់7ឆ្នា�ំកំែ

្រ់្រា
េិនិ ្រ្យស

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 7)
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ប្បធានបទអប់រេុំែភាេ ចំែុចេំខាន់ ការវាយតំថលរបេ់មារាបិរា ប្គរូចេទ្យដែនាចំំែុចេំខាន់
ចធវេទីមិនទាន់រាន ចធវេទីរានេចប្មចចហទីយ

1.ក្ាយចៅជាទម្ាប់េប្មាប់កុមារ

ទម្ាប់ថនការញាំុ

□ □
ចភេជ្ៈដដលមានជាតិេការកំុញាោំ ញចឹកចេ
ក។ចប្ជទីេយក អាហារបំបោនរាងកាយ 
ចជៀេវាងជាតិខ្ាញ់ែ្ពេ់ ជាតិេការែ្ពេ់ឬអាហារ
េប្មន់រេជាតិថប្ប

□ □
ចប្ជទីេយកអាហារដដលេមភាេចប្ចទីនមុែ 
ដូចជាដផ្ចឈទីនិងបដន្។ចជៀេវាង 
ផតាល់អាហារេប្មន់កុមារ និងកំុទុកអាហារេប្ម
ន់ចប្ចទីនចៅឯផ្លះ។

បរសិា្ថ នថនការបរចិភាគអាហារ

□ □ ចេលញាោំ អាហារកុមារប្តរូវអង្គុយហនាចឹង១កដន្ង 
ចជៀេវាងចលងផងញាោំ ផង

□ □
បរចិភាគអាហារគួរជាទទីរាងំច្រ ឱ្យអ
ង្គុយចលទីចរៅអទីែ្ពេ់េប្មាប់កុមារ ញាោំ  
អាហារជាមួយប្ករុមប្គរួសារ ។

□ □
ចជៀេវាងោក់ទូរទេសែន៍ចៅកនាុងបន្ប់
កុមារ ចប្រៅេទីកូនង្យរងឥទ្ធិេលេទីការ 
ផសាយពាែិជ្កម្មចំែទី អាហារ អង្គុយយូរក៏ជាគ ្
ចរាលះថានា ក់បណ្ដា លចអាយធាត់រាន។

២.ការដ្រកសាមាត់ដភនាក

ការេំអាតមាត់
□ □

ចប្កាយបរចិភាគអាហារមុនចេល
ចូលចគងចប្បទីថានា ដុំេចធ្មញហវេ្ុយអូ
រ ទីដ ជួយេំអាតដល់ចធ្មញរបេ់កុមារ 
ចធ្មញេទីរប្បេេវេជាបចណ្តា លះអាេននា 
ចប្បទីអំចរាលះ(ចឈទី)េំអាតចធ្មញ។

□ □ រាល់កន្លះឆ្នា មំដាងជាប្បចាបំ្តរូវចៅជួបចេទ្យចធ្មញនិ
ងចធ្មញបោលះថានា ហំវេ្ុយរ ទីន។

ការដ្រកសាដភនាក
□ □ អាយុចលទី២ឆ្នា ចំរៀងរាល់ថ្ងៃចមទីលចអប្កង់មិនចអា

យចលទីេេទី១ចមាោ ង។

□ □ ចប្បទីដភនាក30នាទទីប្តរូវេំរាក10នាទទីនិងចជៀេវាង 
ចមទីលចមាងៃ យជិតចប្បទីដភនាករយៈចេលយូរ។

៣.ការពារការរងរបួេចោយថចដន្យ

ឥរយិាប្ដ្រកសាេុវត្ថិភាេ

□ □ កំុឱ្យកុមារចៅដតមានា ក់ឯងឬប្បគល់ចៅឱ្យអនាកមិន
ទាន់ចេញ វយ័ចមទីលដ្។

□ □ ចជៀេវាងកុមារចលងដដកចកលះឬប្បភេចភ្ទីង
ចៅកនាុងផ្លះ។

□ □ កាបិំតកថសនតានិងវត្ថុដដលមានចប្គាលះថានា ក់ប្តរូវោក់
ែ្ពេ់ឬចាក់ចសាទុកចៅកនាុងទូ។

នាទំារកចចញចៅចប្រៅ

□ □
ចជៀេវាងកុមារធ្ាក់ចប្គាថានា ក់ ចៅក ្
ដបរបង្ួចរានហាលមិនប្តរូវោក់វត្ថុ 
ដដលអាចចអាយកូនវារច�ទីងរានឬ្ូផ្កា ។ល។

□ □
ចប្បទីចរៅអទីេុវត្ថិភាេកុមារដដល
េមនចឹងកម្ពេ់និងទមងៃន់របេ់ 
កូនោក់ចអាយហនាចឹងចៅចរៅអទីខាងចប្កាយ។

□ □
ហាមទុកកូនចៅចៅកនាុងឡានដតមានា ក់ឯង 
ដក្រធុងទចឹក ប្េលះទចឹក ទចន្ អាង 
ដហលទចឹកនិងចៅដក្រអាងដហលទចឹក 
ច្នារេមុប្ទ។

※បន្ាប់េទីប្ត�ប់មកផ្លះវញិ ចបទីមានប្តរូវប្បចឹកសាចយាបល់េទីការអប់រទំារក េូមចប្បទី ប្បេ័ន្ធទូរេ័េ្ដ្រកសាសេតាទីមានគ៌ភឲ្យរានចប្ចទីន0800-870870
ចឈា្ម លះសា្ថ ប័នចវជ្សាសេតា(មន្ទីរចេទ្យ)និងចលែកូដ ថដគូរអប់រេុំែភាេប្តរូវអវេទីជាមួយនចឹង

ទារក៖
ហត្ថចលខាប្រាប្គរូចេទ្យ:

កាលបរចិចឆេដែនា ំ___ឆ្នា  ំ___ដែ ___ថ្ងៃ

□※ េូមបុគ្គលិកចេទ្យជួយដែនាឪំេុកមាតា យេរចេរបំចេញចៅកនាុងប្កចឡាន ប្កហមមុនចេលអប់រេុំែភាេ ចដទីម្ទីផដាល់ជាឯក 
សារចយាងដល់ប្គរូចេទ្យ។

【កម្មវធិទីចនលះឧបត្ថម្ភ្វកិារចោយផលិតផលថានា ជំក់េុែភាេនិងេុែុមាលភាេ】

េំគាល់៖ 
1.មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះប្តរូវរានចរៀបចរៀងរមួគានា ចោយប្កេួង េុខាភិរាលនិងេុែុមាលភាេទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិ 

និងេមាគមន៏ប្គរូ ចេទ្យកុមារថតវាោន់។
2.មាតិកាថនការដែនាអំប់រេុំែភាេចនលះផតាល់ចយាបល់ចំចពាលះទារកអាយុ៣ឆ្នា ដំល់៤ឆ្នា  ំអាចរមួជាមួយការចាក់ថានា បំង្កា េុែភាេចលទីកទទី៧ថនការប្បតិបតតាិ 

េូមអានមាតិកាថនចេៀវចៅ េុែភាេកុមា រចដទីម្ទីជាការអប់រេុំែភាេ។
3.េំែំុដបបបទចនលះនចឹងប្តរូវរានចប្បទីជាការវាយតំថលចគាលនចយារាយរបេ់អង្គភាេេុខាភិរាលឬរាមោនករែទី ប្គប់ប្គងេុែភាេ។

3ឆ្នា ដំល់7ឆ្នា រំារាងក្រ់្រាអប់រសំុខភ្េ(បលើកទទី7)កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

3ឆ្នាដំល
់7ឆ្នា�ំរា

រាងក្រ់្រា
អប់រសំ

ុខភ្
េ(បល

ើ កទទី 7)
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រូបទទី�1

រូបទទី�2

រូបទទី�3�

(េមា្គ ល់៖ចប្បទីតប្មរូវជាមួយទំេ័រ P.41 និង P.42)

រារាង១្កា�្វិចវិវឌ្ឍន៍មិន្រ្ក្រទី កំណ
ត់ត្រា

ស
ុខភា

ពទា
រក

រា
រាង១្កា

�
្វិ ចវិវឌ្ឍន៍មិ ន្រ្ក្រទី
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‧ប្បេ័ន្ធចនលះគឺជាេ័ត៌មានេុែភាេផ្្ល់ែ្ួនដដលអាចចល័តរាន។បន្ាប់េទីប្តរូវរានចផ្ៀងផ្្ត់អតតាេ
ញ្ញា ែសាធារែៈអាច ទទួលរានេ័ត៌មានេុែភាេផ្្ល់ែ្ួនប្គប់ចេលនិងប្គប់ទទីកដន្ងរាមរយៈ
អុទីនធឺែិត។

‧ទិននាន័យេុែភាេរបេ់ប្បេ័ន្ធរមួមានការេប្មាកេយារាលចៅមន្ទីរចេទ្យរមួប
ញូ្លទាងំចេវាកម្ម េិចប្គាលះជំងឺ(ចេទ្យេម័យ ចេទ្យបុរាែនិងចេទ្យចធ្មញ)
ថានា អំាដ�កហសែទី ចេៀវចៅទទួលថានា បំង្កា រការមាន ្ ន្ៈបរច្ិាគេរ ទីរាង្គឬេយារាល
ចោយេងៃប់សាងៃ ត់អារម្មែ៍ លទ្ធផលការចធវេទីចតេតា(េិនិត្យ)លទ្ធផលបង្កា រ មនុេ ្
េចេញវយ័េិនិត្យជំងឺមហារ ទីកបួនមុែ ររាយការែ៍រាមរូបភាេរកឺារប្តរួតេិនិត្យ
ចរាគសាសេតាែ្ចឹមសារេចងខេបកំែត់ប្រាចវជ្សាសេតាដដលរានរសំាយចចញ។ល។
េូមចោន�ូតឈួនមទីនចជៀនចៅោ េុទីងតុងថែវេ អុទី្ុងAPPនិងចេៀវចៅេនសែេុំែភាេចដទីម្ទីប្សាវរកេ័
ត៌មានចវជ្សាសេតារបេ់អនាក។ចាប់េទីដែឧេភាឆ្នា 2ំ019រានបដន្ថមនូវ មុែង្រប្គប់ប្គងប្គរួសារ្្មទី ដរា
បណ្កុមារចូលការធានារាោប់រងេុែភាេជាេកលភ្ាប់ជាមួយអនាកឬទទួលរានេិទ្ធជាចាេ់ទំុអា
ណ្េយារាល ចនាលះ្្ងរាមរយៈមុែង្រប្គប់ប្គងចនលះ ដ្កចមទីលេ័ត៌មានរបេ់ឪេុកមាតា យនិងកុមារ
មិនទាន់ប្គប់អាយុ ចដទីម្ទីដ្រកសាេុែភាេប្គរួសារអនាកទាងំមូល។

ជួយកុមារកនាុងការ្្ប់្្ងសុខភ្េឱ្យល្

្កសួងសុខាភិោលនិងសុខុមាលភ្េទទីភ្នា ក់ងារសុខាភិោលជា្រិ�
https://www.hpa.gov.tw

្កសួងសុខាភិោលនិងសុខុមាលភ្េទទីភ្នា ក់ងារ្្ប់្្ងជំងឺ
https://www.cdc.gov.tw/

្រេ័ន្ធទូរស័េ្ណ្រកសា្រស្ទីមាន្៌ភ
0800-870870(0800-ចៅោ ជទីននទីចៅោ ជទីននទី)

ប្�ទំេ័រណ្ទាមំារា
https://mammy.hpa.gov.tw/

មូលនិធិទារកមិន្្ប់ណខ
https://www.pbf.org.tw/html/home.asp

បណ្្ញបសវាកម្មេ័្រ៌មានស៊ុងជឹបនៀវ
https://ibaby.mohw.gov.tw/

ការរបំលាភបំពានបលើកុមារនិងការបធ្វស្រណ�ស※បសៀវបៅណែនាកំារងារបុ្គាលិកបេទ្យ
https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-4265-45674-107.html

សមា្ម្្រូបេទ្យកុមារថ្រវ៉ាន់�-�ការអប់រសំុខភ្េកុមារ
https://www.pediatr.org.tw/people/edu.asp

សមា្ម្្រូបេទ្យកុមារថ្រវ៉ាន់�-�្រំបន់អប់រសំុខភ្េ
http://www.tsn-neonatology.com/health/

ចៅេនសែេុំែភាេ□

ចគហ ទំេ័រដ្ ទាមំារា

មូលនិធិទារកមិនប្គប់ដែ

ការ រចំលាភបំពាន 
ចលទី កុមារ និង ការ 

ចធវេេប្បដហេ

ប្រើ※្រាស់បសៀវបៅសន្សសំុខភ្េ※ឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

ប្រើ※បស
ៀវបៅ

ស
ន្សសំ

ុខភ្
េ※
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ោក់ថដចៅចប្កាមកបាលរបេ់ទារក ថដមាខេ ងចទៀតបទីដផនាកគូ្ ចលទីកកបាលកូនច�ទីងេនសែចឹមៗ

　　េប្មាប់ឪេុកមាតា យ ការមកដល់្្មទីរបេ់ទារក អត្ថន័យថនជទីវតិែុេដប្កេទីអតទីតកាល បទីទារកចៅកនាុ
ងរងវេង់ថដេិតជាដផ្មដលហាមបំផុតការដតវាក៏ជាបន្ុកដដរ។ខាងចប្កាមចនលះជាការចរៀបរាប់េទីជំនាញជាចប្ចទីន
ចដទីម្ទីដ្រកសាទារក។

វិធទីបទីកូន្្រឹម្្ររូវ

‧ជាទូចៅអាយុ1-2 ដែទារកទារកេយាយាមបទីចផដាក អាយុ 3 ដែច�ទីងចៅអាចបទីបញ្ឈរ។
‧ចោយកូនកាលចៅកនាុងចពាលះមាដា យសំ៊ានចឹងចង្វេ ក់ចបលះដូងរបេ់មាដា យបទីទារក ទារកផ្ិបជាប់ប្ទរូង 

សាដា ប់ឪេុកមាតា យេចំ�ងចបលះដូង ចេលដដលរានឮេំច�ងដដលធ្ាប់សា្គ ល់ មានអារម្មែ៍េុ
វត្ថិភាេអារម្មែ៍កាន់ដតង្យប្េរួលចដទីម្ទីេប្មបែ្ួនសា្ថ នភាេ ចាប់េទីចេលចនាលះមកទារកទា
រកអារម្មែ៍េងៃប់ចុលះ។

‧ចេលបទីទារក ប្តរូវនិយាយជាមួយឲ្យចប្ចទីន និងមានទំនាក់ទំនងដភនាកផង។ ការផ្្េ់បតាូរអារម្ម
ែ៍គានា ដបបចនលះគឺលច្ំចពាលះការវវិឌ្ឍន៍ែួរកបាលលូតលាេ់វវិឌ្ឍន៍ដផនាកវញិ្ញា ែប្េមទាងំការរ ទីក
លូតលាេ់ដផនាករាងកាយេុទ្ធដតមាន ប្បចយាជន៍ខ្ាងំណ្េ់។

ទារកដដលចទទីបចកទីត្្មទីមាន កបាល
ធំែ្ួនតូចការវវិឌ្ឍន៍សាច់ដំុកចៅែ្ទី
គា្ម នកម្ាងំប្គប់ប្គាន់ទប់ទល់ទមងៃ
ន់កបាលដូចចនាលះឪេុកមាតា យប្តរូវយក
ថដោក់ចប្កាមកបាលទារក្នាមៗយ
ករាតថដកាន់ប្ទកបាលទាងំមូល 
និងទប់កចដទីម្ទីប្ទកបាលរបេ់ទារក។

ជំហានទទី១៖ ជំហានទទី២៖ ជំហ៊ានទទី៣៖

បន្ាប់េទីមានលំនចឹងដផនាកកបាលចហទីយ
ចទទីបោក់ថដមាខេ ងចទៀតចៅចប្កាមគូ្
របេ់ទារករាតថដកាន់ប្ទជំុវញិគូទទាំ
ងមូល កម្ាងំប្បមូលផតាុ ំចៅកថដរបេ់
ថដទាងំេទីរ។

ចលទីកកបាលកូនច�ទីងេនសែចឹមៗ 
ដតប្តរូវប្បយត័នាដផនាកកបាល 
ចបទីមិនដូចចានា លះចទកបាល របេ់ទារក
ចនលះនចឹងបត់ចៅចប្កាយនិងមានអារម្ម
ែ៍មិនប្េរួល។
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32

ប្រើជួយងូ្រទឹកឱ្យកូនរបស់អនាកដូចបម្ច?

ប្មាមថដេងកាត់បិតប្តចចៀក

មុនងូតទចឹកោក់ទចឹកប្តជាក់មុនចទទីបោក់ទចឹកចប្កាយចមទីលឲ្យប្រាកដថាចំហទាវេ រនិងបង្ួចឲ្យែ្យល់ចូលរកសា 
េទីតុណ្ហា ភាេទចឹកកច ត្ា ចៅ37-38។ចរៀបចំឧបករែ៍ងូតទចឹកចអាយទារក ដូចជា៖សាប៊ូដុលះែួ្នេប្មាប់ទារក 
កដនសែង ថេ្ ចខាអាវ ផ្្េ់បតាូរនិងប្កណ្ត់កន្ប គួរដតោក់ចៅទទីរាងំជិតបំផុតចដទីម្ទីង្យយកបន្ាប់មក
អនាកអាចចធវេទីរាមជំហានខាង ចប្កាមឲ្យកូនអនាកងូតទចឹកចហទីយ៖
1. ចោលះចខាអាវកូនចចញចហទីយចោយយកអាវឬកដនសែងដែតា ប់ចលទីរាងកាយ។
2.  ប្ជលក់កដនសែងឬថេ្ឲ្យចេទីម ជូតចាប់េទីដភនាកដផនាកកនាុងចចញចៅដភនាកដផនាកចប្រៅ លាងេំអាតរន្ធប្ចមុលះ 

ប្ចចចៀកនិងថា្ព ល់។
3.  យកសាប៊ូបនតាិចមកកក់េក់្នាមៗ។មុនចាក់ទចឹកប្តរូវយកប្មាមថដេងកាត់បិតប្តចចៀកទារកចដទីម្ទីចជៀេ

វាងទចឹកហូរចូលកនាុងប្តចចៀក(ដូចរូបភាេទទី១)។
4.  បន្ាប់េទីជូតេក់េងៃួតល្មមចហទីយលាបទចឹកឧែ្ណៗចៅចលទីែ្ួនកូនឲ្យសំ៊ានិងេទីតុែហា ភាេទចឹក(ដូចរូប

ភាេទទី២)។
5.  ឲ្យទារកចកទីយចលទីកំភួនថដ ថដកាន់ចក្ៀកនិងថដទារក បន្ាប់មកោក់គូ្ទារក ចូលងូតទចឹកកនាុងកន្ធន់ 

(ដូចរូប៣)។
6.  យកសាប៊ូងូតទចឹកេិចេេរបេ់ទារកបនតាិចោក់លាបចលទីែ្ួន ចំណ្ចំមទីល ដផនាកផនាត់ក ចក្ៀក ចៅ្ ចដងវេ 

កគូ្  និងកដន្ងដដលប្ជរួញមានកន្ាក់រចួចទទីបចប្សាចទចឹកេំអាត។
7.  រុកំដនសែងចហទីយជូតឲ្យេងៃួត ជួយែ្ប់ប្កណ្ត់កន្បចេ្ៀកពាក់យាោ ងឆ្ប់។
8.  ចៅចេលលាងគូទ េូមេម្ាត្នាមៗ ទារកប្េទីប្តរូវលាងេម្ាតេទីដផនាកខាងមុែ បងហាួរចនាមដល់រន្ធគូ្ 

ទារកប្បរុេដេ្កប្គបកបាលលិង្គ សានា មប្ជរួញថនេងសាវេ េ។
※េូមចាថំា ចទាលះបទីទចឹករាក់យាោ ងណ្ក៏ចោយមិនអាចទុកកូនឲ្យចៅមានា ក់ឯង កនាុងចានមន្ធន់ច�ទីយ។

1
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ទារកយំបធ្វើដូចបម៉ច?
‧កូនយគឺំជាវធិទីមោយាងដដលកូនបង្ហា ញេទីតប្មរូវការចំចពាលះអនាក។
‧ចៅចេលដដលទារកអារម្មែ៍មិនល ្ទារកមានេមត្ថភាេចេងៃៀមសាងៃ ត់ចោយែ្ួនឯងនិងេ

ប្មរួលអារម្មែ៍ ដូចជា៖ ការជញ្ក់របេ់ែ្ួនថដ បោលះឬស្ាប ថដចជទីងែ្ួនឯងនិងចមទីលដភនាកឬ
បោលះស្ាបថដអនាក។

‧ចបទីទារកយរំហូត  ប្បដហលមិនប្េរួលែ្ួន ក៏ប្បដហលចង់ឲ្យអនាកចៅជិតកមដារ ។ 

ខាងប្កាមបនះ្ឺជា្នលៃឹះខលៃះបដើម្បទីលួងទារក្នលៃឹះ។
‧ចៅចេលដដលកូនរបេ់អនាកកំេុងយ ំេូមយកចិតតាទុកប្បដហលមានបញ្ហា និង តប្មរូវការ 

និងផដាល់ការលួងចលាមដ៏េមរម្យ។
‧កំុប្គវ ទីកូនខ្ាងំហេួចហតុ។   
‧និយាយេំច�ងប្សាលប្េទន់ជាមួយកូននិងអដង្លែនាង ចដទីម្ទីេប្មរួលអារម្មែ៍
‧ចបទីមិនអាចចោលះប្សាយមូលចហតុកូនយេូំមកំុមានអារម្មែ៍រានតចឹងមានឪេុកមាតា យជាចប្ចទី

នមិនអាចសា្ម នេទីមូលចហតុដដលទារកយ ំចនលះមិនដមនជាកំហុេអនាកចទ។ អាចេួរមិតតាភកដាិ
ដដលមានបទេិចសាធន៏ឬដេវេងរកជំនួយេទីអនាកជំនាញ។

‧កូនយគឺំជាវធិទីមោយាងដដលកូនបង្ហា ញេទីតប្មរូវការ
ចំចពាលះអនាក ប្តរូវការឪេុកមាតា យអត់ធ្មត់លួងចលាម 
មិនអាចប្គវ ទីកូនខ្ាងំោច់ខាត បងវេចឹលឬចរាលះចៅចលទីដប្គ។ 
ចបទីអនាកចមទីលដ្ទារកមិនអាចប្គប់ប្គងអារម្មែ៍រានចទ 
េូមរកសាច់ញាតិជួយ។

‧ចរាគេញ្ញា ញ័ររបេ់ទារកភាគចប្ចទីនចកទីតច�ទីងចំចពាលះកុមារអាយុចប្កាម២ឆ្នា ។ំជាេិ
ចេេអាយុតិចជាង 6ដែ។ចរាគេញ្ញា ទាងំចនលះអាចមាន៖ ងងុយចដក ចចលះដតមួរច ោ្  
រមួលប្កចេទីសា្ម រតទីចែសាយ ក្ួត រាត់បង់ចំែង់អាហារនិង ដកដចងហាទីមមិនប្បប្កតទី។

‧ចៅចេលដដលចកទីតច�ទីងប្បញាប់យកកូនចៅចេទ្យ ដដលផតាល់ការេយារាលេមរម្យេទីបុគ្គលិក 
ប្គរូចេទ្យ។ចៅចេលយកចៅ េយារាល កំុចោយសារភាេអាមាោ េ់ឬខ្ាចមានចទាេ កំហុេ 
មិនហ៊ានប្រាប់ប្គរូចេទ្យ ចហទីយលទ្ធផលដដលការចធវេទីចរាគវនិិចឆេ័យ និងការេយារាលឆ្ប់ៗជាចរឿយៗ 
ចជៀេវាងការការមិនអាចរកចឃទីញវញិនចឹង អាចជួយកាត់បន្ថយចកទីតច�ទីងចេលចប្កាយ។

