




ដើ�ើម្បី �ីបដើ�ើើតឱ្យយម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ប្របកបដើ�ះយសុុវតិ�ភាា�ន��បរិិយាកាសុសិុ�ទ្ធធសិុាលដើសុវាកម្បីម��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
មុ្បីនដើ�លសុប្រម្បីាលប្រតូវបាាន�ប្រ��កចាាប់��ផ្ទៃ�ៃទ្ធ� ១ ខែ� ៧ ឆិ្នាំា� ១១០ កិ��ដើនះ�រួិម្បីម្បីាន៖ ការិបដើ�ើើនចា�នួនការិ��ន�តយ
ផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�មុ្បីនដើ�លសុប្រម្បីាលដើ�ះយឥតគិ�តផ្ទៃ�ៃ��ផ្ទៃ�ៃទ្ធ� ១០ �ល់ ១៤ (ដើរិៀ�រិាល់សុបិាាហ៍៍ ៨, ២៤, ៣០ ន�� ៣៧ 
សុបិាាហ៍៍) ១ ��កិ��មួ្បីយ��) ការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសិុចា�នួន ២ �� (សុបិាាហ៍៍ ៨-១៦ ន��ដើប្រកះយសុបិាាហ៍៍ទ្ធ� ៣២) 
ការិ��ន�តយទឹ្ធកដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�លម្បីានគិភ៌ាដើនៅ�ាក់កណ្តាាាលន��ចុា�ផ្ទៃនការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ន��ការិដើ�ើើដើតសិុភាា�
�ើ�ឈាាម្បីចា�ដើ�ះ�ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� (សុបិាាហ៍៍ ២៤-២៨) ។ សូុម្បីចុា�ហ៍តថដើល�ាដើលើសុនៃកឹក�ណ្តាត់ប្រតាផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅដើន�
សុប្រម្បីាប់ការិប្រតួត��ន�តយន�មួ្បីយៗន��កត់ប្រតាលទ្ធធ�លផ្ទៃនការិប្រតួត��ន�តយដើនៅកិ��ដើសុៀវដើភាៅផ្ទៃ�។ ប្របសុ�នដើបើ�ិកម្បីាន
សុ�ណួ្តារិ�ិកក៏�ាចាកត់ប្រតាបញ្ហាាាដើនៅកិ��ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��ូដើចិា��ិក�ាចា��ដើប្រគិះ�ជាាមួ្បីយបុគិគល�កដើ�ទ្ធយកិ��ក�ឡុ��
ដើ�ល��ន�តយ។

ចាាប់��ផ្ទៃ�ៃទ្ធ� ១ ខែ�៧ ឆិ្នាំា� ១១០ ដើនៅដើ�លចា�នួនសុបិាាហ៍៍ផ្ទៃនការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�គឺិជាាចា�នួនសុបិាាហ៍៍ខែ�លបាាន
ដើរិៀបរិាប់�ា�ដើលើប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ��ាចាទ្ធទួ្ធលបាានដើសុវាកម្បីម��ន�តយន��វតថ�ខែ�លប្រតូវនឹ�ចា�នួនសុបិាាហ៍៍ផ្ទៃនការិ
ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ប្របសុ�នដើបើ�ិកម្បីានសុ�ណួ្តារិ�ិក�ាចា សុាកសួុរិបុគិគល�កដើ�ទ្ធយកិ��ក�ឡុ��ដើ�ល��ន�តយ។ ដើលើសុ��ដើន�
ដើទ្ធៀតបនៃាប់��វាយតផ្ទៃម្បីៃសុថានភាា�រិបស់ុ�ិកបុគិគល�កដើ�ទ្ធយក៏នឹ��នយល់ន��ខែណ្តានា��ិកដើទ្ធៅតាម្បីតប្រមូ្បីវការិរិបស់ុ
�ិក។

- សៀ�ៀវសៀ�ៅណែ�នាំំ��ម្រា�ំប់់កាំរសៀម្រាប់ើម្រា�ំ�់ -

សូូមចងច �ំថាំត្រូ�ូវនាំ �ំយកសៀសូៀវសៀ�ៅពិិនិាំ�យមំ�ុ�ំពិ (កូនាំសៀសូៀវសៀ�ៅសៀនាំះនិាំងសៀសូៀវសៀ�ៅ

សុូខ�ំពិមំ�ំចាំប់់សៀ�ើម) និាំងប័់ណ្ណណធាំនាំំរ៉ាាំ ប់់រ៉ាងសុូខ�ំពិរ៉ាំល់់សៀពិល់ដែ�ល់អ្ននកសៀ�ៅពិិនិាំ�យ

សុូខ�ំពិផ្ទៃ�ៃសៀពិះះ!

ទ្ធ�ភិាាក់�ារិដើបាះ��ុម្បីព: ទ្ធ�ភិាាក់�ារិសុុ�ភាា�ជាាត�ប្រកសួុ�សុុ�ាភា�បាាលន��សុុ�ុម្បីាលភាា�
ខែ�ឆិ្នាំា�ដើបាះ��ុម្បីព: ខែ�៦ ឆិ្នាំា�២០២១

សៀ�ៀវសៀ�ៅណែ�នាំំ�ពិិនាំិត្យយអំ�ពិីកាំរវំយត្យម្លៃ�ៃ�ំត្យុ�ំពិ
�ម្រា�ំប់់ម្រា�ីី�ំនាំម្លៃ�ៃសៀពិះ�



4

៥ម្រាប់កាំរណែ�លគួួរនាំិង�ិនាំគួួរកាុ�ងសៀពិល�ំនាំម្លៃ�ៃសៀពិះ�

 ◉ ប្រតូវ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីុនសុប្រម្បីាល
ដើ�ះយបាានដើទ្ធៀ�ទ្ធាត់

 ◉ ប្រតូវសុគាល់���ាការិៈកូនដើកើតម្បី�ន
ប្រគិបខ់ែ�់

 ◉ ប្រតូវដើម្បីើលខែ�ទ្ធា�ដើ�ះយបាាន
លែកិ��ក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

 ◉ ប្រតូវសុគាល់��ភា�នភាាគិផ្ទៃនការិម្បីាន
ផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លម្បីានដើប្រគិះ��ិាក�់ពសុ់់

 ◉ ប្រតូវ�ឹ���ភា�នភាាគិជា�ត�ល់ដើ�ល
សុប្រម្បីាល

 ◉ ម្បី�នជាក់បាារិីឬ�ឹកប្រសុា

 ◉ ម្បី�នប្រសុូបកៃ�នបាារិី

 ◉ ម្បី�នដើប្របើប្របាាសុ់�ិា�ដើ�ិសុ�ិាសុ

 ◉ ម្បី�នដើប្របើប្របាាសុ់ដើប្រគិឿ�ដើ�ៀន់

 ◉ ម្បី�នដើប្រជាើសុដើរិើសុដើ�លវ�កាត់

វចនាំំនាំុម្រាកា��ុខ�ំពិរប់�់
អំនាំំគួត្យអំុកា�ាំកា់



សុបាិាហ៍៍ទ្ធ� ៨ ផ្ទៃនការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ន��ក�ណ្តាត់ប្រតាផ្ទៃនការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

សុបាិាហ៍៍ទ្ធ� ២៤ ផ្ទៃនការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ន��ក�ណ្តាត់ប្រតាផ្ទៃនការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
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�ំរ៉ាំងពិិនិាំ�យផ្ទៃ�ៃសៀពិះះសូរុ៉ាប់

កាលវិភាាគិតផ្ទៃម្បីៃន��រិាយនាម្បីដើសុវាកម្បីមសុប្រម្បីាប់ការិ��ន�តយម្បីុនសុប្រម្បីាលរិបសុ់ប្រសុ�ិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

តារិា�ក�ណ្តាត់ប្រតាការិ��ន�តយម្បីុនសុប្រម្បីាល

តារិា�សុរិុបផ្ទៃនការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីុនសុប្រម្បីាល

�ំត្យិកាំ



កាំលវិ�ំគួត្យម្លៃ�ៃ ��ីំហ៍៍ណែ�ល
គួួរពិិនាំិត្យយ រំយនាំំ�សៀ�វំកា�ម

សៀល
ើកាទីី�ួយ

ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ�១
(ម្បី�នទ្ធានប់្រគិប់
១៧សុបិាាហ៍៍)

សុបិាាហ៍៍ទ្ធ� ៨

1. ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ចា�ណ្តាា� ១)

2. ការិ��ន�តយដើ�កសូុាប្រសិុដើលើកទ្ធ�មួ្បីយ។
(ប្រតវូបាានខែណ្តានា�ឲ្យយ�នវុតិកិ��រិយៈដើ�ល 8-16 សុបិាាហ៍៍: វាយតផ្ទៃម្បីៃចា�នួនទ្ធារិក,
ចា�ើាកដ់ើប���ូរិបសុទ់្ធារិក, ការិវាសុខ់ែវ�ទ្ធ�ហ៍�ទ្ធារិក, ទ្ធ�តា��គិភ៌ាន��កាលបរិិដើចាេទ្ធផ្ទៃនកា
រិសុប្រម្បីាល) ។

សៀល
ើកាទីពិីរ

សុបិាាហ៍៍ទ្ធ�១២

1. ដើប្រកះយ��ប្របាាក��ាគិភ៌ាកិ�ផ្ទៃ�ៃម្បីានចា�ើាកដ់ើប���ូ ប្រតវូទ្ធទួ្ធលការិ��ន�តយ
�ចូារិាយនាម្បី�ា�ដើប្រកះម្បីរួិម្បីទ្ធា��៖

(1) ��ដើប្រគិះ�ជា��ឺ៖ ប្របវត�ជិា��ឺប្របចាា�ប្រគួិសុារិ �ត�តប្របវតិ�ជា��ឺ  �ាការិៈម្បី�នប្រសួុល
សុប្រម្បីាបគ់ិភ៌ាដើលើកដើន� ការិសុាកសួុរិ��ទ្ធ�លាប់ដើ�ៀន។

(2) ��ន�តយរិា�កាយ៖ ទ្ធ��ន ់ក��សុ ់សុ��ា�ឈាាម្បី ប្រកដើ��ទ្ធ�រូូិ�ី�ត សុ�ុន់  
��ន�តយ�ា�ប្រតគិាក ដើ�ើម្បីប្រទូ្ធ�ន����ន�តយខែ�ិកដើ�ះ�។

(3) ដើតសិុបនៃប�់�ដើសុះ�ន៍៖ ការិ��ន�តយឈាាម្បី (WBC, RBC, Plt, Hct, Hb, 
MCV) ប្របដើភាទ្ធឈាាម្បី កតិាRH  VDLឬ RPR (��ន�តយជា��ឺសុើាយ)
Rubella IgG ន��  HBsAg、HBeAg  (ប្របសុ�នដើបើម្បីានសុថានភាា���សុ
ដើសុម្បី�ន�ាចាដើ�ើើដើតសិុដើលើកដើន�បាាន�ាចាទ្ធទួ្ធលការិដើ�ើើដើតសិុដើន�ដើនៅដើ�ល
ម្បីក��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីុនសុប្រម្បីាលដើលើដើើកទ្ធ�៥) ��ន�តយដើម្បីដើរិះគិដើ��សុ៍
(EIAឬPA) ន����ន�តយទ្ធកឹដើនះម្បី។ (សុមូ្បីដើម្បីើលក�ណ្តាតស់ុ�គិាលដ់ើល�២) 

2. ការិ��ន�តយជាាប្របចាា�។(សុមូ្បីដើម្បីើលក�ណ្តាតស់ុ�គិាលដ់ើល�១)
ក�ណ្តាត់សុ�គិាល់៖ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លទ្ធទ្ធួលការិ��ន�តយដើម្បីើ់ល��់ទ្ធ�គិ័រិផ្ទៃនជា��ឺសុែ�ត
ប�ាា�លទ្ធធ�ល�វិជាជម្បីាន ប្រតូវប្រប�ាប់ទ្ធទ្ធួលវូាក់សុ�ា�MMRការិ�ារិជា��ឺកប្រញ្ហាជ�ល
ប្រសុឡុខែទ្ធនន��សុែ�ចា១�សូុដើប្រកះយ��សុ�រិាលរួិចា វូាកស់ុា��ដើន��ិលជ់ានូប្រហ៍ើ�ដើ�ះយ�វិការិ�ឋ។

សៀល
ើកាទីប់ី

ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ�២
(ចាាប�់�សុបិាាហ៍៍
ទ្ធ�១៧�ល២់៩)

សុបិាាហ៍៍ទ្ធ�១៦
1. ការិ��ន�តយជាាប្របចាា�។ (សុមូ្បីដើម្បីើលក�ណ្តាត់សុ�គិាល់ដើល�១)

2. ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�ដើលើការិប�ើាការិដើកើតម្បី�នប្រគិបខ់ែ�
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កាំលវិ�ំគួត្យម្លៃ�ៃនាំិងរំយនាំំ�
សៀ�វំកា�ម�ម្រា�ំប់់កាំរពិិនាំិត្យយ
�ុនាំ�ម្រា�ំលរប់�់
ម្រា�ីី�ំនាំម្លៃ�ៃសៀពិះ� 
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កាំលវិ�ំគួត្យម្លៃ�ៃ ��ីំហ៍៍ណែ�ល
គួួរពិិនាំិត្យយ រំយនាំំ�សៀ�វំកា�ម

សៀល
ើកាទីីប់ួនាំ

ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ�២
(ចាាប�់�សុបិាាហ៍៍
ទ្ធ�១៧�ល២់៩)

សុបិាាហ៍៍ទ្ធ�២០

1. ការិ��ន�តយជាាប្របចាា�។ (សុមូ្បីដើម្បីើលក�ណ្តាត់សុ�គិាល់ដើល�១)

2. ការិ��ន�តយដើ�កសូុាប្រសិុដើលើកទ្ធ���រិ។
(ប្រតូវបាានខែណ្តានា�ឲ្យយ�នុវតិម្បីុនដើប្រកះយ ២០ សុបាិាហ៍៍ៈវាយតផ្ទៃម្បីៃចា�នួនទ្ធារិក, ចា�ើាក់
ដើប���ូរិបសុទ់្ធារិក, ការិវាសុខ់ែវ�ទ្ធ�ហ៍�រិបសុទ់្ធារិក, ទ្ធ�តា��សុកុន��បរិិម្បីាណ្តាទ្ធកឹដើភាៃះ�)

3. ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�ដើលើការិប�ើាការិដើកើតម្បី�នប្រគិបខ់ែ�

សៀល
ើកាទីីម្រា�ំ�

សុបិាាហ៍៍ទ្ធ� ២៤

1. ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ១)

2. ដើតសិុបនៃប�់�ដើសុះ�ន៍: ឈាាម្បី�ម្បីមតា (WBC, RBC, Plt, Hct, Hb, MCV)
ន��ការិ��ន�តយជា��ឺទ្ធកឹដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�លម្បីានគិភ៌ា (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ២)

សៀល
ើកាទីី

ម្រា�ំ��ួយ សុបិាាហ៍៍ទ្ធ�២៨ ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ១)

សៀល
ើកាទីី

ម្រា�ំ�ពិីរ

ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ�៣
(ចាាប�់�សុបិាាហ៍៍

ទ្ធ�២៩ដើឡុើ�)

សុបិាាហ៍៍ទ្ធ�៣០ ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ១)

សៀល
ើកាទីម្រា�ំ�ប់

សុបិាាហ៍៍ទ្ធ�៣២

1. ការិ��ន�តយជាាប្របចាា�។ (សុមូ្បីដើម្បីើលក�ណ្តាត់សុម្បីគាលដ់ើល�១)

2. �ិលជ់ានូនាសុបិាាហ៍៍ទ្ធ�៣២ផ្ទៃនការិ�ដើ�ះ�។ VDLឬ RPR (��ន�តយដើម្បីដើរិះគិ
សុើាយ) ក៏�ចូាជាាការិដើ�ើើដើតសិុបនៃប�់�ដើសុះ�ន៍��ខែ�រិ។

3. ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លម្បីានហ៍ាន�ភ័ាយ�ពសុកិ់��ការិឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិដើ��ស៍ុ
សុ�ណូ្តាម្បី�រិដើ�ះយដើ�ើើការិ��ន�តយដើម្បីដើរិះគិដើ��ស៍ុ១��(EIAឬPA)។

4. ការិ��ន�តយដើ�កសូុាប្រសិុដើលើកទ្ធ�ប�។ (ប្រតវូបាានខែណ្តានា�ឲ្យយ�នវុតិម្បីនុដើប្រកះយ
២០ សុបិាាហ៍៍ៈវាយតផ្ទៃម្បីៃចា�នួនទ្ធារិក, ចា�ើាកដ់ើប���ូរិបសុទ់្ធារិក, ការិវាសុ់
ខែវ�ទ្ធ�ហ៍�រិបសុទ់្ធារិក, ទ្ធ�តា��សុកុន��បរិិម្បីាណ្តាទ្ធកឹដើភាៃះ�)

សៀល
ើកាទីីម្រា�

�ំប់ួនាំ

សុបិាាហ៍៍ទ្ធ�៣៤ ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ១)

សៀល
ើកាទី�ប់់

សុបិាាហ៍៍ទ្ធ�៣៦

1. ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ១)

2. ឧបតិម្បីភប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើលើការិ��ន�តយរិកGroup B Streptococcus។
(សុមូ្បីដើម្បីើលក�ណ្តាតស់ុម្បីគាលដ់ើល�៣)

សៀពិល
សៀវល

ំ
ទីី�ប់់�ួយ សុបិាាហ៍៍ទ្ធ�៣៧ ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ១)
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ក�នត់សុ�គិាល់ដើល�១៖ ការិ��ន�តយជាាប្របចាា�

(1) �ៃឹម្បីសុារិ��ដើប្រគិះ�៖ �ាការិៈម្បី�នប្រសុួលសុប្រម្បីាប់គិភា៌ដើលើកដើន��ូចាជាា�ៃាក់ឈាាម្បី ឈាឺដើ�ះ� ឈាឺកីាល
រិម្បីួលប្រកដើ�ើ -ល-។

(2) ��ន�តយរិា�កាយ៖ ទ្ធ��ន ់សុ��ា�ឈាាម្បី សុ�ដើល�ដើប��ូ�រិបសុទ់្ធារិក ទ្ធ�តា��រិបសុទ់្ធារិក ដើហ៍ើម្បី  -ល-។

(3) ដើតសុិបនៃប់��ដើសុះ�ន៍៖ ប្របូដើត�ី�នកិ��ទ្ធឹកដើនះម្បី ជាាត�សុើរិកិ��ទ្ធឹកដើនះម្បី។

