




ស�ៀវសៅ�ុខភាពស�្តីមានផ ទ្ៃសោះ

-រេប�បេ្រប ្ីរ�ស់េស�វេ�-

េ�រាល់េពលពិនិត្យ សូមេមតា �ចងចំាថា្រត �វយកេស�វេ�ពិនិត្យសុខភាពនិងកាតសុខភាពមកជាមួយជានិច �!

រាល់េពលមកពិនិត្យសូមេ�ះ្រតាេ�ក �ងុតារាងកំណត់្រតា (សូមអានទំព័រទី៤) ្រពមទ ងេធ �កំីណត់្រតាលទ �ផលេ�េលីេស�វ

េ�េនាះ។ ្របសិនេបីមានសំនួរឬចម �ល់ក៏អាចេធ �កំីណត់្រតាេ�ក �ងុេស�វេ�ផ ែដរ ងាយ្រស �លសាកសួរេ�កាន់បុគ �លិកសុខាភិ�ល

េ�េពលែដលមកពិនិត្យៃផ �េពាះ។ េសចក �ែីណនំាពីចំេណះដឹងសុខភាពអនាម័យអាចេធ �ជីាមួយការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនស្រមាលៃនរយៈកាលនីមួ

យ  ៗេដាយែផ �កេលីចំនុចត្រម �វសុខភាពែដល្រស �មីានៃផ �េពាះឧស្សហ៍ជួប្របទះនាដំណាក់កាលនិមួយៗ (សូមេស �នខ �មឹសារ QR code ៃនការ

ពិនិត្យៃផ �េពាះរាល់់េលីកេ�ទំព័រទី៤) សូមទាញយកខ �មឹសារមកអានេដាយខ �នួឯងជាមុន ្របសិនេបីមានចំនុចែដលមិនច�ស់ឬសំនួរ អាចសាក

សួរេ�កាន់បុគ �លិកសុខាភិ�លេ�េពលែដលមកពិនិត្យៃផ �េពាះ។ េ្រ�ពីេនះ េ្រកាយពីបុគ �លិកសុខាភិ�លេធ �កីារវាយតៃម �េលីសា �នភាពរប

ស់អ �ក អាចនឹងមានការបក្រសាយនិងេសចក �ែីណនំាបែន �មេដាយែផ �កេលីត្រម �វការរបស់អ �ក។

ខ �មឹសារេស�វេ�េនះ្រត �វ�នសហការណ៍្រសាវ្រជាវនិងេរ�បេរ�ងេឡងីេដាយរដ ��លេលីកកម �ស់សុខភាពៃន្រកសួងសុខាភិ�លស

មាគមន៍សម �ពនិងេរាគ្រស �ៃីតវា �ន់ សមាគមន៍្រគ �េពទ្យទារកៃតវា �ន់ សមាគមន៍េវជ �សា្រស �មាតានិងទារកៃតវា �ន់ សមាគន៍គិលានុបដា �យិកាៃតវា �ន់ 

សមាគមន៍ឆ �បៃតវា �ន់ និងសមាគន៍អ �កឯកេទសខាងរបបអាហារៃតវា �ន់។

្រគឹះសា �នេ�ះពុម �៖ រដ ��លេលីកកម �ស់សុខភាពៃន្រកសួងសុខាភិ�ល 
កាលបរ �េច �ទេ�ះពុម �៖ ែខកុម �ៈឆា �ំ ២០២១



េ�រ �េពចែដលដឹង្រ�កដថាមានៃផ �េពាះ េជ�ជាក់ថាអនាគតេលាក�៉អ �កម៉ាក់េ្រ�ពីសប�យចិត � បនា �ប់មកេ�ក �ងចិត �ក៏មានការភ័យ្រព �យនិង
សមា �ធផងែដរ។ េ្រ�ពីការគំា្រទគា �េ�វ �ញេ�មកនិងេរ�នសូ្រតជាមួយជាក �ងុការេធ �ជីាឪពុកមា �យរវាងអនាគតឪពុកមា �យទំាងពីររបូ ការេមីលែថសុខភា
ពនិងេសចក �ែីណនំាពីបុគ �លិកសុខាភិ�លជំនាញ(្រគ �េពទ្យ/ធ �ប/គិលានុបដា �យិកា)ក៏ជាធនធានសំខាន់ែដលគំាពារដល់គភ៌មា �យ(ទារក)េអាយឆ �ងកាត់រយៈ
កាលពេពាះេអាយមានសុខភាពល � សុខសប�យនិងរលូនផងែដរ។

អនាគតអ �កម៉ាក់ជាទី្រសលាញ់ សូមចូលរមួអបអរសាទរផងណ៎ា! េយីងខ �ុមំានេសចក �េីសាមន្សរ �ករាយដូចជាអ �កែដរ េហីយក៏ទទឺងនូវការចាប់កំ
េណីតរបស់ទារកែដលមានសុខភាពល �។

គន �ះឹសំខាន់ៃនការពេពាះែដលរលូនមួយ េ្រ�ពីការេមីលែថទំាសុខភាពពីសំណាក់បុគ �លិកសុខាភិ�ល អ �ែីដលរ �តែតសំខាន់េនាះគឺការេមីលែថទំា
ខ �នួឯងែដល្រតឹម្រត �វសមរម្យពីសំណាក់អនាគតអ �កម៉ាក់។ េហតុដូេច �ះ េយីងខ �ុ�ំនឌីហ�ញនូវេស�វេ�សុខភាព្រស �មីានៃផ �េពាះនិងេស�វេ�ែណនំាពីចំ
េណះដឹងសុខភាពជាពិេសសស្រមាប់អ �ក ផ �បួផ្ំសនឹងតារាងកំណត់្រតាសុខភាពេពលពិនិត្យៃផ �េពាះ(កំណត់្រតា្រគ �េពទ្យនិងគិលានុបដា �យិកា)និងកំណត់្រតា
សុខភាពផា �ល់ខ �នួេពលពិនិត្យៃផ �េពាះក �ងុអំឡុងេពលពិនិត្យៃផ �េពាះ ជួយអ �កនិង្រគ �សារេអាយយល់ដឹងពីការយកចិត �ទុកដាក់និងេធ �កំីណត់្រតាអំពីសា �ន
ភាពសុខភាពក �ងុអំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ។

េ្រ�ពីេនះេ�េទ�តេស�វេ�េនះក៏ផ �ល់ជូននូវពត៌មានសុខភាពមួយចំនួនែដលអ �ក្រត �វដឹងក �ងុកំឡុងេពលមានផ �េពាះ សង្ឹឃមថាអ �កនឹងអានយ៉ា
ងល �តិល �ន់។ េ�េ្រកាមការសហការណ៍និងការែថទំាែណនំាពីសំណាក់បុគ �លិកសុខាភិ�លជំនាញ េធ �េីអាយការមានៃផ �េពាះកាន់ែតធូរ្រសាលនិងរ �ករាយ!

ពាក្យេពចន៍ជូនេ�កាន់អនាគតអ �កម៉ាក់



រយៈេពលមានៃផ �េពាះរបស់មនុស្សមានរយៈេពលរហតូដល់១០ែខ ចាប់ពីៃថ �ែដលចាប់េផ �មីពេពាះ អំែរកខាងរបូរាងកាយនិងផ �វូចិត �ក៏កាន់ែតច្
�ស់េឡងីៗ្រសបេពលែដលស� �ហ៍ពេពាះេកីនេឡងី េហតុដូេច �ះ្រត �វការយកចិត �ទុកដាក់និងេមីលែថពីសំណាក់អនាគតេលាក�៉និងអ �កផ �ះជាចំា�ច់។ 

ក �ងុកំឡុងេពលេនះ ្របសិនេបីអនាគតេលាក�៉មានេពលេវលាឬឲកាស្រគប់្រគាន់េដីម្បរីកពីតិចនិកក �ងុការែ្របកា �យជាឪពុកមា �យតាមរយៈវ �ធីនា  ៗ េយីង
ខ �ុេំជ�ជាក់ថាបទពិេសាធន៍ៃនការសា �គមន៍ជីវ �តថ �ីនឹងកា �យជាអ �ែីដលមិនអាចបំេភ �ច�នក �ងុមួយជីវ �ត។

I.បងាញ្ពីេគាលបំនងៃនការយកចិត �ទុកដាក់តាមរយៈសកម �ភាពជាក់ែស �ង

ឧទាហរណ៍ កំដរអនាគតអ �កម៉ាក់េ�មន �ីរេពទ្យេដីម្បេីធ �កីារពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ចូលរមួកម �វ �ធីសិក�អប់រ �មុនេពលស្រមាលនិងេធ �លំីហាត់្រ�ណមុ
នស្រមាលជាមួយគា � ្រតង្រតាប់សា �ប់យ៉ាងយកចិត �ទុកដាក់និងែចករ �ែលកភាពរ �ករាយឬភ័យ្រព �យរបស់អនាគតអ �កម៉ាក់។ សកម �ភាពទំាងេនះមិន្រតឹមែត
ផ �ល់នូវការគំា្រទេដាយផា �ល់បំផុតដល់អនាគតអ �កម៉ាក់ក �ងុកំឡុងេពលពេពាះេនាះេទ អនាគតេលាក�៉ក៏អាចេ្របី្រ�ស់ការែស �ងយល់ពីសា �នភាពរ �កធំធា
ត់របស់គភ៌ េធ �េីអាយមេនាសេ� �តនាប �ី្របពន �កាន់ែតល �កូល �ឺននិងសាងសង់្រគឹះដល់្របេសីរមួយក �ងុទំនាក់ទំនងមាតាបិតានិងបុ្រតធីតា។