កុំ្្វទីកូនខាលៃ ងំ�ួសប�្រុ
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ទិននាន័យខាងចប្កាមចនលះេូមឪេុកមាតា យចផ្ៀងផ្្ត់ចមទីលចបទីមិនទាន់មាន ដូចចទេូមចធវេទីការដកលម្ 
ជាបន្ាន់ ចដទីម្ទីកាត់បន្ថយ ហានិភ័យថនការស្ាប់របេ់ទារកមួយរចំេច។

វិធានការការពារថនការស្លៃ ប់ភ្លៃ មៗរបស់ទារក

□□ អាយុចប្កាម១ឆ្នា រំាល់ចេលចគងប្តរូវចគងផ្ងៃ រ។

□□ ការបំចៅទចឹកចោលះមាដា យ។

□□ ទារកមិនចដកជាមួយអនាកចផសែង ប្តរូវចដកជាមួយឪេុកមាតា យរមួបន្ប់ មិនរមួដប្គ។

□□ មួយដែចប្កាយ ចៅចេលចដក អាចេិចារណ្អំេទីការចប្បទីកបាលចោលះ។ មិនអាចេ្ួយរកបាល

ចោលះចៅចលទីកឬខ្ាេ់ចៅចលទីេចម្ៀកបំពាក់

ទារកច�ទីយ។

□□ ចូរកំុឱ្យទារកចដកផ្កា ប់ចលទីរាងកាយឪេុកមាដា

យឬចលទីអនាកចមទីលដ្ទា។ំ

□□ កំុប្គបភួយបិទរាងំចលទីមាត់

និងប្ចមុលះទារក។

□□ អាយុចប្កាម១ឆ្នា មិំនចារំា

ច់ចប្បទីចែនាទីយច�ទីយ។

ឧបករែ៍ណ្ទាទំារកបទើបនឹងបកើ្រឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

ឧបករែ៍
ណ្ទា

ទា
រកបទើ បនឹងបកើ ្រ
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សុវ្រថាិភ្េបរសិ្ថា នប្ង

□ថផ្ដប្គប្តរូវដតរ ចឹងមានិំង 
រាបចេ្មទីចហទីយគប្មបខា
ងចប្រៅប្តរូវរាបចេ្មទី។

□អាយុចប្កាម១ឆ្នា រំាល ់
ចេលចគងប្តរូវចគងផ្ងៃ រ។

□ទារកមិនចដកជាមយួអនាកចផសែង 
ប្តរូវចដកជាមួយឪេុកមាតា យរមួ 
បន្ប់មិនរមួដប្គ។

□វធិានការេប្មាប់ភាេកក់ចរៅតា បដន្ថម  
អាចពាក់រានចខាអាវទារកចគងរុជិំត 
ឬអាចយកចោយកដនសែងរុកូំន 
ចោយចចញថដចដទីម្ទីជំនួេភួយ។

□កំុចអាយទារកចគងចលទី
សា�ុងចរៅអទីដប្គរដឺប្គ 
មនុេសែធំ។

□បរសិា្ថ នគា្ម នដផសែងកំុ 
ចអាយអនាកណ្មានា ក់
ជក់ចៅដក្រទារក។

□ចជៀេវាងបរសិា្ថ នចរៅដា ខ្ាងំរមួទាងំ
ពាក់ចប្ចទីនចេកនិងចវចែ្ប់ទារកហួេ 
កប្មិត។ ចៅចេលដដលគា្ម នមាោ េុទីនប្តជាក់ 
គួរកត់េំគាល់េទីែ្យល់ចចញចូល។

□ប្តរូវប្រាកដថាគា្ម នអវេទី 
ប្គបដែតា ប់ចលទីកបាល 
ទារក។

ចគង កនាុង បរសិា្ថ ន មាន 
េុវត្ថិភាេ

ឧបករែ៍ណ្ទាទំារកបទើបនឹងបកើ្រ

□មិនគួរមានវត្ថុរលុងចៅកនាុង 
កដន្ងចដករមួទាងំចែនាទីយចកទីយ 
ចែនាទីយប្បោប់ចក្មងចលង 
េូកប្កណ្ត់ភួយ ភួយចរាម 
កប្មាលេូកប្បោប់ប្បោ
ចក្មងចលងបន្លះទប់នចឹងការបោលះ
ទង្គិចនិងវត្ថុទន់ចផសែងចទៀត។ 

ឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

ឧបករែ៍
ណ្ទា

ទា
រកបទើ បនឹងបកើ ្រ



ផសាយពាែិជ្កម្ម

្កសួងសុខាភិោលនិងសុខុមាលភ្េទទីភ្នា ក់ងារសុខាភិោលជា្រិរលំឹកអនាក

　　បទបញញាតតាិបំចៅកូនចោយទចឹកចោលះមាតា យចៅរាមទទីសាធារែៈ ចៅចេលសេតាទីកំេុងបំចៅកូនចោយទចឹកចោលះមាតា យ
ចៅកដន្ងសាធារែៈ នរណ្មានា ក់ក៏ប្តរូវហាមឃ្ត់ចៅឆ្ងៃ យ ហាមឃ្ត់ជនចល្មទីេប្តរូវរានេិន័យជាប្រាក់េទី៦ពាន់យ័
នច�ទីងចលទីចប្កាម៣មឺុនយន័។ េប្មាប់េ័ត៌មានអំេទីការបំចៅកូនចោយទចឹកចោលះមាតា យេូមចមទីលទំេ័រ 53-55។

ប្កេួងេុខាភិរាលនិងេុែុមាល
ភាេទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិ ្រេ័ន្ធទូរស័េ្ណ្រកសា្រស្ទីមាន្៌ភ�0800-870870

បគារេនិងគាំ្ ទ
សិទ្ធិរបស់ម្ាយបំបៅកូនបដាយទឹកបដាះ
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　　ទចឹកចោលះមាដា យគឺជាប្បភេលប្ំផុតថនអាហារូបត្ថម្ភេប្មាប់ទារក ចដទីម្ទីេុែភាេរបេ់មាតា យនិងទារក 
កនាុងអំ�ុង ចេលបំចៅចោលះកូនមារាគួរេយាយាមរកសាតុល្យភាេរបបអាហារ។ការបំចៅចោលះកូនអាចបចងកាទី
នការលូតលាេ់ដផនាកបញ្ញា  របេ់កុមារបន្ាបអប្រា្្ងចមចរាគថនជំងឺដូចជាជំងឺជំងឺរាគរូេនិងរលាកេួត 
កាត់បន្ថយអប្រាថនការចកទីតជំងឺអាដ�េុទី និងជំងឺេរថេឈាមចបលះដូងចេលធំចេញវយ័។ចប្កាយ្្ងទចន្
រចួសេតាទីជាមាតា យបំចៅកូនចោយទចឹកចោលះមាតា យអាចប្េករាង ដូចចដទីមវញិចលឿនជាង ឱកាេថនការចកទីតជំ
ងឺមហារ ទីកេុដន់និងមហារ ទីកប្កចេញអូដវក៏មានកប្មិតទាបជាងដដរ។ទទីភានា ក់ ង្រេុខាភិរាលជាតិនផតាល់
អនុសាេន៍ថា ប្តរូវបំចៅទចឹកចោលះមាដា យដំបូងរយៈចេលប្រាមំួយដែ បន្ាប់មកអនាកប្តរូវដតបដន្ថម អាហារដដ
លេមរម្យចហទីយការបំចៅចោលះកូនប្តរូវបនតារហូតដល់2ឆ្នា ឬំ2ឆ្នា កំន្លះ។

‧បោុនា្ម នដែដំបូងបន្ាប់េទីកូនចកទីតមកបំចៅកូនទចឹកចោលះដំបូង(ឲ្យដតទចឹកចោលះមាដា យមិនឲ្យទចឹ
កចោលះចគារូបមនតា ទចឹក កបាលចោលះចទ)ចនលះគឺជាការអនុវតតាន៏លេ្ំរាប់ទារកនិងមាតា យ។

‧ប្បរូចតអុទីន ជាតិខ្ាញ់និងជាតិេការ ចៅកនាុងទចឹកចោលះមាដា យមានភាេង្យប្េរួលកនាុងការប្េរូប
យកនិងរលំាយ ។ភាេសំ៊ារបេ់េួកចគគ្ុយបូលទីន ចលទីកកម្ពេ់សារធាតុកំចែទី នចកាេិកា
ែួរកបាលនិងមិនរមួអាដ�រហសែទីចដទីម ដដលទចឹកចោលះចគារូបមនតាចប្ចទីនចទៀតមិនអាចជំនួេរា
ន។អាយុប្បដហល 6 ដែចាឲំ្យញាំុ អាហារដដលេម្ូរជាតិដដកទចឹកចោលះ មាដា យគឺចៅដតជាប ្
រភេេំខាន់ថនអាហារូបត្ថម្ភ។

‧ភាេធំលូតលាេ់ 1 ថ្ងៃថនទារកចទទីបចកទីតចំែុលះប្កេលះមានដត 5-7 mlបោុចណ្្ណ លះ(ទំហបំ្បមាែ 
ប្គាប់ឃ្ទីតូច)ថ្ងៃទទី 3 ទទីប្បដហល 22-27 ml (ទំហបំ្បមាែរាល់ប៊ិន) ដល់ចេល 11 
ថ្ងៃធំក៏មានប្តចឹមដតប្បដហល 60-81 ml (ទំហបំ្បមាែរាល់ចបោងបោុង)។

‧ទារកចកទីតប្គប់១ដែមានេុែភាេលច្ំែុលះប្កេលះមិនធំ ប្តរូវផតាល់ចំែុលះតិចបំចៅចប្ចទីនដង 
ចៅចេលទារកចទទីបនចឹងចកទីតបឺតរានប្តចឹមប្តរូវជាញចឹកញាប់បំចៅទចឹកចោលះដំបូង 
ចនាលះអាចបំចេញរាមតប្មរូវការ។

‧រាមចគាលការែ៍ គឺបំចៅចោលះទារកផ្្ល់ ជាេិចេេ 2 ដែដំបូង
‧ប្បេិនចបទីរាងំេទីចទទីបចកទីតមកអត់មានដបងថ្ងៃឬយប់ចហទីយប្តរូវការបំចៅចោលះភ្ាមចនាលះសេតាទី

ជាមាតា យភាគចប្ចទីនមានទចឹកចោលះប្គប់ប្គាន់។
‧ចៅចេលដដលកូនរបេ់អនាកមានេកម្មភាេរកចោលះយាោ ងជាក់លាក់(កបាលង្កចុលះ 

ចបទីកមាត់ អណ្តា តង្កចុលះមកមុែជិតេុដន់)ឬចធវេទី ឥរយិាប្ចផសែងដូចជាលិតថដែ្ួនឯង 
ចនាលះជាចវលាដដលប្តរូវបំចៅចោលះចហទីយ កំុរងចារំហូតដល់ទារកយចំទទីបបំចៅចោលះចនាលះ។

‧ចៅចេលបំចៅចោលះឥរយិាប្របេ់មាតា យប្តរូវឱ្យមានផ្េុែភាេនិងបន្ធូរអារម្មែ៍ 
ឱ្យកូនទល់មុែជាមួយមុែចដទីមប្ទរូងនិង ដផនាកចពាលះបិតជាមួយែ្ួនរបេ់មាតា យ។

ទឹកបដាះម្ាយនិងអាោរូប្រថាម្ភ

ចំែុះ្កេះរបស់ទារកបទើបបកើ្រ

បំបៅបដាះទារកដូចបម្ច

ការបំបៅទឹកបដាះមាដ យអនាកមាដ យសុខភ្េល្្សស់ទារកសុខភ្េល្ ឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

កា
របំបៅ

ទឹកបដា
ះមាដយ

�មាដយ
ស
ុខភ្

េល
្្ស

ស
់�ទា

រកស
ុខភ្

េល
្
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‧ជំងឺខាន់ចលឿងអាចនចឹងបនតារហូតដល់ 2-3 ដែចទទីបប្េកស្ាតអេ់ចំចពាលះទារកដដលចៅទចឹ
កចោលះមាតា យ ប្បេិនចបទីលាមកទារកេ៌ែដូចកាតលាមក(ចមទីលទំេ័រ 20)េទី 1-6 ថនេ៌ែ
មិនមិនធម្មរាឬអាយុចេញមួយដែចហទីយដតជំងឺខាន់ចលឿងចៅដតមាន  អនាកគួរដតេិចប្គាលះ
ជាមួយប្គរូចេទ្យកុមារឬប្គរូចេទ្យដផនាកប្ករុមប្គរួសារកំែត់រកមូលចហតុជំងឺខាន់ចលឿង។ប្េម
ទាងំជួេឈាមចតេតារកចមទីល ប៊ទីលទីរុយប៊ទីនចោយផ្្ល់។ទន្ចឹមនចឹងចនលះក៏ចៅដតអាចបនតាបំ
ចៅកូនចោយទចឹកចោលះមាតា យរាន។

‧ទារកដដលចៅទចឹកចោលះមាតា យ អាយុបោុនា្ម នដែដំបូងលាមកមានេភាេប្ជា
យៗ ទចឹកទចឹកមានលាយប្គាប់ៗចហទីយក្ចឹនជូ រហូតដល់ចៅភ្ាមចចញដភ្ត 
ចនលះជារាតុភូតធម្មរា។

‧ថ្ងៃទទី1-ទទី3៖ថបតងច ្្ម ងងចឹត ចេ្ទីរដតច ្្ម ថនលាមកេ្ិត។
‧ថ្ងៃទទី4-ទទី6៖េ៌ែដប្បេទីងងចឹតមកភ្ឺ កាន់ដតចលឿងចៅចលឿងចៅ។
‧ចប្កាយថ្ងៃទទី6ចៅ លាមកចលឿងថ្ងៃមួយយាោ ងចហាចណ្េ់ 3-4 ដង(ទំហបំ្ប ដហលបោុន 

10ចយៀនសា្ព ន់)។
‧ចប្កាយទារកធំ 3 េរាតា ហ៍ អាចជុលះតិចដង ក្ាយចៅជា 3 ដល់ 4 ថ្ងៃចទទីបជុលះមដាង 

រហូតអាច 10 ដល់ 14 ថ្ងៃចទទីបជុលះមដាងក៏មាន។ប្បេិនចបទីេទីទិដឋាភាេចផសែងចទៀត 
(ចំែុលះទចឹកចនទីម ច�ទីងទមងៃន់ េកម្ម)េុទ្ធដតមានេុែភាេល ្ចនលះចាត់ទុកថា 
ជារាតុភូតធម្មរាអាចទទួលយករាន។

‧ថ្ងៃទទី1-ទទី3៖តិច បោុដនដាបចងកាទីនចំែុលះរាល់ថ្ងៃ
‧ថ្ងៃទទី4-ទទី6៖១ថ្ងៃចនាមចេទីមកន្ប៤-៥ដង រាល់ចនាមមដាងៗចំែុលះទចឹកចនាម 

ប្បដហល២បន្លះកន្បេងៃួត។
‧ចប្កាយថ្ងៃទទី6ចៅ៖កន្បចេទីមចហទីយធងៃន់ចនាមប្បដហល 5-6 ដងកនាុង 1 ថ្ងៃ។

ទារកណដលបៅទឹកបដាះម្ាយ�ោ្រុភូ្រសរ ទីរវិទយាណដល្រទះបឃើញជាទូបៅ

ការផ្លៃ ស់រ្ូររូបរាងលាមករបស់ទារក

រាមរយះការបនាមរបស់ទារកអាចវិនិចឆេ័យនូវការញាំុ ណ្្្រឬអ្រ់

‧មាត់របេ់កូនចបទីកឲ្យធំល្មម ចបទីកមាត់ឲ្យធំជញ្ក់ចោលះ ចង្កា បិតជាប់នចឹងចោលះ។ចាប់ចផតាទីម
ជញ្ក់ដំបូងអាចមានចល្ឿនចលឿន (1 វនិាទទី 2-3 ដង)បោុដនតាចៅចេលដដលទចឹកចោលះចាប់
ចផតាទីមហូរ ចេលទារកបឺតរានទចឹកចោលះ េកម្មភាេជញ្ក់នចឹង្យចុលះ (ប្បដហល 1 វនិាទទី 1 
ដង)ចហទីយនចឹងចលបយាោ ងេកម្ម។ចៅចេលទារកចៅដ្្តទាងំប្េរុងថនរាងកាយវានចឹងបន្ធូ
រអារម្មែ៍ ចំហមាត់ប្េដលងចោលះចោយែ្ួនឯង។ចោលះរបេ់មាដា យក៏ទន់រលុង ដលងមានេ
ភាេឈកឺបាលចោលះឬឈចឺោលះចទៀតដដរ។

‧ចបទីចោយសារសា្ថ នភាេេិចេេ ប្តរូវផ្្កការបំចៅចោលះកូនឬចេលមិនអាចបំចៅចោលះចោ
យផ្្ល់ គួរដតចយាងរាមទារកធម្មរាអប្រាថនចេលចៅចោលះបនតាប្ចរាច់ទចឹកចោលះចចញ ចដទី
ម្ទីរកសាការបចញ្ញេចមាចនាថនទចឹកចោលះ។ 

‧ប្បេិនចបទីអនាកចប្ពាលះដតការេយារាលឬចហតុផលចផសែងចទៀតមិនអាចបំចៅកូនចោយទចឹក
ចោលះមាតា យចេញចលញ ចៅមុនអាយុ១ឆ្នា បំ្តរូវចប្បទីទចឹកចោលះចគាចមស ោ េូមេិចប្គាលះជាមួយប្គរូ
ចេទ្យកុមារចហទីយយកចិតតាទុកោក់ចលទីេុវត្ថិភាេនិង អនាម័យនិង្ុងចអាយរានប្តចឹមប្តរូវ។

ការបំបៅទឹកបដាះមាដ យអនាកមាដ យសុខភ្េល្្សស់ទារកសុខភ្េល្ឯកសា
រអប់រសំ
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‧ទារកប្គាន់ដតជញ្ក់ចលឿនចហទីយចេទីរៗ ។
‧ទារកចបៀមកបាលចោលះចហទីយចដកលក់ អត់ចៅ ចមទីលចៅចញៀននចឹងការចគង។
‧ចប្កាយេទីចកទីតរាន 3 ថ្ងៃ ចំនួនចនាមចៅដតតិចដង ឬទចឹកចនាមដប្បជាេ៌ែ ចលឿងចាេ់ 

អាចរហូតដល់េ៌ែទចឹកប្ករូច។
‧កនាុងរយៈចេល 48 ចមាោ ងបន្ាប់េទីចកទីតអត់លាមកឬមួយប្គាន់ដតមានតិចថនលាមកដំបូងេ៌

ែថបតងចាេ់ឬច ្្ម ។

ប្រើ្ួរេយាោលភ្លៃ មៗបៅបេលណ្?

ម្ាយណដលបំបៅបដាះកូនបៅបេលណដល្ួរណ្រណស្វងរកជំនួយ

ប្បេិនចបទីមានសា្ថ នភាេដូចខាងចប្កាមចនលះ អាចថាទារកចៅទចឹកចោលះមិនរាន ប្គប់ប្គាន់ឬមួ
យបង្ហា ញេទីេញ្ញា របេ់ជំងឺចយទីងគួរដតដេវេងរកជំនួយេទីអនាកមានជំនាញវជ្ិាជទីវៈ។
‧កូនដងោតចបៀមកបាលចោលះជាប់មាត់ក៏ចដកលក់  បទីចចញមិនយូរបោុនា្ម នកយ៏។ំ
‧24 ចៅ 48ចមាោ ងបន្ាប់េទីកំចែទី តចៅដតមិនទាន់បចញ្ញលាមក។
‧ជំងឺខាន់ចលឿងដប្បចៅជាធងៃន់ធងៃរ។
‧កនាុងរយៈចេល 7 ថ្ងៃចៅដតមិនទាន់ប្ត�ប់ចៅទមងៃន់កំចែទី តឬប្ត�ប់ចៅ ទមងៃន់កំចែទី តបោុដនតា

បន្ាប់មកក៏ប្េកទមងៃន់វញិ។
‧កបាលចោលះមាដា យឈ ឺចោលះរ ចឹង ចហទីមឈ ឺប្គរុនចរៅតា ។

ធនធានទាក់ទងនឹង្រេ័ន្ធគាំ្ ទការបំបៅកូនបដាយទឹកបដាះ

ការរលំឹក្រូចៗ

ប្បេ័ន្ធទូរេ័េ្ដ្រកសាសេតាទីមានគ៌ភ 0800-870870
(េំចលងជាភាសាកុកងឺ៖ចៅោ ជទីននទីចៅោ ជទីននទី)

ចគហទំេ័រដ្ទាមំារា 
https://mammy.hpa.gov.tw/

េហគមន៍គាបំ្ទរាមប្េរុកប្ករុងតំបន ់
(ចេលជួបជំុនិងដែសែទូរេ័េ្េូមចូលចមទីលចមទីលចគហទំេ័រខាងចលទី)

ការបំបៅទឹកបដាះមាដ យអនាកមាដ យសុខភ្េល្្សស់ទារកសុខភ្េល្ ឯកសា
រអប់រសំ
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‧ចោយមន្ទីរេទ្យេម្ភេ 48 ចមាោ ងចប្កាយចេលទារកចទទីបនចឹងចកទីត 
ប្តរូវជួេបូមយកឈាមចៅរាតដកងចជទីងបនតាិចចដទីម្ទីចផញទីរចៅទទីភានា
ក់ង្រេុែភាេជាតិទទីភានា ក់ង្រដដលមានកិច្េនយាទាក់ទងនចឹង
ការេិនិត្យទារកចទទីបចកទីតេប្មាប់ចធវេទីការេិនិត្យ។

‧មុនចេលដចឹងលទ្ធផលថនការេិនិត្យ ចូរកុំឱ្យទារកបោលះប្គាប់ចប្បង
កាតមយាោង(ប្គាប់្្មេ្ុយ ប្គាប់ថានា បំ្កឡាត)ក៏មិនអាចចប្បទីថានា អំវេទីទាងំអេ់។

‧ចៅចេលដដលលទ្ធផលថនការប្តរួតេិនិត្យ(េងសែយ័ថា)មានភាេវជិ្មានមន្ទីរចេទ្យដដលជួ
យបូមឈាមឬមន្ទីរចេទ្យបញ្្ក់និងប្តរួតេិនិត្យចៅកនាុងរយៈចេលដ៏ែ្ទីនចឹងជួយទារករបេ់អនាក 
ទទួលយកមួយកប្មចឹតចទៀតថនការបញ្្ក់និងប្តរួតេិនិត្យ។

‧ការេិនិត្យមិនច្្ទីយតបរាន 100%ចនាលះចទ លទ្ធផលជាចម្ងថនការេិនិត្យគឺ
អាប្េ័យចលទីប្បចភទថនជំងឺ(ដូចជាជំងឺមួយចំនួនមានប្បតិកម្មយតឺ មិនជាក់លាក់)
និងរចបៀបថនការទទួលទានអាហា(ដូចជាកងវេលះជាតិប្បរូចតអុទីន អាហារេិចេេ)
ទាងំចនលះអាចនចឹងអវជិ្មាន។

‧ចបទីទារកចលចច�ទីងនូវបញ្ហា េុែភាេណ្មួយ ប្តរូវចតេួរចយាបល់េទីប្គរូចេទ្យកុមាររបេ់អនា
កឬប្គរូចេទ្យដផនាកចវជ្សាសេតាប្គរួសារ។

‧លទ្ធផលថនការេិនិត្យអាចដចឹងចៅប្បដហលេទីរេរាតា ហ៍បន្ាប់េទីការប្បមូលឈាម េូមទាក់
ទងចៅកដន្ងដដលជួយប្បមូលឈាមឬចេទីុបេួរ____________
មជ្ឈមែ្លេិនិត្យឈាមទារកចទទីបចកទីតអប់រេុំែភាេដែសែទូរេ័េ្ប្បចឹកសាចយាប
ល់៖_______________________
ចគហទំេ័រ៖_________________________