ក�នត់សុ�គិាល់ដើល�២៖ ការិ��ន�តយឈាាម្បីរិួម្បីម្បីានដើ�ម្បីូូកៃ �បី �ន(Hb) ដើ�ម្បីូាតូប្រគិ�តឬក�ហ៍ាប់ឈាាម្បី (Hct) ប្រគិាប់ឈាាម្បីប្រក
ហ៍ម្បី(RBC) ទ្ធ�ហ៍�ជាាម្បី�យម្បីផ្ទៃនប្រគិាបឈ់ាាម្បីប្រកហ៍ម្បី (MCV) ប្រគិាបឈ់ាាម្បីសុ(WBC) បាៃាខែកត(Plt)។

ក�នត់សុ�គិាល់ដើល�3៖ ការិ��ន�តយរិកGroup B Streptococcusសុប្រម្បីាប់ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� �ិល់ជាូនដើនៅសុបាិាហ៍៍
ទ្ធ�៣៥ដើទ្ធៅ៣៧ចា�នួន១��ដើនៅដើ�លម្បីក��ន�តយម្បីនុសុ�រិាល។  ប្របសុ�នដើបើប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីានលកខ
ណ្តាៈ�ាចានឹ�ប្របសុូតម្បីុនខែ�  ប្រតូវទ្ធទ្ធួលការិ�យាបាាល��សុ�នាក់ប្រគិូដើ�ទ្ធយជា�នា� ដើ�ះយម្បី�នគិ�តកិ��
លកខ�ណ្តាឌដើន�ដើឡុើយ។

ក�នត់សុ�គិាល់ដើល�៤៖ �ត៌ម្បីានបខែនថម្បីទ្ធាក់ទ្ធ�នឹ�ទ្ធ�តា���ិល់វូាក់សុ�ា�  សុូម្បីទ្ធូរិសុ័�ៃទ្ធ�នាក់ទ្ធ�ន�សុាកសុួរិតាម្បីប្រប�័នធ
ប�ើារិន��វូាកស់ុា��រិបសុប់្រគិបដ់ើ�តិប្រក�ុ។

※ ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លម្បីានការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើលើសុ�� ១៤ ��ន��ការិ��ន�តយដើ�កូសុ័រិដើលើសុ�� ៣ �ាចាប្រតូវបាាន
��ន�តយដើ�ះយចា�ណ្តាាយ�ៃាល់�ៃ�ន  ប្របសុ�នដើបើម្បីនុសុសម្បីិាក់ប្រតូវបាានដើគិដើ�ើើដើរិះគិវិន�ចាេ័យ�ាជាាប្រគិូដើ�ទ្ធយខែ�លប្រតូវ
ការិប្រគិូដើ�ទ្ធយដើនះ�គិាត់នឹ�ទ្ធទ្ធួលបាានការិ�ានារិូាប់រិ�សុុ�ភាា�។

※ ប្របសុ�នដើបើដើនៅខែតប្រតូវការិ��ន�តយសុុ�ភាា�ម្បីាតុភាា�បនៃាប់��ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� ៤០ សុបាិាហ៍៍ដើហ៍ើយម្បី�នម្បីានវិសុាលភាា�ផ្ទៃន
ការិប�់ប្របាាក់�ានារិូាប់រិ�សុុ�ភាា���គការិដើសុវាដើវជាជសុាប្រសុិប្រតូវប�ដើ��ម្បីូលដើហ៍តុន���ាក់�ាកយសុុ�ឧបតថម្បីភ
�នសុប្រម្បីាប់ការិ��ន�តយដើម្បីើលម្បីាតុភាា���ដើសុសុដើទ្ធៅនាយក�ឋានសុុ�ភាា�ជាាត�។ រិបសុ់ប្រកសុួ�សុុ�ាភា�បាាលន��
សុុ�ុម្បីាលភាា�ជាាម្បីុន។

សៀល
ើកាទីី�ប់់ពិីរ

ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ�៣
(ចាាប�់�សុបិាាហ៍៍

ទ្ធ�២៩ដើឡុើ�)

សុបិាាហ៍ទ៍្ធ�៣៨ ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ១)

�ប់់ប់ី�ង សុបិាាហ៍ទ៍្ធ�៣៩ ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ១)

ទីី�ប់់ប់ួនាំ សុបិាាហ៍ទ៍្ធ�៤០ ទ្ធប្រម្បី�គ់ិដើប្រម្បីះ���ន�តយជាាប្របចាា�។ (ក�ណ្តាតច់ា�ណ្តាា� ១)

កាំលវិ�ំគួត្យម្លៃ�ៃ ��ីំហ៍៍ណែ�ល
គួួរពិិនាំិត្យយ រំយនាំំ�សៀ�វំកា�ម
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សៀលើកាទីី១

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
ត្រី�ីមាាសទីី ១ នៃ�កាារ

មាា�នៃ�ៃពោះ�ះ�
(មាិ�ត្រី�ប់់ ១៣ សប្តាាាហ៍៍)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី ៨

សៀលើកាទីីប់ី

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 

ត្រី�ីមាាសទីី២
(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី១៧ដល់២៩)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី១៦

សៀលើកាទីីម្រា�ំ�

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 

ត្រី�ីមាាសទីី២
(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី១៧ដល់២៩)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី ២៤

សៀលើកាទីីពិីរ

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
ត្រី�ីមាាសទីី ១ នៃ�កាារ

មាា�នៃ�ៃពោះ�ះ�
(មាិ�ត្រី�ប់់ ១៣ សប្តាាាហ៍៍)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី១២

សៀលើកាទីីប់ួនាំ

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 

ត្រី�ីមាាសទីី២
(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី១៧ដល់២៩)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី២០

សៀលើកាទីីម្រា�ំ��ួយ

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 

ត្រី�ីមាាសទីី២
(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី១៧ដល់២៩)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី២៨

តារិា�ក�ណ្តាត់ប្រតាការិ��ន�តយម្បីុនសុប្រម្បីាល

ត្យំរំងកា��ត្យ់ម្រាត្យំពិិនាំិត្យយម្លៃ�ៃសៀពិះ��ុនាំសៀពិល�ម្រា�ំល

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 
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សៀលើកាទីីម្រា�ំ�ពិីរ

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 
ត្រី�ីមាាសទីី៣

(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី២៩ពោះ�ើង)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី៣០

សៀលើកាទីីម្រា�ំ�ប់ួនាំ

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 
ត្រី�ីមាាសទីី៣

(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី២៩ពោះ�ើង)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី៣៤

សៀពិលសៀវលំទីី�ប់់�ួយ

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 
ត្រី�ីមាាសទីី៣

(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី២៩ពោះ�ើង)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី៣៧

សៀលើកាទីីម្រា�ំ�ប់ី

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 
ត្រី�ីមាាសទីី៣

(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី២៩ពោះ�ើង)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី៣២

សៀលើកាទីី�ប់់

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 
ត្រី�ីមាាសទីី៣

(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី២៩ពោះ�ើង)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី៣៦

សៀលើកាទីី�ប់់ពិីរ

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 
ត្រី�ីមាាសទីី៣

(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី២៩ពោះ�ើង)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី៣៨

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 
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�ប់់ប់ី�ង

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 
ត្រី�ីមាាសទីី៣

(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី២៩ពោះ�ើង)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី៣៩

ទីី�ប់់ប់ួនាំ

កាំលវិ�ំគួទីូទីំត្យ់ 
កាាលវិិភាា��នៃមាៃ 
ត្រី�ីមាាសទីី៣

(ចាាប់់�ីសប្តាាាហ៍៍ទីី២៩ពោះ�ើង)

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍
ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ សប្តាាាហ៍៍ទីី៤០

ក�ណ្តាត់សុម្បីគាល់៖ 

ប្របសុ�នដើបើចា�់ខែសុើ�យល់�����ត៌ម្បីាន�ាក់�័នធនឹ�ការិ�ប់រិំចា�ដើន��ឹ�សុុ�ភាា�  សុូម្បីដើសុើនQRcodeផ្ទៃនការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើលើកដើនះ�។

តារិា�ក�ណ្តាត់ប្រតាការិ��ន�តយម្បីុនសុប្រម្បីាល

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយឬទ្ធ�តា����ន�តយ

ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ

ផ្ទៃ�ៃខែ���ន�តយ  　  　        ផ្ទៃ�ៃ 　    　  ខែ� 　    　  ឆ្នាំិា� 
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ពិត្យ៌�ំនាំទីូទីៅ

កាូ�ទីី៖ កាំ�ស់ cm

នៃ�ៃដែដល�ឹងត្រី�ូវិ
សំរាល ( នៃ�ៃ / ដែ� / ឆ្នាំំា ំ) ទីំង�់មាុ�មាា��ភា៌ kg

នៃ�ៃដែដលរដូវិចាាប់់
ពោះ�ាើមាមាកាចុាងពោះត្រីកាះយ

( នៃ�ៃ / ដែ� / ឆ្នាំំា ំ)
�នៃមាៃស�ៃសស�៍រាងកាាយ
ត្រីសាីមាុ�ពោះ�លមាា�នៃ�ៃពោះ�ះ�

មាា�ទីមាៃ�់ (�ី�ូត្រីកាាមា) / កាមាពស់ ២ (មា ២)

សៀ�ចកាីី�សៀងេប់ម្លៃនាំកា��ត្យ់ម្រាត្យំកាំរពិិនាំិត្យយ

រំយនាំំ�ទីិនាំុនាំ័យពិិនាំិត្យយទីូសៀទីៅ

រំយនាំំ�កាំរពិិនាំិត្យយ លទីធ�ល រំយនាំំ�កាំរពិិនាំិត្យយ លទីធ�ល

កា�ាាRh (Rh factor) ពោះ�សារកាពោះមាពោះរះ�រលាកាពោះ�ៃើមា
ត្រីប់ពោះភាទី (BHBsAg)

ត្រីប់ពោះភាទីឈាាមា ពោះ�សារកាពោះមាពោះរះ�រលាកាពោះ�ៃើមា
ត្រីប់ពោះភាទី (BHBsAg)

ត្រី�ាប់់ឈាាមាស (WBC)

សៀលើកាទីី�ួយ សៀលើកាទីីពិីរ

ពោះ�សារកាអង់ទីី�៍រពោះមាពោះរះ�សាា
យពោះលើកាទីី១ (VDRL ឬ RPR)

x103/uL x103/uL

ត្រី�ាប់់ឈាាមាត្រីកាហ៍មា (RBC)
x106/uL x106/uL

ពោះ�សារកាអង់ទីី�៍រពោះមាពោះរះ�សាា
យពោះលើកាទីី២ (VDRL ឬ RPR)

ប្តាៃាដែកា� (Plt)
x103/uL x103/uL

ពោះ��សរកាអង់ទីី�័រពោះមាពោះរះ�សូូចា

ពោះអមាាា�ូត្រី�ី�/កាំហ៍ាប់់ឈាាមា
(WBC)

% %

កាារ�ិ�ិ�យ Group B 
Streptococcus

ទីំហំ៍ជាាមាធ្យយមានៃ�ត្រី�ាប់់ឈាាមា
ត្រីកាហ៍មា (MCV)

fl fl
កាារ�ិ�ិ�យអាងត្រី��ាកា

ពោះអមាាូកាៃូប់ី�� (Hb) g/dL
ធ្យមាមម�ា

មាិ�ធ្យមាម�ា

g/dL
ធ្យមាមម�ា

មាិ�ធ្យមាម�ា

ពោះ�សងៗ                           

ជាំងឺទឹីកាពោះ�ះមាដែ�ូមា
ពោះ�លមាា��ភា៌

GLU  AC   :                   mg/dL

GLU 1 ชม :                   mg/dL

GLU 2 ชม :                   mg/dL
ពោះ�សងៗ                           

ធ្យមាម�ា មាិ�ធ្យមាម�ា

※ ទ្ធ�និន័យដើនៅកិ��តារិា�ដើន�នឹ�ប្រតូវដើប្របើសុប្រម្បីាប់វាយតផ្ទៃម្បីៃដើគិះលនដើយះបាាយរិបសុ់��គភាា�សុុ�ាភា�បាាលឬតាម្បី�ានករិណ្តា�ប្រគិប់ប្រគិ�សុុ�ភាា�។

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －
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※ �នាគិត�ិកម្បីូាក់ខែ�លដើ�ើើដើតសុិរិកដើម្បីដើរិះគិរិលាកដើ�ៃើម្បីប្របដើភាទ្ធBដើហ៍ើយទ្ធទ្ធួលបាានលទ្ធធ�លវិជាជម្បីាន ប្រតូវប្រប�ាប់យកទ្ធារិកខែ�លដើទ្ធើប
នឹ�ដើកើតរិួចាដើទ្ធៅចាាក់�ិា�ប�ើារិរិលាគិដើ�ៃើម្បីប្របដើភាទ្ធB(HBIg)ន��វូាក់សុា��ការិ�ារិរិលាគិដើ�ៃើម្បីប្របដើភាទ្ធB១�ូសុ រិិតខែតដើលឿនរិិតខែតលែ កុ�
ដើ�ះយដើលើសុ��២៤ដើម្បីូះ�។ ប្រ�ម្បីទ្ធា��ប្រតូវដើទ្ធៅទ្ធទ្ធួលការិ��ន�ដើតយដើ�ើើដើតសុិរិកដើម្បីដើរិះគិរិលាកដើ�ៃើម្បីប្របដើភាទ្ធB(HBsAg)ន����់ទ្ធ�គិ័រិដើម្បីដើរិះគិ
ដើ�ៃើម្បីប្របដើភាទ្ធB(anti-HBs)ដើនៅដើ�លខែ�លទ្ធារិកម្បីាន�ាយុប្រគិប់១២ខែ�ន�� ដើប្រកះយ��ទ្ធារិកបាានចាាក់វាូក់សុា��ការិ�ារិដើម្បីដើរិះគិដើ�ៃើម្បី�ូសុ
ទ្ធ�៣រិួចា។ ប្របសុ�នដើបើលទ្ធធ�ល��ន�តយដើម្បីដើរិះគិដើ�ៃើម្បី(HBsAg)ន����់ទ្ធ�គិ័រិដើចា�លទ្ធធ�ល�វិជាជម្បីាន ដើនះ�សុប្រម្បីាប់ការិចាាក់វូាក់សុា��
ការិ�ារិដើម្បីដើរិះគិដើ�ៃើម្បីបខែនថម្បី�ាចាទ្ធទ្ធួលបាានប្រហ៍ើ�។

※ �នាគិត�ិកម្បីូាក់ខែ�លដើ�ើើដើតសុិរិកដើម្បីដើរិះគិរិលាកដើ�ៃើម្បីប្របដើភាទ្ធB ដើហ៍ើយទ្ធទ្ធួលបាានលទ្ធធ�លវិជាជម្បីាន សុូម្បីប្រគិូដើ�ទ្ធយចាុ�លទ្ធធ�ល��ន�តយ
ផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើលើកដើនះ�ចាូលកិ��«តារិា�ក�ណ្តាត់ប្រតា��ន�តយតាម្បី�ានប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លម្បីានដើម្បីដើរិះគិដើ�ៃើម្បីប្របដើភាទ្ធB (ទ្ធ��័រិ ៥៣ ផ្ទៃន
ដើសុៀវដើភាៅសុុ�ភាា�ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ចាីាប់ដើ�ើម្បី)» ។ សុប្រម្បីាប់�នាគិត�ិកម្បីិាយខែ�លម្បីានក�ហ៍ាប់ដើម្បីដើរិះគិដើ�ៃើម្បីប្របដើភាទ្ធB៣106IU/mL 
ម្បីានហ៍ាន�ភា័យ�ពសុ់កិ��ការិឆ្នាំៃ���ម្បីាតាដើទ្ធៅទ្ធារិក សុូម្បីជាួយបញ្ហាូ�នបនិដើទ្ធៅទ្ធទ្ធួលការិវាយតផ្ទៃម្បីៃន��ទ្ធទ្ធួលការិ�យាបាាលដើ�ះយ�ិា�
ប្របឆ្នាំា��ដើម្បីដើរិះគិ��សុ�ណ្តាាក់ប្រគិូដើ�ទ្ធយជា�នា�ខែ�ិកប្រប�័នធរិំលាយ�ាហ៍ារិ ដើ�ើម្បី �ីកាត់បនថយឲ្យកាសុឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិដើ�ៃើម្បីប្របដើភាទ្ធBដើទ្ធៅកាន់
ទ្ធារិកខែ�លដើទ្ធើបនឹ�ដើកើត។ ដើប្រកៅ��ដើន� សុូម្បី�ិល់ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា��ប់រិំសុុ�ភាា��ល់ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើ�ះយទ្ធទ្ធួលការិតាម្បី�ាន��ន�តយ
ខែ�ល�ាក់�័នធដើប្រកះយដើ�លសុប្រម្បីាលរិួចាតាម្បីដើវជាជបញ្ហាជារិបសុ់ប្រគិូដើ�ទ្ធយ។

※ �នាគិត�ិកម្បីូាក់ខែ�លដើ�ើើដើតសុិ��់ទ្ធ�គិ័រិដើម្បីដើរិះគិសុ�ូចាដើហ៍ើយទ្ធទ្ធួលបាានលទ្ធធ�ល�វិជាជម្បីាន(-) សុូម្បីដើម្បីតិាប្របុ�ប្របយ័តិដើ�ះយ
ខែម្បីនខែទ្ធនកិ��ក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ� ដើជាៀសុវា�ឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិសុែ�ចាដើ�ើម្បីី�ការិ�ារិ�ល់គិភា៌ ប្រ�ម្បីទ្ធា��ប្រប�ាប់យកល���តបញ្ហាជាក់����លទ្ធធ�ល
��់ទ្ធ�គិ័រិដើម្បីដើរិះគិសុែ�ចា�វិជាជម្បីានដើទ្ធៅទ្ធទ្ធួលការិចាាក់វូាក់សុា��MMRការិ�ារិជា��ឺកប្រញ្ហាជ�ល ប្រសុឡុខែទ្ធនន��សុែ�ចា១�ូសុដើនៅម្បីជាឈម្បីណ្តាឌល
សុុ�ភាា�ឬម្បីនៃ� រិដើ�ទ្ធយ គិ ៃ�ន�កខែ�លសុហ៍ការិណ្តា៍�ា�ខែ�ិក�ិល់វ ូ ាក់សុា��បញ្ហាាាណ្តាាម្បីួយក៏បាាន ដើប្រកះយ��សុប្រម្បីាលរិួចា។
(ដើប្រកះយ��ចាាក់�ិា�ប�ើារិរិួចា សុូម្បីកុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�កិ��ក�ឡុ��ដើ�ល៤សុបាិាហ៍៍ដើន� បូុខែនិប្របសុ�នប់រិកដើ�ើ��ាម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�បនៃាប់��ចាាក់
វូាក់សុា��រិួចាកិ��ក�ឡុ��៤សុបាិាហ៍៍ ក៏ម្បី�នគិួរិចាាត់ទ្ធុក�ាជាាសុនៃសុសន៍កិ��ការិបញ្ហាូប់ការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�រិ។)