II.ចូលរមួការេរ�នអំពីការបំេ�ទារកមុនេពលសំរាលេដាយខ �នួឯង

ការគំា្រទរបស់អនាគតេលាក�៉និង្រគ �សារមានតួនាទីសំខាន់ក �ងុការសំេរចពីរេប�បបំេ�ទារក។ មុនេពលសំរាលអ �ែីដល្រត �វសិក�រមួមាន៖១.ចំ
 

េណះដឹងបំេ�េដាះែដល្រតឹម្រត �វ ២.តិចនិកក �ងុការចូលរមួបំេ�ះទឹកេដាះមាតា ៣. វ �ធីេដាះ្រសាយប� �ទឹកេដាះមាតា្រគប់្របេភទ ៤. រេប�បេមី លែថទំាទារក 

-ល-

III.េរ�បចំទីកែន �ង្របសូត

ក �ងុកំឡុងេពលពេពាះចុងេ្រកាយរហតូដល់េពល្រប �ងេ្រប�បសំរាល សំណូមពរេអាយអនាគតេលាក�៉និង្រគ �សារចូលរមួទំាងអស់គា �េដីម្បពិីភាក្
សាសំេរចពីទីកែន �ង្របសូតេអាយេហីយ។ ្រត �វសា �ល់ពីអាការៈមុនសំរាល យល់ដឹងពីដំេណីរការៃនការ្របសូត េរ�នអំពីវ �ធីជួយស្រមាលភាពមិន្រស �លខ �នួរប
ស់អនាគតអ �កមា �យែដលេកីតេឡងីេដាយការពេពាះ។ ពិភាក�ជាមួយនឹងអ �កជួយបបេង �តីកូន(្រគ �េពទ្យ/ធ �ប) អនាគតអ �កមា �យនិងសំេរចពីវ �ធី្របសូត។

IV.ចូលរមួការអប់រ �ពីការ្របសូតជាមួយនឹងភរ �យា(អនាគតអ �កម៉ាក់)

ស្រមាប់អនាគតេលាក�៉អ �កម៉ាក់ ដំេណីរការ្របសូតគឺេពារេពញេ�េដាយអ �ែីដលមិនអាចដឹងមុន រេសះរេសាះ អារម �ណ៍ែដលរ �ពឹងទុកៃនការចា 
ប់កំេណីតបុ៉ែន �ក៏ខា �ចផងែដរ អនាគតេលាក�៉អ �កម៉ាក់ចូលរមួការអប់រ �ពីការ្របសូតគឺជាមេធ��យល �មួយក �ងុការកាត់បន �យភាពភ័យខា �ច។ អនាគត
េលាក�៉អាចកា �យេ�ជាអ �កគំា្រទកំដដ៏ល �ជានិច � អនាគតេលាក�៉ក៏្រត �វការចូលរមួកម �វ �ធីអប់រ �ពីការ្របសូតផងែដរ។

V.េដីរតួនាទីជាអ �កកំដរក �ងុអំឡុងេពល្របសូត

េពលចូលដល់ដំណាក់កាលរង់់ចំាស្រមាល តួនាទីរបស់អនាគតេលាក�៉ជាអ �កកំដរក �ងុេពលស្រមាលកាន់ែតសំខាន់េឡងី ៗ។ េ�េពលេនះអ �កគួ 
រនំាអនាគតអ �កម៉ាក់បន �រូដងខ �នួ ផ �ល់ការម៉ាស� ស �េំ� �ឬ្រតជាក់ សំអាតដងខ �នួ ផា �ស់ប �រូអរ �យាបថ (ឧទាហរណ៍ ឈរ េដីរ អង �យុ្រតង់ខ �នួ េគងចំេហ�

 ង លុតជង �ង់ អង �យុេចាងេហាង...-ល-) ផ �ល់ជូននូវេភសជ �ៈនិងអាហារ ជួយអនាគតអ �កម៉ាក់េ�បន �ប់ទឹកបត់េជីងតូចក �ងុរយៈេពល២េម៉ាងម �ង។
 

ក �ងុរយៈេពលរង់ចំាស្រមាល អនាគតអ �កមា �យជួនកាលមានអារម �ណ៍អន �ះអេន �ង រេសះរេសាះ និងភ័យខា �ច ជួនកាលមិនអាច្រគប់្រគងខ �នួឯង�ន
 

ឬយំែ្រសកក៏មាន-ល-េ�េពលេនះការវ �និច �យ័ គំា្រទនិងេ្របីសំដីេលីកទឹកចិត �របស់អនាគតេលាក�៉ពិតជាសំខាន់ខា �ងំណាស់។ ដល់ដំណា ក់កាលេពល 
សំរាលទីពីរ ្រត �វកំដរអនាគតអ �កម៉ាក់េអាយ្របឹងេ្របីកំលំាងេអាយ�ន្រតឹម្រត �វនិងផ �ល់ជូនគាត់នូវការេលីកទឹកចិត �។ ចុងេ្រកាយសា �គមន៍ទារកែដលេទីបនឹ
ងេកីត េធ �កីារប៉ះពាល់រវាងែស្បកដំបូង និងបំេ�ទារកេដាយទឹកេដាះមា �យ ទំាងេនះសុទ �ែតផ �ល់ជូននូវការប៉ះពាល់វ �ជ �មានក �ងុ្រគ �សារទំាងមូល។

VI.កា �យជាកំលំាង្រទ្រទង់្រគ �សារ

េលាក�៉ចូលរមួក �ងុការេមីលែថទំាទារក េធ �េីអាយការកសាងទំនាក់ទំនងភាពស �តិសា �លជាមួយទារកមានភាពងាយ្រស �លជាងធម �តា។ ឆ �ងកាត់
ការ្រប្រស័យទាក់ទងស �តិសា �លជាមួយនឹងទារកេទីបនឹងេកីត ស្រមាប់ការេធ �ជីាឪពុកជាេលីកដំបូងគឺជាអារម �ណ៍េពញចិត �និងបំេពញការងារេជាគជ័យែដ
លមិនអាចពណ៌នា�ន ្រសបេពលជាមួយគា � រ �តែតអាច្រ�កដពីមុខងារជាឪពុកេអាយរ �តែតច�ស់។

េ�កំឡុងេពលែដល្របសូតេហីយ េលាក�៉អាចសេង �តេមីលឲកាសបំេ�េដាះយ៉ាងសកម � មុនេពលបំេ�េដាះជួយអនាគតអ �កម៉ាក់ម៉ាស�ខ �ង
េដីម្បេីអាយវាធូរេស្បយីបេង �នីនូវការបំែលងទឹកេដាះ ជួយផា �ស់ប �រូអរ �យិាបថបំេ�ទឹកេដាះរបស់អនាគតអ �កម៉ាក់យ៉ាងសកម � ជួយស្រម �លការេ្រជ�តែ្រជ
កពីរេប�បបំេ�េដាះពីសំណាក់ចាស់ទំុ ជួយរ �ែលកកិច �ការងារផ �ះ។ េ�េពលែដលទារកសុខៗយំគា �នមូលេហតុ អាចសាកែស �ងយល់ពីមូលេហតុែដលធ្
េវ �េអាយទារកយំេអាយសកម �្រពមទំាងលួងទារក ផា �ស់ប �រូកន �បជាេដីម។ ្រសបេពលជាមួយគា �ែដរ្រត �វេមីលែថកុមារធំ េអាយអ �កម៉ាេកីមានេពលេវលាេដីម្បី
សំរាក។

ពាក្យេពចន៍ជូនេ�កាន់អនាគតេលាក�៉
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ក �ងុកំឡុងមានមានៃផ �េពាះ ្របសិនេបមីានអាការៈណាមួយដូចខាងេ្រកាម សូម្របញាប់ទទួលការព��លភា �មៗ!