　　កូនមានេុែភាេលជ្ាប្បភេដ៏ប្េេ់បំប្េងដដលនាមំកនូវភាេរ ទីករាយថនប្ករុមប្គរួសារ េូមរេួរា
ន់យកកូនចៅទទួលយកការេិនិត្យ រកជំងឺរបេ់ទារកចទទីបចកទីតនិងេិនិត្យេុែភាេដដលទាក់ទងគឺមា
នសារៈេំខាន់ខ្ាងំណ្េ់។រាមរយៈ ការេិនិត្យរកជំងឺរបេ់ទារកចទទីប ចកទីតអាចរកចឃទីញដំបូងចរាគ
េញ្ញា មិនជាក់លាក់របេ់ជំងឺសារធាតុចិញ្ចឹមកនាុងេរ ទីរាង្គមិនប្បប្កតទី។ចបទីេិនេិនិត្យចៅចេលដដលលទ្ធ
ផលថន ការប្តរួតេិនិត្យ(េងសែយ័ថា)មានភាេវជិ្មាន មិនដមនមានន័យថាទារកេិតជាមានជំងឺចនលះចទ 
េូមទទួលការេិនិត្យបដន្ថមមួយកប្មចឹត ចទៀតជាបន្ាន់។ចៅចេលលទ្ធផលថនការេិនិត្យប្បប្កតទីក៏មិនដម
នមានន័យថាមិន ចចលះមានជំងឺឬេុែភាេលច្នាលះច�ទីយ។ចបទីទារកកំែត់ចធវេទីចរាគវនិិចឆេ័យរចួចហទីយេ្ថិត
កនាុងអំ�ុងចេលេយារាលមាេផតាល់យាោ ងប្តចឹមប្តរូវនូវការចធវេទីចរាគវនិិចឆេ័យនិងការេយារាលអាចនចឹងជួយកា
ត់បន្ថយជំងឺចំចពាលះរាងកាយឬប្រាជាញ ដល់កប្មិតអប្បរមា។
ប្រើទទួលការេិនិ្រ្យរកជំងឺស្រធា្រុចិញ្ឹមកនាុងសរ ទីរាងគាមិន្រ្ក្រទី
េទីកំបែើ ្រទារកបទើបបកើ្រដូចបមដច

េិនិ្រ្យរកជំងឺស្រធា្រុចិញ្ឹមកនាុងសរ ទីរាងគាមិន្រ្ក្រទីេទីកំបែើ ្រទារកបទើបបកើ្រឯកសា
រអប់រសំ
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ព

េិ និ ្រ្យរកជំងឺ ស្
រធា

្រុចិញ្
ឹ មកនាុ ងស
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‧មន្ទីរចេទ្យថាយរា មជ្ឈមែ្លេិនិត្យឈាមទារកចទទីបចកទីត ចគហទំេ័រ៖https://www.ntuh.gov.tw/gene-lab-nbsc/Index.action 
ទូរេ័េ្ចលែ៖ 02-2312-3456 ចុចបនតា 71929 ឬ 71930

‧មជ្ឈមែ្លចរាគសាសេតាថតបិុបន្ប់េិនិត្យទារកចទទីបនចឹងចកទីត
 ចគហទំេ័រ៖ https://www.tipn.org.tw/TIPNHome/NewbornScreening 

ទូរេ័េ្ចលែ៖ 02- 8596-2050 ចលែបនតា 401 ~ 403
‧មជ្ឈមែ្លេិនិត្យទារកចទទីបនចឹងចកទីតថនមូលនិធិដ្ទាេុំែភាេសាធារែរដឋាចិន

 ចគហទំេ័រ៖ http://www.cfoh.org.tw/ 
ទូរេ័េ្ចលែ៖ 02-8768-1020

មជ្ឈមែ្ឌ លេិនិ្រ្យឈាមទារកបទើបបកើ្រទូរស័េ្និងប្�ទំេ័រ

‧ប្បដហលរាល់ទារក 100 នាក់មាន 3 នាក់គឺជាជំងឺតំែេូជទូចៅចៅថតវាោន់។
‧មូលចហតុចម្ងចនាលះគឺរាងកាយទារកចកទីតច�ទីងមិនប្បប្កតទីថនជាតិេការថនចកាេិកាឈាម

ប្កហម។
‧ទារកដដលទទួលរងេទីជំងឺចនលះ ចៅចេលដដលបោលះពាល់ជាមួយនចឹងថានា មំួយចំនួន ដូ

ចជា៖(បរចិភាគេដែតា កឆ្នតុបោលះជាមួយប្គាប ់ណ្ប់រាលទីន(ថានា កំន្ាត)លាបទចឹ
កថានា េំ៌ែសាវេ យឬថានា េំ៊ុលហាវេ េទីរ ទីនដថទចទៀត)ង្យនចឹងចកទីតមានជាញចឹកញាប់នូវ
ភាេចេ្កស្ាងំ ចោយដបកប្គាប់ឈាមយាោ ងគំហុគ បណ្តា លឱ្យកងវេលះឈាមប្កហម 
ទចឹកមុែចលចច�ទីងនូវភាេចេ្កស្ាងំ អេ់កម្ាងំ អត់ចំែង់អាហារ ជំងឺខាន់
ចលឿងយាោ ងធងៃន់ធងៃរថនទារក(ប្បប្េទីដភនាកេនិងដេ្កដប្បជាេ៌ែចលឿងដូចគានា )
ទចឹកចនាមមានេភាេដូចទចឹកដត។ ចៅចេលដដលកុមារមានចរាគេញ្ញា ដូចខាងចលទីចនលះ េូ
មប្បញាោ ប់ប្បញាោ ល់នាកូំនចៅកាន់មន្ទីរចេទ្យេយារាល។

‧ប្បេិនចបទីអនាកដចឹងេិតថាទារកមានឆ្នតុចចឹង កំុចភ្ចរលំចឹកដល់បុគ្គលិកេុខាភិរាលនិងប្តរូ
វយកជាប់ែ្ួននូវ “ប័ែ្ណេំគាល់ចរាគេញ្ញា ែវេលះ G-6-PD”បញ្្ក់េទីសា្ថ នភាេេុែភាេទារ
កចៅដំណ្ក់កាលដំបូង ចជៀេវាងការជួបជាមួយករាតា  ហានិភ័យដដលបណ្ដា លឲ្យមានជំ
ងឺអនាកអាចកាត់បន្ថយការរងចប្គាលះថានា ក់ដល់ទារក។

‧ប្បដហលរាល់ទារក៣ពាន់នាក់កនាុងចនាលះមាន 1 នាក់
‧មូលចហតុចម្ងថនកងវេលះអ័រមោូនទទីរ ោូអុទីតកនាុងរាងកាយទារក អាចមានផលបោលះពាល់ដល់ការរ ទីក

លូតលាេ់េរថេប្រាសាទនិងកំចែទី នលូតលាេ់ថនរាងកាយ។
‧ទារកដដលចទទីបចកទីតចេ្ទីរដតគា្ម នចរាគេញ្ញា មិនប្បប្កតទីធម្មរាចប្កាយទារកចកទីតរាន 2-3 

ដែចទទីបមានចលចច�ទីងនូវលកខេែៈចរាគេញ្ញា េនសែចឹមៗ។
‧ប្បេិនចបទីការរកចឃទីញមូលចហតុេទីដំបូងគឺចៅកនាុងអំ�ុងចប្កាយទារកចកទីតរាន 1-2 

ដែផដាល់ការេយារាល ចនាលះទារកអាចជាធម្មរា វញិចំចពាលះការរ ទីកលូត លាេ់ដផនាករាងកាយនិ
ងដផនាកបញ្ញា ។ចបទីេិនចាដំល់អាយុ 6 ដែចទទីបេយារាលភាគចប្ចទីននចឹងក្ាយចៅជាជំងឺវកិល
ចរតិមានកំចែទី នថនការលូតលាេ់យតឺឬចៅថាប្កិន។

(កង្វះ�G-6-PD�ណដលប្ស្គា ល់ជាទូបៅបៅថ្រវ៉ាន់ថ្ជាឆ្ន្រុចឹង)

ជំងឺថ្មេល្កបេញទទីរ ៉ូអុទីទាបេទីកំបែើ ្រ

េិនិ្រ្យរកជំងឺស្រធា្រុចិញ្ឹមកនាុងសរ ទីរាងគាមិន្រ្ក្រទីេទីកំបែើ ្រទារកបទើបបកើ្រ ឯកសា
រអប់រសំ
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‧ជំងឺអាេុទីតប្បរូេទីយោូនិកកនាុងឈាម 
‧ជំងឺកងវេលះខាតការនទីទទីនបឋម
‧កងវេលះការចផ្រការនទីទទីនរាោ ល់មទីតូយ ប្បចភទទទី១
‧កងវេលះការចផ្រការនទីទទីនរាោ ល់មទីតូយ ប្បចភទទទី២
‧ការចាប់ចផតាទីមដំបូងថនជំងឺជាតិអាេុទីតគ្ុយរារកិ

កនាុងឈាមប្បចភទទទី២

　　រោឋា ភិរាលឧបត្ថម្ភ្វកិារប្តរួតេិនិត្យទារកចទទីបចកទីត រមួទាងំបោុនា្ម នប្បចភទដូចខាងចប្កា
មចនលះ ចបទីអនាកចង់ដចឹងេត៌មានបដន្ថម អាចចូលចៅកនាុងចគហទំេ័រ ទទីភានា ក់ង្រេុខាភិរាលជាតិក ្
ចរាមប្បការរាវរក(http://www.hpa.gov.tw)>ប្បធានបទេុែភាេ>េុែភាេមនុេសែទាងំ
មូល>េុែភាេមារានិងទារក>េុែភាេបនតារេូជនិងការគាពំារ>ប្បឆ្ងំជំងឺតេូជ។

‧អំ�ុងចេលមានថផ្ចពាលះ្្ងកសញិ្លអា�មឺោង់ វ ទីរុេអាច្្ងកាត់េុកបញ្ឈរ្្ងចៅកូ
នកនាុងថផ្ បងការឱ្យមានេិការភាេេទីកំចែទី ត ដូចជា្្ង់េទីកំចែទី ត ជំងឺដក់ទចឹកកនាុងដភនាក 
ជំងឺដភនាកច�ទីងរាយ ជំងឺរលាកែួរតូច ែវេលះបញ្ញា  និងេិការភាេដូចជាជំងឺចបលះដូងេទីកំ
ចែទី ត រានចៅថាជាចរាគេញ្ញា ជំងឺកសញិ្លអាល្ឺមោង់េទីកំចែទី ត（congenital rubella 
syndrome, CRS）

‧ ចដទីម្ទីយល់ចបាេ់េទីករែទី ចកទីតច�ទីងថនCRSចជៀេវាងជំងឺCRSចម្ងវ ទីរុេចៅអនាកដថទបងការ
ចអាយមានការ្្ងចរាគភានា ក់ង្រប្គប់ប្គងជំងឺចប្បទីភាេ មិនធម្មរាថនចមរាបោូលទីេេទីកំចែទី ត
ចដទីម្ទីេិនិត្យចមទីលគំរូឈាមដដលចៅេល់ អនុវតតាន៍វភិាគឈាមរកចមទីលអង់ទទីករកសញិ្លអា
�មឺោង់IgMចបទីវជិ្មាន នចឹងអនុវតតាការដកេំរលួថនការរាលោល ការប្តរួតេិនិត្យេុែភាេនិង
វធិានការែ៍បង្កា រចផសែងៗ។

្រការេិនិ្រ្យរកស្រធា្រុចិញ្ឹមកនាុងសរ ទីរាងគាមិន្រ្ក្រទីរបស់ទារកប្្សងបទៀ្រ

ចាប់េទីថ្ងៃទទី�១�ណខ្រុលាឆ្នា �ំ១០៨�ជំងឺទាងំ�១០�ខាងប្កាមនឹង្្ររូវបណនថាម

ការេិនិ្រ្យវិភ្្ឈាមរកបមើលអងទ់ទីករក្រញិ្លអា�ឺម៉ងI់gMបៅសល់ថនទារកបទើបនឹងបកើ្រ

‧៦ ជំងឺទចឹចកនាដមផអមេទីកំចចែទី ត
‧៨ កងវលះជាតិអាេុទីដខាលញ់ែវលះជាតិថេេកនុ

ងែលួន
‧ជាតិអាេុទីតគ្ុយរារកិកនាុងឈាមប្បចភទទទី១
‧២ ចរគាលះកនុងតរមង់ចនាម

‧បដន្ថមជំងឺ១០ប្បការដូចខាងចប្កាមចនលះ
‧េុទីប្រាតកនាុងឈាមប្បចភទ១
‧១៤ អាេុទីតរទទីរហគទីរតូេុទីរតូលទីលទីលទីលទីកលូ

កាលរ ទីក
‧អាេុទីតប្ទទីហុទីប្ដរូេុទីប្ទទីចមោទទីលចបោនរា
‧កងវេលះេំចយាគកាបុកេុទីឡាេេរុប

រកចឃទីញឆ្ប់ េយារាលឆ្ប់ េូមទទួលការេិនិត្យេុែភាេឱ្យទាន់ចេលចវលា

េិនិ្រ្យរកជំងឺស្រធា្រុចិញ្ឹមកនាុងសរ ទីរាងគាមិន្រ្ក្រទីេទីកំបែើ ្រទារកបទើបបកើ្រ

‧ជំងឺអាេុទីតអុទីេូវាោ�រឺកិកនាុងឈាម
‧១១ ជំងឺអាេុទីចតមទទីល
‧ជំងឺអាេុទីតអាមទីែូែ្ពេ់កនាុងទចឹកចនាម
‧ជំងឺចមោបោលកនាុងទចឹកចនាម 
‧ជំងឺេកាកនាុងឈាម(ហា្គ ឡាក់តូេុទីមទីយា)

ឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

េិ និ ្រ្យរកជំងឺ ស្
រធា

្រុចិញ្
ឹ មកនាុ ងស

រទី រាងគាមិន្រ្ក្រទី េទី កំបែ
ើ ្រទា

រកបទើ បបកើ ្រ
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

　　េន្ាក់្្ចឹងប្តគាកលូតលាេ់មិនល ្កាលេទីដំបូងគា្ម នចរាគេញ្ញា ជាក់ដេតាងចហទីយក៏មិនឈចឺហតុ
ចនលះចហទីយរានជាឪេុកមាតា យជាញចឹកញាប់មិនេូវរានចអទីចេទីេទីបញ្ហា ចនលះ ចបទីចទាលះបទីជាប្គរូចេទ្យជំនាញក៏
មិនធានាថាអាចេិនិត្យរកចឃទីញប្គប់ជំងឺទាងំអេ់ដដរ។វាអាច បណ្តា លឱ្យក្ាយជាមនុេសែែវេិននាចេល
អនាគតនិងផលវរិាក កាន់ដតឆ្ប់រកចឃទីញមូលចហតុកាន់ដតង្យេយារាល ដូចចនាលះឪេុកមាតា យនិង ប្គរូ
ចេទ្យប្តរូវដតមានការប្បរុងប្បយត័នាែ្ពេ់ដូចគានា ។

‧េន្ាក់្្ចឹងប្តគាកគឺជាេន្ាក់ដដលភ្ាប់្្ចឹងអាងប្តគាកនិងចៅ្។ចៅចកាលះថតវាោន់កនាុងចំចណ្មទារក
ចទទីបចកទីត 1,000 នាក់មានបញ្ហា លូតលាេ់េន្ាក់្្ចឹងប្តគាកមិនលប្្បដហល 1-2 នាក់។

‧ជំងឺចនលះកនាុងវយ័ទារកអាចបង្ហា ញេន្ាក់រលុង ដល់ចេលធំច�ទីងអាចភ្ាត់្្ចឹងប្តគាក ចជទីងដវងែ្ទី 
ចែទីចចជទីងអេ់មួយជទីវតិ ភាេប្ទរុឌចប្ទាមថនជំងឺរលាកេន្ាក់និងជំងឺរាថំរ។

‧កាន់ដតឆ្ប់រកចឃទីញការលូតលាេ់េន្ាក់្្ចឹងប្តគាកមិនល ្កាន់ដតង្យេយារាល 
ដូចជាេិនិត្យរកចឃទីញមុនអាយុ 6 ដែ អាចេយារាលចោយចប្បទីឧបករែ៍រុចំងេ្ួយរ។េិនិត្យរកចឃទីញចប្កា
យអាយុ 6 ដែជាញចឹកញាប់ប្តរូវេយារាលចោយចប្បទីថដទាញ តប្មង់និងបិតេុទីមោង់ទប់កំុឲ្យកចប្មទីក ដតចបទី
េនយាដល់ចេលចាប់ចផតាទីមចដទីរចទទីបរកចឃទីញចនាលះប្តរូវវលះកាត់ចដទីម្ទីរុញមកកដន្ងចដទីមវញិ(ដតការការេយារា
លខាងចលទីនចឹងដប្បប្បរួលរាមមនុេសែ)។

‧កន្ាក់ចៅ្មានបញ្ហា លូតលាេ់មិនលេ្ទីកំចែទី តអាចេយារាលជាដូចចដទីមវញិ បោុដនតាចៅចេលដដលោ
ក់រុបំ្កណ្ត់ចអាយទារករ ចឹតបនតាចឹង តចឹងខ្ាងំហួេបណ្តា រចអាយចៅ្អចឹបជាប់គានា ប្តង់េតាូក។អាចនចឹងបងកា
រចអាយមិនមានការជាសារចដទីមដូចធម្មជាតិរាន ឬក៏កាន់ដតអាប្កក់ចលទីេចដទីម។ោក់ចៅ្ចៅរាមឥរ ិ
យាប្លាតចៅចប្រៅអាចបត់ដបនចៅរាមធម្មជាតិ វាអាចជួយដល់ការលូតលាេ់ថនេន្ាក់្្ចឹង។

ប្រើអ្វទីជាការលូ្រលាស់សនាលៃ ក់្្ឹង្្រគាកមិនល្

‧ករាតា ហានិភ័យ៖ទារកប្េទីមានការលូតលាេ់មិនលថ្នេ
ន្ាក់្្ចឹងប្តគាក ចប្ចទីនជាងទារកប្បរុេជាទូចៅចៅកនាុងចេ
លេប្មាល ទារកចចញកំបោលះគូ្មកមុន(ជាេិចេេគឺ
ចចញកំបោលះគូ្ជង្គង់ទាងំេទីរលាប្តង់)មានប្បវតតាិប្គរួសារ
កូនចលទីកទទី១ទចឹកចភ្ាលះ តិចចេកចេលចកទីតមកមានចវៀចក 
ឥរយិាប្ចៅ្ទាងំេទីរែុេទទីកដន្ង ជង្គង់បត់ចៅចប្កាយ 
ប្បអប់ចជទីងបត់ចូលកនាុង អវយវៈ ែូចប្ទង់ប្ទាយរបេ់ទារក 
ទារកមានករាតា ហានិភ័យខាងចលទីគួរដតយកចិតតាទុកោក់ជាេិ
ចេេ។

‧និមិតតាចហតុរាងកាយ៖ ចបទីកូនរបេ់អនាកកដន្ធកចៅ្មានកប្មិត(រូប
ទទី 1)、ចជទីងដវងែ្ទី(រូបទទី 2)ចេលចធវេទីចលនាេន្ាក់្ងៃចឹងប្តគាក 

មានចលចរាតុភូតេំចលង េូមប្រាប់ចៅប្គរូចេទ្យកុមារឬប្គរូចេ
ទ្យដផនាកប្ករុមប្គរួសាររបេ់អនាកឲ្យមានការប្បរុងប្បយត័នាេិចេេចំ
ចពាលះបញ្ហា េន្ាក់្ងៃចឹងប្តគាក។

្រ្មរុយការសំខាន់កនាុងការរកបឃើញដំបូង

រូបភាេទទី១ ៖ ចៅ្ខាងច្វេងង្កចចញចប្រៅមិនរានធ ំ

ប្បដហលមានេន្ាក់្ងៃចឹងប្តគាកលូតលាេ់មិនល។្

រូបភាេទទី២៖ ទារកចដកផ្ងៃ រចលទីកចជទីងច�ទីងចលទីឲ្យផុត
េទីបន្លះដប្គបត់េន្ាក់ជង្គង់ទាងំេទីរដល់មំុ 90 ដឺ ចប្ក
កនាុងរូបជង្គង់ខាងច្វេងទាបជាង ប្បដហលមាន។េន្ា
ក់្ងៃចឹងប្តគាកលូតលាេ់មិនល។្

ចជទីងច្វេងែុេប្បប្កតទី

ចជទីងច្វេងែុេប្បប្កតទី

េិនិ្រ្យសនាលៃ ក់្្ឹង្្រគាក
ឯកសា

រអប់រសំ
ុខភា

ព
េិ និ ្រ្យស

នាលៃក់្្ឹ ង្្រគា
ក
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‧អប្រាទារករាត់បង់ការសាតា ប់កប្មិតធងៃន់ធងៃរទាងំេងខាង ចកទីតមានប្បដហលមួយភាគពាន់ 
ចបទីេិនរមួបដន្ថមទាងំកប្មិតប្សាល កប្មិតមធ្យមឬដតមាខេ ងថនភាេរាត់បង់ការសាតា ប់ 
អប្រាចកទីនច�ទីងរហូតដល់ចៅ៣ភាគពាន់។

‧រាត់បង់ការសាតា ប់េទីកំចែទី តគួរដតប្តរូវរានចធវេទីចរាគវនិិចឆេ័យចឃទីញមុនចេលមានអាយុ 3 
ដែចហទីយចៅមុនចេលមានអាយុ 6 ដែចាប់ចផតាទីមពាក់ឧបករែ៍ជំនួយការសាតា ប់ ជាមួយនចឹងការ 
ទទួលយកការសាតា រនទីតិេម្ទាច�ទីងវញិ/េុែភាេល ្ដូចចនាលះដំចែទី រការវវិឌ្ឍន៍ដផនាកភាសាចទទីបអាច 

ធម្មរា។

‧ប្គាន់ដតេចងកាតទារកចំចពាលះប្បតិកម្មថនការច្្ទីយតបេំច�ង ចោយគា្ម នការចប្បទីប្រាេ់ឧបករែ៍សាដា
ប់មកចធវេទីការេិនិត្យចនាលះទិននាន័យថនការចធវេទីចរាគវនិិចឆេ័យរាត់បង់ការសាតា ប់កប្មិតមធ្យមទាងំេងខាងជា
មូលោឋា នរានប្តចឹមដត 60 េិន្ុ។

‧េប្មាប់ទារកដដលមានអាយុ 6-7ដែ ចបទីប្គាន់ដតចប្បទីវធិទីេចងកាតចមទីលប្បតិកម្មច្្ទីយតបេំច�ង 
ក៏មិនមិនអាចប្តចឹមប្តរូវ ដូចចនាលះប្តរូវដតចប្បទីឧបករែ៍ប្តរួតេិនិត្យការសាដា ប់ចដទីម្ទីបញ្្ក់េទីចរាគវនិិចឆេ័យ។

ស្រៈសំខាន់ថនការរកបឃើញដំបូងការោ្រ់បងក់ារស្្ប់

ការបធ្វើបរា្វិនិចឆេ័យ្្រឹម្្ររូវ្្ររូវណ្រេឹងណ្្កបៅបលើការប្រើ្រាស់ឧបករែ៍េិនិ្រ្យ

　　អប្រាថនការរាត់បង់េមត្ថភាេសាដា ប់េទីកំចែទី ត ចបទីចប្បៀបចធៀបចៅនចឹងការេិនិត្យទារកចទទីប
ចកទីតសារធាតុ បំដប្ងកនាុងេរ ទីរាង្គមិនប្បប្កតទីកំចែទី តចផសែងចទៀតគឺែ្ពេ់ចលទីេ េទី 10-100 ដង។ប្គា
ន់ដតេចងកាតទារកនចឹងដភនាកទចទ ចំចពាលះឥរយិាប្ថនការច្្ទីយតបេំច�ង មិនអាចចធវេទីចរាគវនិិចឆេ័យ
រានប្តចឹមប្តរូវេទីបញ្ហា រាត់បង់េមត្ថភាេសាដា ប់ចទ ប្តរូវដតចប្បទីចប្គឿងឧបករែ៍េិនិត្យេមត្ថភាេសាដា ប់ 
ចទទីបអាចជួយទារកចធវេទីចរាគ វនិិចឆេ័យរានប្តចឹមប្តរូវេទីបញ្ហា រាត់បង់ េមត្ថភាេសាដា ប់ចទ។