※ �នាគិត�ិកម្បីូាក់ខែ�លដើ�ើើដើតសុិដើម្បីដើរិះគិសុើាយដើហ៍ើយទ្ធទ្ធួលបាានលទ្ធធ�លវិជាជម្បីាន សុូម្បីប្រគិូដើ�ទ្ធយជាួយ��ន�តយបញ្ហាជាក់ ប្របសុ�នដើបើចាីាសុ់
�ាឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិ �នាគិត�ិកម្បីូាក់សុូម្បីទ្ធទ្ធួលការិ�យាបាាលដើ�ះយរិហ៍័សុ ដើ�ើម្បីី�ប�ើាកុ�ដើ�ះយទ្ធារិកខែ�លដើទ្ធើបនឹ�ដើកើតឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិសុើាយ
��ក�ដើណ្តាើត។

※ �នាគិត�ិកម្បីូាក់ខែ�លដើ�ើើដើតសុិដើម្បីដើរិះគិដើ��សុ៍ដើហ៍ើយទ្ធទ្ធួលបាានលទ្ធធ�លវិជាជម្បីាន សុូម្បី�នាគិត�ិកម្បីូាក់ទ្ធទ្ធួលការិ�យាបាាលដើ�ះយ
រិហ៍័សុ រិួចាទ្ធទ្ធួលយកវិ�ានការិប�ើារិក៏�ូចាជាាការិដើម្បីើលខែ�ទ្ធា�សុុ�ភាា�ជាាកញ្ហាើប់នា��ដើណ្តាើរិការិប្របសុូត ដើ�ើម្បីី�ប�ើាកុ�ដើ�ះយទ្ធារិកខែ�ល
ដើទ្ធើបនឹ�ដើកើតឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិដើ��សុ៍។

※ ចា� ដើ�ះ� �ិ ក ម្បីូា ក់ ខែ� ល សុ �្ឹម្បី�ានឹ�ប្រតូវបាានរិកដើ�ើ��ាម្បីានភាា��ើ�ឈាាម្បីកិ��ការិដើ�ើើដើតសុិឈាាម្បីរិកម្បីូលដើហ៍តុផ្ទៃនភាា��ើ�ឈាាម្បី
គិួរិខែតប្រតូវបាាន��ន�តយន��ខែកត�រិូវបខែនថម្បីដើទ្ធៀតដើ�ើម្បីី�កាត់បនថយហ៍ាន�ភា័យផ្ទៃនការិសុប្រម្បីាលកូនម្បី�នប្រគិប់ខែ�ន��ទ្ធម្បីៃន់ទ្ធារិកទ្ធាប។ 
ប្របសុ�នដើបើម្បីិាយប្រតូវម្បីានភាា��ើ�ឈាាម្បីជា��ឺទ្ធឹកដើនះម្បីខែ�ែម្បី (MCV < 80fl) នា�គិួរិខែតប្រតូវបាានដើគិ��ន�តយ�ាដើតើបិ�រិបសុ់នា�ក៏ម្បីានភាា�
ដើសុៃកសុៃា��ខែ�រិឬដើទ្ធដើ�ើម្បីី�វាយតផ្ទៃម្បីៃហ៍ាន�ភា័យន��ភាា��ៃន់�ៃរិផ្ទៃនជា��ឺ�ើ�ឈាាម្បីរិបសុ់ទ្ធារិក។

※ �ណ្តាៈដើ�លខែ�លការិដើ�ើើដើតសុិឈាាម្បីជាាប្របចាា�រិបសុ់�ិកម្បីូាក់ខែ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�រិំ�ឹ��ារិកដើ�ើ�បាៃាខែកតទ្ធាប (Plt < 150x103 / uL) 
ភាាគិដើប្រចាើនផ្ទៃន�ួកដើគិគិឺជាាបាៃាខែកតទ្ធាបបដើណ្តាាះ��ាសុនិខែ�លបណ្តាាាលម្បីក��ការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើហ៍ើយម្បីួយចា�នួនដើទ្ធៀតគិឺទ្ធាក់ទ្ធ�ដើទ្ធៅនឹ�
ជា��ឺឆ្នាំើ�តប្រជាូក�ិា�ការិប�ើដើរិះគិដើ�ះយវីរិុសុប្របត�កម្បីមភាា�សុុា�។ ល។ �ិកជា��ឺភាាគិដើប្រចាើនខែ�លម្បីានជា��ឺសុៃ�សុរិផ្ទៃសុឈាាម្បីសុួតប្រសុាល 
(Plt100 ～ 149x103 / uL) ន���ិា��ាសុព�រិីនម្បី�នប្រតូវការិការិ�យាបាាលដើទ្ធបូុខែនិប្រតូវតាម្បី�ានជាាប្របចាា�។ ម្បីាាយប្រតូវយកចា�តិទ្ធុក�ាក់
ចា�ដើ�ះ��ិកខែ�លម្បីានការិហ៍ូរិឈាាម្បីតាម្បីទ្ធើារិម្បីាសុការិហ៍ូរិឈាាម្បី�ញ្ហាូា�ដើ�ម�ម្បីិ�ដើទ្ធៀតសុិាម្បីជាា�ន��សុាិម្បីជាា�ដើលើខែសុីកន��ខែសុើ�រិក
ការិយកចា�តិទ្ធុក�ាក់�ា�ដើវជាជសុាប្រសុិឱ្យយបាានឆ្នាំាប់។

※ ប្របសុ�នដើបើ�ិកម្បីូាក់ខែ�លម្បីានគិភា៌ប្រតូវបាានដើគិដើ�ើើដើរិះគិវិន�ចាេ័យ�ាម្បីានជា��ឺទ្ធឹកដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ� ល ម្បីា នគិភា៌វានឹ�បដើ�ើើនហ៍ាន�ភា័យផ្ទៃនទ្ធារិក
យកស, ការិ�ាចា់សុមា, ទ្ធារិកខែ�លដើកើតម្បីុន, ជា��ឺឆ្នាំើ�តប្រជាូកន��ជា��ឺទ្ធឹកដើនះម្បីខែ�ែម្បីរិុា�ផ្ទៃរិូ។ ការិប្រគិប់ប្រគិ�ជាាត�សុើរិកិ��ឈាាម្បី�ាចាប្រតូវបាាន
ជាួយដើ�ះយការិប្រគិប់ប្រគិ�រិបប�ាហ៍ារិហ៍ាត់ប្របាាណ្តាឬដើប្របើ�ិា�។ ជាាត�សុើរិកិ ��ឈាាម្បីគិួរិខែតទ្ធាបម្បីុនដើ�លទ្ធទ្ធួលទ្ធាន�ាហ៍ារិ។ 
៩៥mgmg / dL ជាាត�សុើរិកិ��ឈាាម្បីគិួរិខែតត�ចាជាា� ១២០mg / dL ២ ដើម្បីូះ�បនៃាប់��ទ្ធទ្ធួលទ្ធាន�ាហ៍ារិខែ�ល�ាចាកាត់បនថយ
�លវិបាាកខែ�លបណ្តាាាលម្បីក��ជា��ឺទ្ធឹកដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�លម្បីានគិភា៌។

តារិា�សុរិុបផ្ទៃនការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីុនសុប្រម្បីាល

※ ក�ណ្តាត់សុ�គិាល់៖ ដើនៅទ្ធ��័រិបនៃាប់ក៏ម្បីាន�ិល់ជាូននូវកខែនៃ�ដើ�ើើក�នត់ប្រតាផ្ទៃនការិ��ន�តយរិាល់ដើលើកខែ�រិ �ាចាដើ�ើើក�នត់ប្រតារិបាាយការិណ្តា៍ដើនៅទ្ធ��័រិដើនះ�។
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កាំលវិ�ំគួពិិនាំិត្យយម្លៃ�ៃសៀពិះ� សៀលើកាទីី១ សៀលើកាទីីពិីរ សៀលើកាទីីប់ី សៀលើកាទីីប់ួនាំ សៀលើកាទីី៥ សៀលើកាទីីម្រា�ំ��ួយ

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ ��ីំហ៍៍ទីី៨ ��ីំហ៍៍ទីី១២ ��ីំហ៍៍ទីី១៦ ��ីំហ៍៍ទីី២០ ��ីំហ៍៍ទីី២៤ ��ីំហ៍៍ទីី២៨

ផ្ទៃថាៃដែខពិិនិាំ�យ

ច�នួាំនាំសូប្តារំ ហ៍៍ផ្ទៃនាំកំរ៉ាពិសៀពិះះ

��ងន់ាំ (kg)

សូ�ពិំធាឈាំម (mmHg)

សូ�សៀល់ងសៀប់ះ�ូងរ៉ាប់ស់ូ�ំរ៉ាក
(�ង/នាំំ�ី)

ជាំ�ិសូករ៉ាកន�ង�ឹកសៀនាំះម

ត្រូបូ់សៀ�អុី្ននាំកន�ង�ឹកសៀនាំះម

អ្នំកំរ៉ា�សៀហ៍ើម

សូផ្ទៃសូឈាំមដែវានាំសៀ�ើងសៀប្តាោះង

ក�ណ្តាតស់ុ�គិាល៖់

ប្របសុ�នដើបើម្បីានសិុាម្បីរិបសួុខែ�ល
ម្បី�ន��ឹ��ម្បីលូដើហ៍តឬុ�ាចាន�ឹ
បណ្តាាាលម្បីក����ដើ�ើហ៍��សាកិ��
ប្រគិសួុារិឬដើរិឿ�រូិាវនាៗ

សុមូ្បីរិាយការិណ្តារ៍ិចួាដើប���តារិា�
វាយតផ្ទៃម្បីៃភាា�ដើប្រគិះ��ិាក់��ដើ�ើ
ហ៍��សាផ្ទៃនទ្ធ�នាកទ់្ធ�ន�ជា�តសិុ�ទ្ធធ
ផ្ទៃតវូាន។់
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កាំលវិ�ំគួពិិនាំិត្យយម្លៃ�ៃសៀពិះ� សៀលើកាទីី១ សៀលើកាទីីពិីរ សៀលើកាទីីប់ី សៀលើកាទីីប់ួនាំ សៀលើកាទីី៥ សៀលើកាទីីម្រា�ំ��ួយ

ច�នាំួនាំ��ីំហ៍៍ណែ�ល�ំនាំសៀ�ុើ ��ីំហ៍៍ទីី៨ ��ីំហ៍៍ទីី១២ ��ីំហ៍៍ទីី១៦ ��ីំហ៍៍ទីី២០ ��ីំហ៍៍ទីី២៤ ��ីំហ៍៍ទីី២៨

ផ្ទៃថាៃដែខពិិនិាំ�យ

ច�នួាំនាំសូប្តារំ ហ៍៍ផ្ទៃនាំកំរ៉ាពិសៀពិះះ

��ងន់ាំ (kg)

សូ�ពិំធាឈាំម (mmHg)

សូ�សៀល់ងសៀប់ះ�ូងរ៉ាប់ស់ូ�ំរ៉ាក
(�ង/នាំំ�ី)

ជាំ�ិសូករ៉ាកន�ង�ឹកសៀនាំះម

ត្រូបូ់សៀ�អុី្ននាំកន�ង�ឹកសៀនាំះម

អ្នំកំរ៉ា�សៀហ៍ើម

សូផ្ទៃសូឈាំមដែវានាំសៀ�ើងសៀប្តាោះង

ក�ណ្តាតស់ុ�គិាល៖់
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ម្បី�ន��ឹ��ម្បីលូដើហ៍តឬុ�ាចាន�ឹ
បណ្តាាាលម្បីក����ដើ�ើហ៍��សាកិ��
ប្រគិសួុារិឬដើរិឿ�រូិាវនាៗ

សុមូ្បីរិាយការិណ្តារ៍ិចួាដើប���តារិា�
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រ�ំយកាំរ�៍ពិិនាំិត្យយ

កន្លែ�ែងបិិតរូូបិថត

 អ្ននករ៉ាំយកំរ៉ាណ៍្ណ                                                 ផ្ទៃថាៃដែខពិិនិាំ�យ                             ផ្ទៃថាៃ                           ដែខ                           ឆ្នាំនំ �

ច�នួាំនាំវ�រសៀអ្នកូសូ តំ្រូសូរ :                                       មំនាំ

ល់�ធ�ល់ពិិនិាំ�យ           កំរ៉ាពិិនិាំ�យ�ូសៀ�ៅ      ត្រូ�ូវពិិនិាំ�យ�ំម�ំនាំប់នាំរសៀ�ៀ�

(ត្រី�ូវិប្តាា�ដែ��ាំឲ្យយ�ិ�ិ�យកាំ�ងរយៈពោះ�ល�ី ៨ ពោះទីៅ ១៦ សប្តាាាហ៍៍)

��ហ៍�កាំ ល់គ�៌ :                                                                       cm,   សៀអ្នកូសូ តំ្រូសូរច�នួាំនាំ :                              សូប្តារំ ហ៍៍

អ្នងក�់�ិិ�ផ្ទៃនាំឆឹឹ្នាំងកាំ ល់សូងខំង� រំ៉ាក:                                           cm,   សៀអ្នកូសូ តំ្រូសូរច�នួាំនាំ :                              សូប្តារំ ហ៍៍

កា��ត្យ់ម្រាត្យំពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ីម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយកា�សៀ�ើត្យសៀលើកាទីី ១

ពិត្យ៌�ំនាំទីូសៀទីៅរប់�់ម្រា�ីី�ំនាំម្លៃ�ៃសៀពិះ�

ដើឈាមះ�                                                    �ាយ ុ                 ដើល�ប្របវតិ�ជា�� ឺ                                     ចា�ននួសុបិាាហ៍ ៍                    

ផ្ទៃ�ៃខែ�លប្រតវូសុ�រិាល                 ផ្ទៃ�ៃ                  ខែ�                  ឆិ្នាំា�         រិ�វូចា�ុដើប្រកះយ                  ផ្ទៃ�ៃ                   ខែ�                   ឆិ្នាំា�

ច�នួាំនាំគ�៌          សៀ�ះល់              សៀ�ះះះ        សៀត្រូចើនាំ                               គ�៌

ចងាំ ក់សៀប់ះ�ូងរ៉ាប់ស់ូគ�៌     មំនាំ      មិនាំមំនាំ

�ី� �ំងគ�៌៖        ធាមម�  ំ       មិនាំធាមម�ំ
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កន្លែ�ែងបិិតរូូបិថត

រ�ំយកាំរ�៍ពិិនាំិត្យយ

(ត្រី�ូវិប្តាា�ដែ��ាំឲ្យយ�ិ�ិ�យកាំ�ងរយៈពោះ�ល�ី ២០ សប្តាាាហ៍៍)

ច�នួាំនាំគ�៌          សៀ�ះល់                 សៀ�ះះះ           សៀត្រូចើនាំ                               គ�៌

ចងាំ ក់សៀប់ះ�ូងរ៉ាប់ស់ូគ�៌     មំនាំ            មិនាំមំនាំ

�ី� �ំងរ៉ាប់ស់ូសុូក     សៀនាំៅពីិខំងមុខ    សៀនាំៅពីិខំងសៀត្រូកះយ     សុូកពិ �ំងមំ�់សូា�នាំ       សុូកសៀនាំៅ�ំប់ជិា�មោំ �់សូា�នាំ

អ្នងក�់�ិិ�ផ្ទៃនាំឆឹឹ្នាំងកាំល់សូងខំង�ំរ៉ាក:                                        cm,   សៀអ្នកូសូំត្រូសូរច�នួាំនាំ :                                   សូប្តារំ ហ៍៍

��ហ៍�សៀពិះះគ�៌:                                                                        cm,   សៀអ្នកូសូំត្រូសូរច�នួាំនាំ :                                   សូប្តារំ ហ៍៍

ត្រូប់ដែវងឆឹឹ្នាំង�ះ�វគ�៌:                                                                    cm,   សៀអ្នកូសូំត្រូសូរច�នួាំនាំ :                                   សូប្តារំ ហ៍៍

��ងន់ាំប្តាោំ ន់ាំសូមំ នាំ:                                                                        g,   សៀអ្នកូសូំត្រូសូរច�នួាំនាំ :                                   សូប្តារំ ហ៍៍

ប់រិ៉ាមំណ្ណ�ឹកសៀ�ះះះ       ធាមម�ំ          �ឹកសៀ�ះះះសៀត្រូចើនាំសៀពិក         �ឹកសៀ�ះះះ�ិចសៀពិក 
ល់�ធ�ល់ពិិនិាំ�យ         កំរ៉ាពិិនិាំ�យ�ូសៀ�ៅ      ត្រូ�ូវពិិនិាំ�យ�ំម�ំនាំប់នាំរសៀ�ៀ�

កា��ត្យ់ម្រាត្យំពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ីម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយកា�សៀ�ើត្យសៀលើកាទីី ២

ពិត្យ៌�ំនាំទីូសៀទីៅរប់�់ម្រា�ីី�ំនាំម្លៃ�ៃសៀពិះ�

ដើឈាមះ�                                                    �ាយ ុ                 ដើល�ប្របវតិ�ជា�� ឺ                                     ចា�ននួសុបិាាហ៍ ៍                    

ផ្ទៃ�ៃខែ�លប្រតវូសុ�រិាល                 ផ្ទៃ�ៃ                  ខែ�                  ឆិ្នាំា�         រិ�វូចា�ុដើប្រកះយ                  ផ្ទៃ�ៃ                   ខែ�                   ឆិ្នាំា�

 អ្ននករ៉ាំយកំរ៉ាណ៍្ណ                                                 ផ្ទៃថាៃដែខពិិនិាំ�យ                             ផ្ទៃថាៃ                           ដែខ                           ឆ្នាំនំ �

ក�ណ្តាត់ប្រតា��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិដើ�ល��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
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រ�ំយកាំរ�៍ពិិនាំិត្យយ

ច�នួាំនាំគ�៌          សៀ�ះល់                  សៀ�ះះះ           សៀត្រូចើនាំ                               គ�៌

ចងាំ ក់សៀប់ះ�ូងរ៉ាប់ស់ូគ�៌     មំនាំ            មិនាំមំនាំ

�ី� �ំងគ�៌          �ី� �ំងកាំ ល់       �ី� �ំង� រំ៉ាកមិនាំធាមម�ំ

�ី� �ំងរ៉ាប់ស់ូសុូក     សៀនាំៅពីិខំងមុខ     សៀនាំៅពីិខំងសៀត្រូកះយ     សុូកពិ �ំងមំ�់សូា�នាំ       សុូកសៀនាំៅ�ំប់ជិា�មោំ �់សូា�នាំ

អ្នងក�់�ិិ�ផ្ទៃនាំឆឹឹ្នាំងកាំល់សូងខំង�ំរ៉ាក:                                           cm,   សៀអ្នកូសូំត្រូសូរច�នួាំនាំ :                                  សូប្តារំ ហ៍៍