ហរូឈាមតាមទា �រមាស 

(មិនថាតិចក �េី្រចីនក �ី)

ចេងា �រនិងក �តួជាប់រហូតឬធ �ន់ធ �រ

ឈឺក�លជាប់ឬខា �ងំ

រងាឬ្រគ �នេ� �ភា �មៗ

 ឈឺេពាះជាប់ឬខា �ងំ

ែភ �កេមីលមិនច�ស់

េភ �ងីស� �ពណ៌េល�ង!
្រប �ង្របយ័ត �នឹង 
អាការៈេ្រគាះថា �ក់
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េហីមមុខឬៃដ

ទា �រមាសមានវត �ធុាតុរាវហរូមិនឈប់ 
(សង្័សយថាែបកទឹកេភា �ះ)

ក្រមិតទឹកេនាមតិចជាងធម �តា   

ឬេពលបត់េជីងមាន 

អារម �ណ៍ថាឈឺឬេ� �

បន �រយួចេង �ះឬរ �ងេពាះ

ទារកឈប់កំេរ �កឬបន �យការកំេរ �កពាក់ក
ណា �លេធ�បនឹងេព លធម �តា



8

៥្របការែដលគួរនិងមិនគួរក �ងុេពលមានៃផ �េពាះ

 ◉ ្រត �វពិនិត្យៃផ �េពាះមុនស្រមាលេអាយ

�នេទ�ងទាត់

 ◉ ្រត �វសា �ល់ពីអាការៈកូនេកីតមិន្រគប់ែខ

 ◉ ្រត �វេមីលែថទំាេអាយ�នល �ក �ងុកំឡុ

ងេពលពេពាះ

 ◉ ្រត �វសា �ល់ពីភិនភាគៃនការមានៃផ �

េពាះែដលមានេ្រគាះថា �ក់ខ �ស់

 ◉ ្រត �វដឹងពីភិនភាគជិតដល់េពលសំរាល

 ◉ មិនជក់�រ �ឬផឹក្រសា

 ◉ មិន្រស �បក �និ�រ �

 ◉ មិនេ្របី្រ�ស់ថា �េំផ �សផា �ស

 ◉ មិនេ្របី្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�ន

 ◉ មិនេ្រជីសេរ �សេពលវះកាត់ 

វចនានុ្រក 
មសុខភាពរបស់អនាគ 
តអ �កម៉ាក់
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មាតិកា

តារាងពិនិត្យៃផ �េពាះសរបុ 

ការអប់រ �េលសុីខភាព

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះ

ពត៌មានពាក់ព័ន �េផ្សងៗ

កំណត់្រតាេអកូសា្រស �

កាលវ �ភាគតៃម �និងរាយនាមេសវាកម �ស្រមាប់ការពិនិត្យមុនស្រមា 
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កាលវ �ភាគមុន 
ស្រមាលស្រមាប់្រស �ី 
មានៃផ �េពាះ

កាលវ �ភាគតៃម � ស� �ហ៍ែដលគួរពិនិត្យ រាយនាមេសវាកម �

1. េ្រកាយពី្រ�កដថាគភ៌ក �ងៃផ �មានចងា �ក់េបះដូង ្រត �វទទួលការពិនិត្យដូចរាយនា
មខាងេ្រកាមរមួទំាង៖

(1) ពិេ្រគាះជំងឺ៖ ្របវតិ �ជំងឺ្របចំា្រគ �សារ អតីត្របវត �ជំិងឺ  អាការៈមិន្រស �លស្រមាប់ 
គភ៌េលីកេនះ ការសាកសួរពីទំលាប់េញ�ន។

(2) ពិនិត្យរាងកាយ៖ ទំងន់ កំពស់ សំពាធឈាម ្រកេពញទីរ �អីុូត សុដន់  ពិនិត្យអាង 
្រតគាក េដីម្រទ �ងនិងពិនិត្យែផ �កេពាះ។

(3) េតស �បន �ប់ពិេសាធន៍៖ការពិនិត្យឈាម(WBC,RBC,Plt,Hct,Hb,MCV) 

្របេភទឈាម កតា �RH  VDLឬ RPR (ពិនិត្យជំងឺសា �យ) Rubella IgG និង 

HBsAg, HBeAg,្របសិនេបីមានសា �នភាពពិេសសមិនអាចេធ �េីតស �េលីក 

េនះ�នអាចទទួលការេធ �េីតស �េនះេ�េពលមកពិនិត្យៃផ �េពាះមុនស្រមាល 

េលីកទី៥ , ពិនិត្យេមេរាគេអដស៍( E I A ឬP A ) និងពិនិត្យទឹកេនាម។( សូមេមីលកំ 

ណត់សំគាល់េលខ២)

2. ការពិនិត្យជា្របចំា។ (សូមេមីលកំណត់សំគាល់េលខ១) 

កំណត់សំគាល់៖្រស �មីានៃផ �េពាះែដលទទួលការពិនិត្យេម់ីលអង់ទីគ័រៃនជំងឺស �តូបងា �ញល
ទ �ផលអវ �ជ �មាន ្រត �វ្របញាប់ទទួលវា �ក់សំាងMMRការពារជំងឺក្រ� �លិ ្រសឡែទននិងស �ចូ
១ដូសេ្រកាយពីសំរាលរចួ វា �ក់សំាងេនះផ �ល់ជូន្រហ �េីដាយថវ �ការដ �។(សូមេមីលកំណត់សំគា
ល់េលខ៤)

1. ការពិនិត្យជា្របចំា។ (សូមេមីលកំណត់សំគាល់េលខ១)

2. េសចក �ែីណនំាអប់រ �សុខភាពេលីការបងា �ការេកីតមិន្រគប់ែខ

ការពិនិត្យជា្របចំា។ (សូមេមីលកំណត់សំគាល់េលខ១)

1. ការពិនិត្យជា្របចំា។ (សូមេមីលកំណត់សំគាល់េលខ១)

2. ការពិនិត្យេអកូសា្រស �។ (្របសិនេបីមានសា �នការណ៍ពិេសសមិនអាចទទួលការពិនិត្យ�ន 

អាចប �រូេ�ពិនិត្យេ�្រតីមាសទី៣�ន។)

3. េសចក �ែីណនំាអប់រ �សុខភាពេលីការបងា �ការេកីតមិន្រគប់ែខ

េលីក 

ទីមួយ

េលីកទីពីរ

្រតីមាសទី១ 

(មិន្រគប់១៧ស� �ហ៍)

មុនស� �ហ៍ទី១២

ស� �ហ៍ទី១៦

ស� �ហ៍ទី២០

ស� �ហ៍ទី២៨

្រតីមាសទី២ 

(ស� �ហ៍ទី១៧ 

ដល់២៩)

េលីកទីបី

េលីកទីបួន
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្រស �មីានៃផ �េពាះែដលពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាលេលីសពី១០ដងឬឆ �ះុេអកូសា្រស �េលីសពី១ដង អាចពិនិត្យេដាយបង់្រ�ក់ខ �នួឯង។ ្របសិនេបីឆ �ងកាត់ការពិ
និត្យរបស់្រគ �េពទ្យសន �ដិា �នថាជាជនែដល្រត �វការការព��ល រាល់ការចំនាយជាបន �កុរបស់ធានារា �ប់រងសុខភាព។

កំនត់សំគាល់េលខ១៖ ការពិនិត្យជា្របចំា 

(1) ខ �មឹសារពិេ្រគាះ៖ អាការៈមិន្រស �លស្រមាប់គភ៌េលីកេនះដូចជាធា �ក់ឈាម ឈឺេពាះ ឈឺក�ល រមួល្រកេពី -ល-។ 
(2) ពិនិត្យរាងកាយ៖ ទំងន់ សំពាធឈាម សំេលងេបះដូងរបស់ទារក ទីតំាងរបស់ទារក េហីម   -ល-។ 
(3) េតស �បន �ប់ពិេសាធន៍៖ ្រប �េតអីុនក �ងុទឹកេនាម ជាតិស �រក �ងុទឹកេនាម។

កំនត់សំគាល់េលខ២៖ ការពិនិត្យឈាមរមួមានេអមូ៉ក �បី៊ូន (Hb) េអម៉ាតូ្រគីតឬកំហាប់ឈាម (Hct) ្រគាប់ឈាម្រកហម (RBC)ទំហំជាមធ្យមៃន្រគាប់ឈាម
 

្រកហម (MCV) ្រគាប់ឈាមស(WBC) � �ែកត(Plt)។

កំនត់សំគាល់េលខ3៖ ការពិនិត្យរកGroup B Streptococcusស្រមាប់្រស �មីានៃផ �េពាះ ផ �ល់ជូនេ�ស� �ហ៍ទី៣៥េ�៣៧ចំនួន១ដងេ�េពលមកពិនិត្យមុ 
នសំរាល។ ្របសិនេបី្រស �មីានៃផ �េពាះមានលក �ណៈអាចនឹង្របសូតមុនែខ ្រត �វទទួលការព��លពីសំនាក់្រគ �េពទ្យជំនាញ េដាយមិនគិ 
តក �ងុលក �ខណ �េនះេឡយី។

កំនត់សំគាល់េលខ៤៖ ពត៌មានបែន �មទាក់ទងនឹងទីតំាងផ �ល់វា �ក់សំាង សូមទូរស័ព �ទំនាក់ទំនងសាកសួរតាម្របព័ន �បងា �រនិងវា �ក់សំាងរបស់្រគប់េខត �្រក �ង។

កាលវ �ភាគតៃម � ស� �ហ៍ែដលគួរពិនិត្យ

ស� �ហ៍ទី៣២េលីកទី្រ�ំ

េលីកទី 

្រ�ំមួយ

េលីកទី 

្រ�ំពីរ

េលីកទី 

្រ�ំបី

េលីកទី 

្រ�ំបួន

េលីកទីដប់

្រតីមាសទី២៣ 

 (ស� �ហ៍ទី២៩ េឡងីេ�)