　　ចាប់េទីថ្ងៃទទី 15 មទីនាឆ្នា 2ំ012មករោឋា ភិរាលទាងំមូលឧបត្ថម្ភ្វកិារដល់ទារកចទទីប
ចកទីត េិនិត្យេមត្ថភាេសាដា ប់ េូមកាដា ប់យកឱកាេចនលះ(ទារកចទទីបចកទីតអាយុបទីដែចហទីយ
ជាជាតិសាេន៍ចនលះអាចទទួលយក្វកិារឧបត្ថម្ភេិនិត្យ១ ចលទីក)ចៅកាន់សា្ថ ប័នចវជ្សា
សេតា(ប្បកាេចៅចគហទំេ័រេុខាភិរាលជាតិទទីភានា ក់ង្រ (https://www.hpa.gov.tw)
ទទួលយកការេិនិត្យ។

េិនិ្រ្យសម្រថាភ្េការស្ដ ប់ឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

េិ និ ្រ្យស
ម្រថាភ្

េស្
ដប់
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រារាងរងា្វ ស់ការស្ដ ប់របស់ទារកនិងកុមារបៅ្្ះ
　　េន្េសែន៍កនាុងរារាងចនលះេប្មាប់ដតជាឯកសារចយាងដតបោុចណ្្ណ លះ មិនអាចជំនួេការេិនិត្យ ចសាតវ ិ
ញ្ញា ែជំនាញរានចទ។ចប្រៅេទីេិនិត្យការសាដា ប់របេ់ទារកចទទីបចកទីត ចយទីងចលទីកទចឹកចិតតាឲ្យកុមារចធវេទី ការេិ
និត្យការសាដា ប់មុនចេលេិកសាចៅសា្ថ ប័នដដលពាក់េ័ន្ធ ចៅមុនចេលេួកចគចូលសាលាមចតដាយ្យ។ ប្បេិ
នចបទីប្បទលះចឃទីញថាមានបញ្ហា ការសាដា ប់ ប្តរូវចធវេទីការេយារាលជាបន្ាន់ ចដទីម្ទីចជៀេវាងផលវរិាកចផសែងៗ 
ដដលបងការច�ទីងចៅថ្ងៃចប្កាយចោយសារការែូចខាតការសាដា ប់។

　　ជចប្មទីេខាងចលទី ចធវេទីច�ទីងចប្កាយចេលអនាកចធវេទីការេចងកាតចៅចលទីកូនរបេ់អនាក ប្បេិនចបទីដំណ្ក់
កាលនទីមួយៗមានចចម្ទីយ “ចទ” ចលទីេេទី៣ ចយទីងដែនាឲំ្យកូនរបេ់អនាកចធវេទីការេិនិត្យការសាដា ប់។

(រារាងចនលះចរៀបចំច�ទីងចោយ មូលនិធិអប់រនិំងវប្ធម៌កុមារយាោ វុនិ)

1.ចតទីមាន្្ងរចួេទីការចធវេទីការេិនិត្យការសាដា ប់ដដរឬចទ?
□2□.េចម្ងខ្ាងំ អាចចធវេទីឲ្យកូនភាញ ក់ភ័យ។(ដូចជា៖បិទទាវេ រខ្ាងំៗនិងទលះថដ)
3. ចេលមិនទាន់ចដកេ្ុង អាចនចឹងរមួលែ្ួនប្រាែចោយសារការរខំាន េទីេចម្ង

និយាយខ្ាងំៗឬេចម្ងរខំានដថទ។

4.ចេលនិយាយជាមួយកូន ចគបចញ្ញេចម្ង “អុទីអុទីអ៊ូអ៊ូ” មដាងមាកា ល ឬ 
5.ចេលបញុ្កទចឹកចោលះ អាចនចឹងឈប់ចៅចោយសារេចម្ងថចដន្យ។
6.រាត់យចំេលលឺេចម្ងមាដា យ។
7. មានចំណ្ប់អារម្មែ៍ចំចពាលះេចម្ងកនាុងមជ្ឈោឋា នែ្លះ។(ដូចជា៖េចម្ងកនដាចឹង 

េចម្ងដ្កាប្េរុលះ េចម្ងទូរទេសែន៍)

8.ចាប់ចផដាទីមចរៀននិយាយ ឧទាហរែ៍ □□□□□□□□ជាចដទីម 
9.ចូលចិតតាចលងរបេ់ចលងដដលចចលះបចញ្ញេចម្ង។
10. ចាប់ចផដាទីមមានប្បតិកម្មជាមួយចឈា្ម លះែ្ួនឯងនិងយល់េទីពាក្យ  “អត់ចទ” និង 

“រាយរាយ”។
11. ចេលអនាកចៅចគេទីចប្កាយែនាង ចគនចឹងដបរមករកអនាក ឬបចញ្ញេចម្ង 

“អុទីអុទីអូ៊អូ៊”។

12.ចចលះនិយាយពាក្យង្យៗ។(ដូចជា៖ រាោ  មាោ ក់...)
13.យល់េទីបញ្្ង្យៗ។  (ដូចជា៖ ឱ្យ ែញុ ំ...)
14. ចេលអាយុ២ឆ្នា  ំចចលះប្រាប់រាមពាក្យ ឬឃ្្ដដលអនាកនិយាយ(ដូចជា៖ 

កំុចធវេទីអញ្ចឹង អេ់ចហទីយ)ឬឃ្្ែ្ទី(ដូចជា: រាោ ចៅចធវេទីការ)។

បកើ្រោនអាយុ�2�ណខ

អាយុោន�3ណខ-6ណខ

អាយុ�7�បៅ�12�ណខ

□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ

□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ

□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ

□□មាន□  □□ចទ

□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ

អាយុ�1�បៅ�2�ឆ្នា ំ

វាយ្រថមលៃខលៃួនឯងបៅបលើការស្ដ ប់របស់ទារកនិងកុមារ
ឯកសា

រអប់រសំ
ុខភា

ព
វាយ

្រថមលៃខលៃួ នឯងបៅ
បល

ើ កា
រស្

ដប់របស
់ទា
រកនិងកុមា

រ
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　　បញ្ហា ដភនាកដដលដតងចកទីតមានចំចពាលះកុមារមាន ដភនាកចែសាយ ដភនាកដកក ជមងៃឺអាចមប្តរូហវេទី(មោញូបជិត 
មោញូបឆ្ងៃ យ និងអាេ្ទីមាោ ធទីម)។ មុនអាយុ៦ឆ្នា គឺំជាដំណ្ក់កាលេំខាន់កនាុងការេយារាលជមងៃឺដភនាកែ ្
ចសាយនិងដភនាកដកក ប្បេិនចបទីផុតដំណ្ក់កាលចនលះ ចនាលះប្បេិទ្ធិភាេថនការេយារាលនចឹងធ្ាក់ចុលះ
។ដភនាកមោញូបកាន់ដតឆ្ប់ចំនួនដឺចប្កនចឹងចកទីនច�ទីងកាន់ដតរហ័េចនាលះឱកាេក្ាយជាមទីញោូ បធងៃន់ធងៃរ។ 

(ែ្ពេ់ជាង 500 ដឺចប្ក)នចឹងកាន់ដតែ្ពេ់។ឯដភនាកមោញូបធងៃន់ធងៃរង្យនចឹងបណ្ដា លឲ្យចកទីតមាន ជមងៃឺចគ្ាកូម 
បំដរបំរលួបរចិវែប្េទាប់ចរ ោទទីន របកប្េទាប់ចរ ោទទីន មាោ ឃ្ូយឡាចចញឈាមនិងមាោ ឃ្ូយឡាចុលះចែសាយ 
និងបោូលចប្កាយចុលះចែសាយ ចកទីតមានជមងៃឺដភនាកច�ទីងរាយឆ្ប់និងអាចបណ្ដា លឲ្យខាវេ ក់ដភនាក។ការប្សាវជ ្
រាវរានបង្ហា ញឲ្យចឃទីញថា៖ ការចធវេទីេកម្មភាេខាងចប្រៅផ្លះ គឺជាករាដា ការពារការចកទីតច�ទីងនិងការ វឌិ្ឍ
ន៍កាន់ដតអាប្កក់ថនជមងៃឺមោញូប។ការចប្បទីដភនាកេម្ចឹងចមទីលទទីជិតរយៈចេលដវង គឺជាករាដា ចប្គាលះថានា ក់ដដលបងកា
រឲ្យចកទីតជមងៃឺមោញូប។រយៈចេល មាេថនការេយារាលជំងឺមោញូប គឺមុនចេលចេញវយ័ ចៅចេលកុមារមានជំងឺ
មោញូបគាត់គួរដតដេវេងរក ការេយារាល។រហូតដល់ចុងបញ្ប់ថនភាេចេញវយ័ដឺចប្កចទទីបនចឹងមានចេ្ថរភាេ 
ការបង្កា ក្ាយជាជំងឺមោញូបែ្ពេ់។

3 ចៅ 4 ឆ្នា  ំ៖  មានបញ្ហា ដភនាកែ្លះ (ដភនាកមាខេ ងចែសាយ) គា្ម នអាការៈជាក់លាក់ច�ទីយ។ជាទូចៅ អាយុ 3 
ឆ្នា កំន្លះ ចៅ 4 ឆ្នា  ំគឺជាចេលេិនិត្យដភនាកដ៏ប្បថេបំផុត។ អាណ្េយារាលគប្ទីបចប្ងៀនឲ្យ 
កូនចចលះចមទីល ទិេថនដផនាកផតអកសែរ “E” ឬ “C” ជាមុន ចទទីបនាកូំនចៅេិនិត្យចៅចកខេុចេ
ទ្យ។(ចមទីលទំេ័រទទី 65)

េចងកាតទារកប្គប់ចេលចវលា អាការៈខាងចប្កាមចនលះបញ្្ក់ថាដភនាកចុលះចែសាយ េូមចៅេិនិត្យចកខេុចេទ្យឲ្យរាន
ឆ្ប់។

1.ចមទីលវត្ថុចោយប្េចឹមដភនាក
2.ឧេសាហ៍ញទីដភនាក
3.ទម្ាប់ចមទីលវត្ថុចោយចវៀចកបាល ចងទីយកបាល ឬឱនកបាល
4. ចមទីលវត្ថុចោយចំចហៀងដភនាកមដាងចហទីយមដាងចទៀត បចញ្ញទចឹកមុែដដលបញ្្ក់ 

ថាចង់ចមទីលឲ្យកាន់ដតចបាេ់។
5.ចេលចលងដល្ងកមសានដា ចលនាមិនរេ់រចវ ទីក មិនរចវៀេរថវ។
6.ចេលចមទីលចេៀវចៅ ឬេចេរអកសែរចមាងៃ យរវាងដភនាកនិងប្កោេ់ជិតចេក។
7.ការេិកសាមានការរ ទីកចចប្មទីនយតឺឬ្យចុលះ។
8. ដតងដតរអ៊ូថាចមទីលអកសែរចៅចលទីកាដា រចែៀនមិនចឃទីញ ចនឿយដភនាក 

ឈដឺភនាកនិងឈកឺបាល។
□9□.ទទីរាងំដភនាកែុេប្បប្កតទី (ឧទាហរែ៍ ដភនាកប្េចលវ)។
□10□. ញ័រប្គាប់ដភនាក(ប្គាប់ដភនាកវលិកចប្មទីកយាោ ងចទៀងទាត់ចោយែ្ួនឯង)

ឬកនាុងប្បប្េទីដភនាកផ្្តេន្ឺ។

ការការពារណភនាកចាប់ប្្ើ មេទីវយ័បក្មង

ការប្្រៀមលក្ខែៈមុនបេលកុមារទទួលការេិនិ្រ្យណភនាក

□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ

□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ

□□មាន□  □□ចទ
□□មាន□  □□ចទ

មូលដាឋា ន្្ឹះថនសុខភ្េណភនាកឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

មូល
ដាឋាន្្ឹះថនស

ុខភ្
េណភនាក
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ចតទីដភនាកមោញូបធងៃន់ធងៃរគឺជាអវេទី?
‧ និយមន័យថនដភនាកមោញូបភាគចប្ចទីនគឺ ដឺចប្កដភនាកែ្ពេ់ជាង 500 ដដលដតងដតចាប់ចផដាទីមចៅមុនអា

យុេិកសានិងបនដាវវិតដាន៍កាន់ដតអាប្កក់រហូតដល់ថានា ក់វទិយាល័យ។ កងវេលះេកម្មភាេខាងចប្រៅផ្លះ 
និងចប្បទីដភនាកចមទីលវត្ថុកនាុង ចមាងៃ យជិតចប្ចទីនចេក ដតងដតបណ្ដា លឲ្យដភនាកមោញូបចកទីតមាននិងវវិតដាន៍កាន់
ដតអាប្កក់។

‧ចេលកុមារចកទីតដភនាកមោញូប ចំនួនដឺចប្កដភនាកនចឹងចកទីនច�ទីងជាចរៀងរាល់ឆ្នា  ំដដលមានឱកាេដប្បក្ាយជាភ ្
ដនកមោញូបធងៃន់ធងៃរធំ មយាោងចទៀតឱកាេចកទីតមានជមងៃឺវរិាកក៏កាន់ដតែ្ពេ់ដដរ។

ការបងាកា រណភនាកម៉្ូបធងៃន់ធងៃរ្ឺជាចលនាបេញមួយ្្រួស្រ

្លវិោកថនណភនាកម៉្ូប្ួរឱ្យភ័យខាលៃ ច

ជមងៃឺវរិាកដដលទាក់ទងនចឹងដភនាកមោញូបមាន៖ ជមងៃឺដភនាកច�ទីងរាយ ជំងឺដក់ទចឹកកនាុងដភនាក 
បំដរបំរលួបរចិវែប្េទាប់ចរ ោទទីន របកប្េទាប់ចរ ោទទីន មាោ ឃ្ូយឡាចចញឈាមនិងមាោ ឃ្ូយឡាចុលះចែសាយ និង 
បោូលចប្កាយចុលះចែសាយ ជាជមងៃឺេិរាកេយារាល ដដលអាចបងកាឲ្យខាវេ ក់ដភនាក។

មូលដាឋា ន្្ឹះថនសុខភ្េណភនាករបស់កុមារ

កុមារ អាយុ ចប្កាម 2 ឆ្នា  ំយក ល ្កំុ េម្ចឹង ចមទីល ចអប្កង់ ចំដែកឯ កុមារ អាយុ ចលទី 2 ឆ្នា  ំ
កនាុងមួយថ្ងៃ ចមទីល ចអប្កង់ មិន ឲ្យ ចលទីេ េទី 1 ចមាោ ង ច�ទីយ ចដទីម្ទី ចជៀេវាង កំុ ឲ្យ កុមារ ចប្បទី ដភនាក 
េម្ចឹង ចមទីល កនាុង ច មាងៃ  យ ែ្ទី ចប្ចទីន ហួេចហតុ ដដល បងកា ឲ្យ ែូចដភនាក កនាុង ការ ប្សាវ ប្ជាវ ្្មទីៗចនលះ 
ក៏រាន បង្ហា ញ ឲ្យ ចឃទីញថា ការ ចធវេទីេកម្មភាេ ចៅ ខាងចប្រៅ ផ្លះ គឺជា ករាតា  ប ង្កា  ការ ចកទីតច�ទីង 
និង កា រវ ិតតា ន៍ កាន់ដត អាប្កក់ ថន ដភនាក មហាូប ។ ចធវេទីេកម្មភាេ ចៅ ខាងចប្រៅ ផ្លះ 2 ចៅ ៣ ចមាោ ង 
ចរៀងរាល់ថ្ងៃ អាច ជួយ េ នយា ការ ចកទីតច�ទីង និង ការវវិតតាន៍ កា ន់ ដត អាប្កក់ ថន ដភនាក មហាូប កុមារ 
អង្គការេុែភាេេិភេចលាក (WHO) ក៏រានផតាល់អនុសាេន៍ផងដដរថាកុមារដដលមានអាយុេទី ៣ 
ចៅ ៤ ឆ្នា គំួរដតមានេកម្មភាេរាងកាយយាោ ងចហាចណ្េ់ ២ ចមាោ ងកនាុងកប្មិតចផសែងៗគានា កនាុងមួយថ្ងៃរួ
មទាងំេកម្មភាេរាងកាយកប្មិតមធ្យមចៅខ្ាងំបំផុតយាោ ងចហាចណ្េ់ ១ ចមាោ ង។

3 ចៅ 6 ឆ្នា  ំ៖  ចប្រៅេទីបចប្ងៀនឲ្យកុមារចចលះចមទីលទិេថនដផនាកផតរបេ់អកសែរ អាណ្េយារាលក៏ប្តរូវបចប្ងៀ
នឲ្យកូនសា្គ ល់រូបរាងទាងំបួនចនលះ ●、■、▲、◆□□□□កនាុងចេ្រ ទីអូប្កាមចំែុចេប្ង្យ។

※មូលដ្ឋាន្្រឹះនថសុខភាេភ្នណក ឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

មូល
ដ្ឋាន្្រឹះនថស

ុខភាេភ្នណក



64

ក្រស
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ល
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ល
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※មូលដាឋា ន្្ឹះថនសុខភ្េណភនាក

រូបមនដាទទី 1 ៖េកម្មភាេខាងចប្រៅប្តរូវដតអនុវតតាន៍ មានចធវេទីរាន អាចដកតប្មរូវ
1. រាល់ថ្ងៃចេលថ្ងៃចធវេទីេកម្មភាេចៅខាងចប្រៅឲ្យរានចលទីេេទី 2 ចៅ 3 ចមាោ ង។
2. ចេលេប្មាកកនាុងចមាោ ងចរៀនប្តរូវចដទីរចចញមកចធវេទីេកម្មភាេចៅខាងចប្រៅថានា ក់ 

ឬចមទីលចៅឆ្ងៃ យឲ្យដភនាកេប្មាក 10 នាទទី។

3. ពាក់មួកឬដវ ោនរាការពារកច ត្ា ថ្ងៃខ្ាងំ។
4. ចមទីលទូរទេសែន៍ឬចអប្កង់ប្តរូវចគារេរាមចបាប់ 3010 រាល់ 30 

នាទទីប្តរូវេប្មាក 10 នាទទី។ចេលចវលាចមទីលេរុប ប្បចាថំ្ងៃតិចជាង១ចមាោ ង។
5. ឆ្ប់ចដកឆ្ប់ចប្កាក ចដកឲ្យរានប្គប់ប្គាន់។
រូបមនដាទទី 2 ៖ ប្តរូវមានទម្ាប់ចប្បទីដភនាក មានចធវេទីរាន អាចដកតប្មរូវ
6. រាល់ចេលអាននិងេចេរ ឬេកម្មភាេដថទដដលប្តរូវចប្បទីដភនាកគម្ាតជិត។
7. កុមារអាយុចប្កាម 2 ឆ្នា កំុំេម្ចឹងចមទីលចអប្កង់។
8. កុមារអាយុចលទី២ឆ្នា  ំកនាុងមួយថ្ងៃចមទីលចអប្កង់មិនឲ្យចលទីេេទី 1 ចមាោ ង។
9. អានចេៀវចៅឬ េរចេរ ប្តរូវរកសាគម្ាត 35-40 េង់ទទីដមោប្ត។

10. មិនអានចេៀវចៅចៅចលទីរ្យនដាដដលរចង្គទីរ និង មិនចដកអានចេៀវចៅ
រូបមនដាទទី 3 ៖ បរចិភាគអារហារប្គប់ប្គាន់ប្តរូវចធវេទី មានចធវេទីរាន អាចដកតប្មរូវ

11. ប្េរូបយកអាហារប្ករុមវ ទីរាមទីន A B C ឲ្យរានចប្ចទីន 
និងបដន្ដផ្ចឈទីេែ៌ចាេ់។

12. មហាូបអាហារប្បចាថំ្ងៃចប្ចទីនដបបចប្ចទីនយាោ ង មិនចរ ទីេអាហារ។
រូបមនដាទទី 4 ៖ បរសិា្ថ នថនការអានប្តរូវប្បរុងប្បយត័នា មានចធវេទីរាន អាចដកតប្មរូវ

13. ប្តរូវមានេន្ឺប្គប់ប្គាន់ កប្មិតេន្ឺចលទីតុយាោ ងចហាចណ្េ់ចលទីេេទី 350 
Lux។

14. កម្ពេ់តុប្តរូវចេ្មទីនចឹងដកងថដោក់បញ្ឈរ ថផ្ចរៅអទីប្តរូវឲ្យគូ្អង្គុយចេញ 
ចជទីងទាងំេទីរោក់ដល់ដទី។

15. េន្ឺចលទីតុមិនប្តរូវចាចំំដភនាកច�ទីយ។ អនាកដដលទម្ាប់ចប្បទីថដសាដា េំចេរអកសែរ 
ចនាលះអំេូល ចភ្ទីងប្តរូវោក់ចៅខាងច្វេងចបទីអនាកចប្បទីថដច្វេងប្តរូវោក់ចៅខាងសាដា ។ំ

រូបមនដាទទី 5 ៖ កាន់ប៊ិចនិងការអង្គុយប្តចឹមប្តរូវ មានចធវេទីរាន អាចដកតប្មរូវ
16. ឥរយិា្ប្តចឹមប្តរូវ បន្ធូរសា្ម  ចចងកាលះប្តង់ មិនចវៀចកបាល និងមិនប្កាប។
17. កាន់ប៊ិចចោយ ចប្បទីប្មាម៣ខាងមុែបញ្ឈរប៊ិកនិងនាបំ៊ិកេចេរ 

ចំដែកប្មាម២ ខាងចប្កាយប្តរូវចៅហនាចឹង។
រូបមនដាទទី 6 ៖ ប្តរូវដចឹងចេលចវលាកំែត់ថ្ងៃេិនិត្យ មានចធវេទីរាន អាចដកតប្មរូវ

18. ចធវេទីកាេិនិត្យដភនាក 1 ចៅ 2 ដងកនាុងមួយឆ្នា ។ំ
19. ចេលទទួលរានចេចកដាទីជូនដំែចឹ ងថនការេិនិត្យដភនាកចៅសាលាដដលលទ្ធផ

លមិនដល់កប្មិតេដាង់ោប្តរូវប្បញាប់ រេួរាន់ចៅចធវេទីការេិនិត្យមដាងចទៀតចៅម
ន្ទីរចកខេុសាសេដាដដលមានអាជាញ ប័ែ្ណ។

20. េហការេយារាលចៅរាមចវជ្បញ្្របេ់ប្គរូចេទ្យនិងប្តលប់មកចធវេទីការេិនិត្យ
រាមោនឲ្យរានចទៀតទាត់។ 

រូបមន្ណ្រកសាEYEកំែ្រ់ប�្រុការពារណភនាក

ឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

※មូល
ដាឋាន្្ឹះថនស

ុខភ្
េណភនាក
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រារាងេិនិ្រ្យណភនាក

　　េំរាប់ទំេ័រចនលះអាយុ 3-5 ឆ្នា អំកសែរ E និង Cយកខាងចំហបងវេចឹលខាងចលទី 
បងវេចឹលខាងចប្កាម បងវេចឹលខាងច្វេង បងវេចឹលខាងសាដា  ំដែនាចំក្មងតូចៗឱ្យអនុវតតាចង្ុលទិេ
ចៅប្តចឹ មប្តរូវ អនាកអាចវាេ់ដភនាករបេ់អនាកចោយចៅមន្ទីរចេទ្យ។ ចបទីចក្មងតូចមិនយល់ កំុបងខេំអទី 
អាយុ 5 ឆ្នា មុំនចរៀនគឺធម្មរា។

ឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

រា
រាងេិនិ ្រ្យណភនាក
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ចលែចរៀងជាលំោប់ថនដំែុលះចធ្មញ

េមា្គ ល់៖េិនិត្យនិងកត់ប្រាចោយចេទ្យចធ្មញ

កំែ្រ់្រាសុខភ្េមា្រ់និងបធ្មញថ្េឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

កំែ
្រ់្រា

ស
ុខភ្

េមា
្រ់និង�បធ្មញ

ថ្េ
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១ប្តរូវ៖មុនចគងប្តរូវដតដុលះចធ្មញ ១ថ្ងៃដុលះយាោ ងតិច២ដង
២ប្តរូវ៖ប្តរូវមាន"ហវេ្ុយ"រមួទាងំចប្បទីថានា ដុំេចធ្មញដដលមានសារធាតុ
១មិនប្តរូវ៖  មិនប្តរូវឲ្យចធ្មញរងឈចឺាប់ បរចិភាគជាតិ ដផ្មតិច ែ្ពុរមាត់ឲ្យចប្ចទីនដង មិនប្តរូវចដកចបៀមដ

បទចឹកចោលះជាោច់ខាត។
២មិនប្តរូវ៖ មិនប្តរូវបញុ្កចំែទី ដដលមាត់ ឪេុកមាតា យទាងំឡាយមិនប្តរូវយកចំែទី  ដដលែ្ួនឯងទំពាររួ

ចមកបញុ្កកូនរបេ់អនាក។

អាយុ ការប្បរុងប្បយត័នាេុែភាេមាត់របេ់កុមារ

6ដែ-1ឆ្នា ំ

1.  ចប្កាយចៅទចឹកចោលះ អាចយកេំ�ទីតបាល់ប្តចចៀកឬប្កណ្ត់ថេ្ជួយេំអាតចធ្មញទារក 
អញ្្ញចធ្មញមាត់និងអណ្តា ត(ប្បតិកម្មទារកគឺជញ្ក់ដូចចនាលះវាមិនប្បឆ្ងំ ការោក់េំ�ទីតបា
ល់ប្តចចៀកឬប្កណ្ត់ថេ្ចូលចទ)។

2.  មិនប្តរូវឲ្យកូនចដកចបៀមដបទចឹកចោលះ
3.  ចជៀេវាងកុលះឲ្យទារកឆ្ប់ផចឹកចភេជ្ៈដដលមានជាតិេកា មានសារធាតុបដន្ថម 

ឬទចឹកដផ្ចឈទី។
4.  កំុជួយផ្ុ ំអាហារចរៅតា ប្តជាក់ឬជួយទំពារអាហារទុក កំុចប្បទីចានស្ាបប្ពារមួគានា ។
5.  ចប្កាយចេលកុមារដុលះចធ្មញទទី១ កាត់បន្ថយចំនួនដងថនការបំចៅចោលះចេលយប់បន្ាប់េទីប

ញុ្ករចួោក់ថានា ដុំេចធ្មញដដលមានសារធាតុហវេ្ុយអូរ ទីដចេដាទីងៗចលទីថេ្ជួយេំអាតចធ្មញទា
រក ចដទីម្ទីកាត់បន្ថយអប្រាថនការេុក ចធ្មញ។

6.  ចៅចចន្ាលះចេលចាប់េទីដុលះចធ្មញអាយុ១ឆ្នា  ំចនាលះអាចចាប់ចផដាទីមចៅចមទីលចេទ្យចធ្មញ 
ចរៀងរាល់ប្រាមំួយដែមដាងប្តរូវ េិនិត្យមាត់ អប់រេុំែភាេនិងចធ្មញបិតហវេ្ុយអូរ ទីដចលទីចធ្មញ។

1ឆ្នា -ំ3ឆ្នា ំ

1.  ទារកដដលមានអាយុប្បមាែ 12 ដែ ប្តរូវចាប់ចផតាទីមហវេចឹកហាត់កូនយាោ ងេកម្ម
េទី ទំលាប់ចប្បទីដេងផចឹកទចឹក ទចឹកដផ្ចឈទី ចហទីយផ្ដា ច់ការចៅចោយដបទចឹកចោលះ ចដទីម្ទី 
ចជៀេវាងេុកចធ្មញ។

2.  ប្តរូវកប្មិតអាហារដដលមានជាតិេការែ្ពេ់ចជៀេវាងការផតាល់ចភេជ្ៈដដលមាន ជាតិជូ 
និងចភេជ្ៈដដលោក់េការ

3.  ចៅចេលដដលរានរកចឃទីញចធ្មញចៅជាប់គានា េទីរប្គាប់ចនាលះអាចចាប់ចផតាទីមចប្បទីដែសែចាក់ចធ្មញ(
ចឈទីចាក់ចធ្មញ)ជួយេំអាតចធ្មញកូនចោយថានា ដុំេចធ្មញដដលមានសារធាតុ ហវេ្ុយអូរ ទីដ។

4.  ចប្បទីថានា ដុំេចធ្មញដដលមានសារធាតុហវេ្ុយអូរ ទីដ 1,000 ppm ចលទីប្ចាេដុេចធ្មញកាត់បន្ថយ
ដងកាូវេុទីចធ្មញ ចប្បទីចំនួនចេដាទីងៗ/ឬធំបោុនប្គាប់អងកា។

5.  ចប្កាយបរចិភាគអាហារអនាកចមទីលដ្ទាកូំនប្តរូវចប្បទីប្ចាេដុេចធ្មញតូចជួយេំអាតចធ្ម
ញកូនចោយថានា ដុំេចធ្មញដដលមានសារធាតុហវេ្ុយអូរ ទីដ។ ប្តរូវដុេឲ្យស្ាតថផ្ខាងកនាុង 
ខាងចប្រៅនិងខាទំំពារ ចទទីបរានចៅថាបំចេញការេម្ាតេិតៗ។

6.  ចាប់ចផតាទីមបញ្ឈប់ការជញ្ក់ប្មាមថដ/រាោ រានិងទម្ាប់អាប្កក់ចផសែងចទៀត 
7.  យាោ ងចហាយណ្េ់ចរៀងរាល់ ៦ដែទទួលយកការបិទហវេ្ុយអូរ ទីនិងការេិនិត្យមាត់មតាង អប់រ ំ

េុែភាេនិងចធ្មញបិទហវេ្ុយអូរ ទីដ ប្បេិនចបទីអនាកមានបញ្ហា ចធ្មញអនាកគួរដតេិចប្គាលះជាមួយចេ
ទ្យចធ្មញចដទីម្ទីេិភាកសាេទីដផនការេយារាល។

3ឆ្នា -ំ6ឆ្នា  ំ

1.  អនាកចមទីលដ្ទាកូំនបចប្ងៀន ឃ្្ចំមទីលេកម្មភាេរបេ់កុមារ ដុេចធ្មញនិង 
ចប្បទីអំចរាលះ(ចឈទីតបាល់ប្តចចៀក)មុនចេលចូលចគងប្តរូវដតជួយកុមារកនាុងការេំអាតចធ្មញ។

2.  ជួយប្ចរាច់ថានា ដុំេចធ្មញដដលមានសារធាតុហវេ្ុយអូរ ទីដចេដាទីងៗចំនួន1,000ppmទំហបំ្បមា
ែបោុនប្គាប់ េដែដា កោក់ចលទីប្ចាេដុេចធ្មញដល់កុមារដដលមានអាយុេទី 3-6 ឆ្នា  ំ។

3.  យាោ ងចហាយណ្េ់ចរៀងរាល់៦ដែទទួលយកការបិទហវេ្ុយអូរ ទីនិងការេិនិត្យមាត់មតាង
អប់រេុំែភាេនិងចធ្មញបិទហវេ្ុយអូរ ទីដ ប្បេិនចបទីអនាកមានបញ្ហា ចធ្មញប្តរូវទទួលការេយា
រាល ។ ការេិនិត្យប្បការចផសែងៗរមួមានសា្ថ នភាេ វវិឌ្ឍន៍ជួរចធ្មញនិងការបិទមាត់ខា ំ
រលាកអញ្្ញចធ្មញ ្្ចឹងថា្គ មខាងចលទីនិងខាងចប្កាម។ ល។

4.  បន្ាប់េទីថា្គ មធំទទី១ដុលះចចញមក ប្តរូវយកចៅចេទ្យចធ្មញទទួលយកចេវាបិតកំចរារ

េទីរយកេទីរបទចាប់េទីសុខភ្េបធ្មញ ឯកសា
រអប់រសំ

ុខភា
ព

េទី រយ
កេទី របទ�ចា

ប់េទី ស
ុខភ្

េបធ្មញ
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

1. េូមចធវេទីរាមដូចដដលរានរាយថនប្បចភទថានា បំង្កា រ កាលវភិាគដដលរានកំែត់ចាក់ថានា បំង្កា រចដទីម្ទី
េចប្មចរាននូវផលប្បចយាជន៍ថនការចាក់ថានា បំង្កា រ។ចេលចៅចាក់ថានា បំង្កា រចារំាច់ប្តរូវដតយកចេៀវ
ចៅេុែភាេនិងកាតធានារាោ ប់រងេុែភាេ របេ់កុមារ ង្យកនាុងការកត់ចឈា្ម លះចូលេិនិត្យ កំែត់
ប្រាចាក់ថានា បំង្កា រគួរប្តរូវរាន រកសាទុកឱ្យរានប្តចឹមប្តរូវជាអចិថសនតា ចដទីម្ទីចប្តៀមទុកេិេសែ្្មទីកត់ចឈា្ម លះ
ចូលចរៀនបឋមេិកសា ចៅេិកសាចៅបរចទេ ចធវេទីការង្រ អចនាតា ប្បចវេន៍និងតប្មរូវការ េិនិត្យកំែត់ 
ប្រាេុែភាេ។

2. ារក ដដលមាតា យមានថផ្ អង់ទទីករ(អង់ទទីហសែដ៊នS)ថនជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទBវជិ្មាន
‧ចៅចេល កូនចកទីតមកភ្ាមគួរដតប្បញាោ ប់ចាក់ជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទBអុទីមមុយែូគ្ូ 

ប៊ុយលទីន(HBIG) និងការចាក់ថានា បំង្កា រជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទB កាន់ដតឆ្ប់កាន់ដតល ្កំុចលទីេេទី 
24 ចមាោ ង។

‧គួរដតចប្កាយចេលវាោក់សាងំជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទចបកំរតិទទីបទីចប់េេវេប្គប់ មុនអាយុ 12 
ដែអាចអនុវតតាន៏ ការេទីនិត្យរកថផ្អង់ទទីដហសែនរលាកច្្ទីមប្បចភទB(HBsAg)ចំចពាលះអនុសាេន៍ទា
ក់ទងបន្ាប់េទីការេិនិត្យរកចឃទីញ េូមអានទំេ័រទទី72ថនការរាម និង ថផ្អង់ទទីដហសែនរលាកច្្ទីមប ្
រចភទB(anti-HBs)។ោនប្បការេិនិត្យចមទីលកុមារ រលាកច្្ទីមប្បចភទBនិងរារាងកំែត់ប្រា។

3. ថានា បំង្កា រប្គរុនផ្តា សាយេប្មាប់អាយុចេញប្រាមំួយដែច�ទីងចលទីដល់កុមារចរៀនបឋមេិកសាថានា ក់ទទី 6 
ចលទីកដលងដតអាយុ 8 ឆ្នា (ំរមួ)អាយុខាងចប្កាមដដលចាក់ចលទីកដំបូងប្តរូវចាក់ថានា បំង្កា រ២កំរតិ អនាក
ធ្ាប់ចាក់ឬ៩ឆ្នា ចំ�ទីងចលទីប្តរូវចាក់ថានា បំង្កា រ១កំរតិប្បចាឆំ្នា ។ំេិេសែបឋមេិកសាប្បមូលផដាុ ំចាក់ថានា បំង្កា រ
ចៅកនាុងសាលាចរៀន ផតាល់ការចាក់ថានា បំង្កា រជំងឺផ្តា សាយទូលំទូលាយចោយចំណ្យប្រាក់រដឋា។ដតចបទីចំ
ចពាលះកុមារចាប់េទីចកទីតមកដល់បឋមេិកសាថានា ក់ទទី១ទទី២ចទទីបចាក់ចលទីកដំបូង ចហទីយអាណ្េយារាល
មានអារម្មែ៏ថាប្តរូវការ អាចរង់ចាយំាោ ងចហាចណ្េ់៤អាទិ្យចប្កាយេទីចាក់១កំរតិចៅសាលារចួ ចោ
យចៅមន្ទីរគ្ទីនិចេយារាលដដលទទួលចាក់វាោ ក់សាងំកំរតិ២ចោយបង់លុយផ្្ល់ែ្ួន។

4. ចគាលការអនុវតតាន៍វាោ ក់សាងំជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទAថ្្ចេវាសាធារែៈ ចំចពាលះទារកចកទីតចប្កាយ 
ដែមករាឆ្នា  ំ2017 អាយុចេញ១២ដែថនទារក។ ចាប់េទីដែចមសាឆ្នា  ំ2019 
េប្ងទីកដល់េិេសែអាយុ១៣ឆ្នា  ំដដលប្គរួសារចំែូលទាប ប្គរួសារមានចំែូលមធ្យម កុមារកនាុងវយ័ផ ្
ចេងចទៀតដដលមិនរានចាក់វាោ ក់សាងំអាចទទួលថានា បំង្កា ររានចោយចំណ្យលុយផ្្ល់ែ្ួន។

5. ចដទីម្ទីការពារហានិភ័យថនការ្្ងដដលអាចចកទីតមាន ទារកអាយុចលទីេេទី៦ដែ តិចជាង១ឆ្នា  ំចង់ចធវេទី
ដំចែទី រចៅតំបន់កសញិ្លឬតំបន់កសញិ្លអាល្ឺមោង់រាតតបាត អាចចាក់វាោ ក់សាងំរមួកសញិ្លប្េ�ដទន
ឬកសញិ្លអាល្ឺមោង់ (MMR)១កំរតិ ចោយចំណ្យផ្្ល់ែ្ួន។ ដតអាយុចេញ១ឆ្នា បំ្តរូវដតបនតាបញ្ប់
ការចាក់២កំរតិរាមកំែត់ ចប្បទីថ្្ចេវាសាធារែៈ ការចាក់ថានា បំង្កា រ MMRយាោ ងចហាចណ្េ់ប្តរូវរ ំ
លង៤អាទិត្យ(28 ថ្ងៃ)ជាមួយចលទីកមុន។

6. កុមារដដលមិនអាចអនុវតតាន៍វាោ ក់សាងំជំងឺរលាកចប្សាមែួរជបោុនេកម្ម ខាងចប្កាម សា្ថ ប័នចវជ្សាសេតា
អាចជួយោក់ពាក្យេំុចៅមែ្លេុែភាេប្េរុក ចេនាទីរេុំវាោ ក់សាងំមិនេកម្មចដទីម្ទីទទួលថានា បំង្កា រចេ
ញចលញ៖ 
(1)អនាកធ្ាប់មានអាដ�រហសែទីធងៃន់ធងៃរេទីប្គប់េមាេធាតុថនវាោក់សាងំ។
(2) អនាកដដលមានភាេសំ៊ាចុលះចែសាយេទីកំចែទី តឬចប្កាយចកទីត ឬទាងំការេយារាលចោយចប្បទីគទីមទីរយៈ

ចេល≧ ១៤ ថ្ងៃថនកប្មិតែ្ពេ់ថនកូរទទីកូចេតារ ោូអុទីដចេញែ្ួន។
(3) អនាកដដលមានមុែង្រភាេសំ៊ាមិនចេញចលញ ចទាលះបទីជាមានឬគា្ម នចរាគេញ្ញា  ភាេសំ៊ារបេ់មនុ

េសែអាចបងការចរាគជាមួយវ ទីរុេ។

ការរលំឹកឪេុកម្ាយ្រការ្រុង្រយ័្រនាកនាុងការចាក់ថ្នា បំងាកា រ

ព័ត៌មា
នចា

ក់ថ្នាបំង្ការ
កា
ររលំ

ឹ កឪេុកមា
យ
្រកា

រ្រុង្រយ
័្រនាកនាុ ងកា

រចា
ក់ថ្នាបំងាការ
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7. ការចាក់វាោ ក់សាងំBCGអាចការពារជំងឺរចបងធងៃន់ធងៃរចំចពាលះកុមារ កុមារតូចៗដដលមិនរានចាក់វាោ ក់សាំ
ងBCGអប្រាថនជំងឺរលាកចប្សាមេួតមានប្បដហល 47 ដងេទីអនាកចាក់វាោ ក់សាងំជំងឺដបបចនលះប្បេិន
ចបទីមិនប្តរូវរានចគចធវេទីចរាគវនិិចឆេ័យទាន់ចេលចវលាចទវានចឹងបងកាឱ្យមានដំចៅែួរ្្ចឹងែនាងដដលមិនអាចផ្្
េ់បតាូររាន(មិនអាចដ្រកសាែ្ួនឯង ការែូចខាតអាយឃ្ូយ។ ល។)ប្េមទាងំប្បដហលជាចំចពាលះអប្រា
មរែភាេ 20 ចៅ 40 ភាគរយ។ចបទីេិនទារកមានចរាគេញ្ញា ហាមប្រាមការចាក់វាោ ក់សាងំ ចៅចេ
លចកទីតរាន៥ដែ(ចេលចវលាអាចចាក់វាោ ក់សាងំ រានគឺចកទីតរានចេញ 5-8 ដែ)ឪ្យចប់មុនឆ្នា  ំទារក
សានា ក់ចៅតំបន់ចកទីតចហតុែ្ពេ់ឬចរៀបនចឹងចឆ្្ព លះចៅកាន់ប្បចទេ មានជំងឺរចបងែ្ពេ់ េំែូមេរប្គរួសារ
េិចារណ្គួរចាក់ចាក់ថានា បំង្កា រBCGមុន។

បំរាមការចាក់វ៉ាក់ស្ងំ�BCG៖�
(1)អនាកធ្ាប់មានអាដ�រហសែទីធងៃន់ធងៃរេទីប្គប់េមាេធាតុថនវាោក់សាងំ។
(2)អនាកជមងៃឺដេ្កដដលមានេិការភាេដេ្ក ជំងឺប្តអកធងៃន់ធងៃរ ជាមួយអនាកចផសែង។
(3)មុែង្រភាេសំ៊ាមិនចេញចលញ។
(4)អនាកផ្ុកចមចរាគចអដេ៍ ថាចតទីមានចរាគេញ្ឬអត់។

សមាគា ល់្រការចាក់ថ្នា បំងាកា រ៖
‧ប្គរុនចរៅតា ឬកំេង់រងជំងឺកប្មិតមធ្យមដតមានភាេប្េរួចប្សាវ ប្តរូវរង់ចាដំល់ចប្កាយជំងឺមានសា្ថ នភា

េលំនចឹងចទទីបទទួលចាក់វាោ ក់សាងំ។
‧េងសែយ័ថាមានជំងឺរចបងនិងេងសែយ័ថាមាន្្ងចមចរាគរចបង រងចាដំល់ ជំងឺមានលមនាចឹងចទទីបចាក់

ថានា បំង្កា រជំងចឹ ។
‧ការ្្ងចមចរាគជំងឺកសញិ្លនិងអុដសាវេ យ ប្តរូវរងចាដំំណ្ក់កាលជាេលះចេ្ទីយចប្កាយ(6 

េរាតា ហ៍)ចទទីបចាក់វាោ ក់សាងំ។
‧េួរឪេុកមាតា យរបេ់អនាកចដទីម្ទីបញ្្ក់ថាឪេុកមាតា យរបេ់េួកចគមិនមានប្បវតតាិប្គរួសារ ដដលេងសែ ័

យថាមានភាេសំ៊ាមិនប្គប់ប្គាន់េទីកំចែទី ត។ដូចជា ចក្មងស្ាប់ចោយសារជំងឺ ្្ងធងៃន់ធងៃរ។
‧មាតា យជាអនាកផ្ុកចមចរាគចអដេ៍ ទារកនិងកុមារតូចគួរដតប្តរូវរានរាមោនយាោ ងចហាចណ្េ់ 6 

ដែចដទីម្ទីបញ្្ក់ថាេួកចគមិនរាន្្ងចហទីយបន្ាប់មកចាក់វាោ ក់សាងំ BCG ។
‧ទារកដដលប្តរូវរានទទួលថានា បំង្កា រមុនគួរដតមានទមងៃន់ជាង 2,500 ប្កាម។
‧ប្បតិកម្មមិនលដ្ដលអាចចកទីតមានបន្ាប់េទីការចាក់វាោ ក់សាងំ៖ជាចរឿយៗប្បតិកម្មមិនលដ្តមិន

ធងៃន់ធងៃរ៖មានបូេចោយ កដន្ង រលាកកូនកែតាុ រ។ ល។មិនចរឿយៗប្បតិកម្មមិនលដ្តធងៃន់ធងៃរ៖ជំ
ងឺេុក្្ចឹង□／ជំងឺរលាកែួ្្ចឹង។ ល។ប្បចទេែញុ ំចាប់រាងំេទីឆ្នា  ំ2007 ចាប់ចផតាទីមប្តរួតេិនិត្យ BCG 
ប្បតិកម្មមិនល ្ឯកសាររានបង្ហា ញថាអប្រា ចកទីតច�ទីង 47.8 ភាគរយថនជំងឺេុក្្ចឹង／ជំងឺរលា
កែួរ្្ចឹងចៅកនាុងដដនកំែត់របេ់អង្គការេុែភាេេិភេចលាក។

‧ប្បេិនចបទីទារកមានប្បវតតាិប្បឈមនចឹងជំងឺរចបង េូមចៅរកអាជាញ ធរេុខាភិរាលមូលោឋា នជាមុន
េិនឬចេទ្យកុមារេប្មាប់វាយតថម្និងេយារាលការ្្ងជំងឺរចបងដដលមិនទាន់ចឃទីញចបាេ់។
េូមេយាយាមកំុចអាយកូនរបេ់អនាកមានទំនាក់ទំនងជាមួយអនាកដដលអាចចកទីតជមងៃឺរចបង។(ដូច

‧ជាការចចៀេវាងសាច់ញាតិនិងមិតតាភកតាិដដលក្កមកចលងឬចមទីលដ្ទារកជាចដទីម)។

ការរលំឹកឪេុកម្ាយ្រការ្រុង្រយ័្រនាកនាុងការចាក់ថ្នា បំងាកា រ
ព័ត៌មា

នចា
ក់ថ្នាបំង្ការ
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ឹ កឪេុកមា
យ
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8. ចៅចប្កាមសា្ថ នភាេអវេទីដដលមិនអាចចាក់ថានា បំង្កា រ
ឪេុកមាតា យទូចៅេទីចប្ពាលះកូនមានជមងៃឺតូចៗមិនោច់ ចចឹងក៏រានេនយាចេលចាក់វាោ ក់សាងំមតាង
ចហទីយមតាងចទៀត រាមេិតជាធម្មរាចប្រៅេទីមានប្គរុនចរៅតា ខ្ាងំនិងជំងឺ្្ងចមចរាគយាោ ងប្េរួចេ ្
រាវ ចទទីបគួរេិចារណ្មិនរចាក់វាោ ក់សាងំ ចប្ពាលះអាចមាន ប្បតិកម្មចប្កាយេទីកាចាក់វាោ ក់សាងំ 
អាចបោលះពាល់ដល់ការវនិិចឆេ័យចរាគ អាចចាក់វាោ ក់សាងំចបទីេចឹន ផ្តា  សាយចូលដល់ដំណ្ក់កាលធូរ 
ច�ទីង វញិ ចៅេល់ដត ចហៀរ េំចរារ ដូចជាឪេុកមាតា យចៅដតប្េរួយរារម្ភ គួរចេនាទីរេុំប្គរូចេទ្យឲ្យជួយ
វាយតថម្។