��ហ៍�សៀពិះះគ�៌:                                                                           cm,   សៀអ្នកូសូំត្រូសូរច�នួាំនាំ :                                  សូប្តារំ ហ៍៍

ត្រូប់ដែវងឆឹឹ្នាំង�ះ�វគ�៌:                                                                       cm,   សៀអ្នកូសូំត្រូសូរច�នួាំនាំ :                                សូប្តារំ ហ៍៍

��ងន់ាំប្តាោំ ន់ាំសូមំ នាំ:                                                                           g,   សៀអ្នកូសូំត្រូសូរច�នួាំនាំ :                                 សូប្តារំ ហ៍៍

កន្លែ�ែងបិិតរូូបិថត

(កាារ�ិ�ិ�យដែដលត្រី�ូវិប្តាា�ដែ��ាំប់�ៃាប់់�ីរយៈពោះ�ល ៣២ សប្តាាាហ៍៍)

កា��ត្យ់ម្រាត្យំម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ីពិិនាំិត្យយកា�សៀ�ើត្យទីី ៣

ពិត្យ៌�ំនាំទីូសៀទីៅរប់�់ម្រា�ីី�ំនាំម្លៃ�ៃសៀពិះ�

ដើឈាមះ�                                                    �ាយ ុ                 ដើល�ប្របវតិ�ជា�� ឺ                                     ចា�ននួសុបិាាហ៍ ៍                    

ផ្ទៃ�ៃខែ�លប្រតវូសុ�រិាល                 ផ្ទៃ�ៃ                  ខែ�                  ឆិ្នាំា�         រិ�វូចា�ុដើប្រកះយ                  ផ្ទៃ�ៃ                   ខែ�                   ឆិ្នាំា�

ប់រិ៉ាមំណ្ណ�ឹកសៀ�ះះះ       ធាមម�ំ          �ឹកសៀ�ះះះសៀត្រូចើនាំសៀពិក         �ឹកសៀ�ះះះ�ិចសៀពិក 
ល់�ធ�ល់ពិិនិាំ�យ         កំរ៉ាពិិនិាំ�យ�ូសៀ�ៅ      ត្រូ�ូវពិិនិាំ�យ�ំម�ំនាំប់នាំរសៀ�ៀ�

 អ្ននករ៉ាំយកំរ៉ាណ៍្ណ                                                 ផ្ទៃថាៃដែខពិិនិាំ�យ                             ផ្ទៃថាៃ                           ដែខ                           ឆ្នាំនំ �
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សៀគួះលប់��ង

ណែ�នាំកា��ត្យ់៖

លទីធ�លពិិនាំិត្យយ

សៀ�ចកាីីណែ�នាំំ�អំ�ពិីកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ីសៀពិល�ំនាំម្លៃ�ៃសៀពិះ�

ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា�����ការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិដើ�ល��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

ការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�គិឺជាាការិ��ន�តយខែ�លម្បី�នទ្ធាក់ទ្ធ�នឹ�ការិវ�កាត់ ដើ�ះយដើប្របើប្របាាសុ់ឧបករិណ្តា៍ដើ�កូសុាប្រសុិ
តាម្បី�ានសុៃ�់��ចា�ើាក់ដើប��ូ�រិបសុ់គិភា៌ ន��វាសុ់����ទ្ធ�ហ៍�កីាលរិបសុ់គិភា៌ ទ្ធ�ហ៍�ដើ�ះ�ន��ប្របខែវ�ឆ្នាំែឹ�ដើភាៃៅក៏�ូចាជាារិ�ើាសុ់ការិលូតលាសុ់់នានា 
ដើ�ើម្បីី�ខែសុើ�យល់�ាគិភា៌សុិ�តដើនៅសុបាិាហ៍៍ទ្ធ�បូុនមានន��ដើ�ើើការិវាយតផ្ទៃម្បីៃ��ការិរិីកលូតលាសុ់ ប្រ�ម្បីទ្ធា��សុៃ�់��ទ្ធ�តា��ផ្ទៃនសុុកក៏�ូចាជាាបរិិម្បីាណ្តា
ទ្ធឹកដើភាៃះ��ាត�ចាឬដើប្រចាើន��ខែ�រិ។

បាាន�ាល់ម្បីត�ឲ្យយទ្ធទ្ធួលការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិយូា�ដើហ៍ះចាណ្តាាសុ់ចា�នួន ៣ កិ��ក�ឡុ��ដើ�ល��ដើណ្តាើរិការិ��ន�តយសុម្បីភ�ទ្ធា��ម្បីូលដើលើកទ្ធ� 
១ គិឺ ៨-១៦ សុបាិាហ៍៍ដើលើកទ្ធ� ២ គិឺប្របខែហ៍ល ២០    សុបាិាហ៍៍ដើហ៍ើយដើលើកទ្ធ� ៣ គិឺ ៣២ សុបាិាហ៍៍ម្បីុនដើ�លសុប្រម្បីាលប្របសុ�នដើបើម្បីានលកខ�ណ្តាឌ
��ដើសុសុប្រតូវបាានវាយតផ្ទៃម្បីៃ ដើ�ះយដើវជាជបណ្តាឌ�ត, ការិសុដើ�ើតឬបនិការិតាម្បី�ាន។

ការិ��ន�តយដើ�កូសុាសុិរិ��ន�តយដើនៅម្បីានកប្រម្បី�ត ដើ�ះយសុារិខែតគិុណ្តាភាា�ប�ាា�រិូបភាា�ដើលើដើ�ប្រក�់រិបសុ់ម្បីូាសុុ�ន ក៏�ូចាជាាកប្រម្បី�តក�នត់ផ្ទៃន
កតិាជាាដើប្រចាើនរិួម្បីម្បីានដើ�កូម្បី�ន�ាចាឆ្នាំៃ���ៃ��លលា�៍កីាល ដើ�ះ�រិបសុ់ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីានដើកះសុ�កា�ៃា�់ប្រកាសុ់ដើ�ក គិភា៌�ាចានឹ�ដើ�ក�ើាប់ -ល- 
ប្របសុ�នដើបើទ្ធឹកដើភាៃះ�ដើប្រចាើនប្រជាុល �ាចានឹ�ប�ាា�រិូបភាា�ម្បី�នចាីាសុ់ដើ�ះយសុារិខែតគិភា៌ម្បីានគិ�លាតឆ្នាំៃាយដើ�ក។ ប្របសុ�នដើបើទ្ធឹកដើភាៃះ�ត�ចាដើ�ក នឹ�
�ើ�ម្បីជាឈ�ឋានចា�ល�ចារិនិ បូករិួម្បីទ្ធា��ផ្ទៃ�ដើជាើ�ទ្ធា��៤រិបសុ់គិភា៌គិ�ដើលើគិិា��ដើនះ� បណ្តាាាលដើ�ះយរិូប�ត�ើ�ភាា���តប្របាាក� �ូដើចាិ�ដើហ៍ើយភាា�
ប្រតឹម្បីប្រតូវរិបសុ់ការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិដើនៅម្បីានកប្រម្បី�តដើ�ះយសុារិខែតលកខ�ណ្តាឌផ្ទៃនការិដើសុើន។

ការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិគិឺជាាម្បីដើ�យះបាាយ��ន�តយម្បីួយប្របដើភាទ្ធ ម្បី�នខែម្បីនជាាការិវិន�ចាេ័យដើរិះគិចាុ�ដើប្រកះយដើឡុើយ។ ដើបើខែ�ែកដើលើលកខ�័ណ្តាឌសុិ�់�ាផ្ទៃន
ដើវជាជសុាប្រសុិបចាូ�បីនិ ម្បី�នខែម្បីនរិាល់សុថានភាា�ម្បី�នប្របប្រកត�រិបសុ់គិភា៌ទ្ធា���សុ់សុុទ្ធធខែត�ាចា��ន�ិយដើ�ើ�តាម្បីរិយៈដើ�កូសុាប្រសុិដើឡុើយ។ �ៃឹម្បីសុារិកិ��
រិបាាយការិណ្តា៍រិួម្បីម្បីានចា�នុចា�ូចា�ា�ដើប្រកះម្បី៖ 

1. ប្របខែវ�កីាល�ល់គិូទ្ធ (CRL)៖ វាសុ់ប្របខែវ����ា�ដើលើកីាលរិបសុ់ទ្ធារិករិហ៍ូត�ល់គិូទ្ធជាា�ម្បីមតាដើ�ើម្បីី�រិកផ្ទៃ�ៃដើ�ាករិបសុ់ទ្ធារិកចាម្បីៃាយខែវ�ប��ុត��
�ា�ដើលើកីាល�ល់គិូទ្ធរិបសុ់ទ្ធារិក។ ដើន�គិឺជាាវិ�ានការិសុ��ាន់ប��ុតផ្ទៃនសុបាិាហ៍៍ទ្ធារិកកិ��ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ� ១ សុូចានាករិ�ាចាប្រតូវបាានដើប្របើជាាលកខណ្តាៈ
វិន�ចាេ័យ��ខែ�រិ�ាដើតើផ្ទៃ�ៃខែ�សុនមតម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ប្រតូវការិខែកសុ�រិួល។

2. ទ្ធ�ហ៍�កីាល(BPD)៖ វូាសុ់ទ្ធ�ហ៍�បនៃាត់�ូ�ត��ប��ុតនសុឆ្នាំែឹ�កីាល�ា�ដើឆ្នាំើ�ន��សុិា� វាគិឺជាាសុនៃសុសន៍រិ�ើាសុ់��តូចាផ្ទៃនគិភា៌  ក៏�ាចាយកម្បីកបាូាន
សុមាន�ាគិភា៌សុថ�តកិ��ដើ�ះ�បូុនមានសុបាិាហ៍៍��ខែ�រិ។ ប្របសុ�នដើបើទ្ធ�ហ៍�កីាលរិបសុ់គិភា៌ម្បី�នសុុ�គិិាជាាម្បីួយនឹ��ាយុសុបាិាហ៍៍ នឹ�ប្រតូវ��ន�តយវិន�ចាេ័យ
បនិដើទ្ធៀត បូករិួម្បីទ្ធា��សុបាិាហ៍៍ផ្ទៃនការិ�ដើ�ះ�ឬសុថានភាា�ម្បី�នប្របប្រកត�នានា។

3. ប្របខែវ�ឆ្នាំែឹ�ដើភាៃៅ(FL)៖ វូាសុ់��ប្របខែវ�ឆ្នាំែឹ�ដើភាៃៅរិបសុ់គិភា៌ វា�ូចានឹ�ប្របខែវ�ទ្ធ�ហ៍�កីាលខែ�រិ �ាចាយកម្បីកបាូានសុមាន�� ទ្ធ�ហ៍� សុបាិាហ៍៍រិបសុ់គិភា៌ន��
ការិលូតលាសុ់ឆ្នាំែឹ��វៈយវៈទ្ធា��៤។

4. ទ្ធ�ហ៍�ដើ�ះ�(AC)៖ វូាសុ់��ទ្ធ�ហ៍�ដើ�ះ�តូចា��រិបសុ់គិភា៌ �ាចាបាូានសុមាន��ទ្ធ�ហ៍���តូចារិបសុ់គិភា៌ន��ការិរិីកលូតលាសុ់���ាត់ ។ទ្ធ�ហ៍�ដើ�ះ�ប្រតូវគិណ្តានា
រិួម្បីគិិាជាាម្បីួយនឹ�រិ�ូាសុ់ដើ�ស�ដើទ្ធៀត  �ាចាបាូានសុមាន�ឹ���ទ្ធ��ន់រិបសុ់គិភា៌។ 

5. ទ្ធ�តា��សុុក៖ ប្របសុ�នដើបើទ្ធ�តា��សុុកសុថ�តដើនៅជា�តដើ�កឬគិ�ដើលើកសុី�ន ដើនះ��ាចាជាាសុុកដើនៅទ្ធាបជាា�សុី�នឬសុុក�ា��ម្បីុ�សុី�ន ដើនៅដើ�ល
ខែ�លប្របសុូតវានឹ�រិា��សុៃ�គិភា៌ចាូលកិ���ៃ�វសុ�រិាល គិឺជាាម្បីូលដើហ៍តុម្បីួយកិ��ចា�ដើនះម្បីម្បីូលដើហ៍តុ�ផ្ទៃទ្ធខែ�លបណ្តាាាលដើ�ះយ�ៃាក់ឈាាម្បីម្បីុន
សុប្រម្បីាលឬវ�កាត់ដើ�ះយសុប្រម្បីាល។

6. ការិប្របាាក���ចា�នួនគិភា៌៖ គិភា៌ខែ�លម្បីានចា�នួនដើប្រចាើនភាាគិដើប្រចាើនបណ្តាាាលដើ�ះយដើកើតម្បីាន�លល�បាាកកិ��ការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� ការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិ
ម្បីនុសុប្រម្បីាល�ាចាវូាសុ�់�ឹ��សុថានការិលតូលាសុរ់ិបសុគ់ិភាទ៌្ធា��ដើន� ដើ�ើម្បី �ី�ាយប្រសុលួដើរិៀបចា�វិ�ានការិខែ�លសុម្បីរិម្បីយសុប្រម្បីាបក់ារិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�។

7. ការិវាយតផ្ទៃម្បីៃទ្ធឹកដើភាៃះ�៖ ទ្ធឹកដើភាៃះ�គិឺជាាសុនៃនសន៍សុ��ាន់ម្បីួយកិ��ចា�ដើនះម្បីសុនៃសុសន៍�ផ្ទៃទ្ធសុប្រម្បីាប់ដើម្បីើល�ាគិភា៌ម្បីានភាា�ម្បី�នប្របប្រកត�ឬរិីក���ាត់
ម្បី�នលែ ទ្ធឹកដើភាៃះ�ដើប្រចាើនឬត�ចាប្រជាុល�ាក់�័នធនឹ�ដើជាះគិវាសុនារិបសុ់គិភា៌។

(ប្របភា�ឯកសុារិ៖ សុម្បីាគិម្បីន៍ដើ�កូសុាប្រសុិដើវជាជសុាប្រសុិផ្ទៃតវូាន់ សុម្បីាគិម្បីន៍ឆ្នាំមបផ្ទៃតវូាន់)
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ឯកា�ំរ�ុខ�ំពិពិី�ុនាំរប់�់អំនាំំគួត្យអំុកា�ាំកា់គួឺជាំឯកា�ំរសៀយះង�៏��ខំនាំ់��រំប់់សៀអំះយម្រាគួួសៀពិទីយសៀ�ើើកាំរពិិនាំិត្យយវិនាំិច័័យ
�ូ�អំនាំំគួត្យអំុកា�ាំកា់ប់�សៀពិញសៀអំះយ�ំនាំល�អំិត្យ។ ម្រាប់�ិនាំសៀប់ើ�ៃំប់់�ំនាំអំំកាំរៈ�ូចខំងសៀម្រាកាះ� �ូ�គួូ�ម្រាគួី�កាុ�ង      ។

ប់្រវត្យ្ត្យិជា�ងឺ

□    1. សូុម្បីកតប់្រតាទ្ធកុនវូប្របកា

□    2. ជា��ឺទ្ធកឹដើនះម្បីខែ�ែម្បី

□    3. ជា��ឺដើប���ូ

□    4. ជា��ឺត�រិវូដើ�ះយវ�កាត់

□    5. ជា��ឺតប្រម្បី�ដើនះម្បី

□    6. ជា��ឺប្រកដើ��ទ្ធ�រូូិ�ី�� 

□    7. ជា��ឺក�ណ្តាកឈាាម្បី

□    8. ជា��ឺឆ្នាំៃ�ខែ�លក�ណ្តាតដ់ើ�ះយចាីាប់

□    9. ជា��ឺ�ុ�គិ�សុ�ា�សុម្បីភ�ឬជា��មឹ្បីហ៍ារីិក

□  10. ជា��ឺប្រប�ន៏ធប្របសុាទ្ធកណ្តាាាល

□  11. ជា��ឺប្រប�ន័ធទ្ធកឹម្បីូបូ្រត

□  12. ជា��ឺ�ៃ�វរំិលាយ�ាហ៍ារិឬដើ�ៃើម្បី

□  13. �ើ�ឈាាម្បី

□  14. ជា��ឺSLEន��ជា��ទឺ្ធាកទ់្ធ�ន�ឹប្រប�ន័ធភាា�សុាុ�

□  15. ជា��ឺហ៍តឺន��ប្រប�ន័ធ�ដើ�ាើម្បី

□  16. ជា��ឺសុើនឬ់ឆ្នាំើ�តប្រជាកូ

□  17. ប្រគួិសុារិម្បីានជា���ឺ�ណ្តារិ�ជូាឬម្បី�នប្របប្រកត���ក�ដើណ្តាើតឬដើទ្ធ

□  18. ដើប្រគិះ��ិាក ់(ជាកប់ាារីិ �ិកដើនៅជាាម្បីយួជាកប់ាារីិ �កឹដើប្រគិឿ�ប្រសុវឹ�)

□  19. ដើប្របើប្របាាស់ុដើប្រគិឿ�ដើ�ៀន

□  20. ដើ�ស�ៗ

ប់្រវត្យ្ត្យ�
ុខ�ំពិពិពិះ�នាំង�

�រំល
□    1. ការិវ�កាត�់ុ�សុាចាស់ុ �ីនឬការិដើ�រិជាសុុជាលុសុាចាស់ុ �ីន

□    2. ការិវ�កាត់ដើប���ូ

□    3. ជា��ឺដើលើសុឈាាម្បី

□    4. ជា��ឺទ្ធកឹដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើលើប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□    5. ដើកើតម្បី�នប្រគិបខ់ែ� (�ដើ�ះ�ម្បី�នប្រគិប់៣៧សុបិាាហ៍រួ៍ិចាដើកើត)

□    6. កូនម្បី�នប្របប្រកត���ក�ដើណ្តាើត 

□    7. កូនខែ�លដើទ្ធើបន�ឹដើកើតម្បីកសុៃាប់

□    8. ��បាាកដើកើតតាម្បីទ្ធើារិម្បីាសុ

□    9. ហូ៍រិឈាាម្បីម្បី�នឈាបដ់ើប្រកះយសុ�រិាល

□  10. គិភ៌ា��ម្បីនុ�ៃាបឆ់្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិGBS

□  11. ជា��សឺុៃ�សុផ្ទៃសុឈាាម្បីសុតូបណ្តាាាល��ដើកះសុ�កាទ្ធកឺដើភាៃះ�
(Amniotic fluid embolism)