ស� �ហ៍ទី៣៤

ស� �ហ៍ទី៣៦

ស� �ហ៍ទី៣៨

ស� �ហ៍ទី៣៩

ស� �ហ៍ទី៤០

រាយនាមេសវាកម �

1. ការពិនិត្យជា្របចំា។  (សូមេមីលកំណត់សមា �ល់េលខ១)

2. ផ �ល់ជូននាស� �ហ៍ទី៣២ៃនការពេពាះ។ VDLឬ RPR (ពិនិត្យេមេរាគសា � 
យ) ក៏ដូចជាការេធ �េីតស �បន �ប់ពិេសាធន៍ផងែដរ។

3. ្រស �មីានៃផ �េពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់ក �ងុការឆ �ងេមេរាគេអដស៍សំ
ណូមពរេអាយេធ �កីារពិនិត្យេមេរាគេអដស៍១ដង(EIAឬPA)។

ការពិនិត្យជា្របចំា។  (សូមេមីលកំណត់សមា �ល់េលខ១)

ការពិនិត្យជា្របចំា។  (សូមេមីលកំណត់សមា �ល់េលខ១)

ការពិនិត្យជា្របចំា។  (សូមេមីលកំណត់សមា �ល់េលខ១)

ការពិនិត្យជា្របចំា។  (សូមេមីលកំណត់សមា �ល់េលខ១)

1.ការពិនិត្យជា្របចំា។  (សូមេមីលកំណត់សមា �ល់េលខ១)

2.ឧបត �ម �្រស �មីានៃផ �េពាះេលីការពិនិត្យរកGroup B Streptococcus។ 
(សូមេមីលកំណត់សមា �ល់េលខ៣)

កាលវ �ភាគតៃម �និងរាយនាមេសវាកម �ស្រមាប់ការពិនិត្យមុនស្រមាលរបស់្រសី �មានៃផ �េពាះ
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តារាងកំណត់្រតាការពិនិត្យមុនស្រមាល

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី១

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៣

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៥

កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទី១ 

(មិនទាន់្រគប់១៧ស�� ហ៍) 

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ
មុនស�� ហ៍ទី១២

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទី២ 

(ចាប់ពិស�� ហ៍ទី១៧ដល់២៩) 

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ
ស� �ហ៍ទី ២០

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទី៣

(ចាប់ពីស� �ហ៍ទី២៩េឡងី)

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ
ស� �ហ៍ទី៣២

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទី២ 

(ចាប់ពិស�� ហ៍ទី១៧ដល់២៩) 

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ
ស� �ហ៍ទី ២៨

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទី៣

(ចាប់ពីស� �ហ៍ទី២៩េឡងី)

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ
ស� �ហ៍ទី ៣៤

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទី១ 

(មិនទាន់្រគប់១៧ស�� ហ៍) 

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ
ស� �ហ៍ទី១៦

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី២

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៤

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៦
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កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទី៣

(ចាប់ពីស� �ហ៍ទី២៩េឡងី)

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ
ស� �ហ៍ទី៣៦

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទី៣

(ចាប់ពីស� �ហ៍ទី២៩េឡងី)

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ
ស� �ហ៍ ៣៨

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទី៣

(ចាប់ពិស� �ហ៍ទិ២៩េឡងី) 

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ
ស� �ហ៍ទី៣៩

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

កាលវ �ភាគតៃម �
្រតីមាសទីមួយ 

(មិនទាន់្រគប់១៧ស� �ហ៍)

ស� �ហ៍ែដ 

លគួរពិនិត្យ

មន �ីរេពទ្យឬ ទីតំាងពិនិត្យ

ហត �េលខាអ �ក ពិនិត្យ

ៃថ �ែខពិនិត្យ ៃថ � ែខ ឆា �ំ

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៧

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៩

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៨

ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី១០

កំណត់សមា �ល់៖ ្របសិនប់ចង់ែស �ងយល់អំពីពត៌មានពាក់ព័ន �នឹងការអប់រ �ចំេនះដឹងសុខភាព សូមេស �នQRcodeៃនការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនាះ។

តារាងកំណត់្រតាការពិនិត្យមុនស្រមាល

ស�� ហ៍ទី៤០
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អតីត្របវត �មិានៃផ �េពាះរបស់ខ �ុំ
※កំណត់្រតាពិេ្រគាះពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាលេលីកទីមួយ សូមអនាគតអ �កម៉ាក់បំេពញេអាយ�
នរចួរលួមុនេពលមកទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះ។

ចំនួនដងៃនការមានៃផ �េពាះ

សា �នភាពការ្របសូត
េលីកទីមួយ

កាលបរ �េច �ទប� �ប់ការពេពាះ  
(ៃថ �/ែខ/ឆា �ំ)

ចំនួនអាទិត្យៃនកូនេកីតរស់

េភទ

ទំងន់េពលេកីត (g)

រលូតធម �ជាតិ

រលូតធម �ជាតិ

ស� �ហ៍

រេប�ប្របសូត

េកីតតាមធម �ជាតិ

 េកីតេដាយបូម

េកីតេដាយដេង ��ប

េកីតេដាយវះកាត់

រស់
រេប�ប 

្របសូត

ការរ 
ស់រាន 

មានជី 

វ �តប 

ច �បុ្បន �

រលូត

កូនេកី 

តរស់

េកីត 

សា �ប់

សា �ប់

(អាយុ មូលេហតុ)

េលីកទីពីរ េលីកទីបី េលីកទីបួន
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ចំនួនដងៃនការមានៃផ �េពាះ

សា �នភាពការ្របសូត
េលីកទីមួយ

កំណត់សំគាល់៖ ្របសិនេបីមានគភ៌េលីសពី៤ សូមបែន �មកំនត់្រតាេដាយខ �នួឯង។

កំណត់សំគាល់៖

ទារកក �ងុៃផ �មានភាពមិនធម �តា

េលីកទីពីរ េលីកទីបី េលីកទីបួន

អតីត្របវត �មិានៃផ �េពាះរបស់ខ �ុំ
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តារាងសរបុៃនការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនស្រមាល

ពត៌មានទូេ�

រាយនាមទិន �ន័យពិនិត្យទូេ�

កូនទី៖

រាយនាមការពិនិត្យ

កតា �Rh (Rh factor)
េតស �រកេមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទB 

(HBsAg)

្របេភទឈាម
េតស �រកេមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទB 

(HBeAg)

្រគាប់ឈាមសWBC)
េតស �រកអង់ទីគ៍រេមេរាគសា �យេលីកទី១ 

(VDRL ឬ RPR )
x103/uL

%

្រគាប់ឈាម្រកហម (RBC)
េតស �រកអង់ទីគ័រេមេរាគសា �យេលីកទី២ 

 (VDRL ឬ RPR )
x106/uL

g/dL

� �ែកត (Plt) េតត្សរកអង់ទីគ័រេមេរាគស �ចូx103/uL

fl

េអម៉ាតូ្រគីត/កំហាប់ឈាម 

(Hct)
ការពិនិត្យGroup B Streptococcus

េអមូ៉ក �បី៊ូន (Hb) ការពិនិត្យអាង្រតគាក

ទំហំជាមធ្យមៃន្រគាប់ឈាម្រកហ
ម(MCV)

េផ្សងៗ

លទ �ផល រាយនាមការពិនិត្យ លទ �ផល

កំពស់

ៃថ �ែដលនឹង្រត �វសំរាល ទំងន់មុនមានគភ៌

ៃថ �ែដលរដូវចាប់េផ �ី 
មមកចុងេ្រកាយ

ទិន �ន័យBMI 

ទំងន់ (kg) / កំពស់2 (m2)

ៃថ �　　　　 ែខ　　　　ឆា �ំ

cm

ៃថ �　　　　 ែខ　　　　ឆា �ំ

kg
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※អនាគតអ �កម៉ាក់ែដលេធ �េីតស �រកេមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទBេហីយទទួល�នលទ �ផលវ �ជ �មាន ្រត �វ្របញាប់យកទារកែដលេទីបនឹងេកីតរចួេ�ចាក់ 
ថា �បំងា �ររលាគេថ �មី្របេភទB (HBIg) និងវា �ក់សំាងការពាររលាគេថ �មី្របេភទB១ដូស រ �តែតេល�នរ �តែតល �កំុេអាយេលីសពី២៤េម៉ាង។្រពមទំាង្រត �វេ� 

ទទួលការពិនិេត្យេធ �េីតស �រកេមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទB (HBsAg) និងអង់ទីគ័រេមេរាគេថ �មី្របេភទB(anti-HBs)េ�េពលែដលទារកមានអា យុ្រគប់១ 

២ែខនិង េ្រកាយពីទារក�នចាក់វាក់៉សំាងការពារេមេរាគេថ �មីដូសទី៣រចួ។ ្របសិនេបីលទ �ផលពិនិត្យេមេរាគេថ �មី(HBsAg)និងអង់ទីគ័រេចញលទ �ផល 
អវ �ជ �មាន េនាះស្រមាប់ការចាក់វា �ក់សំាងការពារេមេរាគេថ �មីបែន �មអាចទទួល�ន្រហ �។ី