9. វាោ ក់សាងំមានេកម្មភាេេកម្ម បប្មាមវាោក់សាងំបង្កា រនិងប្បការ ប្បរុងប្បយត័នា៖វាោ ក់សាងំចប្មរុលះកញ្្
រលិ ប្េ�ដទនជំងឺកសញិ្លអាលហាឺមោង់ វាោ ក់សាងំជំងឺអុតសាវេ យ វាោ ក់សាងំជំងឺរលាកែួរកបាលប្បចភទជបោុ
ន(េកម្មភាេេកម្ម)
(1). អនាកដដលមានភាេសំ៊ាចុលះចែសាយេទីកំចែទី តឬទទួលេយារាលរនាងំការពារភាេសំ៊ា ចប្បទី ចេល≧ 

១៤ ថ្ងៃថនកប្មិតែ្ពេ់ថនកូរទទីកូចេតារ ោូអុទីដចេញែ្ួន(អនាកចលបថានា កូំរទទីកូចេតារ ោូអុទីត េូមេិភាកសាជាមួ
យចវជ្បែិ្តថាចតទីវាេមប្េបនចឹងេប្មាប់ការចាក់វាោ ក់សាងំឬអត់)។

(2). អនាកដដលកំេុងទទួលរង្្ងជំងឺធងៃន់ធងៃរ ការ្្ងវ ទីរុេកងវេលះភាេសំ៊ារបេ់មនុេសែ េយារាលចោយ
គទីមទីឬកងវេលះអាហារូបត្ថម្ភនិងភាេសំ៊ាទាប។

(3). បន្ាប់េទីទទួលផលិតផលឈាមនិងវាោក់សាងំមានេកម្មភាេេកម្ម គួរប្បរុងប្បយត័នាគម្ាតចេល
ចាក់វាោ ក់សាងំខាងចប្កាម៖
‧ការចាក់សាច់ដំុធម្មរា អុទីមមុយែូគ្ូប៊ុយលទីនឬចាក់ជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទBអុទីមមុយែូគ្ូ

ប៊ុយលទីនគួរប្តរូវដតគម្ាតចេលចាក់៣ដែ។
‧ធ្ាប់បញូ្លឈាមឬទទួលការចាក់ផលិតផលឈាមរាមេរថេ គួរប្តរូវដតគម្ាតចេលចាក់

៦ដែច�ទីងចលទីចទទីទទយលចាក់មដាងចទៀត។
‧ការចាក់រាមេរថេអុទីមមោូគ្ូប៊ុលទីន កំរែិ្ពេ(1g/kg)គួរប្តរូវដតគម្ាតចេល ចាក់១១ដែ។
‧ប្បេិនចបទីកុមារទទួលរានវ ទីរុេលាយបញូ្លគានា ថនប្បេ័ន្ធការពារផ្ូវដចងហាទីម(RSV)

អង្គបដិប្រាែការពារ□Palivizumab□និងថានា បំង្កា រប្គប់ប្បចភទមិនរាច់ចចន្ាលះចេលចទ។

ផលបោលះេាល់់
ប្រភេេ័ត៌មាន 

ជំងឺេុក្្អចឹង ／
ជំងឺរលាកែួរ្្អចឹង ឌទីហ្វទីេការ្្លង BCG

ទិននាន័យប្តរួតេិនិត្យប្បចទេែញុ ំ
(ចកទីតកនាុងឆ្នា  ំ2007-2015)

47.8 ករែទី
／ប្បជាជនរាប់លាននាក់

0.5 ករែទី
／ប្បជាជនរាប់លាននាក់

ររាយការែ៍អង្គការេុែភាេេិភេចលាក
េប្មាប់ឆ្នា  ំ2018

0.01-700 ករែទី /
ប្បជាជនរាប់លាននាក់

2-34 ករែទី /
ប្បជាជនរាប់លាននាក់

ការរលំឹកឪេុកម្ាយ្រការ្រុង្រយ័្រនាកនាុងការចាក់ថ្នា បំងាកា រ

រារាងប្រៀបបធៀបថនឧប្ប្រ្ិប�្រុថន្លប៉ះពាល់ថនការចាក់វ៉ាក់ស្ងំ�BCG

ព័ត៌មា
នចា

ក់ថ្នាបំង្ការ
កា
ររលំ

ឹ កឪេុកមា
យ
្រកា

រ្រុង្រយ
័្រនាកនាុ ងកា

រចា
ក់ថ្នាបំងាការ
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10. ដប់-គួរប្បរុងប្បយត័នាគម្ាតចេលចាក់វាោ ក់សាងំ
‧វាោក់សាងំមានេកម្មភាេេកម្ម អាចចាក់ចេលជាមួយគានា (បំដបកកដន្ងចាក់)ចបទី

មិនចាក់ចេលជាមួយគានា ចទយាោ ងចហាចណ្េ់ប្តរូវឃ្្ត២៨ថ្ងៃ។ចបទីBCGឬថានា បំនតាក់ 
វាោ ក់សាងំមានេកម្មភាេេកម្ម ចនាលះអាចចាក់រមួចេលជាមួយវាោក់សាងំមានេកម្មភាេេកម្មផ ្
ចេងចទៀតឬឃ្្តចេលណ្ចាក់ក៏រាន។ចបទីថានា បំនតាក់វាោ ក់សាងំជំងឺេវេិតថដចជទីងនិង វាោ ក់សាងំជំងឺរា
គរូេយាោ ងចហាចណ្េ់ប្តរូវឃ្្ត២អាទិត្យ។

‧វាោក់សាងំអេកម្មអាចចេលរមួគានា (បំដបកកដន្ងចាក់)ឬឃ្្តចេលណ្ចាក់ក៏រាន។
‧វាោក់សាងំេកម្មនិង អេកម្មអាចចាក់ចេលរមួគានា (បំដបកកដន្ងចាក់)ឬឃ្្ត 

ចេលណ្ចាក់ក៏រាន បោុដនតាវាោ ក់សាងំប្គរុនចរៅតា ចលឿងនិង អាេននាចរាគយាោ ងចហាចណ្េ់ប្តរូវឃ្្ត
៣អាទិត្យច�ទីងចលទី។

11. ដប់មួយ-ដផនាកនិងវធិទីចាក់ថានា បំង្កា រ
ការចាក់ថានា បំង្កា រទារកេយាយាមចជៀេវាងតំបន់ដដលមានេរថេប្បសាទនិងេរថេឈាម ជា
ធម្មរាការចប្ជទីេចាក់ថានា បំង្កា រចៅចលទីចៅ្ដផនាកខាងមុែខាងចប្រៅឬចាក់ចៅចលទីសាច់ដំុរាងប្តទីចកា
ែថនចដទីមថដ េប្មាប់ទារកចប្កាម២ឆ្នា េំុំផដាល់ចយាបល់ថាប្តរូវចាក់ចៅចលទីចៅ្ដផនាកខាងមុែខា
ងចប្រៅ។វាោក់សាងំជំងឺអុតសាវេ យេកម្មភាេេកម្ម វាោ ក់សាងំជំងឺរលាកែួរកបាលប្បចភទជបោុន វាោ ក់
សាងំចប្មរុលះកសញិ្លប្េ�ដទនជំងឺកសញិ្លអាល្ឺមោង់(MMR)ប្តរូវចាក់ចៅចប្កាមដេ្ក េល់េទី
ចនាលះវាោក់សាងំអេកម្មចាក់រាមសាច់ដំុ។បង្កា រBCGចៅចំែុចកណ្តា លថនសាច់ដំុចដទីមថដច្វេង 
ចាក់ចប្កាមដេ្កចេទីរៗ។

12. ដប់េទី-បន្ាប់េទីការចាក់ថានា បំង្កា រអាចមានប្បតិកម្មចកទីតច�ទីងនិងការចោលះប្សាយ
បន្ាប់េទីការចាក់វាោ ក់សាងំអាចចកទីតច�ទីងនូវភាេចហទីមប្កហមមដាុ ំៗ ឈ ឺ
ជាធម្មរារាត់ចៅវញិកនាុងរយៈចេល២-៣ថ្ងៃ រហូតដល់មានប្គរុនចរៅដា  ចៅកនាុងករែទី ថនការចាក់
វាោ ក់សាងំនិងកំែត់ចេលចកទីតច�ទីងចនាលះ អាចចប្បទី ថានា បំញុ្លះកំចៅ
ដដលប្គរូចេទ្យចបទីកឲ្យ បោុដនតាការចរៅតា ែ្ួនខ្ាងំឬចរាគេញ្ញា ចផសែ
ងចទៀត ប្បដហលរាន្្ងចមចរាគេទីជំងឺចផសែង គួរប្បញាោ ប់
បញូ្នចៅមន្ទីរចេទ្យេិនិត្យរាមោនរកមូលចហតុជំងឺ
េិត។ ចបទីមានប្បវតតាិផ្្ល់ែ្ួនថនជំងឺរមួលប្កចេទីប្បចភទចរៅដា  
ចេលដដលចប្កាយចាក់ថានា បំង្កា រ អាចបចងកាទីនឱកាេថនការ
រមួលប្កចេទីប្បចភទចរៅដា  ចប្រៅេទីេំគាល់ការផ្្េ់បតាូរេទីតុែហា
ភាេរាងកាយ មុនចេលចាក់ប្តរូវប្រាប់ប្គរូចេទ្យ ង្យ
វាយតថម្ចហទីយចចញថានា បំញុ្លះកំចៅឲ្យចប្បទី។

ការរលំឹកឪេុកម្ាយ្រការ្រុង្រយ័្រនាកនាុងការចាក់ថ្នា បំងាកា រ
ព័ត៌មា

នចា
ក់ថ្នាបំង្ការ

កា
ររលំ

ឹ កឪេុកមា
យ
្រកា

រ្រុង្រយ
័្រនាកនាុ ងកា

រចា
ក់ថ្នាបំងាការ



72

ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

ជំងឺេុក្្ចឹង／ជំងឺរលាកែួ្្ចឹង ប្បតិកម្មនិងវធិទីចោលះប្សាយ

BCG ⊙

‧  បន្ាប់េទីចាក់ថានា បំង្កា ររចួ ចៅចលទីដផនាកដដលចាក់ចនាលះមានដំុេក
តូចមួយដដលភាគចប្ចទីនជាេែ៌ប្កហម មិនរាច់រវល់នចឹងវាចទ 
ដតចបទីដប្បក្ាយចៅជាេងែ្ុលះឬដំចៅ មិនប្តរូវប្ចរាច់ឬបិតរុចំទ 
ដតប្គាន់ដតរកសាអនាម័យចៅដផនាកចនាលះ ប្បដហល២-៣ដែចប្កាយ 
ដំចៅចនាលះនចឹងជាេលះចោយឯកឯង។

‧  ប្បេិនចបទីដផនាកដដលចាក់ចនាលះមានចលចច�ទីងសា្ថ នភាេដូចខាងក ្
ចរាម េូមប្តលប់ចៅជួបចេទ្យមុនចេលចោយាមានចវជ្បែិ្តចធវេទី
ការវាយតថម្េមប្េបនិងថលលកេប្មាប់ទារក។

       ចប្កាយចាក់វាោ ក់សាងំ៣ដែែ្ុលះកដន្ងចាក់វាោ ក់សាងំមិនជាេលះរមួ
មុែចោយេវេ័យប្បវតតាិចទ។

     □  កូនកែដាុ រចប្កាមចក្ៀកចហទីមចៅចំចហៀងដូចគានា ។

បង្កា រជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទ B ＃ ជាទូចៅកប្មមានប្បតិកម្មេិចេេ 

□វាោ ក់សាងំជំងឺអុតសាវេ យ ⊙ ចហទីមឈចឺោយដផនាកចប្កាយចាក់ថានា 5ំ-26 ថ្ងៃចៅកដន្ងចាក់ឬចលទីរាងកា
យចលចច�ទីងេងដបកប្េចដៀងគានា នចឹងអុតសាវេ យ។

ថានា បំង្កា រជំងចឹរលាកច្្ទីមប្បចភទA ＃ ជាធម្មរាមិនេូវជាមានចរាគេញ្ញា អវេទីេិចេេ ចំនុចតូចដផនាកកដន្ងចាក់
មានឈចឹរាងចហទីមប្កហម ចេញមួយតួរែ្ួនមិនអវេទីជាកត់េមា្គ ល់ច�ទីយ។

ខាន់ស្ាក់ចតរាែូេអាចេទិកក្ក
រាោំ ថរ ោហាចអមោូហវេទីលូេចបនិងវាោក់សាងំ 

ជំងឺេវេិតថដចជទីងអេកម្ម 5 រមួ 1
＃

‧  ៣ថ្ងៃបន្ាប់េទីចាក់ថានា បំង្កា រអាចមានចហទីមប្កហមចៅដផនា
កចាក់ ឈចុឺក ជួនកាលយរំខំាន អេ់កម្ាងំ រាត់បង់ចំ
ែង់អាហារឬក្ួតនិងចរាគេញ្ញា ដថទចទៀត ជាធម្មរា២-
៣ថ្ងៃចប្កាយនចឹងរាត់ចៅវញិ។

‧  យមំិនឈប់ឬកប្មចឃទីញមានចរាគេញ្ញា ប្គរុនចរៅដា ចហទីយកម ្
រចឃទីញមាន ប្បតិកម្មដដលធងៃន់ធងៃរដូចជាអាដ�រហសែទីធងៃន់ធងៃរ 
ភាេងងុយចគងឬ រមួលប្កចេទី។

‧  ចបទីដផនាកដដលចាក់ថានា បំង្កា រចៅដតបនតាចហទីមប្កហមចហទីយរ ទីកធំ បន្ា
ប់េទីចាក់ថានា បំង្កា រចៅដតបនតាប្គរុនចរៅដា ចលទីេេទី៤៨ចមាោ ងឬមានប្បតិក
ម្មអាដ�កហសុែទីធងៃន់ធងៃរនិងចរាគេញ្ញា មិនប្េរួលែ្ួនធងៃន់ធងៃរ គួរដតអចញ្ទី
ញប្គរូចេទ្យចោលះប្សាយជាប្បញាោ ប់។

វាោ ក់សាងំចប្មរុលះកសញិ្លប្េ�ដទនជំងឺ
កសញិ្លអាល្ឺមោង់ ⊙

កនាុង៥-១២ថ្ងៃបន្ាប់េទីចាក់វាោ ក់សាងំ កន្ួលមតាងមាកា ល ក្ក រលាកប្ចមុលះ
ឬប្គរុនចរៅដា និងចរាគេញ្ញា ចផសែងចទៀត។
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⊙ វ៉ាក់ស្ងំសកម្ម���＃វ៉ាក់ស្ងំអសកម្ម

ជំងឺេុក្្ចឹង／ជំងឺរលាកែួ្្ចឹង ប្បតិកម្មនិងវធិទីចោលះប្សាយ

វាោក់សាងំជំងឺរលាកែួរកបាលប្បចភទជ
បោុន ⊙＃

‧  វាោ ក់សាងំជំងឺរលាកចប្សាមែួរជបោុនេកម្ម៖ជាទូចៅ 
កដន្ងចាក់ឈចឺាប់ ប្កហម ចហទីម  ចប្កាយចាក់៣-
៧ថ្ងៃកប្មចឃទីញមានចរាគេញ្ញា   គា្ម នកម្ាងំកនាុងែ្ួនកប្មិតប្សា
លឬ មធ្យមចកទីតច�ទីង ឈសឺាច់ដំុ ឆ្ប់ែចឹង រាត់បង់ចំែង់អាហារ 
ប្គរុនចរៅតា  ឈកឺបាលនចឹងជាេលះចេ្ទីយកនាុងរយៈចេលេទីរបទីថ្ងៃ។វាក
ប្មចកទីតមានណ្េ់ដដលមានចរាគេញ្ញា ដូចជាអាដ�រហសែទីធងៃន់ធងៃរ
េន្ចឹមឬប្បកាច់។ប្បេិនចបទីចរាគេញ្ញា ខាងចលទីចៅដតបនតាមិនប្ប
ចេទីរច�ទីង េូមដេវេងរកការេយារាលឱ្យរានឆ្ប់។

‧  ថានា បំង្កា រចរាគរលាកែួរកបាលជបោុន□៖ជាទូចៅកប្មមានប្បតិកម្មេិចេ
េ។ជួនកាល មានចរាគេញ្ញា  ឈចឺាប់ចៅកដន្ងចាក់ថានា ចំរៅដា ែ្ួនចេ្
ញៗ រាគ  ចរាគេញ្ញា ដូចជំងឺផ្តា សាយ។

កាត់បន្ថយខាន់ស្ាក់ចតរាែូេប្េរួ
ចប្សាវថនជំងចឹក្កមាន់ប្េមទាងំវាោក់
សាងំបញូ្លគានា ថនជំងចឹេវេិតថដចជទីងអ

េកម្ម ＃

‧  កដន្ងចាក់ថានា ងំបង្កា រមានចហទីមប្កហមឬក៏មានអាការៈឈចុឺកចា
ប់ ជាធម្មរាគឺបចណ្តា លះ អាេននាដតបោុចណ្្ណ លះ គឺនិងជាេលះចេ្ទីយធម្ម
រាកនាុងរយៈចេលបោុនា្ម នថ្ងៃចទៀត ហាមកំុអដង្លឬចាប់កដន្ងចាក់ថានា ំ
ចអាយចសាលះ។

‧  ចបទីកដន្ងចាក់ថានា បំង្កា រមានចហទីមប្កហម ដំុេកមិនប្េក 
មានទចឹករថងឬប្គរុនចរៅដា ជាប់រហូត េូមប្បញាោ ប់ចៅឲ្យចៅឲ្យប្គរូចេទ ្
យចមទីល។

‧  ជួនកាលរាត់បង់ចំែង់អាហារ ក្ួតចចង្្រ  រាកបនតាិចបនតាួច  ប្កេលះ
ចពាលះចវៀនមិនប្េរួលនិងចរាគេញ្ញា ចផសែងចទៀត។

ការចាក់ថានា បំង្កា រប្គរុនផ្តា សាយ□ ＃

ចហទីមឈចឺោយដផនាក ជំងឺប្គរុនចរៅដា មតាងមាកា ល ឈកឺបាល ឈចុឺកសាច់ដំុ 
ចង់ក្ួត ដេ្ករមាេ់ មានប្បតិកម្មប្សាល កន្ាលប្តអាកនិងកន្ួលរ
មាេ់ពាេចេញែ្ួន ជាធម្មរាចៅកនាុង ១-២ថ្ងៃបន្ាប់េទីការចកទីតច�ទីងក៏
ជាេលះច�ទីងវញិចោយឯកឯង។

ការរមួបញូ្លគានា  13 
ប្បចភទវាោក់សាងំជំងឺរលាកេួត ＃

‧  បន្ាប់េទីចាក់មនុេសែមួយចំនួនតូចមានប្បតិកម្ម ឈកឺដន្ងចាក់ 
ចហទីមប្កហម ជាធម្មរាកនាុងរយៈចេល ២ថ្ងៃបន្ាប់ចាក់ថានា បំង្កា រជា
ច�ទីងវញិ។

‧  គឺកប្មមានប្គរុនចរៅតា  ចនឿយហត់ និងផលបោលះពាល់ធងៃន់ធងៃរដថទចទៀត 
ប្បេិនចបទីមានបនតាប្គរុនចរៅដា ចប្កាយេទីការចាក់ថានា បំង ្
ការ ប្បតិកម្មអាដ�ហសុែទីធងៃន់ធងៃរ ដូចជាេិរាកដកដចងហាទីម 
ដងហាក់ វលិមុែេន្ប់ ចបលះដូងចលាតញាប់ 
ចរាគេញ្ញា មិនប្េរួលែ្ួនចផសែងចទៀត គួរប្បញាោ ប់បញូ្នចៅមន្ទីរចេទ្យ 
េំុឲ្យប្គរូចេទ្យេិនិត្យនិងវនិិចឆេ័យ េយារាលបដន្ថមចទៀត។
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　　ទារកចកទីតមកចហទីយ! េូមោេ់ចតឿនអាណ្េយារាលទាងំឡាយ ការចាក់ថានា បំង្កា រ គឺជាវធិាន
ការបង្កា រផ្្ល់និងមានប្បេិទ្ធភាេបំផុតេប្មាប់ជំងឺ្្ង។ឱ្យកូនរបេ់អនាកឈនាលះចៅចំែុចចាប់ចផតាទីម 
វធិានការបង្កា រេកម្ម រ ទីករាយកនាុងការចាក់វាោ ក់សាងំ!