□  12. រិលាកដើប្រសុះម្បីទឺ្ធកដើភាៃះ�

□  13. ទឹ្ធកដើភាៃះ�ដើប្រចាើនឬត�ចាប្រជាលុ

□  14. ខែបកទ្ធឹកឹដើភាៃះ�ម្បីនុដើ�ល

□  15. សុកុ�ា��ម្បីាូតស់ុ �ីនន��ការិរិបកសុកុម្បីនុក�នត់
(Placenta previa and abrptio placenta)

□  16. សុកុ��ុចូាលកិ��សុាចាស់ុ �ីន (Plecenta accreta)

□  17. គិភ៌ា�សុុប្របប្រកត�ឬគិភាស៌ុៃាបកិ់��សុ �ីន
កនូសុៃាបកិ់��សុ �ីនន��ដើកើតម្បីកសុៃាប់

□  18. កនូម្បីានជា���ឺ�ក�ដើណ្តាើតខែ�លប្រតវូការិការិ�យាបាាលដើ�ះយវ�កាត់

□  19. ជា��តឺ�ណ្តា�ជូាខែ�លប្រតវូបាានដើ�ើើដើរិះគិវិន�ចាេយ័តា����ម្បីនុសុ�រិាល
(ដើ�ះយការិ��ន�តយដើម្បីើលប្រកូម្បីូសូុមូ្បីឬខែហ៍សន)

□  20. ជា��ឺកនូ�ូ��កុសុ�ខុែសុន (fetal distress)

□  21. ជា��ឺPreeclampsia

□  22. ជា��Eclampsia

□  23. ដើ�ស�ៗ

រិ�វូចា�ុដើប្រកះយចាាប់ដើ�ិើម្បី                  ផ្ទៃ�ៃ                  ខែ�                  ឆិ្នាំា�

�នាគិត�ិកម្បីាូក់សូុម្បីកតប់្រតាទុ្ធកនវូប្របការិខែ�ល�ឹ��ៃ�ន�ាម្បីាន៖           　　�ៃាកឈ់ាាម្បី     　　ឈាដឺើ�ះ�     　　ឈាកឺ ាីល�ៃាក់ឈាាម្បី     　　រិម្បីលួប្រកដើ�ើ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �ាការិៈខែ�ល�ឹ��ៃ�ន�ផ្ទៃទ្ធដើទ្ធៀត                                                                      

                               ខំងសៀត្រូកះមសៀនាំះត្រូ�ូវប្តាំនាំក�់ត្រូ�ំសៀនាំៅ៍                       ផ្ទៃថាៃ                       ដែខ                       ឆ្នាំនំ �
                               (ពិសៀពិះះសូប្តារំ ហ៍៍�៍ី                      )

ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ� ១ :ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បី�នប្រគិប ់១៣ សុបិាាហ៍៍

��ីំហ៍៍ទីី ៨

កាំរពិិនាំិត្យយសៀ�ះយខៃ�នាំឯងម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ី

※សុូម្បី�នាគិត�ិកម្បីូាក់ប្រតូវខែតប�ដើ��ចា�នុចា�ា�ដើប្រកះម្បីន��ក�ណ្តាត់ប្រតា��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លប្រតូវ��ន�តយដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ដើ�ះយបាាន

ដើ��ដើល�ម្បីុននឹ�ទ្ធទ្ធួលការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីុនសុ�រិាល។
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ខំ���ំនាំអំំនាំពិត្យ៌�ំនាំកាំរណែ�នាំំ�អំប់់រំ�ុខ�ំពិរួចសៀហ៍ើយ �ូ�គួូ�ម្រាគួី�កាុ�ង      ។

□    1. ប្របការិប្រតួត��ន�តយម្បីនុសុ�រិាល (ទ្ធ��រ័ិទ្ធ� ២ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា�ដើន�)

□    2. ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា�����ការិ��ន�តយដើ�កសូុាប្រសិុដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
(ទ្ធ��រ័ិ ១៥ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅផ្ទៃ�ដើន�)

□    3. �ត៌ម្បីានទ្ធាកទ់្ធ�ន�ឹការិ�ិាចាប់ាារីិ
(ដើសុៀវដើភាៅសុ�ុភាា�ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១)

□    4. ដើសុវា��ន�តយរិកដើម្បីដើរិះគិដើ��សុប៍្រហ៍ើ�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�់

□    5. ការិ��ន�តយខែហ៍សនម្បីុនុសុ�រិាលន��ប្របាាកឧ់បតិម្បី

□    6. ចា�នុចាខែ�លប្រតវូ��ឹកិ��ការិរិសុដ់ើនៅក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□    7. រិដើបៀបដើ�ះ�ប្រសុាយដើនៅដើ�លម្បី�នប្រសុលួ�ៃ�នកិ��ក�ឡុ��ដើ�ល

□    8. ការិប្រគិបប់្រគិ�ទ្ធ��នន់��រិបប�ាហ៍ារិក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□    9. ការិឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិន���លវិបាាកក�ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□  10. សុញ្ហាាា�ាការិៈខែ�លប្រតវូដើទ្ធៅម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយជាាបនៃាន់

ត្រូប់ព័ិនាំធគ �ំពិំរ៉ាត្រូសីូរមំនាំផ្ទៃ�ៃសៀពិះះ៖ 0800-870-870

�ាំនាំ�ំពិសៀម្រាគួះ�ថ្នាុំកា់ពិីកាំរជាកា់�ំរី

1. ដើតើ�ំ��ម្បីានជាកប់ាារីិឬ�ត ់?
 　   ម្បីាន (សុមូ្បីដើម្បីើល ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� ទ្ធ��រ័ិ ៥១ ន��សុមូ្បីឈាបជ់ាកប់ាារីិ) 　　  　　　  �តដ់ើទ្ធ

2. ដើនៅក�ឡុ��ដើ�លម្បីយួ�ាទ្ធ�តយដើន� ដើនៅដើ�លខែ�ល�ំ��ដើនៅ�ៃ� ដើតើម្បីាន�ិក�ផ្ទៃទ្ធដើទ្ធៀតជាកប់ាារីិដើនៅម្បី�ុ�ំ��ឬ�ត ់?
 　   ម្បីាន (សុមូ្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅ�ប់រំិសុ�ុភាា�ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១ ន��សូុម្បីឲ្យយប្រកមុ្បីប្រគិសួុារិរិបស់ុ�ិកឈាបជ់ាកប់ាារីិ)  　    　   �តដ់ើទ្ធ

ហ៍តថដើល�ា�នាគិត�ិកម្បីាូក៖់                                                               　ហ៍តថដើល�ា�ិក�ៃ�៖                                                               

(សូុម្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុ
ភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�)

សុបាិាហ៍៍ទ្ធ� ៨ ការិ��ន�តយដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ផ្ទៃនការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិ

�ិកម្បីានសុ�នរួិឬការិបញ្ហាាា�ើ��ៃ�ចា�ស់ុរួិ�លប់្រគិដួើ�ទ្ធយ/ឆ្នាំមប/គិ�លានបុី�ឋយ�កាសុប្រម្បីាបក់ារិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើលើកដើន�
(ឧទ្ធាហ៍រិណ្តា៖៍ រិបប�ាហ៍ារិ ការិហ៍ាតប់្របាាណ្តា រិដើបៀបរិសុដ់ើនៅ បាារីិ ដើប្រគិឿ�ប្រសុវឹ� �ាហ៍ារិប�បនូ) សុមូ្បីកតប់្រតាដើនៅទ្ធ�ដើន�៖
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                               ខំងសៀត្រូកះមសៀនាំះត្រូ�ូវប្តាំនាំក�់ត្រូ�ំសៀនាំៅ៍                       ផ្ទៃថាៃ                       ដែខ                       ឆ្នាំនំ �
                               (ពិសៀពិះះសូប្តារំ ហ៍៍�៍ី                      )

ប់�ំំ�ជាំពិិសៀ��ពិីប់ុគួគលិកា�ុខំ�ិ�ំល

ប្របសុ�នដើបើ�ិកម្បីានការិហូ៍រិឈាាម្បីតាម្បីទ្ធើារិម្បីាសុកិ����ណ្តាាក់កាល��បូ�ផ្ទៃនការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�សុមូ្បីខែសុើ�រិកការិ�យាបាាលជាាបនៃាន់។

ការិ��ន�តយដើ�កសូុាប្រសិុដើលើកទ្ធ�ម្បីយួ (រិបាាយការិណ្តា�៍�ន�តយប្រតវូបាានប�ទ្ធភាជាបដ់ើនៅទ្ធ��រ័ិទ្ធ� ១២ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅដើន�)

�ាំនាំ�ំពិ���ំត្យ់រប់�់គួ�៌

សូប្តារំ ហ៍៍�ី៦�ល់់�ី៨ �ាចាដើ�ើ�ចា�ើាកដ់ើប���ូតាម្បីរិយៈដើ�កសូុាប្រសិុ។

កាំរអំប់់រំ�ុខ�ំពិនាំិងប់ញ្ហាាំណែ�នាំំ�៖

�ត័ម៌្បីានបញ្ហាឈបក់ារិជាកប់ាារីិ (ទ្ធ��រ័ិ ៥១ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅសុ�ុភាា�ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�)

ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា�សុប្រម្បីាបក់ារិ��ន�តយដើ�កសូុាប្រសិុសុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� (ទ្ធ��រ័ិ ១៥ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅផ្ទៃ�ដើន�) 

ជា���ឺ�ក�ដើណ្តាើត

ការិដើ�ើើដើរិះគិវិន�ចាេយ័ខែហ៍សន��ក�ដើណ្តាើតន��ការិឧបតថម្បីភ�ន 

ការិប្រគិបប់្រគិ��ិា�ជាកន់���ាលកុ់ល 

ដើកម�ប្រសុ�គិលឺែ�ចូាដើកម�ប្របសុុ 

ការិ�នយាក�ដើណ្តាើតម្បី�នប្រគិបខ់ែ�

វិ��ដើ�ះ�ប្រសុាយភាា�ម្បី�នប្រសុលួ��ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� 

ការិប្រគិបប់្រគិ�ទ្ធម្បីៃនន់��រិបប�ាហ៍ារិ��ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� 

ការិឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិ��ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ន���លវិបាាកផ្ទៃនការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� 

សុញ្ហាាាដើប្រគិះ��ិាកខ់ែ�លប្រតវូការិការិយកចា�តិទ្ធកុ�ាក�់ា�ដើវជាជសុាប្រសិុជាាបនៃាន ់

ជា��ឡុានសុមូ្បី�ាកខ់ែ�សប្រកវូាតស់ុវុតថ�ភាា�។

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�៖ ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ៖ ហ៍តថដើល�ា�នាគិត�ិកម្បីាូក៖់

ផ្ទៃថាៃពិិនិាំ�យផ្ទៃ�ៃសៀពិះះសៀល់ើកសៀត្រូកះយ              ផ្ទៃថាៃ              ដែខ              ឆ្នាំនំ �

កាំរពិិនាំិត្យយសៀ�ះយខៃ�នាំឯងម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ី

(សូុម្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុ
ភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�)

※ សុប្រម្បីាប់ប្របការិការិ�ប់រិំសុុ�ភាា�ន��ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា�
សុូម្បីដើសុើនQR codeដើនៅ�ា�សុិា�

ត្រូប់ព័ិនាំធគ �ំពិំរ៉ាត្រូសីូរមំនាំផ្ទៃ�ៃសៀពិះះ៖ 0800-870-870

��ីំហ៍៍ទីី ៨



19

MEMO

សុបាិាហ៍៍ទ្ធ� ៨ ការិ��ន�តយដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ផ្ទៃនការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិ
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                               ខំងសៀត្រូកះមសៀនាំះត្រូ�ូវប្តាំនាំក�់ត្រូ�ំសៀនាំៅ៍                       ផ្ទៃថាៃ                       ដែខ                       ឆ្នាំនំ �
                               (ពិសៀពិះះសូប្តារំ ហ៍៍�៍ី                      )

ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ� ២ :ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� ១៣ សុបិាាហ៍ន៍��ម្បី�នប្រគិប ់២៩ សុបិាាហ៍ផ៍្ទៃនការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
��ីំហ៍៍ទីី

ម្លៃ�ៃប់ួនាំ

កាំរពិិនាំិត្យយសៀ�ះយខៃ�នាំឯងម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ី

※សុូម្បី�នាគិត�ិកម្បីូាក់ប្រតូវខែតប�ដើ��ចា�នុចា�ា�ដើប្រកះម្បីន��ក�ណ្តាត់ប្រតា��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លប្រតូវ��ន�តយដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ដើ�ះយបាាន

ដើ��ដើល�ម្បីុននឹ�ទ្ធទ្ធួលការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីុនសុ�រិាល។

�ាំនាំ�ំពិសៀម្រាគួះ�ថ្នាុំកា់ពិីកាំរជាកា់�ំរី

1. ដើតើ�ំ��ម្បីានជាកប់ាារីិឬ�ត ់?
 　   ម្បីាន (សុមូ្បីដើម្បីើល ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� ទ្ធ��រ័ិ ៥១ ន��សុមូ្បីឈាបជ់ាកប់ាារីិ) 　　  　　　  �តដ់ើទ្ធ

2. ដើនៅក�ឡុ��ដើ�លម្បីយួ�ាទ្ធ�តយដើន� ដើនៅដើ�លខែ�ល�ំ��ដើនៅ�ៃ� ដើតើម្បីាន�ិក�ផ្ទៃទ្ធដើទ្ធៀតជាកប់ាារីិដើនៅម្បី�ុ�ំ��ឬ�ត ់?
 　   ម្បីាន (សុមូ្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅ�ប់រំិសុ�ុភាា�ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១ ន��សូុម្បីឲ្យយប្រកមុ្បីប្រគិសួុារិរិបស់ុ�ិកឈាបជ់ាកប់ាារីិ)  　    　   �តដ់ើទ្ធ

ខំ���ំនាំអំំនាំពិត្យ៌�ំនាំកាំរណែ�នាំំ�អំប់់រំ�ុខ�ំពិរួចសៀហ៍ើយ �ូ�គួូ�ម្រាគួី�កាុ�ង      ។

□    1. ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា�����ការិ��ន�តយដើ�កសូុាប្រសិុដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
(ទ្ធ��រ័ិ ១៥ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅផ្ទៃ�ដើន�)

□    2. �ត៌ម្បីានទ្ធាកទ់្ធ�ន�ឹការិ�ិាចាប់ាារីិ
(ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�សុប្រម្បីាប់ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១)

□    3. ការិប�ើាការិដើកើតម្បីនុខែ�  ការិ�ដើ�ះ�ខែ�លម្បីានហ៍ាន�ភាយ័�ពសុ់�

□    4. ចា�នុចាខែ�លប្រតវូ��ឹកិ��ការិរិសុដ់ើនៅក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�់

□    5. រិដើបៀបដើ�ះ�ប្រសុាយដើនៅដើ�លម្បី�នប្រសុលួ�ៃ�នកិ��ក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□    6. ការិប្រគិប់ប្រគិ�ទ្ធ��នន់��រិបប�ាហ៍ារិក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□    7. ការិឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិន���លវិបាាកក�ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□    8. សុញ្ហាាា�ាការិៈខែ�លប្រតវូដើទ្ធៅម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយជាាបនៃាន់

□    9. ការិដើ�ើើល�ហ៍ាត់ប្របាាណ្តាម្បីនុសុ�រិាល

□  10. ការិចា�ញឹូ្ហាម្បីប�ដើបាៅដើ�ះយទ្ធកឹដើ�ះ�មិ្បីាយ

□  11. ខែសុើ�យល�់���ការិ�ើ�ឈាាម្បី��ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
(ទ្ធ��រ័ិ ២៦ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា�ដើន�)

□  12. ខែសុើ�យល�់���ជា��ទឺ្ធកឹដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
(ទ្ធ��រ័ិ ២៨ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅដើន�)

(សូុម្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុ
ភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�)

ណែទី�ាូណែ�ាម្រាត្យអំំរ�ម�៍

1. ម្បីយួខែ�កនៃ�ម្បីកដើន� ដើតើឧសុសាហ៍ម៍្បីាន�ារិម្បីមណ្តាម៍្បី�នសុបីាយចា�តិ
ប្រសុ�ាបប់្រសុដើ�ះនឬម្បីាន�ារិម្បីមណ្តារំ៍ិ�ានដើ�ះយគិ�ត�ាគិមានសុ�្មឹ្បីដើទ្ធៅដើ�ល�នាគិតខែ�រិឬដើទ្ធ ?　  　  　ចាាសុ　　　�តដ់ើទ្ធ

2. ម្បីយួខែ�កនៃ�ម្បីកដើន�ដើតើឧសុសាហ៍ម៍្បីាន�ារិម្បីមណ្តា�៍ាគិមានចា�ណូ្តាលចា�តិដើលើដើរិឿ�រូិាវឬវតថ�នានា
ឬគិមាន�ារិម្បីមណ្តារី៍ិករិាយដើនៅដើ�លដើ�ើើការិ�ារិខែ�រិឬដើទ្ធ ?　　　　　　　　　  　  　　　   ចាាសុ　　　�តដ់ើទ្ធ

(សុម្បីគាល៖់ ប្របសុ�នដើបើសុ�នរួិទ្ធា����រិ�ា�ដើប្រកះម្បីដើកើតម្បីានដើឡុើ�ដើលើរិបូ�ិក សុមូ្បីខែណ្តានា��ិកជាា�ៃា��ដើ�ះយប្របាាប�់ល�ិ់ក�ៃ�រិបសុ�ិ់កឬខែសុើ�រិកជា�នយួ��ប្រគិដូើ�ទ្ធយ។)

�ិកម្បីានសុ�នរួិឬការិបញ្ហាាា�ើ��ៃ�ចា�ស់ុរួិ�លប់្រគិដួើ�ទ្ធយ/ឆ្នាំមប/គិ�លានបុី�ឋយ�កាសុប្រម្បីាបក់ារិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើលើកដើន�
(ឧទ្ធាហ៍រិណ្តា៖៍ រិបប�ាហ៍ារិ ការិហ៍ាតប់្របាាណ្តា រិដើបៀបរិសុដ់ើនៅ បាារីិ ដើប្រគិឿ�ប្រសុវឹ� �ាហ៍ារិប�បនូ) សុមូ្បីកតប់្រតាដើនៅទ្ធ�ដើន�៖

ហ៍តថដើល�ា�នាគិត�ិកម្បីាូក៖់                                                               　ហ៍តថដើល�ា�ិក�ៃ�៖                                                               

�នាគិត�ិកម្បីាូក់សូុម្បីកតប់្រតាទុ្ធកនវូប្របការិខែ�ល�ឹ��ៃ�ន�ាម្បីាន៖           　　�ៃាកឈ់ាាម្បី     　　ឈាដឺើ�ះ�     　　ឈាកឺ ាីល�ៃាក់ឈាាម្បី     　　រិម្បីលួប្រកដើ�ើ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �ាការិៈខែ�ល�ឹ��ៃ�ន�ផ្ទៃទ្ធដើទ្ធៀត                                                                      
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ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�៖ ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ៖ ហ៍តថដើល�ា�នាគិត�ិកម្បីាូក៖់