※អនាគតអ �កម៉ាក់ែដលេធ �េីតស �រកេមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទBេហីយទទួល�នលទ �ផលវ �ជ �មាន សូម្រគ �េពទ្យចុះលទ �ផលពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនាះចូ
លក �ងុ«តារាងកំណត់្រតាពិនិត្យតាមដាន្រស �មីានៃផ �េពាះែដលមានេមេរាគេថ �មី្របេភទB (ទំព័រទី៥៨) » ។ ស្រមាប់អនាគតអ �កមា �យែដលមានកំហាប់េម
េរាគេថ �មី្របេភទB៣ 106IU/mL មានហានិភ័យខ �ស់ក �ងុការឆ �ងពីមាតាេ�ទារក សូមជួយប� �នូបន �េ�ទទួលការវាយតៃម �និងទទួលការព��ល
េដាយថា �ំ្របឆំាងេមេរាគពីសំណាក់្រគ �េពទ្យជំនាញែផ �ក្របព័ន �រ �លាយអាហារ េដីម្បកីាត់បន �យឲកាសឆ �ងេមេរាគេថ �មី្របេភទBេ�កាន់ទារកែដលេទី 

បនឹងេកីត។ េ្រ�ពីេនះ សូមផ �ល់េសចក �ែីណនំាអប់រ �សុខភាពដល់្រស �មីានៃផ �េពាះេអាយទទួលការតាមដានពិនិត្យែដលពាក់ព័ន �េ្រកាយេពលស្រមាលរ ួ
ចតាមេវជ �ប� �របស់្រគ �េពទ្យ។

※អនាគតអ �កម៉ាក់ែដលេធ �េីតស �អង់ទីគ័រេមេរាគសអូចេហីយទទួល�នលទ �ផលអវ �ជ �មាន (-) សូមេមតា �្រប �ង្របយ័ត �េអាយែមនែទនក �ងុកំឡុងេពលព
េពាះ េជ�សវាងឆ �ងេមេរាគស �ចូេដីម្បកីារពារដល់គភ៌ ្រពមទំាង្របញាប់យកលិខិតប� �ក់អំពីលទ �ផលអង់ទីគ័រេមេរាគស �ចុអវ �ជ �មានេ�ទទួលការចា
ក់វា �ក់សំាងMMRការពារជំងឺក្រ� �លិ ្រសឡែទននិងស �ចូ១ដូសេ�មជ្ឈមណ �លសុខភាពឬមន �ីរេពទ្យ គ �នីីកែដលសហការណ៍ខាងែផ �កផ �ល់វាក់៉សំាង
ប� �ណាមួយក៏�ន េ្រកាយពីស្រមាលរចួ។ (េ្រកាយពីចាក់ថា �បំងា �ររចួ សូមកំុមានៃផ �េពាះក �ងុកំឡុងេពល៤ស� �ហ៍េនះ បុ៉ែន �្របសិនប់រកេឃីញថាមា
នៃផ �េពាះបនា �ប់ពីចាក់វា �ក់សំាងរចួក �ងុកំឡុង៤ស� �ហ៍ ក៏មិនគួរចាត់ទុកថាជាសន �ស្សន៍ក �ងុការប� �ប់ការមានៃផ �េពាះែដរ។)

※អនាគតអ �កម៉ាក់ែដលេធ �េីតស �េមេរាគសា �យេហីយទទួល�នលទ �ផលវ �ជ �មាន សូម្រគ �េពទ្យជួយពិនិត្យប� �ក់ ្របសិនេបីច�ស់ថាឆ �ងេមេរាគ អនាគ
តអ �កម៉ាក់សូមទទួលការព��លេអាយរហ័ស េដីម្បបីងា �កំុេអាយទារកែដលេទីបនឹងេកីតឆ �ងេមេរាគសា �យពីកំេណីត។

※អនាគតអ �កម៉ាក់ែដលេធ �េីតស �េមេរាគេអដស៍េហីយទទួល�នលទ �ផលវ �ជ �មាន សូមអនាគតអ �កម៉ាក់ទទួលការព��លេអាយរហ័ស រចួទទួលយកវ �
ធានការបងា �រក៏ដូចជាការេមីលែថទំាសុខភាពជាក� �ប់នាដំេណីរការ្របសូត េដីម្បបីងា �កំុេអាយទារកែដលេទីបនឹងេកីតឆ �ងេមេរាគេអដស៍។

កំណត់សំគាល់៖ េ�ទំព័របនា �ប់ក៏មានផ �ល់ជូននូវកែន �ងេធ �កំីនត់្រតាៃនការពិនិត្យរាល់េលីកែដរ អាចេធ �កំីនត់្រតារ�យការណ៍េ�ទំព័រេនាះ។

តារាងសរបុៃនការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនស្រមាល
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1111
កាលវ �ភាគពិនិត្យៃផ �េពាះ

ៃថ �ែខពិនិត្យ

េលីកទី១ េលីកទី២ េលីកទី៣ េលីកទី៤ េលីកទី៥

ចំនួនស� �ហ៍ៃនការពេពាះ

ទំងន់ (kg)

សំពាធឈាម (mmHg)

សំេលងេបះដូងរបស់ទារក (ដង/នាទី)
◎ គភ៌ក �ងុកំឡុង២ស� �ហ៍មិន�ច់បំេពញេឡយី

ជាតិស �រក �ងុទឹកេនាម

្រប �េតអុីនក �ងុទឹកេនាម

អាការៈេហីម

សៃសឈាមែវ �នេឡងីេ�៉ង

ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ

កំណត់សំគាល់៖

្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពី
មូលេហតុឬអាចនឹងបណា �លមកពីអំេពី
ហិង�ក �ងុ្រគ �សារឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយ
ការណ៍រចួបំេពញតារាងវាយតៃម �ភាពគ្
េរាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃនទំនាក់ទំនងជិតស �ិ
ទ �ៃតវា �ន់។

មិនមា
នកា
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�វតា
មដា

នបន
�

្រត
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កំណត់្រតាពិនិត្យេអកូសា្រស �េពលពិនិត្យៃផ �េពាះ

ពត៌មានទូេ�របស់្រស �មីានៃផ �េពាះ

រ�យការណ៍ពិនិត្យ

កែន �ងបិតរបូថត

េឈា �ះ

ៃថ � ៃថ �ែខ ែខឆា �ំ ឆា �ំរដូវចុងេ្រកាយ

អាយុ ចំនួនស� �ហ៍េលខ្របវត �ជំិងឺ

ៃថ �ែដល្រត �វសំរាល

ចំនួនគភ៌

បរ �មាណទឹកេភា �ះ ធម �តា

ការពិនិត្យទូេ� ្រត �វពិនិត្យតាមដានបន �េទ�ត

ទឹកេភា �ះេ្រចីនេពក ទឹកេភា �ះតិចេពក

____________ៃថ � _________ ែខ _________ ឆា �ំ

លទ �ផលពិនិត្យ

 អ �រាយការណ៍ 

ៃថ �ែខពិនិត្យ

េទាល េភា �ះ េ្រចីន ________________គភ៌

មាន

េ�ពីខាងមុខ

ទំហំក�លគភ៌_____________________ cm, េអកូសាស �្្រចំនួន _ _______________ ស� �ហ៍

ទំហំេពាះគភ៌　____________________ cm, េអកូសាស �្្រចំនួន _ _______________ ស� �ហ៍

្របែវងឆ �ងឹផ �វូគភ៌ _____________________cm, េអកូសាស �្្រចំនួន _ _______________ ស� �ហ៍

ទំងន់�៉ន់សា �ន_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿cm, េអកូសាស �្្រចំនួន_＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ស� �ហ៍

េ�ពីខាងេ្រកាយ សុកពំាងមាត់ស្បនូ សុកេ�ទាបជិតម៉ាត់ស្បនូ

មិនមានចងា �ក់េបះដូងរបស់គភ៌

ទីតំាងរបស់សុក
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េសចក �ែីណនំាអំពីការពិនិត្យេអកូសា្រស �េពលមានៃផ �េពាះ

ការពិនិត្យេអកូសា្រស �េពលមានៃផ �េពាះគឺជាការពិនិត្យែដលមិនទាក់ទងនឹងការវះកាត់ េដាយេ្របី្រ�ស់ឧបករណ៍េអកូសា្រស �តាមដានស �ង់ពីច
ងា �ក់េបះដូងរបស់គភ៌ និងវាស់អំពីទំហំក�លរបស់គភ៌ ទំហំេពាះនិង្របែវងឆ �ងឹេ� �ក៏ដូចជារងា �ស់ការលូតលាស់់នានា េដីម្បែីស �ងយល់ថាគភ៌ស �តិេ�ស
� �ហ៍ទីបុ៉នា �ននិងេធ �កីារវាយតៃម �ពីការរ �កលូតលាស់ ្រពមទំាងស �ង់ពីទីតំាងៃនសុកក៏ដូចជាបរ �មាណទឹកេភា �ះថាតិចឬេ្រចីនផងែដរ។