‧វាោក់សាងំរលាកច្្ទីមប្បចភទ B
‧ខាន់ស្ាក់ចតរាែូេអាចេទិកក្ករាោំ ថរ ោហាចអមោូហវេទីលូេចបនិងវាោក់សាងំជំងឺេវេិតថដចជទីងអេកម្ម 5 

រមួ 1
‧ការរមួបញូ្លគានា  13 ប្បចភទវាោក់សាងំជំងឺរលាកេួត
‧BCG
‧វាោក់សាងំជំងឺអុតសាវេ យ
‧វាោក់សាងំចប្មរុលះកសញិ្លប្េ�ដទនជំងឺកសញ្ចឹលអាល្ឺមោង់
‧វាោក់សាងំរលាកច្្ទីមប្បចភទA
‧វាោក់សាងំជំងឺរលាកែួរកបាលប្បចភទជបោុន
‧ចរាគខាន់ស្ាក់ក្កមាន់ ចតរាែូេនិងវាោក់សាងំែវេិន
‧ការចាក់ថានា បំង្កា រប្គរុនផ្តា សាយ
‧វាោក់សាងំHPV

‧ឥ�ូវចនលះអង្គភាេផតាល់ជូននូវចេវាចាក់ថានា បំង្កា រកុមាររមួមានចៅរាមចែតតាប្េរុក 
ថនមជ្ឈមែ្លេុែភាេ(បន្ប់)និងមន្ទីរចេទ្យនិងគ្ទីនិកនិងអង្គភាេេុែភាេនានាដដលមានពាក់េ័
ន្ធកិច្េនយាអនាកអាច ទូរេ័េ្ចៅកាន់បណ្ដា ញចាក់ថានា បំង្កា ររាមចែតតាប្េរុកសាកេួរ។

‧នាកុំមារចៅចាក់ថានា បំង្កា រគួរដតនាមំកជាប់ែ្ួននូវចេៀវចៅេុែភាេកុមារនិងកាតធានារាោ ប់រងេុែ
ភាេ ជនដដលចៅទទួលថានា បំង្កា រដំបូងចៅអង្គភាេ េូមភ្ាប់ជាមួយប័ែ្ណចុលះបញ្ទីប្គរួសារផង ចដទីម្ទី
ជួយេប្មរួលដល់កុមារកនាុងការចុលះចឈា្ម លះចូលកនាុងបញ្ទីចាក់ថានា បំង្កា រ។ជំងឺរលាកេួតប្បចភទសេតាចឹបតូកុ
កជាប្ករុមដដលមានហានិភ័យ្្ងែ្ពេ់ េូមេិនិត្យវញិ្ញា បនប័ប្តវនិិចឆេ័យ។

‧កុមារដដលទម្ាប់ទទួលចាក់ថានា បំង្កា រ រោឋា ភិរាលផតាល់ជូនថានា បំង្កា រចោយឥតគិតថ្្ ប្េមទាងំផដាល់លុ
យដល់មន្ទីរចេទ្យនិងគ្ទីនិកគួរចធវេទីរាមកិច្េនយា ប្គប់កប្មិតនិងរាល់ចេលចាក់ ប្តរូវេចឹងដផ្កចលទីការោ
ក់កំែត់ទទួលប្រាក់ចុលះចឈា្ម លះ បង់ប្រាក់ប្តរួតេិនិត្យចផសែងៗ។

‧ចៅចេលរមួគានា ទទួលចាក់ថានា បំង្កា រចលទីេេទីេទីរប្បការឬចៅេិនិត្យជំងឺចផសែងឬអនុវតតាន៍បង្កា រការ
ដ្រកសាេុែភាេប្តរួតេិនិត្យេុែភាេ ជនដដលរានចេនាទីរេុំប្រាក់ធានារាោប់រងេុែភាេរចួចហទីយ 
ថ្្ចេវាេិនិត្យ ចុលះចឈា្ម លះមិនរាច់បង់ដ្មចទ។

្រការចាក់ថ្នា បំងាកា រនិងទមាលៃ ប់

ស្ថា ប័ែចាក់វ៉ាក់ស្ងំ�្្ររូវនាយំកឯកស្រនិងទាក់ទងកនាុងការចំណ្យ

ចាក់ថ្នា បំងាកា របទៀងទា្រ់បេលមិនោរម្ភេទីសុខភ្េរបស់ទារកព័ត៌មា
នចា

ក់ថ្នាបំង្ការ
ចា
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　　ប្គប់ប្បការដដលកំែត់ចេលទទួលចាក់ថានា បំង្កា រ ជាទូចៅរាមរយៈការេិកសាទទួលរានឥទ្ធិេល
ប្បេ័ន្ធភាេសំ៊ាលប្ំផុត ចបទីទារកមិនដមនចោយសារបំរាមទទួលថានា បំង្កា រឬេនយាចេលចាក់ថានា បំង្កា រចោ
យកាលៈចទេៈេិចេេណ្មួយ េូមឪេុកមាតា យគួរដតបនតាយកកូនចៅបំចេញរាល់ការទទួលថានា បំង្កា រឲ្
យរានេេវេប្គប់។ការែកខានចាក់ថានា បំង្កា រមិនរាច់ចាក់េទីដំបូងសារច�ទីងវញិចទ បោុដនតាគួរប្បញាោ ប់ចធវេទីរាម
សា្ថ ប័ែ្ណេុខាភិរាលដដលរានកំែត់ចៅចាក់ឬបនតាបញ្ប់ការចាក់ថានា បំង្កា រ។

　　ប្បេិនចបទីអនាករានយកកូនសានា ក់ចៅឬចធវេទីដំចែទី ររវាងប្បចទេេទីរចោយសារកម្មវធិទីនិង រយៈចេល
ចាក់ថានា បំង្កា រមិនដូចគានា ចៅរាមប្បចទេនទីមួយៗ អាចប្តរូវរានបងកាច�ទីងចោយ ជំងឺនិងករាតា ពាក់េ័ន្ធចផសែ
ងចទៀតែុេគានា ថននិនានា ការប្បចទេ ចៅដល់កដន្ងចនាលះគួរដត យល់េទីកម្មវធិទីនិងរយៈចេលចាក់ថានា បំង្កា រ
ចៅកនាុងប្បចទេ ចហទីយបន្ាប់មកកំែត់បនតា ទទួលថានា បំង្កា រប្គប់ប្បចភទដល់ចប់ប្គប់មុែ។ចេលប្ត�
ប់មកវញិប្តរូវបនតាទទួលថានា បំង្កា រ ប្តរូវនាយំកប័ែ្ណកំែត់ប្រាចាក់ថានា បំង្កា រដដលរានរកសាទុកចៅមែ្ល
េុែភាេ(បន្ប់)ប្គប់ទទីកដន្ងនិងប្គប់មន្ទីរចេទ្យនិងគ្ទីនិកដដលរានចុលះកិច្េនយារាមបណ្ដា ចែតតាប្េរុ
កចដទីម្ទីបំចេញ។បញ្ប់ការចាក់ថានា បំង្កា រ។

　　គួរកត់ប្រាចៅកនាុងចេៀវចៅដែនាចំៅចលទី"កាលបរចិចឆេទចាក់ថានា បំង្កា រនិងរារាងកំែត់ប្រា"រកសា
ទុកប្តចឹមប្តរូវជាអចិថសនតា ចដទីម្ទីផតាល់ជាចេចកដាទីចយាងដល់បុគ្គលិកកនាុងចេល ចាក់ថានា បំង្កា រការចលទីកចប្កាយ
។េិេសែ្្មទីចទទីបចូលសាលាបឋមេិកសា ប្តរូវប្បគល់ចបាប់ ្តចម្ងថនកំែត់ប្រា បន្ាប់េទីសាលានិងម
ែ្លេុែភាេេិនិត្យចមទីលរចួ ប្បេិន ចបទីមានវាោក់សាងំមិនទាន់រានបញ្ប់ ប្តរូវការចរៀបចំថានា បំង្កា រ។ 
មោយាងចទៀតចបទីចៅចរៀន ចៅបរចទេ ចធវេទីការឬអចនាតា ប្បចវេន៍ ចៅប្បចទេនានាទាមទារតប្មរូវឱ្យេិនិត្យ
ចមទីល ប័ែ្ណបញ្្ក់ចាក់ថានា បំង្កា រចនលះ។ កុមារចដលរាត់បង់កំែត់ប្រាចាក់ថានា បំង្កា រ អាចចេនាទីរ េំុេទីសា្ថ ប័
ែ្ណទទួលចាក់ចចញឱ្យ្្មទីចទៀត ចបទីទទួលចាក់ចៅែុេកដន្ងគានា  អាចេួរចៅទទីរាងំមែ្លេុែភាេដដ
លចៅជិត ចបទីឯកសារចាក់ថានា បំង្កា ររានបញូ្លចៅប្បេ័ន្ធ េ័ត៌មានចាក់ថានា បំង្កា រទូទាងំប្បចទេចចឹងមែ្
លេុែភាេនចឹងចចញឱ្យ្្មទីចទៀតដូចគានា ។

ខានចាក់ថ្នា បំងាកា រឬេនយារបេល្ួរចាក់បំបេញបដាយរបបៀបណ្

ទារកស្នា ក់បៅចល័្រេទីរកណនលៃង�ប្រើបធ្វើដូចបម្ចបដើម្បទីទទួលចាក់ថ្នា បំងាកា របន្បទៀ្រ

ការរកសាកំែ្រ់្រាការចាក់ថ្នា បំងាកា រនិងបចញឱ្យ្្មទី

ចាក់ថ្នា បំងាកា របទៀងទា្រ់បេលមិនោរម្ភេទីសុខភ្េរបស់ទារក ព័ត៌មា
នចា
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　　រចោយសារដតមានប្បចភទវាោក់សាងំ្្មទី ឬ វាោ ក់សាងំបង្កា ចប្មរុលះគានា
រានអនុម័តលក់ចៅ ចលទីទទីផសារ រោឋា ភិរាលក៏កំេុងដតេិនិត្យវនិិចឆេ័យ 
ចៅថ្ងៃអនាគតការចាក់វាោ ក់សាងំទាងំ ចនលះោក់ចៅកនាុងការចាក់ថានា បំង្កា
រទូចៅដដលចារំាច់ ចោយចយាងរាមអាទិភាេដេវេង រក្វកិាយាោ ងេ
កម្ម។មុនចេលរោឋា ភិរាលមិនទាន់អនុម័តចចញ ចេញចលញ ថានា បំង្កា រ 
ចោយឥតគិតថ្្ អាណ្េយារាលអាចវាយតំថលចប្ជទីេរាមតំរូវការ 
ការចៅចេទ្យចាក់ ថានា បំង្កា រគឺប្តរូវចំណ្យប្រាក់ផ្្ល់ែ្ួន។ បុគ្គលិកេុ
ខាភិរាលប្តរូវមានកំែត់ប្រាយាោ ងល្ិតលន្់កនាុងចេៀវចៅេុែភាេកា
តកត់ប្រាវាោក់សាងំប្េមចេលគានា  ទន្ចឹមចនាលះ បញូ្លចៅប្បេ័ន្ធេ័ត៌មាន
ចាក់ថានា បំង្កា រទូទាងំប្បចទេ។

វ៉ាក់ស្ងំរលាកសួ្រ្រស្ឹប្រូកូក

វ៉ាក់ស្ងំរ ៉ូរាវទីរុស

វ៉ាក់ស្ងំរលាកប្លៃើ ម្របភទA

　　រចមចរាគរលាកេួតភាគចប្ចទីនអាចរកចឃទីញចៅកនាុងផ្ូវដចងហាទីម មនុេសែធម្មរាចៅ ចេលដដលេុែ
ភាេនិងេមត្ថិភាេប្បឆ្ងំជំងឺធ្ាក់ចុលះ អាចមានការ្្ងយាោ ង ឆ្ប់រហ័េ រហូតដល់ឬបណ្ដា លឱ្យ 
មានចមចរាគរលាកេួតចូលចៅវាយលុក យាោ ងខ្ាងំ។េេវេថ្ងៃចនលះកនាុងប្េរុកមានចចញវាោក់សាងំរលាកេួ
តសេតាចឹបតូកូកចំនួន ២ប្បចភទ ដចកជាវាោក់សាងំរចបងរមួផសែ(ំPneumococcal conjugate vaccine, 
PCV□) ចហទីយនិង វាោ ក់សាងំបោូលទីេ្ូយត(Pneumococcal polysaccharide vaccine, PPV□) ។ កនាុង
ចនាលះវាោក់សាងំបោូលទីេ្ូយតមិនេកដាិេមចប្បទីេំរាប់កុមារចប្កាមអាយុ២ឆ្នា ចំទ។មោយាងចទៀតកុមារដដលទទួល
ថានា បំង្កា ររលាកេួតជាចលទីកដំបូង គួរចប្ជទីេចប្បទី ប្បចភទរមួបញូ្លគានា ថនវាោក់សាងំរលាកេួតសេតាចឹបតូកូក។

　　ចមចរាគរលាកប្កេលះចពាលះចវៀនរាងដូចកង គឺជាមូលចហតុចំបងមួយដដលចធវេទីឲ្យកុមារ អាយុចប្កាម៥
ឆ្នា មំានអាការៈក្ួតចចង្្រ រាគទចឹក ប្គរុនចរៅតា  ចុកចពាលះ េំុឃ្្នចំែទី  ឬ រាត់បង់ជាតិទចឹក ។េេវេថ្ងៃចនលះថានា ំ
បង្កា រប្បចភទចនលះមានចរាងចប្កេទីរកំេុងផលិតេុទ្ធ ដតជាប្បចភទវាោក់សាងំថានា ទំចឹកេំរាប់ផចឹក ការចប្បទីវាោ ក់
សាងំចនលះប្តរូវចប្បទី២ចៅ៣ដង េូមឲ្យចយាបល់ចប្បទីឱ្យរានចទៀងរាមកាលកំែត់និងប្គប់ចំនួន។

　　ការរាតតបាតរបេ់ចមចរាគច្្ទីមប្បចភទAមានការប្បប្េ័យទាក់ទងនចឹងបរយិាកាេជំុវញិយាោ ងជិ
តដិតជាេិចេេចៅតំបន់កងវេលះអនាម័យ។មូលចហតុចំបងចនាលះគឺរាមរយលះ បរចិភាគនំចំែទី ទចឹកដដល
មានភ្ាប់ពានំាមំកជាមួយចមចរាគរលាកច្្ទីមប្បចភទAភាេកែវេក់ជាអាហារឬទចឹកបណ្តា លចអាយ្្ងចម
ចរាគ។ចប្កាយចេល្្ងចមចរាគរចួបណ្តា ល ចអាយមានអាការៈលហាិតថលហា ធុញចំែទី  ចរៅតា ែ្ួនខាន់ចលឿង 
ទចឹកចនាមេែ៌ខាប់ ចុកចពាលះ ដផនាកខាងចលទីចពាលះ ។ល។ជាធម្មរាអាចសំ៊ានចឹងជំងឺចោយេវេ័យប្បវតតាិ
ចហទីយបចងកាទីននូវ ចកាេិកាប្បឆ្ងំនចឹងជំងឺ មានមួយចំនួនតូចដដលចកទីតមានចរាគរលាកច្្ទីមធងៃន់ធងៃរនិង 
ឆ្ប់រហ័េ ចបទីកនាុងលកខេែៈធងៃន់ធងៃរក៏អាចរាត់បង់ជទីវតិរានដដរ មានអប្រាភាគរយ បទីភាគពាន់ដដលរាត់
បង់ជទីវតិ។ចាក់វាោ ក់សាងំជំងឺរលាកច្្ទីម A ជាវធិទីមួយដដល មានប្បេិទ្ធិភាេចដទីម្ទីការពារការ្្ងចមចរាគ
រលាកច្្ទីមប្បចភទ A។ េេវេថ្ងៃចៅ ទទីផសារកនាុងប្បចទេមានប្បចភទវាោក់សាងំជំងឺរលាកច្្ទីម Aេទីរប្បចភទ  
វាោ ក់សាងំ អេកម្មអនុញ្ញា តិចអាយចាក់ចំចពាលះអាយុចាប់េទី១២ឆ្នា ចំ�ទីងចៅ ចោយចាក់២កប្មិត  ចហទីយ
២កប្មិតយាោ ងតិចប្តរូវចចន្ាលះចេល៦ដែ។ចាក់វាោ ក់សាងំ១កប្មិតមានប្បេិទ្ធភាេអង់ទទីគ័រការពារ៩៥% 
ចាក់វាោ ក់សាងំ២កប្មិតអាចរកសាប្បេ័ន្ធចកាេិការរាន រហូតដល់២០ឆ្នា ។ំ

ស្គា ល់េទីវ៉ាក់ស្ងំបងាកា រចំណ្យ្រាក់បងផ្់្ល់ខលៃួនព័ត៌មា
នចា
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ល
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ល
ភា
ព

ក្កមាន់

វ៉ាក់ស្ងំជំងឺអុ្រស្្វ យ

　　ជំងឺក្កមាន់គឺបណ្តា លមកេទីរាក់ចតរ ទីរលាកផ្ូវដចងហាទីមប្េរួចប្សាវថនជំងឺដ្កា្កាួតប៊ឺដដឌលឡាផ្ូវេំ
ខាន់ថនការបញូ្នគឺការ្្ងចមចរាគ។មិនមានរដូវរ ទីករាលោលេប្មាប់ជំងឺក្កមាន់ចទវាអាចចកទីតច�ទីងចេ
ញមួយឆ្នា ។ំការ្្ងថនក្កមាន់គឺ ប្េចដៀងនចឹងជំងឺកសញ្ចឹលចហទីយភាេេ្មុគសា្ម ញជួបជាញចឹកញាប់គឺជំងឺ
រលាកេួតកុមារដដល្្ងជំងឺមានឱកាេែ្ពេ់ប្តរូវដតចូលមន្ទីរចេទ្យេប្មាកេយារាល។ចោយសារជាធ
ម្មរាចាក់វាោ ក់សាងំរបេ់ចក្មងតូចរមួមានកនាុងក្កមាន់សារធាតុ៥កនាុង១និងវាោក់សាងំបួនកនាុងមួយអង់ទទីករ 
ក្កមាន់អាចដ្រកសារានដត ៥-១០ឆ្នា បំោុចណ្្ណ លះដែនាឱំ្យមនុេសែវយ័ជំទង់ទទួលយកវាោក់សាងំចតរាែូ
េខាន់ស្ាក់ដដលមិនដមនជាចកាេិកាចោយចាក់វាោ ក់សាងំចប្មរុលះ(Tdap) ចោយចំណ្យផ្្ល់ែ្ួនរប
េ់េួកចគ។កាត់បន្ថយហានិភ័យថនការ្្ងនិងការ្្ង។

　　កសញិ្លគឺជាការ្្ងចមចរាគផ្ូវដចងហាទីមប្េរួចប្សាវដដលបណ្តា លមកេទីវ ទីរុេកសញ្ចឹលភាគចប្ចទីនគឺរាម
រយៈការបោលះពាល់ផ្្ល់ជាមួយដេ្កចមចរាគឬការ្្ងចមចរាគេទីែ្យល់។ការ្្ងរបេ់ជំងឺអុតសាវេ យែ្ពេ់
ជាងវ ទីរុេកនាុងជំងឺឈចឺពាលះចវៀន៦ដងផលវរិាករមួមានការ្្ងរាក់ចតរ ទី បន្ាប់បនសែជំំងឺរលាកេួតធងៃន់
ធងៃរ អាចបណ្តា លឱ្យមានជំងឺចមចរាគកនាុងឈាមេិបទទីចេមទីញាោ ។អនាកដដលរានចាក់វាោ ក់សាងំអាចចៅ
ដតទទួល រងេទីជំងឺអុតសាវេ យេទីរដង រានចៅថាការ្្ងចោយទម្ុលះ ឧប្តតាិចហតុនចឹងចកទីនច�ទីង េទីមួយ
ឆ្នា ចំៅមួយឆ្នា ចំៅរាមចេលចវលាថនការចាក់។ដែនាឱំ្យកុមារតូចទទួលវាោក់ សាងំវាោក់សាងំអុតសាវេ យ 
ចលទីកទទីេទីរចោយចំណ្យផ្្ល់ែ្ួនមុនចេលចូលសាលា បឋមេិកសាចៅអាយុ 4-6ឆ្នា ។ំបោុន ្
ដតចៅចេលមានការ្្ងចមចរាគចចង្កា មចលឿនបំផុតបដន្ថមបទីដែចប្កាយេទីការចាក់ចលទីកដំបូង 
អាចជួយដកលម្ប្បេិទ្ធភាេការពារ។

វ៉ាក់ស្ងំច្មរុះក្រញិ្ល្ស�ណទនជំងឺក្រញឹ្លអាលលៃឺម៉ង ់

វ៉ាក់ស្ងំHPV

　　កសញិ្លគឺជាការ្្ងចមចរាគផ្ូវដចងហាទីមប្េរួចប្សាវដដលបណ្តា លមកេទីវ ទីរុេកសញ្ចឹលកម្ាងំថនកា
រ្្ងកសញិ្លខ្ាងំណ្េ់ អាច្្ងរាមរយៈែ្យល់ ចមចរាគរ ទីករាលោល ឬបោលះពាល់ជាមួយអា្៌កំរាំ
ងថនបំេង់អាហារអនាកជំងឺ។េប្មាប់ឪេុកមាតា យទារកអាយុ ចលទី៦ ដែចប្កាម១ឆ្នា នំិងចកទីតចប្កាយឆ្នា  ំ
១៩៨១ដដលមានបំែងចធវេទីដំចែទី រចៅតំបន់ ្្ងជំងឺកសញិ្លឬចរាគរាតតបាត(េប្មាប់ជំនាន់ចាក់វាោ ក់
សាងំ អង្គបដិប្រាែអាច ្យចុលះរាមអាយុចកទីនច�ទីង)ដែនាឱំ្យចាក់វាោ ក់សាងំកសញិ្ល១កប្មិតថនថានា ំ
បង្កា រចប្មរុលះគានា  កសញ្ចឹលជំងឺប្េ�ដទននិងេ្ូច(វាោ ក់សាងំ MMR)ចោយចំណ្យផ្្ល់ ែ្ួនរបេ់អនាក។ក ្
ចរាយកុមារអាយុចេញ១២ដែ ការចាក់ថានា បំង្កា រចរាគ MMR ចំនួន ២កប្មិតប្តរូវដតបញ្ប់ឱ្យទាន់ចេលចវ
លា(យាោ ងចហាចណ្េ់គម្ាត ៤ េរាតា ហ៍េទី កប្មិតមុន)។

　　ការ្្ងចមចរាគមាោ េតាូអុទីដមនុេសែ ង្យបងកាឱ្យអនាកជំងឺមានជំងឺចផសែងៗនិងមហារ ទីក 
កនាុងចនាលះមហារ ទីកមាត់េ្ូន គឺជាេប្តរូវដដលសេតាទីទាងំអេ់ប្តរូវការពារប្បរុងប្បយត័នា បច្ុប្ននាចនលះមានអប្រា
ចប្គាលះថានា ក់ែ្ពេ់បំផុតថនការចកទីតមានជំងឺមហារ ទីកទទីមួយ គឺសេតាទី។មហារ ទីកមាត់េ្ូនភាគចប្ចទីនគឺេុទ្ធដត
បណ្តា លមកេទីការ្្ងចមចរាគមាោ េតាូអុទីដ មនុេសែ HPV។ជាេំណ្ងលប្ច្ុប្ននាមានវាោក់សាងំចមចរាគមាោ
េតាូអុទី ដមនុេសែរចួចហទីយ អាចការពាររានេទីការ្្ងចមចរាគមាោ េតាូអុទីដមនុេសែនិងទាក់ទងនចឹងជំងឺមហារ ទីក 
សាហាវ។នាចេលបច្ុប្ននាចនលះរដឋាក៏បញូ្លវាចៅកនាុងចេលចវលាថនការចាក់វាោ ក់សាងំ ថ្្សាធារែៈ។ផដា
ល់ចយាបល់ដល់េិេសែមធ្យមេិកសាចភទប្េទីទាងំអេ់គួរដតទទួល ថានា បំង្កា រ កនាុងកតាទីេង្ចឹមថាទទួលរាន
លទ្ធផលការពារលប្ំផុត។ចដទីម្ទីផតាល់ការការពារឱ្យកុមារ ឪេុកមាតា យក៏អាចចប្ជទីេចរ ទីេមាោ កវាោក់សាងំចផសែ
ងៗគានា ផងដដរ ។

ស្គា ល់េទីវ៉ាក់ស្ងំបងាកា រចំណ្យ្រាក់បងផ្់្ល់ខលៃួន ព័ត៌មា
នចា

ក់ថ្នាបំង្ការ
ស្
គាល

់េទី វាក់ស្
ងំបងាការចំណ្

យ
្រា

ក់បងផ្
ល
់ខលៃួ ន
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□

េូមឪេុកមាតា យបញ្្ក់េទីប្បវតតាិប្គរួសារ 
ចតទីឪេុកមាតា យអនាក ទាងំេងខាងមានអនាក 

ចកទីត ជំងឺេងសែយ័កងវេលះភាេសំ៊ាេទីកំចែទី តចទ
(ដូចជាចៅកុមារភាេស្ាប់ចោយមិនដចឹងចហ
តុ ផលថនការ្្ងចមចរាគ)។មោយាងចំចពាលះ ទារ

កដដលមាដា យមានកងវេលះភាេសំ៊ា្្ងចមចរាគ 
មាោ េតាូអុទីដមនុេសែ អនាកគួរដតេិចប្គាលះជាមួ

យចវជ្បែិ្តដផនាក្្ងជាមុនេិន 
ចទទីបចផតាទីម ចាក់វាោ ក់សាងំ។

□

ចេនាទីេំុឱ្យប្ករុមប្គរួសារជួយកាត់េំអាតប្កចកឱ្យកូ
នចទៀងទាត់ ចបទីមានអាប់ដេឬ ដំចៅរលួយ អាច
យកថេ្េងៃួតប្គបចលទីកដន្ងចាក់ចហទីយបិទេកាុ
តឱ្យជាប់ ឬពាក់អាវដដលមានថដ ចដទីម្ទីចជៀ

េវាងកូនចអលះរមាេ់កដន្ងចាក់ បណ្តា
លឱ្យមានការ្្ងចោយមិនចាំ

រាច់។

□ទារកចកទីតរានប្គប់ 5-8 
ដែមានកម្ាងំចលនាល ្ដូចចនាលះប្តរូវដតជួយចាប់
ទប់ទារកឱ្យរានហនាចឹងល ្ចដទីម្ទីជួយេប្មរួលដ
ល់ការចាក់BCGចប្កាមដេ្ក ចេនាទីេំុឱ្យប្ករុម