ផ្ទៃថាៃពិិនិាំ�យផ្ទៃ�ៃសៀពិះះសៀល់ើកសៀត្រូកះយ              ផ្ទៃថាៃ              ដែខ              ឆ្នាំនំ �ត្រូប់ព័ិនាំធគ �ំពិំរ៉ាត្រូសីូរមំនាំផ្ទៃ�ៃសៀពិះះ៖ 0800-870-870

ខំងសៀត្រូកះមសៀនាំះត្រូ�ូវប្តាំនាំក�់ត្រូ�ំសៀនាំៅ៍                       ផ្ទៃថាៃ                       ដែខ                       ឆ្នាំនំ �　(ពិសៀពិះះសូប្តារំ ហ៍៍�៍ី                      )

សៀ�ចកាីីអំប់់រំ�ុខ�ំពិនាំិងម្រាប់កាំរណែ�នាំំ�

□  ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា�����ការិ��ន�តយដើ�កសូុាប្រសិុដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
(ទ្ធ��រ័ិ ១៥ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា�ដើន�)

□  �តម៌្បីានទ្ធាកទ់្ធ�ន�ឹការិ�ិាចាប់ាារីិ
(ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�សុប្រម្បីាប់ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១)

□  ការិប�ើាការិដើកើតម្បីនុខែ�  ការិ�ដើ�ះ�ខែ�លម្បីានហ៍ាន�ភាយ័�ពសុ់

□  ចា�នុចាខែ�លប្រតវូ��ឹកិ��ការិរិសុដ់ើនៅក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□  រិដើបៀបដើ�ះ�ប្រសុាយដើនៅដើ�លម្បី�នប្រសុលួ�ៃ�នកិ��ក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□  ការិប្រគិបប់្រគិ�ទ្ធ��នន់��រិបប�ាហ៍ារិក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□  ការិឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិន���លវិបាាកក�ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□  សុញ្ហាាា�ាការិៈខែ�លប្រតវូដើទ្ធៅម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយជាាបនៃាន់

□  ការិដើ�ើើល�ហ៍ាតប់្របាាណ្តាម្បីនុសុ�រិាល

□  ការិចា�ញឹូ្ហាម្បីប�ដើបាៅដើ�ះយទ្ធកឹដើ�ះ�មិ្បីាយ

□  សុមូ្បី�ាកខ់ែ�សប្រកវូាតស់ុវុតថ�ភាា�ដើនៅដើ�លខែ�លជា��រិ�យនិ

□  ខែសុើ�យល�់���ការិ�ើ�ឈាាម្បី��ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
(ទ្ធ��រ័ិ ២៦ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា�ដើន�)

□  ខែសុើ�យល�់���ជា��ទឺ្ធកឹដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�
(ទ្ធ��រ័ិ ២៨ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅដើន�)

កាំរពិិនាំិត្យយសៀ�ះយខៃ�នាំឯងម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ី

សុបាិាហ៍៍ទ្ធ�ផ្ទៃម្បីភបួន ការិ��ន�តយដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ផ្ទៃនការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិ

លទីធ�លពិិនាំិត្យយ�ុនាំ��រំល

ម្បី�នម្បីានរិកដើ�ើ�ភាា�ម្បី�នប្របប្រកត�

ប្របការិប្រតវូយកចា�តិទ្ធកុ�ាកឬ់ម្បី�នប្របប្រកត�៖

1.                                         □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

2.                                         □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

3.                                         □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

4.                                          □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

សៀវជាជប់�ិិត្យនាំិងគួិលំនាំុប់�ាំយិកាំកាំរ រំលឹកាជាំពិិសៀ��

ដើតើម្បីានការិ��ន�តយរិកទ្ធកឹដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�លម្បីានគិភា�៌� ២៤ ដើទ្ធៅ ២៨ សុបិាាហ៍ខ៍ែ�រិរឺិដើទ្ធ ?
(លទ្ធធ�លផ្ទៃនការិ��ន�តយប្រតវូបាានកតប់្រតាដើនៅទ្ធ��រ័ិទ្ធ� ៨ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅផ្ទៃ�ដើន�)

ដើតើម្បីានការិដើ�ើើដើតសិុ����ការិ�ើ�ឈាាម្បីចា�ដើ�ះ�   ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ចាាប�់� ២៤ ដើទ្ធៅ ២៨ សុបិាាហ៍ខ៍ែ�រិឬដើទ្ធ ?
(លទ្ធធ�លផ្ទៃនការិ��ន�តយប្រតវូបាានកតប់្រតាដើនៅទ្ធ��័រិទ្ធ� ៨ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅផ្ទៃ�ដើន�)

វគិគ�បរំ់ិម្បីនុសុប្រម្បីាលកនូ។

�ាំនាំ�ំពិ���ំត្យ់រប់�់គួ�៌

សូប្តារំ ហ៍៍�ី 21~24
រិនធប្រចាម្បី�ុរិបសុទ់្ធារិកន�ឹដើបើកដើហ៍ើយចាាបដ់ើ�ិើម្បីដើ�ើើល�ហ៍ាត�់ក�ដើ�ាើម្បី។
ក�៏ាចាលសឺុ�ដើល�បាានខែ�រិ�ដូើចិា��ំ���ាចាន�យាយជាាម្បីយួគិាតប់ាាន។

※ ប្របសុ�នដើបើម្បីានសុិាម្បីរិបួសុខែ�លម្បី�ន�ឹ���
ម្បីូលដើហ៍តុឬ�ាចានឹ�បណ្តាាាលម្បីក����ដើ�ើហ៍��សា
កិ��ប្រគិួសុារិឬដើរិឿ�រិូាវនាៗ សុូម្បីរិាយការិណ្តា៍ដើទ្ធៅតាម្បី
ការិចាីាប់ក�ណ្តាត់   រិួចាប�ដើ�� តារិា�វាយតផ្ទៃម្បីៃភាា�
ដើប្រគិះ��ិាក់�� ដើ�ើហ៍��សា ផ្ទៃនទ្ធ�នាក់ទ្ធ�ន�ជា�តសុិ�ទ្ធធ
ផ្ទៃតវូាន់(តារិា�TIPVDA)

(សូុម្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុ
ភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�)

※ សុប្រម្បីាប់ប្របការិការិ�ប់រិំសុុ�ភាា�ន��ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា�
សុូម្បីដើសុើនQR codeដើនៅ�ា�សុិា�
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                               ខំងសៀត្រូកះមសៀនាំះត្រូ�ូវប្តាំនាំក�់ត្រូ�ំសៀនាំៅ៍                       ផ្ទៃថាៃ                       ដែខ                       ឆ្នាំនំ �
                               (ពិសៀពិះះសូប្តារំ ហ៍៍�៍ី                      )

ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ� ៣៖ ម្បីានរិយៈដើ�លដើប្រចាើនជាា� ២៩ សុបិាាហ៍ផ៍្ទៃនការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� 

កាំរពិិនាំិត្យយសៀ�ះយខៃ�នាំឯងម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ី

※សុូម្បី�នាគិត�ិកម្បីូាក់ប្រតូវខែតប�ដើ��ចា�នុចា�ា�ដើប្រកះម្បីន��ក�ណ្តាត់ប្រតា��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លប្រតូវ��ន�តយដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ដើ�ះយបាាន

ដើ��ដើល�ម្បីុននឹ�ទ្ធទ្ធួលការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីុនសុ�រិាល។

�ាំនាំ�ំពិសៀម្រាគួះ�ថ្នាុំកា់ពិីកាំរជាកា់�ំរី

1. ដើតើ�ំ��ម្បីានជាកប់ាារីិឬ�ត ់?
 　   ម្បីាន (សុមូ្បីដើម្បីើល ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� ទ្ធ��រ័ិ ៥១ ន��សុមូ្បីឈាបជ់ាកប់ាារីិ) 　　  　　　  �តដ់ើទ្ធ

2. ដើនៅក�ឡុ��ដើ�លម្បីយួ�ាទ្ធ�តយដើន� ដើនៅដើ�លខែ�ល�ំ��ដើនៅ�ៃ� ដើតើម្បីាន�ិក�ផ្ទៃទ្ធដើទ្ធៀតជាកប់ាារីិដើនៅម្បី�ុ�ំ��ឬ�ត ់?
 　   ម្បីាន (សុមូ្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅ�ប់រំិសុ�ុភាា�ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១ ន��សូុម្បីឲ្យយប្រកមុ្បីប្រគិសួុារិរិបស់ុ�ិកឈាបជ់ាកប់ាារីិ)  　    　   �តដ់ើទ្ធ

ខំ���ំនាំអំំនាំពិត្យ៌�ំនាំកាំរណែ�នាំំ�អំប់់រំ�ុខ�ំពិរួចសៀហ៍ើយ �ូ�គួូ�ម្រាគួី�កាុ�ង      ។

□    1. �ត៌ម្បីានទ្ធាកទ់្ធ�ន�ឹការិ�ិាចាប់ាារីិ
(ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�សុប្រម្បីាប់ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១)

□    2. ការិប�ើាការិដើកើតម្បីនុខែ�  ការិ�ដើ�ះ�ខែ�លម្បីានហ៍ាន�ភាយ័�ពសុ់

□    3. ការិប្រគិបប់្រគិ�ទ្ធ��នន់��រិបប�ាហ៍ារិក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□    4. ការិឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិន���លវិបាាកក�ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□    5. សុញ្ហាាា�ាការិៈខែ�លប្រតវូដើទ្ធៅម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយជាាបនៃាន

□    6. សុគាល់��ជា��បឺាាកទ់្ធកឹចា�តិដើប្រកះយសុ�រិាល

□    7. ការិដើ�ើើល�ហ៍ាត់ប្របាាណ្តាម្បីនុសុ�រិាល

□    8. ចា�ញឹូ្ហាម្បីប�ដើបាៅដើ�ះយទ្ធកឹដើ�ះ�មិ្បីាយ

□    9. ការិប្របុ�ដើប្របៀបវតថ�ដើប្របើប្របាាសុម់្បីនុសុ�រិាល

(សូុម្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុ
ភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�)

ណែទី�ាូណែ�ាម្រាត្យអំំរ�ម�៍

1. ម្បីយួខែ�កនៃ�ម្បីកដើន� ដើតើឧសុសាហ៍ម៍្បីាន�ារិម្បីមណ្តាម៍្បី�នសុបីាយចា�តិ
ប្រសុ�ាបប់្រសុដើ�ះនឬម្បីាន�ារិម្បីមណ្តារំ៍ិ�ានដើ�ះយគិ�ត�ាគិមានសុ�្មឹ្បីដើទ្ធៅដើ�ល�នាគិតខែ�រិឬដើទ្ធ ?　  　  　ចាាសុ　　　�តដ់ើទ្ធ

2. ម្បីយួខែ�កនៃ�ម្បីកដើន�ដើតើឧសុសាហ៍ម៍្បីាន�ារិម្បីមណ្តា�៍ាគិមានចា�ណូ្តាលចា�តិដើលើដើរិឿ�រូិាវឬវតថ�នានា
ឬគិមាន�ារិម្បីមណ្តារី៍ិករិាយដើនៅដើ�លដើ�ើើការិ�ារិខែ�រិឬដើទ្ធ ?　　　　　　　　　  　  　　　   ចាាសុ　　　�តដ់ើទ្ធ

(សុម្បីគាល៖់ ប្របសុ�នដើបើសុ�នរួិទ្ធា����រិ�ា�ដើប្រកះម្បីដើកើតម្បីានដើឡុើ�ដើលើរិបូ�ិក សុមូ្បីខែណ្តានា��ិកជាា�ៃា��ដើ�ះយប្របាាប�់ល�ិ់ក�ៃ�រិបសុ�ិ់កឬខែសុើ�រិកជា�នយួ��ប្រគិដូើ�ទ្ធយ។)

�ិកម្បីានសុ�នរួិឬការិបញ្ហាាា�ើ��ៃ�ចា�ស់ុរួិ�លប់្រគិដួើ�ទ្ធយ/ឆ្នាំមប/គិ�លានបុី�ឋយ�កាសុប្រម្បីាបក់ារិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើលើកដើន�
(ឧទ្ធាហ៍រិណ្តា៖៍ រិបប�ាហ៍ារិ ការិហ៍ាតប់្របាាណ្តា រិដើបៀបរិសុដ់ើនៅ បាារីិ ដើប្រគិឿ�ប្រសុវឹ� �ាហ៍ារិប�បនូ) សុមូ្បីកតប់្រតាដើនៅទ្ធ�ដើន�៖

ហ៍តថដើល�ា�នាគិត�ិកម្បីាូក៖់                                                               　ហ៍តថដើល�ា�ិក�ៃ�៖                                                               

��ីំហ៍៍ទីី
៣០

�នាគិត�ិកម្បីាូក់សូុម្បីកតប់្រតាទុ្ធកនវូប្របការិខែ�ល�ឹ��ៃ�ន�ាម្បីាន៖           　　�ៃាកឈ់ាាម្បី     　　ឈាដឺើ�ះ�     　　ឈាកឺ ាីល�ៃាក់ឈាាម្បី     　　រិម្បីលួប្រកដើ�ើ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �ាការិៈខែ�ល�ឹ��ៃ�ន�ផ្ទៃទ្ធដើទ្ធៀត                                                                      



23សុបាិាហ៍៍ទ្ធ�៣០ ការិ��ន�តយដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ផ្ទៃនការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិ

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�៖ ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ៖ ហ៍តថដើល�ា�នាគិត�ិកម្បីាូក៖់

ផ្ទៃថាៃពិិនិាំ�យផ្ទៃ�ៃសៀពិះះសៀល់ើកសៀត្រូកះយ              ផ្ទៃថាៃ              ដែខ              ឆ្នាំនំ �ត្រូប់ព័ិនាំធគ �ំពិំរ៉ាត្រូសីូរមំនាំផ្ទៃ�ៃសៀពិះះ៖ 0800-870-870

ខំងសៀត្រូកះមសៀនាំះត្រូ�ូវប្តាំនាំក�់ត្រូ�ំសៀនាំៅ៍                       ផ្ទៃថាៃ                       ដែខ                       ឆ្នាំនំ �　(ពិសៀពិះះសូប្តារំ ហ៍៍�៍ី                      )

សៀ�ចកាីីអំប់់រំ�ុខ�ំពិនាំិងម្រាប់កាំរណែ�នាំំ�

□  �តម៌្បីានទ្ធាកទ់្ធ�ន�ឹការិ�ិាចាប់ាារីិ 
(ដើសុៀវដើភាៅ�ប់រំិសុ�ុភាា�ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១)

□  ការិប�ើាការិដើកើតម្បីនុខែ�  ការិ�ដើ�ះ�ខែ�លម្បីានហ៍ាន�ភាយ័�ពសុ់

□  រិដើបៀបដើ�ះ�ប្រសុាយដើនៅដើ�លម្បី�នប្រសុលួ�ៃ�នកិ��ក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□  ការិប្រគិបប់្រគិ�ទ្ធ��នន់��រិបប�ាហ៍ារិក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□  ការិឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិន���លវិបាាកក�ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□  សុញ្ហាាា�ាការិៈខែ�លប្រតវូដើទ្ធៅម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយជាាបនៃាន់

□  សុគាល�់�ជា��បឺាាក់ទ្ធកឹចា�តិដើប្រកះយសុ�រិាល

□  ការិដើ�ើើល�ហ៍ាតប់្របាាណ្តាម្បីនុសុ�រិាល

□  ចា�ញឹូ្ហាម្បីប�ដើបាៅដើ�ះយទ្ធកឹដើ�ះ�មិ្បីាយ

□  ការិប្រប�ុដើប្របៀបវតថ�ដើប្របើប្របាាសុម់្បីនុសុ�រិាល

□  សូុម្បី�ាកខ់ែ�សប្រកវូាត់សុវុតថ�ភាា�ដើនៅដើ�លខែ�លជា��រិ�យនិ

□  ការិជាាវដើកៅ��សុវុតថ�ភាា�កិ��រិ�យនិសុ�រិាបទ់្ធារិក

កាំរពិិនាំិត្យយសៀ�ះយខៃ�នាំឯងម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ី

លទីធ�លពិិនាំិត្យយ�ុនាំ��រំល

ម្បី�នម្បីានរិកដើ�ើ�ភាា�ម្បី�នប្របប្រកត�

ប្របការិប្រតវូយកចា�តិទ្ធកុ�ាកឬ់ម្បី�នប្របប្រកត�៖

1.                                         □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

2.                                         □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

3.                                         □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

4.                                          □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

សៀវជាជប់�ិិត្យនាំិងគួិលំនាំុប់�ាំយិកាំ�ីល់��ប់ូនាំមំនាំជាំពិិសៀ��៖

ដើនៅដើ�លដើន�សុមូ្បីបញ្ហាជាក�់ាដើតើក ាីលរិបសុទ់្ធារិកក���ុប្របឈាម្បីម្បី�ុន�ឹការិ�ៃាកច់ា�ុ។

ដើតើ�ិក�ៃាបប់ាាន��ន�តយរិកដើម្បីដើរិះគិដើ��សុដ៍ើ�ះយឥតគិ�តផ្ទៃ�ៃ�លប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើទ្ធ ?
ដើបើម្បី�ន�ដូើចិាះ�ដើទ្ធ�ិក�ាចាទ្ធាកទ់្ធ�សុថាបន័ដើវជាជសុាប្រសិុរិបសុ�ិ់កសុប្រម្បីាបដ់ើសុវាកម្បីម��ន�តយដើ�ះយឥតគិ�តផ្ទៃ�ៃ។

សុមូ្បីខែណ្តានា�ឲ្យយទ្ធទ្ធលួការិ��ន�តយដើ�កសូុាប្រសិុដើលើកទ្ធ� ៣ បនៃាប�់�សុបិាាហ៍ទ៍្ធ� ៣២ ។
(ក�ណ្តាតប់្រតា��ន�តយប្រតវូបាានប�ទ្ធភាជាបដ់ើនៅទ្ធ��រ័ិទ្ធ� ១៤ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅផ្ទៃ�ដើន�)

�ាំនាំ�ំពិលូត្យលំ�់រប់�់គួ�៌

សូប្តារំ ហ៍៍�ី 29~32

ខែសុីកម្បី�នសុវូប្រជា�ួ ប្រកចាកចាាបដ់ើ�ិើម្បី��ុ ប្រតបកខែភិាក�ាចាដើបើកបាាន ចាលនារិបសុគ់ិភាក៌ានខ់ែត�ៃា��។
ផ្ទៃ�ន��ដើជាើ�រិបសុទ់្ធារិកកានខ់ែតម្បីានកម្បីៃ�ា�ដើហ៍ើយដើហ៍ើយ�កួដើគិខែត�ខែត�ាលន់��ទ្ធាតច់ាលូដើ�ះ��ិកម្បីាូក។់
ដើលើសុ��ដើន�ដើទ្ធៀតទ្ធារិកគិបឺ្របខែហ៍លជាាកីាលសុម្បីយ��ចា�ុដើប្រកះម្បីដើហ៍ើយ។