ការពិនិត្យេអកូសាស �រពិនិត្យេ�មានក្រមិត េដាយសារែតគុណភាពបងា �ញរបូភាពេលីេអ្រកង់របស់ម៉ាសុីន ក៏ដូចជាក្រមិតកំនត់ៃនកតា �ជាេ្រចីនរមួ
មានេអកូមិនអាចឆ �ះុថ �ះុលលាដ៍ក�ល េពាះរបស់្រស �មីានៃផ �េពាះមានេកាសិកាខា �ញ់្រកាស់េពក គភ៌អាចនឹងេដកផា �ប់ -ល- ្របសិនេបីទឹកេភា �ះេ្រចីន្រជ �ល 

អាចនឹងបងា �ញរបូភាពមិនច�ស់េដាយសារែតគភ៌មានគំលាតឆា �យេពក។ ្របសិនេបីទឹកេភា �ះតិចេពក នឹងខ �ះមជ្ឈដា �នចំលងចរន � បូករមួទំាងៃដេជីងទំាង
៤របស់គភ៌គងេលីគា �ផងេនាះ បណា �លេអាយរបូថតខ �ះភាពពិត្រ�កដ ដូេច �ះេហីយភាព្រតឹម្រត �វរបស់ការពិនិត្យេអកូសា្រស �េ�មានក្រមិតេដាយសារែត
លក �ខណ �ៃនការេស �ន។

ការពិនិត្យេអកូសា្រស �គឺជាមេធ��យពិនិត្យមួយ្របេភទ មិនែមនជាការវ �និច �យ័េរាគចុងេ្រកាយេឡយី។ េបីែផ �កេលីលក �ខ័ណ �ស �ង់ដាៃនេវជ �សាស្
្រតបច �បុ្បន � មិនែមនរាល់សា �នភាពមិន្រប្រកតីរបស់គភ៌ទំាងអស់សុទ �ែតអាចពិនិ �យេឃីញតាមរយៈេអកូសា្រស �េឡយី។ ខ �មឹសារក �ងុរ�យការណ៍រមួមានចំ
នុចដូចខាងេ្រកាម៖ 

1. ទំហំក�ល(BPD)៖ វា �ស់ទំហំបនា �ត់ផ �តិធំបំផុតនសឆ �ងឹក�លខាងេឆ �ងនិងសា �ំ វាគឺជាសន �ស្សន៍រងា �ស់ធំតូចៃនគភ៌  ក៏អាចយកមក�៉នសា �នថាគភ៌ស្
ថិតក �ងុេពាះបុ៉នា �នស� �ហ៍ផងែដរ។ ្របសិនេបីទំហំក�លរបស់គភ៌មិនសីុគា �ជាមួយនឹងអាយុស� �ហ៍ នឹង្រត �វពិនិត្យវ �និច �យ័បន �េទ�ត បូករមួទំាងស� �ហ៍
ៃនការពេពាះឬសា �នភាពមិន្រប្រកតីនានា។

2. ្របែវងឆ �ងឹេ� �(FL)៖ វា �ស់ពី្របែវងឆ �ងឹេ� �របស់គភ៌ វាដូចនឹង្របែវងទំហំក�លែដរ អាចយកមក�៉នសា �នពី ទំហំ ស� �ហ៍របស់គភ៌និងការលូតលាស់ឆ �ឹ
ងអវៈយវៈទំាង៤។

3. ទំហំេពាះ(AC)៖ វា �ស់ពីទំហំេពាះតូចធំរបស់គភ៌ អាច�៉នសា �នពីទំហំធំតូចរបស់គភ៌និងការរ �កលូតលាស់ធំធាត់ ។ទំហំេពាះ្រត �វគណនារមួគា �ជាមួយនឹង
រងា �ស់េផ្សងេទ�ត  អាច�៉នសា �នដឹងពីទំងន់របស់គភ៌។ 

4. ទីតំាងសុក៖ ្របសិនេបីទីតំាងសុកស �តិេ�ជិតេពកឬគងេលីកស្បនូ េនាះអាចជាសុកេ�ទាបជាងស្បនូឬសុកពំាងមុខស្បនូ េ�េពលែដល្របសូតវានឹង
រំាងស �ះគភ៌ចូលក �ងុផ �វូសំរាល គឺជាមូលេហតុមួយក �ងុចំេនាមមូលេហតុដៃទែដលបណា �លេអាយធា �ក់ឈាមមុនស្រមាលឬវះកាត់េដាយស្រមាល។

5. ការ្រ�កដពីចំនួនគភ៌៖ គភ៌ែដលមានចំនួនេ្រចីនភាគេ្រចីនបណា �លេអាយេកីតមានផលលំ�កក �ងុការមានៃផ �េពាះ ការពិនិត្យេអកូសា្រស �មុនស្រមាល
អាចវា �ស់ដឹងពីសា �នការលូតលាស់របស់គភ៌ទំាងេនះ េដីម្បងីាយ្រស �លេរ�បចំវ �ធានការែដលសមរម្យស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះ។

6. ការវាយតៃម �ទឹកេភា �ះ៖ ទឹកេភា �ះគឺជាសន �ន្សន៍សំខាន់មួយក �ងុចំេនាមសន �ស្សន៍ដៃទស្រមាប់េមីលថាគភ៌មានភាពមិន្រប្រកតីឬរ �កធំធាត់មិនល � ទឹកភ្
េលាះេ្រចីនឬតិច្រជ �លពាក់ព័ន �នឹងេជាគវាសនារបស់គភ៌។

(្របភពឯកសារ៖ សមាគមន៍េអកូសា្រស �េវជ �សា្រស �ៃតវា �ន់ សមាគមន៍ឆ �បៃតវា �ន់)

លទ �ផលពិនិត្យ

េគាលបំណង

ស� �ហ៍ទីបុ៉នា �ននិងេធ �ី

េសចក �ែីណនំាអំពីការពិនិត្យេអកូសា្រស �េពលពិនិត្យៃផ �េពាះ
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ពត៌មានទូេ� (សូមបំេពញេដាយអនាគតអ �កម៉ាក់)

អាកប្បកិរ �យាសុខភាព (សូមបំេពញេដាយអនាគតអ �កម៉ាក់ )

េតីបច �បុ្បន �អ �កមានជក់�រ �ដរឬេទ?

េតីបច �បុ្បន �អ �កមានជក់�រ �ដរឬេទ?

េតីបច �បុ្បន �អ �កមានផឹក្រសាែដរឬេទ?

េតីអ �កមានញំុា/ទំពារសា �ម �ែូដរឬេទ?

េតីបច �បុ្បន �អ �កមានេ្របី្រ�ស់ថា �េំញ�នឬេ្របី្រ�ស់ថា �េំផ �សផា �សែដរឬេទ?

េតីថ �ីៗ េនះអ �កមានក �កែដរឬេទ?

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �លឬជក់េពលជួបេភ ��វ               2. ឧស�ហ៍ឬជក់រាល់ៃថ �

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �លឬជក់េពលជួបេភ ��វ              2. បរ �យាកាសជំុវ �ញគា �នែផ្សង�រ �េឡយី

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �លឬផឹកេពលជួបេភ ��វ              2.ឧស�ហ៍ផឹក

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �លឬញំុាេពលជួបេភ ��វ               2. ឧស�ហ៍ទំពារ

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �ល                  2.ឧស�ហ៍េ្របី េ្របីសឹងែតរាល់ៃថ �រ

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �ល                  2.ក �កេលីសពី២ស� �ហ៍

េតីបច �បុ្បន �មានទទួលជំនួយពីសុខាមាលភាពសង �មែដរឬេទ (អាចេ្រជីសេរ �សេលីលពីមួយ)

្រស �មីានៃផ �េពាះែដលមានសា �នភាពដូចខាងេ្រកាម៖

តារាងកំណត់្រតាអប់រ �្រស �មីានៃផ �េពាះពីការែថទំាសុខភាពមុនស្រមាល

ពេពាះ្រតីមាសទី១៖ េ្រកាយពី្រគ �េពទ្យពិនិត្យវ �និច �យ័រចួ ្រ�កដថាមានៃផ �េពាះរហូតដល់ពេពាះមុនស� �ហ៍ទី១៧ 

ស� �ហ៍ទី _______________ «េសវាកម �េនះឧបត �ម �េដាយពន �សុខភាពសុខមាលភាព�រ �Heatlh Welfare Tax»

កំពស់ ___________  cm ទំងន់មុនេពលមានៃផ �េពាះ _________ kg ទំងន់បច �បុ្បន � _______kg េអមូ៉ក �បីូន ________g/dL

0.អត់េទ

1.ជំនួយ្រគ �សារមធ្យមនិង្រកី្រក

2.ជំនួយ្រគ �សារ្រកី្រក

3.ជំនួយ្រគ �សារេ្រកាមកាលៈេទសៈពិេសស

4.ជំនួយឧបត �មជីវភាពកុមារនិងេក �ងជំទង់ ( ថា �ក់៖ _____________________ ចំនួនមនុស្ស៖ __________________ )

5.េផ្សងៗ _____________________

1. ្រស �មីានៃផ �េពាះែតមិនទាន់េរ�បការ

2. ្រស �មីានៃផ �េពាះែតពិការកាយសម្បទានិងផ �វូចិត �

3.េផ្សងៗ  ___________________________
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អាកប្បកិរ �យាសុខភាព (សូមបំេពញេដាយអនាគតអ �កម៉ាក់)

អាកប្បកិរ �យាសុខភាព (សូមបំេពញេដាយអនាគតអ �កម៉ាក់)

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍៖ 

មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃម

េ�េពលអនាគតែដរឬេទ?