ប្គរួសារេហការែ៍ជាមួយការដែនាវំ ិ
ជ្ាជទីវៈរបេ់បុគ្គលិក ចដទីម្ទីធានាឱ្យ

រាននូវចជាគជ័យចៅចេល
ចាក់។

មុនចាក់វ៉ាក់ស្ងំ

បេលចាក់វ៉ាក់ស្ងំ

ប្កាយចាក់វ៉ាក់ស្ងំ

េ័្រ៌មានBCGព័ត៌មា
នចា

ក់ថ្នាបំង្ការ
េ័្រ៌មា

នB
C
G
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ស្ថា នភ្េធម្មរាប្កាយចាក់វ៉ាក់ស្ងំ១-២អាទិ្រ្យ

1-2 អាទិត្យ 4-6 អាទិត្យ 2ចៅ3 ដែ

ប្តង់ចំនុចចាក់ថានា បំង្កា មា
នចលចចចញដំុកកតូចប្ក
ហមរ ចឹងបន្ាប់មកក៏រ ទីកធំ
ច�ទីងមានការឈរឺមាេ់ដត
មិនចរៅតា ែ្ួន

អាចចកទីតមានដំចៅរលួយ 
មិនចារំាច់លាបថានា ឬំចងរុចំទ 
ប្គាន់ដតរកសាឲ្យេងៃួតស្ាត
អនាម័យ ចបទីមានហូរែ្ុលះចច
ញមកអាចយកេំ�ទីឬថេ្
គា្ម នចមចរាគជូតេំអាតរាន
ចហទីយ ហាមេងកាត់ប្ចរាច់។

អាចជាេលះចេ្ទីយចោយែ្ួ
នឯងនិងចប្កៀមមុែដំចៅ
ចៅបនសែល់នូវសានា មប្កហម
តូច ដល់្្ងកាត់មួយរយៈ
ចេលនចឹងក្ាយដូចេែ៌េ្
ដបកច�ទីងវញិ

្រការ្រុង្រយ័្រនា៖

ចប្កាយចាក់វាោ ក់សាងំ 3 ដែែ្ុលះកដន្ងចាក់វាោ ក់សាងំចៅមិនជាេលះរមួមុែចោយេវេ័យប្បវតតាិចទ េូ
មប្តលប់ចៅជួបចេទ្យមុនចេលដដលរានណ្ត់ជួបចោយាមានចវជ្បែិ្តចធវេទីការវាយតថម្ 
េមប្េបនិងថលលកេប្មាប់ទារក។

កុមារចបទីមានចចញដំចៅចហទីមហាក់ដូចជាចោយសារប្បតិកម្មថនការចប្បទីថានា បំង្កា រគួររលំចឹកដល់ ប្គរូចេទ ្
យប្តរូវកត់ប្រាជាករែទី ប្បតិកម្មថានា បំង្កា រ ចោយបុគ្គលឬទំនាក់ទំនងមែ្លេុែភាេ កនាុងតំបន់េហ
ការបតាូរចៅកាន់មន្ទីរចេទ្យកុមារចដទីម្ទីេិនិកត្យេយារាល(ឬេូមប្គរូចេទ្យដផនាកកុមារជួយេិនិត្យេយារាល 
ចដទីម្ទីភាេង្យ ប្សាវប្ជាវឱ្យយល់ចបាេ់នូវមូលចហតុជំងឺ។ េងសែយ័/បញ្្ក់ថាអនាកដដលរងរបួេចោយ
ចាក់វាោ ក់សាងំBCG។អាចរយៈទទីរាងំការយិាល័យ េុែភាេចាក់វាោ ក់សាងំេិេែ៌នានិងជួយ ោក់ពាក្យ
េំុជំនួយការចាក់វាោ ក់សាងំ។

ចបទីចលាកអនាកប្តរូវការេ័ត៌មានចផសែងចទៀតដដលទាក់ទងនចឹងវាោ ក់សាងំBCGសាវេ គមន៍ចូលចៅ ប្កេួងេុខា
ភិរាលនិងេុែុមាលភាេទទីភានា ក់ង្រប្គប់ប្គងជំងឺចគហទំេ័រេិភេចលាក https://www.cdc.gov.tw/ 
ដ្កចមទីល។

អាយុប្កាម៥ឆ្នា ំ្ រការ្រុង្រយ័្រនា

េ័្រ៌មានប្្សងបទៀ្រ

េ័្រ៌មានBCG ព័ត៌មា
នចា

ក់ថ្នាបំង្ការ
េ័្រ៌មា

នB
C
G
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រារាងក្រ់្រាេិនិ្រ្យជំងឺរលាកប្លៃើ ម្របភទ�B

រារាងកត់ប្រារាមោនេិនិត្យជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទBកុមារ 
(អាចដហកចៅរាមបចណ្តា យចំនុចោច់ៗរកសាទុក)

ចឈា្ម លះ：_________ថ្ងៃដែឆ្នា កំំចែទី ត：_________ចលែអតតាេញ្ញា ែប័ែ្ណ：___________
អង់ទទីករថនជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទ 

B(HBsAg) 
(-អវជិ្មាន Negative +វជិ្មាន 

Positive)

អង់ទទីគ័រការពាររលាកច្្ទីម 
(Anti-HBS) 

(-អវជិ្មាន Negative  
+វជិ្មាន Positive)

ការប្តរួតេិនិត្យេមត្ថិភាេច្្ទីម ចអកូ
□□*ចអាយចយាបល់េរចេ
របំចេញចចន្ាលះេ័ត៌មាន 

ប្កចឹនច្្ទីមចផសែងៗ
សា្ថ ប័ែ្ណប្តរួតេិនិត្យ

★ AST
（GOT）

★ ALT
（GPT）ចេលចវលា

ល
ទ្ធផល

ដផនាក

※�បបើមារាទារកមានអងទ់ទី្័រការពារe(HBsAg)្របភទវិជ្មាន កូនដដលចកទីតមកគួរដត្រ�ញ៉ាប់ចាក់១ក្មិ្រវ៉ាក់
ស្ងំការពារលាកច្្ទីមប្បចភទ Bអុទីមមុយែូគ្ូប៊ុយលទីន(HBIG)ចហទីយនិងទទួលថានា ចំាក់វាោ ក់សាងំការពា
រចរាគច្្ទីមប្បចភទB កាន់ដតឆ្ប់កាន់ដតល ្កុំឱ្យ�ួសេទី២៤បម៉ាង�្េមទាងំបៅបេលបញ្ប់វ៉ាក់ស្ងំការពារបរា
្ប្លៃើ ម្របភទB�៣ក្មិ្រ�បៅបេលអាយុោនបេញ១២ណខ�ចាប់ប្ដើ មអនុវ្រ្ន៍េិនិ្រ្យអងទ់ទីករថនជំងឺ�រលាកប្លៃើ ម្របភទ�
B�(HBsAg)និងអងទ់ទី្័រការពាររលាកប្លៃើ ម(anti-HBs)ប្បេិន ចបទីកុមារចធវេទីចតេតាចឃទីញមានអង់ទទីករ 
ចនាលះមិនចារំាច់ចាក់វាោ ក់សាងំចទ ដតចបទីអនាកអត់ មានអង់ទទីករថនជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទB(HBsAg)
និងអង់ទទីគ័រការពាររលាកច្្ទីម (anti-HBs)ចទ អាចបដន្ថមចោយឥតគិតថ្្១កប្មិតចាក់វាោ ក់សាងំ
ការពារចរាគច្្ទីម ប្បចភទB១ដែចប្កាយចធវេទីចតេតាឈាមរកអង់ទទីករមដាងចទៀត ចបទីអង់ទទីគ័រចៅដតអវជិ្មាន 
ចប្កាយមកអាចចៅកនាុងដែទទី ១និងទទី ៦ ផតាល់វាោ ក់សាងំចាក់ថានា បំង្កា ររចួរាល់ កប្មិតទទី២និង៣ចោយឥតគិតថ្្។ 
ប្បេិនចបទីបុគ្គលចនាលះចៅដតមិនអាចផលិតអង់ទទីករ រានចោយការជំនួេចនលះ មិនចារំាច់ចាក់វាោ ក់សាងំចទ។
ចទាលះយាោ ងណ្ក៏ចោយវធិាន ការបង្កា រទាក់ទងនចឹងជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទBចៅដតប្តរូវរានអនុវតតាន៍។ចហទីយរា
មោន ជាប្បចានូំវការផ្្េ់បតាូរអង់ទទីកររលាកច្្ទីមប្បចភទB(HBsAg)។

※�មាដ យមានអងទ់ទីករថនជំងឺរលាកប្លៃើ ម្របភទBវិជ្មាន�សូមយកបសៀវបៅ�សុខភ្េមារាមកជាមួយ□រារាងកំែ្រ់្រាេិនិ្រ្យនិ
ងរាមដានជំងឺរលាកប្លៃើ ម្របភទ�B្រស្ទីមានថ្្បពាះ □និងឯកស្រពាក់េ័ន្ធប្្សងៗ�្្ល់ជាឯកស្របោងជូនបវជ្បែ្ឌិ ្រស្មា
កបេទ្យ�ស្មាប់ជួយេិនិ្រ្យរកHBsAg�និងanti-HBsកុមារ។

※ ជនដដលផ្ុកជំងឺរលាកច្្ទីមប្បចភទ Bេទីចដទីម ចបទីមុែង្ររបេ់ច្្ទីមប្បប្កតទី គួរឲ្យចយាបល់ទទួលការ រាល់�6�
ណខដល់�1�ឆ្នា �ំវិភ្្ដងរាមដាន១ម្ង□ប្បេិនចបទីមុែង្រច្្ទីមែុេប្បប្កតទី ប្តរូវចធវេទីការប្តរួតេិនិត្យវជិ្បែិ្តណ្ត់ជួប 
ចោយចអកូច�ទីងវញិ។

 GOT□(AST□)៖អាេុទីតគ្ុយរាមិកអាេុទីតចហវេនទីលឡាចេទិកបំដប្ងជាអាមទី ែូកានទីឌទីនGPT□(ALT□)៖អាេុទីតគ្ុ
យរាមិក អាេុទីតេទីរុយវាោត បំដប្ងជាអាមទីែូកានទីឌទីន។

ព័ត៌មា
នចា

ក់ថ្នាបំង្ការ
រា
រាងក្រ់្រា

េិនិ ្រ្យជំងឺ រលា
កប្លៃើ ម្របភទ�B



១ែខ ២ែខ ៣ែខ ៤ែខ ៥ែខ ៦ែខ ៧ែខ ៨ែខ ៩ែខ ១០ែខ ១១ែខ

( ម)

តិ
)ចូត(

ិ
ដ់លយរ ឹង

យនិ មងសង

ងឹ
ផីឹ

នឹ ិ ខុមង
បីេចញពី

េពលេលីកអងុយ 
ី
ឺ

ឥរ ិ ុយ
ក ងឹកេសីរ
ែតេងី តូហរយ

់
ិ

ី ពដៃនួភំក រី
ងេយួជ ី ងីដល់
៩០ ដឺ

ួ ួនឯង
（ពី ）

ុយេលី
អី

ួនឯង

អងុ ងឹ
ិ

ួនឯង
（ ី កំរ ឹ ）

េពលអងុ កំរះចេ  យ លឹខួ
ុែដលចង់

ុ
ួនឯង

រីេចះ
នីេដីរ

ី
មឹេដី ំ េដី ងឹ ី ដឹ

ី  ណេជះុចង ី រ

ិ
កីៃដ

 "សមឹ លីៃដ"ងេម
ឹ ងកុងៃដ

ី
ី ុ

ួនឯង

វតុ
ពរូដះចេ ៃីដ ី រី

ុ
កុ ួនឯង

េចះទញៃដ េីមៃដនិងចងុល
ុ ៗចូត

េចះេរសីយកវតុ ចូត
ុងែពង

េចះយកប៊ិ េចះេបី

ឹ ិ ួន េពលេមី
លីមកវញិ

យួមងលេំសញេបះចេ  េចះេលី យី)  េចះេធី ិ
ចិ ងចត ់

ចី េចះេសី
ិ

លី
ងិវតុ

លីវតុ

ិ
អុងលេំសញបះចេ ី

េពលប ុ ណំចក ី   េចះេបី
េចះេធី ិ ់ ុ ំ ុ ួនឯង ិ រីេចះេលីកែកវផឹកទឹក ជេឬដៃក៊សញចេ ី ិ

៦ែខ ៨ែខ

៥ែខ

៨ែខ ១១ែខ

៥ែខ

ុ ិ ុ ិ ិ ុ ិ ិ និេបីេលសីពី ិ ិ ិ ិ ជករងសែ  ត ំ វយួន ិ វីៈ។
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ខមាល
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ឧបស
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( ម)

តិ
)ចូត(

ិ ឹង

ិ មងសង

េចះេឡី ណេជះុចង ី រ
ួនឯង

ី លេះុចង ី
អី ួនឯង

(ឈរេជី ី
េទៀតេលី អី

មិ ុ  េជី ី
ពតុផ ដីកុី យួមតែលពេង

មិ ឹ
ី ណេជះុចង ី ួនឯង

មិ ុ ងឹ
ី

មិ ុ ងឹេជីង
ឹ ិ ី

ងី
នងិែកងេជី

េដី រី បីជំ
មិ ុ ងឹេជី

សីពី៥ដង
ងឹផំុ ី ី
េលសីពី៤៥សង់ទី
េជ

េំឈពីដុីេំលី េចះេបី
កឹេចញពី

កលូច១វកែ ងុែកវ១េទៀត លីរេឺធី
ី ងងររូគះចេ ់ លីឬេធី ិ ី

េចះេធី លីឬេធី េចះេធី លីឬេធី
ី

ិ
ី

ី ិ ិ
ិ

ឹ
ិ េឺយី ់ លូច

ទ់បនប ឹ ិ
ិ ងិ

ួន
ិ ី

វតុពី ឹ
ឹ
ខ់សបរ" "កអ់សបរ" ុ ំ"

ិ ី
ឹ

ី
ងិៃបតង

សីយកវតុ
ឹ
（តិ ）

ឹ
ពី ០១ ខលេ់លដ ១ ខលេ

ី ងិេធី
េឡងីវ ិ ិ

ួនឯង
េចះេបី

ិ
េជី

ី
កឹ

ិ តូជង
សួ ួនឯង

ំបកមេសកសេះចេ
ួនឯង

ងី
ួនឯង

ី
ញធេសុដញធេ េឡងីេលី

ី នួ
ិ បត ិ នួពទ

ុ ិ ុ ិ ិ ុ ិ ិ និេបីេលីសពី ិ ិ ិ ិ ជករងសែ  ត ំ វយួន ិ វីៈ។

ក្រស
ួងសុ

ខាភិបាល
និងសុ

ខមាល
ភាព

ឧបស
ម្ព័ន្ធ
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លិខិ្របញូ្នការវាយ្រថមលៃការវិវឌ្ឍន៍កុមារ

(□ផដាល់ជូនេំរាប់អាណ្េយារាល□)

ឪេុកមាតា យជាទទីប្េឡាញ់

ជំរាបេួរ!កូនរបេ់អនាករានចាក់ថានា ចំៅ__________ឆ្នា _ំ________ដែ_______ថ្ងៃ

□□រានទទួលជាចលទីកទទី___________ចេវាេុែភាេបង្កា រកុមារ

□□េយារាលជំងឺបន្ាប់េទីការេិនិត្យបឋម៖

□□េកម្មភាេ □ ភាសា □ យល់ដចឹង □ អារម្មែ៍េង្គម

□ ចផសែងចទៀត__________េងសែយ័ថាមានសា្ថ នភាេយតឺ។

ចដទីម្ទីបនតាការយកចិតតាទុកោក់ចមទីលេុែភាេទារកមន្ទីរចេទ្យ(គ្ទីនិច)

អាប្េ័យចលទីចបាប់ការពារេិទ្ធិ និងេុែុមាលភាេកុមារនិងចក្មងជំទង់ បញូ្នឯកសារទារក ផតា

ល់ជូនការយិាល័យេុខាភិរាល、មជ្ឈមែ្លេហការវាយតំថល（មន្ទីរចេទ្យ វាយតំថល）

រាមោននិងប្គប់ប្គងអង្គភាេេុែុមាលភាេេង្គមចហទីយេូមអនាកយកទារកចៅទទីភានា ក់ង្រ

េុខាភិរាលជាតិដដលចៅជិតបំផុតចអាយរានឆ្ប់ថនមជ្ឈមែ្លេហការវាយតថម្ការវវិឌ ្

ឍន៍របេ់ប់កុមារមានកំែត់ឧបត្ថម្ភធនរោឋា ភិរាលមូលោឋា នចៅជួបប្គរូចេទ្យឱ្យចលឿនបញ្្ក់

េទីសា្ថ នភាេេុែភាេ របេ់ទារក។ទំនាក់ទំនងទូរេ័េ្៖

សា្ថ ប័នកិច្ការចវជ្សាសេតា៖__________________________

ចវវជ្បែិ្តបញូ្ន៖______________________________

ទំនាក់ទំនងទូរេ័េ្៖______________________________

ល
ិ ខិ ្របញ្ូ

នកា
រវាយ

្រថមលៃកា
រអភិវឌ្ឍន៍កុមា

រ
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ក្រស
ួងសុ

ខា
ភិបា

ល
និងស

ុខមា
ល
ភា
ព

ឧបស
ម្ព័ន្ធ

1. ជនបរចទេដដលចាប់កំចែទី តចៅប្បចទេចយទីងែញុ ំ ប្បេិនចបទីចៅចេលចាប់កំចែទី ត ឪេុ
កឬមាតា យមានកាតសានា ក់ចៅេប្មាប់ជនបរចទេឬកាតសានា ក់ចៅអចិថសនតាយេ៍ប្មាប់ជនប
រចទេ ប្តរូវមកនាយកោឋា នសា្ថ នទីយផ៍តាល់ចេវាកម្មចយទីងែញុ ំចធវេទីដបបបទកាតសានា ក់ចៅេប្មា
ប់ជនបរចទេចោយភ្ាប់មកជាមួយឯកសារបញ្្ក់លិែិតកំចែទី តរបេ់កុមារចទទីបនចឹង
ចកទីត រូប្តទំហ២ំអុទីងមួយេន្ចឹក កាតសានា ក់ចៅេប្មាប់ជនបរចទេ(កាតសានា ក់ចៅអចិន ្
ថប្តយ)៍របេ់ឪេុកឬមាតា យនិងថ្្បង់ចេវាេប្មាប់ចធវេទីកាតសានា ក់ចៅកនាុងអំ�ុងចេល៣០ថ្ងៃ 
រាប់ចាប់េទីថ្ងៃបន្ាប់េទីថ្ងៃចកទីត េូមរង់ចារំហូតទទួលរានលិែិត្្ងដដនរចួចទទីបមកចធវេទីដបបបទ
ចុលះបញ្ទីដកដប្បចលែលិែិត្្ងដដន។

2. កុមារចទទីបនចឹងចកទីតចប្កាយទទួលរានកាតសានា ក់ចៅេប្មាប់ជនបរចទេរចួអាចចេនាទីេំុធា
នារាោ ប់រងេុែភាេ។ េត៌មានលំអិតេូមទាក់ទងរដឋារាលធានារាោប់រងេុែភាេជាតិថនក ្
រេួងេុខាភិរាល។ ចលែទូរេ័េ្ទំនាក់ទំនងប្បចឹកសាឥតគិតថ្្េប្មាប់ធានារាោ ប់រងេុែ
ភាេ៖0800-030-598

3. បដន្ថមេទីចលទីចនលះដដរ  ចយាងរាមការកំែត់់់«ចបាប់េញ្្តិ»ដដលោក់ចអាយចប្បទីប្រាេ់ចប្កាយ
ដកេប្មរួល។ នាថ្ងៃទទី ៩ ដែ កុម្ភលះ ឆ្នា ២ំ០០០ កុមារចទទីបនចឹងចកទីតចៅថតវាោន់ដដលចកទីតចប្កាយ្ ្
ថងទទី ៩ ដែកុម្ភលះ ឆ្នា ២ំ០០០ ប្បេិនចបទីកនាុងចំចណ្មភាគទីណ្មួយមិនថាឪេុកឬមាតា យជាេល
រដឋាថតវាោ ន់ ចនាលះកុមារដដលចទទីបនចឹងចកទីតនចឹងទទួលរានេញ្្តិថតវាោ ន់ េូមអចញ្ទីញមកចធវេទីការ
ចុលះបញ្ទីកំចែទី តចៅការយិាល័យចុលះបញ្ទីអប្រានុកូលោឋា ន គឺមិនប្តរូវចេនាទីេំុកាតសានា ក់ចៅជនប
រចទេច�ទីយ។

រាយនាមអងគាការ

ចលែទូរេ័េ្ទំនាក់ទំនង (02)23889393# 2050

ចវបសាយេត៌មានសាកលចលាករបេ់ប្កេួងមហាថផ្នានាយកោឋា នអចនាតា ប្បចវ

េន៍https://www.immigration.gov.tw/5385/12162/12197//CP_QA
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បដាះ្ស្យស្ថា នភ្េបន្ាន់
ោ្រ់ស្្ម រ្រទី

ការេុល

ការដកដចងហាទីម
មាន

គា្ម ន

រកិំលេួកចគ្នាមៗឱ្យចដកចផ្ៀង ដូចរូបខាងចប្កាម 
ោក់ឱ្យអណ្តា តមិនរារាងំ ការដកដចងហាទីមចទ 
រកសាការដកដចងហាទីមចអាយប្េរួល និងរាមោនសា្ថ នភាេផ្ូវ 
ដចងហាទីមរបេ់េួកចគនិងថាចតទីមានមុែដប្បច ្្ម ដដរឬចទ។

េចសង្្គ លះចលនាចបលះដូង（CPR）

្រសិនបបើកូនរបស់អនាក�ញំ៉ាអាោរ្ច�ំប�ើយបណ្្លបអាយមិន្សរួលខលៃួន�្្ររូវមានចិ្រដសងៃប់ប�ើយរកសា�
ទុកវ្រថាុសំបកណដលដាក់�។
˙  ការេុំជំនួយេទីចប្រៅ ប្បញាប់ចុចទូរេ័េ្ភ្ាមចៅចៅ មជ្ឈមែ្លផតាល់ប្បចឹកសាេទីការ 

បង្កា រការបំេុលថានា  ំមានចេវាកម្ម 24 ចមាោ ងទូរេ័េ្ 02-2871-7121។
˙  ប្បេិនចបទីកុមារមានចរាគេញ្ញា េិរាកដកដចងហាទីមជាក់ដេតាង រាត់សា្ម រតទីឬចដកលក់ េូមចុច 119 

ចេនាទីេំុរ្យនតាេចសង្្គ លះបញូ្ន ចៅមន្ទីរចេទ្យេិនិត្យេយារាល។
˙  គា្ម នការផដាល់ចយាបល់េទីប្គរូចេទ្យខាងចប្កាមចនលះេូមកំុអនុញ្ញា តឱ្យេួកចគក្ួត។មានផលិតផលមួយ 

ចំនួន(ដូចជាចប្គឿងលាងេំអាត)អាចចធវេទីចអាយការរលាកបំេង់ករបំេង់អាហារឬប្កេលះប្បេិនចបទីេួ
កចគក្ួតនចឹងបចងកាទីនការរលាកកាន់ដតខ្ាងំនិងចធវេទីចអាយរងរបួេេួត។

˙  ចបទីគា្ម នការផដាល់ចយាបល់េទីប្គរូចេទ្យឬមជ្ឈមែ្លផតាល់ប្បចឹកសាេទីការបង្កា រការបំេុលថានា  ំេូមកំុផតាល់ទចឹ
កចោលះចគាឬរូបធាតុរាវចផសែងចទៀតដល់េួកចគ។

ចលែទូរេ័េ្េំខាន់
បុេតាិ៍នចគារាលបោូលទីេ

សា្ថ នទីយេ៍ន្ត់អគ្គទីភ័យ
មជ្ឈមែ្លផតាល់ប្បចឹកសា

ទប់សា្គ ត់ថានា េុំល

113 ដែសែចេវាការពារសេតាទីនិងកុមារ

េូមបដន្ថមមតិផ្្ល់ែ្ួន
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