※ ប្របសុ�នដើបើម្បីានសុិាម្បីរិបួសុខែ�លម្បី�ន�ឹ���
ម្បីូលដើហ៍តុឬ�ាចានឹ�បណ្តាាាលម្បីក����ដើ�ើហ៍��សា
កិ��ប្រគិួសុារិឬដើរិឿ�រិូាវនាៗ សុូម្បីរិាយការិណ្តា៍ដើទ្ធៅតាម្បី
ការិចាីាប់ក�ណ្តាត់   រិួចាប�ដើ�� តារិា�វាយតផ្ទៃម្បីៃភាា�
ដើប្រគិះ��ិាក់�� ដើ�ើហ៍��សា ផ្ទៃនទ្ធ�នាក់ទ្ធ�ន�ជា�តសុិ�ទ្ធធ
ផ្ទៃតវូាន់(តារិា�TIPVDA)

(សូុម្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុ
ភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�)

※ សុប្រម្បីាប់ប្របការិការិ�ប់រិំសុុ�ភាា�ន��ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា�
សុូម្បីដើសុើនQR codeដើនៅ�ា�សុិា�
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                               ខំងសៀត្រូកះមសៀនាំះត្រូ�ូវប្តាំនាំក�់ត្រូ�ំសៀនាំៅ៍                       ផ្ទៃថាៃ                       ដែខ                       ឆ្នាំនំ �
                               (ពិសៀពិះះសូប្តារំ ហ៍៍�៍ី                      )

ប្រត�ម្បីាសុទ្ធ�៣:ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើលើសុ�� ២៩ សុបិាាហ៍៍

កាំរពិិនាំិត្យយសៀ�ះយខៃ�នាំឯងម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ី

※សុូម្បី�នាគិត�ិកម្បីូាក់ប្រតូវខែតប�ដើ��ចា�នុចា�ា�ដើប្រកះម្បីន��ក�ណ្តាត់ប្រតា��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លប្រតូវ��ន�តយដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ដើ�ះយបាាន

ដើ��ដើល�ម្បីុននឹ�ទ្ធទ្ធួលការិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បីុនសុ�រិាល។

��ីំហ៍៍ទីី
៣៧

�ាំនាំ�ំពិសៀម្រាគួះ�ថ្នាុំកា់ពិីកាំរជាកា់�ំរី

1. ដើតើ�ំ��ម្បីានជាកប់ាារីិឬ�ត ់?
 　   ម្បីាន (សុមូ្បីដើម្បីើល ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ� ទ្ធ��រ័ិ ៥១ ន��សុមូ្បីឈាបជ់ាកប់ាារីិ) 　　  　　　  �តដ់ើទ្ធ

2. ដើនៅក�ឡុ��ដើ�លម្បីយួ�ាទ្ធ�តយដើន� ដើនៅដើ�លខែ�ល�ំ��ដើនៅ�ៃ� ដើតើម្បីាន�ិក�ផ្ទៃទ្ធដើទ្ធៀតជាកប់ាារីិដើនៅម្បី�ុ�ំ��ឬ�ត ់?
 　   ម្បីាន (សុមូ្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅ�ប់រំិសុ�ុភាា�ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១ ន��សូុម្បីឲ្យយប្រកមុ្បីប្រគិសួុារិរិបស់ុ�ិកឈាបជ់ាកប់ាារីិ)  　    　   �តដ់ើទ្ធ

ខំ���ំនាំអំំនាំពិត្យ៌�ំនាំកាំរណែ�នាំំ�អំប់់រំ�ុខ�ំពិរួចសៀហ៍ើយ �ូ�គួូ�ម្រាគួី�កាុ�ង      ។

□    1. �ត៌ម្បីានទ្ធាកទ់្ធ�ន�ឹការិ�ិាចាប់ាារីិ
(ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�សុប្រម្បីាប់ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១)

□    2. ដើសុចាកិ�ខែណ្តាន�ាដើលើការិ��ន�តយដើម្បីដើរិះគិGBSដើលើប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□    3. ការិប�ើាការិដើកើតម្បីនុខែ�  ការិ�ដើ�ះ�ខែ�លម្បីានហ៍ាន�ភាយ័�ពសុ់

□    4. ការិប្រគិប់ប្រគិ�ទ្ធ��នន់��រិបប�ាហ៍ារិក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□    5. ការិឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិន���លវិបាាកក�ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□    6. សុញ្ហាាា�ាការិៈខែ�លប្រតវូដើទ្ធៅម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយជាាបនៃាន់

□    7. សុគាល់��ជា��បឺាាកទ់្ធកឹចា�តិដើប្រកះយសុ�រិាល

□    8. ការិដើ�ើើល�ហ៍ាត់ប្របាាណ្តាម្បីនុសុ�រិាល

□    9. ការិដើ�ើើដើតសិុ��ន�តយដើលើទ្ធារិកដើទ្ធើបន�ឹដើកើត

□  10. ចា�ញឹូ្ហាម្បីប�ដើបាៅដើ�ះយទ្ធកឹដើ�ះ�មិ្បីាយ

□  11. ការិប្របុ�ដើប្របៀបវតថ�ដើប្របើប្របាាសុម់្បីនុសុ�រិាល

□  12. សុគាល់��រិដើបៀបប្របសុតូ

(សូុម្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុ
ភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�)

ណែទី�ាូណែ�ាម្រាត្យអំំរ�ម�៍

1. ម្បីយួខែ�កនៃ�ម្បីកដើន� ដើតើឧសុសាហ៍ម៍្បីាន�ារិម្បីមណ្តាម៍្បី�នសុបីាយចា�តិ
ប្រសុ�ាបប់្រសុដើ�ះនឬម្បីាន�ារិម្បីមណ្តារំ៍ិ�ានដើ�ះយគិ�ត�ាគិមានសុ�្មឹ្បីដើទ្ធៅដើ�ល�នាគិតខែ�រិឬដើទ្ធ ?　  　  　ចាាសុ　　　�តដ់ើទ្ធ

2. ម្បីយួខែ�កនៃ�ម្បីកដើន�ដើតើឧសុសាហ៍ម៍្បីាន�ារិម្បីមណ្តា�៍ាគិមានចា�ណូ្តាលចា�តិដើលើដើរិឿ�រូិាវឬវតថ�នានា
ឬគិមាន�ារិម្បីមណ្តារី៍ិករិាយដើនៅដើ�លដើ�ើើការិ�ារិខែ�រិឬដើទ្ធ ?　　　　　　　　　  　  　　　   ចាាសុ　　　�តដ់ើទ្ធ

(សុម្បីគាល៖់ ប្របសុ�នដើបើសុ�នរួិទ្ធា����រិ�ា�ដើប្រកះម្បីដើកើតម្បីានដើឡុើ�ដើលើរិបូ�ិក សុមូ្បីខែណ្តានា��ិកជាា�ៃា��ដើ�ះយប្របាាប�់ល�ិ់ក�ៃ�រិបសុ�ិ់កឬខែសុើ�រិកជា�នយួ��ប្រគិដូើ�ទ្ធយ។)

�ិកម្បីានសុ�នរួិឬការិបញ្ហាាា�ើ��ៃ�ចា�ស់ុរួិ�លប់្រគិដួើ�ទ្ធយ/ឆ្នាំមប/គិ�លានបុី�ឋយ�កាសុប្រម្បីាបក់ារិ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើលើកដើន�
(ឧទ្ធាហ៍រិណ្តា៖៍ រិបប�ាហ៍ារិ ការិហ៍ាតប់្របាាណ្តា រិដើបៀបរិសុដ់ើនៅ បាារីិ ដើប្រគិឿ�ប្រសុវឹ� �ាហ៍ារិប�បនូ) សុមូ្បីកតប់្រតាដើនៅទ្ធ�ដើន�៖

ហ៍តថដើល�ា�នាគិត�ិកម្បីាូក៖់                                                               　ហ៍តថដើល�ា�ិក�ៃ�៖                                                               

�នាគិត�ិកម្បីាូក់សូុម្បីកតប់្រតាទុ្ធកនវូប្របការិខែ�ល�ឹ��ៃ�ន�ាម្បីាន៖           　　�ៃាកឈ់ាាម្បី     　　ឈាដឺើ�ះ�     　　ឈាកឺ ាីល�ៃាក់ឈាាម្បី     　　រិម្បីលួប្រកដើ�ើ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �ាការិៈខែ�ល�ឹ��ៃ�ន�ផ្ទៃទ្ធដើទ្ធៀត                                                                      



25សុបាិាហ៍៍ទ្ធ�៣៧ ការិ��ន�តយដើ�ះយ�ៃ�នឯ�ផ្ទៃនការិ��ន�តយដើ�កូសុាប្រសុិ

ម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយ��ន�តយផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�៖ ហ៍តថដើល�ា�ិក��ន�តយ៖ ហ៍តថដើល�ា�នាគិត�ិកម្បីាូក៖់

ផ្ទៃថាៃពិិនិាំ�យផ្ទៃ�ៃសៀពិះះសៀល់ើកសៀត្រូកះយ              ផ្ទៃថាៃ              ដែខ              ឆ្នាំនំ �ត្រូប់ព័ិនាំធគ �ំពិំរ៉ាត្រូសីូរមំនាំផ្ទៃ�ៃសៀពិះះ៖ 0800-870-870

ខំងសៀត្រូកះមសៀនាំះត្រូ�ូវប្តាំនាំក�់ត្រូ�ំសៀនាំៅ៍                       ផ្ទៃថាៃ                       ដែខ                       ឆ្នាំនំ �　(ពិសៀពិះះសូប្តារំ ហ៍៍�៍ី                      )

សៀ�ចកាីីអំប់់រំ�ុខ�ំពិនាំិងម្រាប់កាំរណែ�នាំំ�

□  �តម៌្បីានទ្ធាកទ់្ធ�ន�ឹការិ�ិាចាប់ាារីិ
(ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុភាា�សុប្រម្បីាប់ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ទ្ធ��័រិ ៥១)

□  ដើសុចាកិ�ខែណ្តាន�ាដើលើការិ��ន�តយដើម្បីដើរិះគិGBSដើលើប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□  ការិប្រគិបប់្រគិ�ទ្ធ��នន់��រិបប�ាហ៍ារិក�ឡុ��ដើ�ល�ដើ�ះ�

□  ការិឆ្នាំៃ�ដើម្បីដើរិះគិន���លវិបាាកក�ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�

□  សុញ្ហាាា�ាការិៈខែ�លប្រតវូដើទ្ធៅម្បីនៃ�រិដើ�ទ្ធយជាាបនៃាន់

□  សុគាល�់�ជា��បឺាាក់ទ្ធកឹចា�តិដើប្រកះយសុ�រិាល

□  ការិដើ�ើើល�ហ៍ាតប់្របាាណ្តាម្បីនុសុ�រិាល

□  ការិដើ�ើើដើតសិុ��ន�តយដើលើទ្ធារិកដើទ្ធើបន�ឹដើកើត

□  ចា�ញឹូ្ហាម្បីសុគាល�់�ប�ដើបាៅដើ�ះយទ្ធកឹដើ�ះ�មិ្បីាយ

□  ការិប្រប�ុដើប្របៀបវតថ�ដើប្របើប្របាាសុម់្បីនុសុ�រិាល

□  សុគាល�់�រិដើបៀបប្របសុតូ

□  ដើប្រតៀម្បី�ៃ�នន��ការិឈាចឺាាប់នាដើ�លសុប្រម្បីាល

□  ម្បីជាឈម្បីណ្តាឌលដើវជាជសុាប្រសិុម្បី�តិភាា�ម្បីាតាន��ទ្ធារិក

□  សុមូ្បី�ាកខ់ែ�សប្រកវូាតស់ុវុតថ�ភាា�ដើនៅដើ�លខែ�លជា��រិ�យនិ

កាំរពិិនាំិត្យយសៀ�ះយខៃ�នាំឯងម្លៃនាំកាំរពិិនាំិត្យយសៀអំកាូ�ំម្រា�ី

លទីធ�លពិិនាំិត្យយ�ុនាំ��រំល

ម្បី�នម្បីានរិកដើ�ើ�ភាា�ម្បី�នប្របប្រកត�

ប្របការិប្រតវូយកចា�តិទ្ធកុ�ាកឬ់ម្បី�នប្របប្រកត�៖

1.                                         □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

2.                                         □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

3.                                         □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

4.                                          □ ប្រតវូបនិតាម្បី�ាន   □ ប្រតវូបញូ្ហា�នបនិ

ប់�ំំ�ជាំពិិសៀ��ពិីប់ុគួគលិកា�ុខំ�ិ�ំល

ប្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ��ាចាប្រតវូបាានដើគិដើតសិុរិកដើម្បីើលជា��Sឺtreptococcusកិ��រិយៈដើ�ល ៣៥ ដើទ្ធៅ ៣៧ សុបិាាហ៍។៍
(លទ្ធធ�លផ្ទៃនការិ��ន�តយប្រតវូបាានកត់ប្រតាដើនៅទ្ធ��័រិទ្ធ� ៨ ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅផ្ទៃ�ដើន�)

ដើតើ�ិកយល�់���ដើប្រគិះ��ិាកផ់្ទៃនដើម្បីដើរិះគិកិ��ដើ�ះ�ដើវៀនដើទ្ធៅដើលើទ្ធារិកខែ�លដើទ្ធើបន�ឹដើកើតន��វិ��ប�ើាខែ�រិឬដើទ្ធ ?

ដើតើ�ិកដើប្រតៀម្បី�ៃ�នសុប្រម្បីាបស់ុប្រម្បីាលដើហ៍ើយឬដើនៅ ?

�ាំនាំ�ំពិលូត្យលំ�់រប់�់គួ�៌

សូប្តារំ ហ៍៍�ី 37~40
ខែសុីករិដើលះ�ន��ម្បីលូខែសុីកកីាលរឹិ�។ 
ប្រម្បីាម្បីផ្ទៃ�ន��ប្រម្បីាម្បីដើជាើ�ម្បីានប្រកចាក��ុ។

※ ប្របសុ�នដើបើម្បីានសុិាម្បីរិបួសុខែ�លម្បី�ន�ឹ���
ម្បីូលដើហ៍តុឬ�ាចានឹ�បណ្តាាាលម្បីក����ដើ�ើហ៍��សា
កិ��ប្រគិួសុារិឬដើរិឿ�រិូាវនាៗ សុូម្បីរិាយការិណ្តា៍ដើទ្ធៅតាម្បី
ការិចាីាប់ក�ណ្តាត់   រិួចាប�ដើ�� តារិា�វាយតផ្ទៃម្បីៃភាា�
ដើប្រគិះ��ិាក់�� ដើ�ើហ៍��សា ផ្ទៃនទ្ធ�នាក់ទ្ធ�ន�ជា�តសុិ�ទ្ធធ
ផ្ទៃតវូាន់(តារិា�TIPVDA)

(សូុម្បីដើម្បីើលដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា��បរំ់ិសុ�ុ
ភាា�សុប្រម្បីាបប់្រសិុ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�)

※ សុប្រម្បីាប់ប្របការិការិ�ប់រិំសុុ�ភាា�ន��ដើសុចាកិ�ខែណ្តានា�
សុូម្បីដើសុើនQR codeដើនៅ�ា�សុិា�



ណែ�ើងយល់ពិីជា�ងឺទីឹកា
សៀនាំះ�ណែ�ែ�សៀពិល�ំនាំគួ�៌

ចា�ដើ�ះ�ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លម្បីានជា��ឺទ្ធឹកដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�លម្បីានគិភា៌ជាាត�សុើរិកិ��ឈាាម្បី�ពសុ់កិ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�នឹ�ដើ�ើើឱ្យយ
ប�ូ�ាល់�ល់ទ្ធារិកតាម្បីរិយៈសុុកខែ�លបណ្តាាាលឱ្យយម្បីានហ៍ាន�ភា័យផ្ទៃនការិដើម្បីើលទ្ធារិកកិ��ផ្ទៃ�ៃ, ការិ�យចាុ�ជាាត�សុើរិកិ��
ឈាាម្បី, ការិដើកើតជាម្បីៃឺ�ាន់ដើលឿ�ដើនៅទ្ធារិក   ន��ហ៍ាន�ភា័យផ្ទៃនជា��ឺរិលាក�ួរិកីាល។ បនៃាប់���ប់ឆ្នាំិា�ប្រសុិ��ាក់កណ្តាាាលក៏�ាចា
វិវតិដើទ្ធៅជាាជា��ឺទ្ធឹកដើនះម្បីខែ�ែម្បីរិុា�ផ្ទៃរិូខែ�រិ។ ម្បីានប្របវតិ�ប្រគិួសុារិ, �ាយុដើប្រចាើន, �ាត់, ម្បីានទ្ធារិក សុៃាប់កិ��ផ្ទៃ�ៃម្បី�នប្របប្រកត�, ទ្ធារិកដើនះ�
ប្រតូវបាានរិកដើ�ើ��ាម្បីានទ្ធ�ហ៍���ដើ�ក, ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លម្បីានដើរិះគិសុញ្ហាាា�ូចាជាាទ្ធឹកដើភាៃះ�ដើប្រចាើនដើ�ក ម្បីានហ៍ាន�ភា័យ
�ពសុ់ផ្ទៃនជា��ឺទ្ធឹកដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�លម្បីានគិភា៌។