មួយែខកន �ងេ�េនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានា ឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលែដល

េធ �កីារងារែដរឬេទ?

េតីអ �កធា �ប់មាន្របវត �សុិខភាពពាក់ព័ន �នឹងការពេពាះនិងស្រមាលែដរឬេទ? 

0. អត់េទ

1. ចាស (សូមគូស្រគីសេ�ក �ងុ្របអប់ចេម �យីខាងេ្រកាម)

(1) វះកាត់ដុំសាច់ស្បនូឬការេដរជួសជុលសាច់ស្បនូ

(2) ការវះកាត់ជំងឺេបះដូង

(3) ជំងឺេលីសឈាម

(4) ជំងឺទឹកេនាមែផ �មេលី្រស �មីានៃផ �េពាះ

(5) ស្រមាលមុនែខ

(6) ទារកមិន្រប្រកតីពីកំេណីត

(7) កូនសា �ប់ក �ងុៃផ �

(8) ទារកេទីបនឹងេកីតមកសា �ប់

(9) ពិ�កសំរាលកូនតាមទា �រមាស

(10) ហរូឈាមេ្រកាយេពលសំរាល

(11) កូនមុនឆ �ងGroup B Streptococcus 

(12) រលូត

(13) េផ្សងៗ

※_្របសិនេបីមានសា �នការ្របវត �សុិខភាពពេពាះនិងស្រមាលដូចខាងេលី សូមមន �ីរេពទ្យែដលទទួលពិនិត្យផ �ល់ជូនេសវាសុខភាពឬប
� �នូបន �េ�កាន់មន �ីរេពទ្យទទួលបន �កុែផ �កសេ�ងា �ះបនា �ន់មធ្យមនិងធ �ន់។

ចាស             អត់េទ

ចាស             អត់េទ

តារាងកំណត់្រតាអប់រ �្រស �មីានៃផ �េពាះពីការែថទំាសុខភាពមុនស្រមាលេលីកទី១
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្របធានបទការែណ 

នំាអប់រ �សុខភាព 

រក�សុ
វត
�ភា
ពមា

�យ
និងទា

រក
 (សូ

មអា
នេស

�វេ�
៖  េធ

�េីអា
យ
ទា
រកធំធា

ត់េដា
យ
សុ
វត
�ភា
ព ខិតប័ណ

�ែណ
នា
អប់រ�ពីេមេរាគហ

្សុ កា
)

ចំនុចសំ 

ខាន់

ការវាយតៃម �ខ �នួឯងរប 
ស់អនាគតអ �កមា �យ

ចំនុចែណនំាអប់រ �សំខាន់ៗពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល
្រ�កដ មិន្រ�កដ

※_សូមបុគ �លិកសុខាភិ�លជួយអនាគតអ �កម៉ាក់េអាយេធ �កីារេ្រជីសេរ �សេដាយគូស្រគីសេអាយេហីយស្រមាប់្រកេឡាមរាយតៃម �េដាយខ �នួឯង 

មុនេពលទទួលការែណនំាអប់រ �សុខភាព េដីម្បផី �ល់ជាឯកសារេយាងដល់បុគ �លិកសុខាភិ�ល។

ស
�

�ៃនកា
ររលូ

តនិងជំងឺទឹកេនា
មែផ

�មេលី
្រស

�មា
នៃផ

�េពា
ះ

សា
រធា
តុែដល

មា
នេ្រគា

ះថា
�ក់

កា
រពិនត្យជំងឺបន

�ពូជមុនស
្រមា
ល

កា
រឆ
�ងរបស់

វ�រសុ
ហ
្សកា

ដឹងថាេពលមានៃផ �េពាះដំណាក់កាលដំបូង្រត �វសំរាកេអាយ�នេ្រចីន្រពមទំាងេគង 

េអាយ�ន្រគប់្រគាន់ មិន្រត �វេលីកវត �ធុ �ន់ៗ។ ្របសិនេបីមានស� �អាការៈរលូត( ធា � 
ក់ឈាមតាមទា �រមាស ឈឺងំក �ងុេពាះ ស្បនូក�នា �ក់ជាបន �បនា �ប់) ្រត �វេ�ជួប្រគ �េពទ្យ

 
ជាបនា �ន់។

ដឹងពីពត៌មានសុខភាព ្របវត �ជំិងឺនិងសា �នភាព្របវត �សុិខភាពពេពាះនិងស្រមាលរប
ស់ខ �នួ។ ្របសិនេបី្រគ �េពទ្យជ្រមាបជូនថាមានករណីណាមួយក �ងុចំនុចទី១ដល់ទី១៣
ៃន្របវត �សុិខភាពពេពាះនិងស្រមាលេ�េពលពិនិត្យៃផ �េពាះេពលអនាគត សូមេ្រជីស
េរ �សមន �ីរេពទ្យទទួលបន �កុែផ �កសេ�ងា �ះបនា �ន់មធ្យមនិងធ �ន់េដីម្បទីទួលេដីម្បទីទួល
ការពិនិត្យព��លឬរក�គភ៌។

ដឹងថាេបី្រស �មីានៃផ �េពាះមានសា �នភាពមួយក �ងុចំេនាមសា �នភាពខាងេ្រកាម រដា �ភិ
�លនឹងឧបត �ម �ៃថ �េធ �កីារពិនិត្យេចាះភា �សទឹកេភា �ះមុនេពលស្រមាល។

(1) អាយុេលីសពី៣៤ឆា �េំឡងី

(2) ធា្្ �ប់ផ �ល់កំេណីតកូនែដលមានប� �មិន្រប្រកតីពីកំេណីត

(3) ខ �នួឯងឬសា �មីមានជំងឺបន �ពូជ

(4) មានជំងឹបន �ពូជ្របចំា្រគ �សារនិង្រស �ែីដលពិនិត្យេឃីញមិិន្រប្រកតីេ្រកាយពិនិត្
យេអកូសា្រស �

ដឹងពីេ្រគាះថា �ក់របស់េ្រគ�ងេញ�នចំេពាះគភ៌(ស �ន់ ទំងន់្រសាល្រជ �ល ប� �ដេង �មី 

អាចដល់ការសា �ប់--ល-) និងមេធ��យែស �ងរកធនធានក �ងុការព��ល។

ដឹងថាក �ងុកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ ្របសិនេបីពំុចំា�ច់្រត �វពន�េធ �ដំីេណីរេ�កាន់តំប
ន់ែដលសំបូរេមេរាគឆ �ងហ្សុកីា។

ដឹងថា្របសិនេបី្រស �មីានៃផ �េពាះេ្រកាយពិនិត្យេឃីញមានវ �រសុហ្សុុកីា ្រត �វមកពិនិត្យេអ
កូសា្រស �េលីគភ៌៤ស� �ហ៍ម �ងជា្របចំា េដីម្បតីាមដានេមីលការលូតលាស់របស់គភ៌។

ដឹងពីេ្រគាះថា �ក់�រ � (រមួទំាងែផ្ស�រ �) ចំេពាះមាតានិងទារក (រលូត េកីតមិន្រគប់ែខ 

ទារកមានទំងន់្រសាលេពលេកីត)។

ដឹងពីេ្រគាះថា �ក់របស់េ្រគ�ង្រសវ �ងចំេពាះមាតានិងទារក(រលូត េកីតមិន្រគប់ែខ េកីតម 
កសា �ប់ ទារកមានទំងន់្រសាលេពលេកីត ្របព័ន �សៃស្របសាទកណា �លមិន្រប្រកតី។)

ដឹងពីេ្រគាះថា �ក់របស់សា �ម �ចំូេពាះមាតានិងទារក(រលូត េកីតមិន្រគប់ែខ េកីតមកសា �ប់ 

ទារកមានទំងន់្រសាលេពលេកីត)។

ដឹងពីេគាលេ� កាលវ �ភាគនិងសារៈសំខាន់ៃនការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនស្រមាល។ 

 ្រស �ជីក់�រ � ែដលមានៃផ �េពាះេលីកេនះ សូមប� �នូបន �េ�កាន់បន �ប់ពិេ្រគាះែផ �ក
ផា �ច់�រ �។

ដឹងពីរេប�បបងា �ជំងឺឆ �ងវ �រសុហ្សុកីា។
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្របធានបទការែណ 

នំាអប់រ �សុខភាព 

ស
មភា

ពែយ
នឌ័រ  

(សូ
មអា

នេស
�វេ�

៖កូន្រប
�ស
ក៏េដា

យ
ស
្

តីក៏េដា
យ
ដូចែតគា

�)

ចំណី
អា
ហា
េរជីវជា

តិស
្រមា
ប់្រស

�មា
នៃផ

�េពា
ះ 

(សូ
មអា

នេស
�វេ�

៖រេប�បញា
ែដល

េធ
�ី )

ចំនុចសំ 

ខាន់

ការវាយតៃម �ខ �នួឯងរប 
ស់អនាគតអ �កមា �យ

ចំនុចែណនំាអប់រ �សំខាន់ៗពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល
្រ�កដ មិន្រ�កដ