រិ�ឋាភា�បាាលបាានចាាប់ដើ�ិ ើម្បីបញ្ហាូ �លការិដើ�ើ ើ ដើតសុិភាា��ត់�មត់ចា�ដើ�ះ�ជាាត�គិៃ �យកូសុ ៧៥ ប្រកាម្បីដើទ្ធៅកិ ��កម្បីមវ ិ��
ឧបតថម្បីភ�នខែ�ិកសុម្បីភ�ទ្ធូដើទ្ធៅកិ��ខែ�៧ឆ្នាំិា� ១១០ ដើ�ះយខែ�ែកដើលើ�នុសុាសុន៍ខែ�លបាានដើ�ើើដើឡុើ�ដើ�ះយ International
Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG) (IADPSG) កិ��ឆ្នាំិា� ២០១០ ដើ�ើម្បីី�ដើប្របើប្របាាសុ់
ការិ�ត់�មត់គិៃ �យកូសុតាម្បីម្បីាត់ចា�នួន ៧៥ ប្រកាម្បី។ ដើតសុិ�ៃ �វដើភាទ្ធដើ�ើម្បី �ីដើ�ើ ើដើរិះគិវិន�ចាេ័យជា��ឺទ្ធឹកដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�ល
ម្បីានគិភា៌។ ដើរិៀបចា�ការិដើ�ើើដើតសុិ�ត់�ន់គិៃ�យកូសុតាម្បីម្បីាត់ ៧៥ ប្រកាម្បីដើលើការិតម្បី�ាហ៍ារិ ៨ ដើម្បីូះ�ចាដើនៃះ��� ២៤ ដើទ្ធៅ
២៨ សុបាិាហ៍៍ផ្ទៃនការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើ�ះយម្បីានជាាត�គិៃ �យកូសុកិ��ឈាាម្បីដើលឿន ≧ ៩២mg/dL; គិៃ �យកូសុកិ��ឈាាម្បី
ដើនៅដើម្បីូះ���បូ�បនៃាប់��គិៃ�យកូសុតាម្បីម្បីាត់≧ ១៨០mg/dL, គិៃ�យកូសុកិ��ឈាាម្បី ដើនៅដើម្បីូះ�ទ្ធ� ២ 3 ១៥៣ mg/dL
តាម្បីសុិ�់�ារិក�ណ្តាត់មួ្បីយកិ��ចា�ដើណ្តាះម្បីរិបសុ់ទ្ធា��ប��ា�ដើលើ (រិាប់បញ្ហាូ�ល) ឬដើលើសុដើន�វាប្រតូវបាានដើគិដើ�ើើដើរិះគិវិន�ចាេ័យ�ា
ម្បីានជា��ឺទ្ធឹកដើនះម្បីខែ�ែម្បីដើ�លម្បីានគិភា៌។
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ត្រូសូរីមំនាំផ្ទៃ�ៃសៀពិះះដែ�ល់ត្រូ�ូវប្តាំនាំសៀគសៀធាាើសៀរ៉ាះគវិនាំិច័័យថាំមំនាំជា�ងឺ�ឹកសៀនាំះមដែ�ឹមសៀពិល់មំនាំគ�៌អ្នំចរ៉ាកេំជាំ�ិ

សូករ៉ាកន�ងឈាំមប្តាំនាំធាមម�ំ�ំមរ៉ាយ�កំរ៉ាត្រូគប់់ត្រូគងរ៉ាប់ប់អ្នំហ៍ំរ៉ានាំិងកំរ៉ាសៀធាាើល់�ហ៍ំ�់ត្រូប្តាំណ្ណ។

1.  ខែ�នការិទ្ធទ្ធួលទ្ធានកាឡុ�រិីសុរិុបគិួរិខែតខែ�ែកដើទ្ធៅដើលើសុនៃសុសន៍ម្បីូាសុ់រិា�កាយម្បីុនដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើហ៍ើយ
ការិទ្ធទ្ធួលទ្ធានកាឡុ�រិីគិួរិខែតប្រតូវបាានខែកសុប្រម្បីួលដើ�ះយខែ�ែកដើលើការិដើឡុើ�ទ្ធម្បីៃន់��ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ន��
កប្រម្បី�តជាាត�សុើរិកិ ��ឈាាម្បីប្របចាា�ផ្ទៃ�ៃ។ �ិកប្រតូវខែណ្តានា�ឱ្យយចារិចាាខែ�នការិរិបប�ាហ៍ារិជាាម្បីួយ�ិកជា�នា�
�ាហ៍ារិូបតថម្បីភន�� បដើ�ើើតរិបប�ាហ៍ារិដើទ្ធៀ�ទ្ធាត់ន��បរិិម្បីាណ្តា។

2.  រិបប�ាហ៍ារិម្បីានតុលយភាា�ការិទ្ធទ្ធួលទ្ធានចា�ណ្តា��ាហ៍ារិខែ�ៃដើឈាើ�ៃា�់ទ្ធឹកដើ�ះ�ដើគិះសុាចា់សុាចា់ប្រត�សុីុតន��
សុខែណ្តាាកសុម្បីប្រសុបតាម្បីខែ�នការិរិបប�ាហ៍ារិ។

3.  បនថយបរិិដើភាះគិ�ាហ៍ារិដើចាៀន។

4.  បរិិដើភាះគិ�ាហ៍ារិខែ�លម្បីានជាាត�សុរិផ្ទៃសុបខែនៃន��ប្រគិាប់�ញ្ហាាជាាត�ឱ្យយបាានដើប្រចាើន។

5.  រិបប�ាហ៍ារិគិួរិខែតប្រសុាលប��ុតតាម្បីខែ�ល�ាចាដើ�ើើដើទ្ធៅបាានន��ដើជាៀសុវា��ាហ៍ារិខែកផ្ទៃចាិឬហ៍ឹរិ។ ចាម្បីែ�ន�ាហ៍ារិ
គិខួែតប្រតូវបាានចា�ហ៍ុយ, �ា�ឱ្យយ�ុ�កិ��ទ្ធឹកសុាឡុាត់ប្រតជាាក់ន��វិ��ដើ�ស�ដើទ្ធៀត។

សុប្រម្បីាប់ការិហ៍ាត់ប្របាាណ្តាប្រតូវបាានដើគិខែណ្តានា�ដើ�ះយដើ�ើើយូា�ដើហ៍ះចាណ្តាាសុ់ ៥ ផ្ទៃ�ៃកិ��ម្បីួយសុបាិាហ៍៍ ៣០ នាទ្ធ�   
កិ��ម្បីួយផ្ទៃ�ៃឬយូា�ដើហ៍ះចាណ្តាាសុ់ ១៥០ នាទ្ធ�កិ��ម្បីួយសុបាិាហ៍៍ផ្ទៃនការិដើ�ើើល�ហ៍ាត់ប្របាាណ្តាដើ�ះយដើប្របើកម្បីៃា��
ម្បី�យម្បី (�ូចាជាា៖ ដើ�ើរិខែហ៍លទ្ធឹក។ ល។ ) ខែ�ល�ាចាប្រតូវបាានរិួម្បី�ស�ជាាម្បីួយនឹ�ការិសុ�រិាកបដើណ្តាាះ��ាសុនិ។ ។ 
ដើគិះលការិណ្តា៍ផ្ទៃនការិខែ�រិកសា�ក�ដើ�ាើម្បីត�ចាៗ កុ��ឹកទ្ធឹក ន��ម្បី�នដើកិៅកិ��ក�ឡុ��ដើ�លហ៍ាត់ប្របាាណ្តា។

កន�ងអ្ន���ងសៀពិល់មំនាំផ្ទៃ�ៃសៀពិះះជាំ�ិសូករ៉ាកន�ងឈាំមត្រូប់ច �ំផ្ទៃថាៃគួរ៉ាដែ�ត្រូ�ូវប្តាំនាំត្រូគប់់ត្រូគងកន�ងកត្រូមិ� 
៦០-៩៥ mg/dl  សៀល់ើសៀពិះះ�សៀ� ៦០-១៤០mg/dl មួយសៀមោះងប់នាំៃំប់់ពិីញ៉ាំ�ំ�អ្នំហ៍ំរ៉ារ៉ាួច
៦០-១២០ mg/dl ២ សៀមោះងប់នាំៃំ ប់់ពីិ��ួល់�ំនាំអ្នំហ៍ំរ៉ារួ៉ាច។
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ណែ�ើងយល់ពិីកាំរខើ�ឈាំ�អំ�
ឡុ�ងសៀពិល�ំនាំម្លៃ�ៃសៀពិះ�

ជា�ត ១ ដើទ្ធៅ ២ ភាាគិរិយផ្ទៃនប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើនៅផ្ទៃតវូាន់ម្បីានភាា�សុៃកសុា����ឡុ��ដើ�ល��ន�តយ��បូ�ន��ម្បីាន�� ៣០ ដើទ្ធៅ
៤០ ភាាគិរិយកិ��ដើ�លសុប្រម្បីាល។ ភាា��ើ�ឈាាម្បី��ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ��ាចាបណ្តាាាលឲ្យយទ្ធារិកតូចាដើ�ក, ដើកើតម្បី�ន
ប្រគិប់ខែ�, បដើ�ើ ើន�ប្រតាទ្ធារិកសុៃាប់កិ ��ផ្ទៃ�ៃឬបណ្តាាាលឲ្យយម្បីានការិវ ិវតិយឺត,�ើ�ការិយកចា�តិទ្ធុក�ាក់, វ ិកលចារិិក
ន��បញ្ហាាាដើ�ស�ដើទ្ធៀត។  វាក៏�ាចាបដើ�ើ ើនបនៃ �កដើប��ូ�ន��សុួតរិបសុ់ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ខែ�លបណ្តាាាល  ឲ្យយវ ិល
ម្បីុ��ួលសុនៃប់ការិជាាសុ�ដើសុីើយដើ�សះយការិកន្ត្រានិាក់សុី�នដើ�សះយការិ�ាចា់សុរិផ្ទៃសុឈាាម្បី�ួរិកីាលការិ�ៃាក់ទ្ធឹក
ចា�តិដើប្រកះយឆ្នាំៃ�ទ្ធដើនៃ។ �ិក�ិល់ដើសុវាខែ�ទ្ធា�ដើវជាជសុាប្រសុិប្រតូវខែតយកចា�តិទ្ធុក�ាក់ជាា��ដើសុសុ

តប្រម្បីវូការិជាាត�ខែ�ក��ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ដើកើនដើឡុើ�ការិទ្ធទ្ធលួទ្ធានខែ�លប្រតវូបាានខែណ្តានា�សុប្រម្បីាប�់�ណ្តាាកក់ាលទ្ធ� ១ ន��ទ្ធ�
២ ផ្ទៃនការិម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�គិឺ ១៥ ម្បី�ល�ប្រកាម្បី / ផ្ទៃ�ៃដើហ៍ើយសុប្រម្បីាប់រិយៈដើ�លទ្ធ� ៣ ន��ប្រសុិ�ប�ដើបាៅដើ�ះ�កូនប្រតូវបាានខែណ្តានា�ដើ�ះយ
បដើ�ើ ើនការិទ្ធទ្ធួលទ្ធានរិហ៍ូត�ល់ ៤៥ ម្បី�ល�ប្រកាម្បី / ផ្ទៃ�ៃ។ សុប្រម្បីាប់ខែតប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ��ៃ �នឯ�ន��ទ្ធារិកបូុដើណ្តាះះ�។ 
វាប្រតូវការិដើនៅ�ា�ដើប្រកៅន��រិកសាទ្ធុកកិ��បរិិម្បីាណ្តាដើប្រចាើនកិ��ទ្ធារិកសុប្រម្បីាប់ដើប្របើប្របាាសុ់កិ��រិយៈដើ�លប្របាា�ម្បីួយខែ�បនៃាប់��
ទ្ធារិកចាាប់ក�ដើណ្តាើត។ ក�ើ�ជាាត�ខែ�កកិ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ��ាចាជា�ឥទ្ធធ��ល�ាប្រកក់�ល់�ួរិកីាលន��ដើរិះគិសុញ្ហាាា
�ៃ�វចា�តិរិបសុទ់្ធារិក។ វាប្រតវូបាានខែណ្តានា�ដើ�ះយទ្ធទ្ធលួទ្ធាន�ាហ៍ារិខែ�លម្បីានជាាត�ខែ�កដើប្រចាើន�ចូាជាាប្រត�សុម្បីបុ្រទ្ធ ( ដើលៀសុ,ម្បីកឹ,
�យសុៃ័រិ។ ល។ ) ដើ�ៃើម្បី សុាចា់ប្រកហ៍ម្បីន��ដើ�មៅ បខែនៃ (amaranth, សុខែណ្តាាកខែ�ែម្បី, បខែនៃប្រកហ៍ម្បី។ ល។) ។

ប្របសុ�នដើបើម្បី�នម្បីានការិដើឆ្នាំៃើយតបលែដើទ្ធបនៃាប់��ការិ�យាបាាលការិ�យាបាាលឬការិប្រតួត��ន�តយប្រតូវបាានទ្ធាម្បីទ្ធារិ។ ទ្ធនៃឹម្បី
នឹ�ដើនះ�ម្បីូលដើហ៍តុផ្ទៃនប្របត�កម្បីមម្បី�នលែប្រតូវបាានដើ�ើើឲ្យយប្របដើសុើរិដើឡុើ�ឬដើរិះគិសុញ្ហាាា�ូចាជាាការិប្រសុូបយកដើ�ះ�ដើវៀន។
បញ្ហាាា (សុប្រម្បីាប់ម្បីាត់ការិប្រសុូបយកដើ�សះយផ្ទៃន�ិា�ឬការិប្រសុូបយកម្បី�នលែដើនៅដើ�លដើប្របើជាាម្បីួយ�ិា��ាណ្តាាតូសុ) �សុម្បីតថ
ភាា�កិ��ការិដើលប�ិា�ជាាប្របចាា�ឬហ៍ូរិឈាាម្បីរិុា�ផ្ទៃរិូដើនៅខែ�ិកដើ�ស�ដើទ្ធៀត
ប្របសុ�នដើបើប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ម្បី�ន�ាចាដើប្របើជាាត�ខែ�កកិ��ម្បីាត់បាានដើទ្ធ�ួកដើគិក៏�ាចា��ចាារិណ្តាា�ិល់ជាាត�ខែ�កតាម្បីសុរិផ្ទៃសុ
ខែ�រិ។  ប្របសុ�នដើបើម្បីនុសុសខែ�លម្បីានភាា��ើ�ឈាាម្បី�ៃន់�ៃរិ (Heme 6g/dL) នឹ�នា�ឱ្យយម្បីានការិបញ្ហាជ�ន�ុកសុុ�ខែសុនម្បី�ន
ប្រគិប់ប្រគិាន់ដើទ្ធៅទ្ធារិកខែ�លបណ្តាាាលឱ្យយម្បីានភាា�តានតឹ�កិ��ទ្ធារិកកាត់បនថយជាាត�ទ្ធឹកដើភាៃះ�ន��សុូម្បីី�ខែតការិ សុៃាប់
រិបសុ់ទ្ធារិកការិបញ្ហាូ�លឈាាម្បីបនៃាន់នឹ�ប្រតូវបាានខែណ្តានា�។ កិ����ឡុ��ដើ�លម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ�ន��ដើប្រកះយដើ�លឆ្នាំៃ�ទ្ធដើនៃ
សុថានភាា�ភាា��ើ�ឈាាម្បីន��ប្របសុ�ទ្ធធភាា��យាបាាលចាា�បាាចា់ប្រតូវតាម្បី�ានជាាបនិបនៃាប់ដើហ៍ើយការិ�យាបាាលប្របកបដើ�ះយ
ប្របសុ�ទ្ធធភាា�ប្រតូវបនិរិហ៍ូត�ល់ ៦-១២ សុបាិាហ៍៍ដើប្រកះយដើ�លសុប្រម្បីាល។
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ចា�ន�ដើជាើ�ដើសុៀវដើភាៅ៖  ដើសុៀវដើភាៅខែណ្តានា���ន�តយ����ការិវាយតផ្ទៃម្បីៃម្បីាតុភាា�សុប្រម្បីាប់ប្រសុិ�ម្បីានផ្ទៃ�ៃដើ�ះ

�ិកន��នធ(ចា�ប្រក� បកខែប្រប)៖ ប្រកសុួ�សុុ�ាភា�បាាល រិ�ឋបាាលដើលើកក��សុ់សុុ�ភាា� (សុ�រិាប់�ស�ើ�សាយ)

ប្រគិឹ�សុថានដើបាះ��ុម្បីព៖ ប្រកសុួ�សុុ�ាភា�បាាល រិ�ឋបាាលដើលើកក��សុ់សុុ�ភាា�

�ាសុ័យ�ឋាន៖ �ៃ�ដើល�៣៦ �ៃ�វ�ាឆ្នាំឹ� សុ�ើាត់តា�ុ� ប្រកុ�ផ្ទៃតបុ�(ការិិយាល័យផ្ទៃតបុ�)

ដើគិហ៍ទ្ធ��័រិ៖http://www.hpa.gov.tw/ 

ទ្ធូរិសុ័�ៃ៖ (02)2522-0888 

កាលបរិិដើចាេទ្ធដើបាះ��ុម្បីព៖ ខែ�ម្បី��ុនាឆ្នាំិា� ២០២១ 

ដើបាះ��ុម្បីពដើលើកទ្ធ�៖ ដើលើកទ្ធ� ១

ដើសុចាកិ�បកប្រសុាយ����ការិដើចា��សាយប្របដើភាទ្ធដើ�ស�ៗដើទ្ធៀត៖ 

ដើសុៀវដើភាៅដើន�ដើបាះ��សាយប្រ�ម្បីគិិាដើលើដើគិហ៍ទ្ធ��័រិរិបសុ់ប្រកសុួ�សុុ�ាភា�បាាល រិ�ឋបាាលដើលើកក��សុ់សុុ�ភាា� 

(http://www.hpa.gov.tw/) ន�� 

ដើគិហ៍ទ្ធ��័រិសុុ�ភាា�៩៩ (http://health99.hpa.gov.tw/)

រិកសាសុ�ទ្ធធ�ដើ�ះយ៖ ប្រកសុួ�សុុ�ាភា�បាាល រិ�ឋបាាលដើលើកក��សុ់សុុ�ភាា�
All rights reserved. Any forms of using or quotation, part or all should be authorized by copyright holder Health Promotion 
Administration, Ministry of Health and Welfare, ROC.. Please contact with Health Promotion Administration, Ministry of 
Health and Welfare, ROC.. (TEL:886-2-2522-0888)

ដើសុៀវដើភាៅដើន�រិកសាសុ�ទ្ធធ�ប្រគិប់យូា�។ រិាល់ការិដើប្របើប្របាាសុ់�ៃឹម្បីសុារិម្បីួយខែ�ិកឬទ្ធា��ប្រសុុ�ផ្ទៃនដើសុៀវដើភាៅដើន� ត�រិូវដើ�ះយដើសុិើសុុ�ការិយល់ប្រ�ម្បីឬ

ល���ត�នុញ្ហាាាត��ម្បីូាសុ់កម្បីមសុ�ទ្ធធ�ប្រកសុួ�សុុ�ាភា�បាាលរិ�ឋបាាលដើលើកក��សុ់សុុ�ភាា�។ សុូម្បីទ្ធ�នាក់ទ្ធ�ន�តាម្បីទ្ធូរិស័ុ�ៃរិបសុ់ប្រក

សុួ�សុុ�ាភា�បាាលរិ�ឋបាាលដើលើកក��សុ់សុុ�ភាា� (ទ្ធូរិសុ័�ៃ02-25220888)

�វិកាដើបាះ��ុម្បីពដើសុៀវដើភាៅដើន��ិល់ជាូនដើ�ះយរិ�ឋបាាលដើលើកក��សុ់សុុ�ភាា�ប�ើាដើប្រគិះ��ិាក់��បាារិីន��ម្បីូលន���សុុ�ាភា�បាាល។