្រស
លា
ញ់
ថា
�ក់ថ

�កូនជា
ទី្រស

លា
ញ់
រ

បស់
េយី
ងទា

ងពីរ
កា
របែន

�មអា
ហា
រែដល

មា
នសា

រ
ជា
តិចិ�

�មឹ

អា
ហា
រែដល

មា
នបរ�មា

ណ
្រតឹមត្

រវូនិងជីវជា
តិជា

មូល
ដា
�ន

កូន្រសីក៏េដាយ្រប �សក៏េដាយសុទ �ែតល �ដូចគា � កូនែដលេកីតមកសុទ �ែតជាកំណប់ 

ភាពេជាគជ័យនាេពលអនាគតរបស់កុមារមិនពាក់ព័ន �នឹងេភទេឡយី ដឹងថាការពិ
និត្យេមីលេភទឬេ្រជីសេរ �សេភទរចួេធ �កីាររ �លូតគឺជាទេង �ខុីសច�ប់។

ដឹងពីសារៈសំខាន់ៃនការ្រស �បយកអាសីុតហ �លិូចនិងជាតិអីុយូ៉តបែន �មក �ងុកំឡុង
េពលមុនមានៃផ �េពាះមួយែខរហូតដល់ពេពាះ 

ដឹងពីសារៈសំខាន់ៃនការ្រស �បយកសារជាតិកាលស្យូមនិងែដកបែន �មក �ងុកំឡុង
េពលមានៃផ �េពាះ ស្រមាប់អ �កហបូបួសសូមបែន �មវ �តាមីន B12។

ដឹងថា្រត �វេ្រជីសេរ �សនិងបរ �េភាគអាហារបំប៉នែដលមានសារជាតិច� �មឹេអាយ
�នសមរម្យ។

ដឹងពីដំណាក់កាលបឋមៃនការមានៃផ �េពាះែតងក �តួចេងា �រចាញ់កូន គប្បទីទួលទា
នអាហារឲ្យ�នេ្រចីនដងែតក �ងុបរ �មាណតិច ទទួលទានអាហារធម �ជាតិជាអាទិភា 
ព េជ�សវាងការបរ �េភាគចំនីអាហារែកៃច � មានខា �ញ់េ្រចីន មានកាឡូរ �ខ �ស់ឬគា �ន
កាឡូរ �(ឧទាហរណ៍៖េភសជ �ៈែដលមានជាតិស �រ)។

េតីអ �កយល់្រពមេអាយបុគ �លិកអនាម័យនិងសង �មកិច �ចុះេធ �កីារសួរសុខទុក �េ�ផ �ះរបស់េលាកអ �កឬេទ?

យល់្រពម                  មិនយល់្រពម

េឈា �ះឬេលខសមា �ល់មន �ីរេពទ្យ/មន �ីរសម �ព៖

ហត �េលខាឬ្រតា្រស �មីានៃផ �េពាះ៖

ហត �េលខាឬ្រតា្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប៖

※_េ្រកាយេពល្រតលប់មកេគហដា �នវ �ញ្របសិនេបីមានត្រម �វការ្របឹក�ពាក់
ព័ន �នឹងការមានៃផ �េពាះសូមទំនាក់ទំនងេដាយេ្របី្រ�ស់វ �ធីខាងេ្រកាម៖
(1)្របព័ន �ឥតគិតៃថ �ខាងគំាពារ្រស �មីានៃផ �េពាះទូទំាង្របេទស 0800-870870

(2)េគហទំព័រគំាពារ្រស �មីានៃផ �េពាះ http://mammy.hpa.gov.tw

1. ខ �មឹសារេស�វេ�េនះ្រត �វ�នសហការណ៍្រសាវ្រជាវនិងេរ�បេរ�ងេឡងីេដាយរដ ��លេលីកកម �ស់សុខភាពៃន្រកសួងសុខាភិ�លនាយកដា �ន្របឆំាងនឹង
ជំងឺឆា �ងសមាគមន៍សម �ពនិងេរាគ្រស �ៃីតវា �ន់សមាគមន៍េវជ �សា្រស �មាតានិងទារកៃតវា �ន់សមាគមន៍្រគ �េពទ្យទារកៃតវា �ន់សមាគន៍គិលានុបដា �យិកាៃតវា �ន់ 

សមាគមន៍ឆ �បៃតវា �ន់ និងសមាគន៍អ �កឯកេទសខាងរបបអាហារៃតវា �ន់។
2. ការែណនំាអប់រ �សុខភាពេលីកេនះអាចេ្របីផ �បួជាមួយការពិនិត្យៃផ �េពាះ្រតីមាសទីមួយេលីកទី១ដល់េលីកទី២(ពេពាះស� �ហ៍១២ដល់មុនស� �ហ៍ទី១៧) េដា

យែផ �កេលីត្រម �វការរបស់្រស �មីានៃផ �េពាះេដីម្បអីនុវត �ការែណនំា សូមអានេស�វេ�សុខភាព្រស �មីានៃផ �េពាះេដីម្បផី �ល់ការែណនំាអប់រ �សុខភាព។ ឯកសារ
ៃនតារាងេនះនឹង្រត �វេ្របី្រ�ស់ជាការវាយតៃម �េគាលនេយា�យៃនសា �ប័នសុខភាពឬការ្រគប់្រគងតាមដានសុខភាពរករណីនិមួយៗ។

3. ស្រមាប់្រស �មីានៃផ �េពាះែដលមានអុាយមិន្រគប់២០ឆា �ឬំមិនទាន់េរ�បការ ្រត �វទទួលការយល់្រពមពីសាមីុខ �នួឬនិតិតំណាង។

ៃថ �ែណនំា _____ ៃថ � _____  ែខ _____ឆា �ំ

តារាងកំណត់្រតាអប់រ �្រស �មីានៃផ �េពាះពីការែថទំាសុខភាពមុនស្រមាលេលីកទី១
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កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកដំបូង

្រតីមាសទី១៖ ពេពាះមិនទាន់្រគប់១៧ស� �ហ៍ 

　_ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ មុនស� �ហ៍ទី១២

រដូវចុងេ្រកាយចាប់េផ �មីៃថ � _________ ទី __________ ឆា �ំ _____________

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖ ធា �ក់ឈាម

អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

ឈឺេពាះ ឈឺក�លធា �ក់ឈាម រមួល្រកេពី

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។

ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

ឯកសារសុខភាពពីមុនរបស់អនាគតអ �កម៉ាក់គឺជាឯកសារេយាងដ៏សំខាន់សំរាប់េអាយ្រគ �េពទ្យេធ �កីារពិនិត្យវ �និច �យ័ សូ
មអនាគតអ �កម៉ាក់បំេពញេអាយ�នលំអិត។ ្របសិនេបីធា �ប់មានអាការៈដូចខាងេ្រកាម សូមគូស្រគីសក �ងុ 　។

1.ជំងឺេលីសឈាមរំុាៃរ

2.ជំងឺទឹកេនាមែផ �ម

3.ជំងឺេបះដូង

4.ជំងឺតំរវូេអាយវះកាត់

5.ជំងឺត្រមងេនាម

6.ជំងឺ្រកេពញទីរ �អីុូដ

7.ជំងឺកំណកឈាម

8.ជំងឺឆ �ងែដលកំណត់េដាយច�ប់

9.ជំងឺដំុគីសខាងសម �ពឬជំងឹមហារ �ក

10.ជំងឺ្របព៏ន �្របសាទកណា �ល

1.ការវះកាត់ដំុសាច់ស្បនូឬការេដរជុសជុលសាច់ស្បនូ

2.ការវះកាត់ជំងឺឺេបះដូង

3.ជំងឺេលីសឈាម 

4.ជំងឺទឹកេនាមែផ �មេលី្រស �មីានៃផ �េពាះ 

5.េកីតមិន្រគប់ែខ(ពេពាះមិន្រគប់៣៧ស� �ហ៍រចួេកីត)

6.កូនមិន្រប្រកតីពីកំេណីត

7.កូនែដលេទីបនឹងេកីតមកសា �ប់

8.ពិ�កេកីតតាមទា �រមាស

9.ហរូឈាមមិនឈប់េ្រកាយសំរាល

10.គភ៌ពីមុនធា �ប់ឆ �ងេមេរាគGBS

11.ជំងឺស �ះសៃសឈាមសូតបណា �លពីេកាសិកាទឺកភ្

េលាះ(Amniotic fluid embolism)

12.រលាកេ្រសាមទឺកេភា �ះ

11. ជំងឺ្របព័ន �ទឹកមូ៉្រត

12. ជំងឺផ �វូរ �លាយអាហារឬេថ �មី

13.ខ �ះឈាម

14.ជំងឺSLEនិងជំងឺទាក់ទងនឹង្របព័ន �ភាពសំុា 

15.ជំងឺហឺតនិង្របព័ន �ដេង �មី

16.ជំងឺស �ន់ឬឆ �តួ្រជ �ក

17.្រគ �សារមានជំងឺដំណរពូជឬមិន្រប្រកតីពីកំេណីតឬេទ

18.េ្រគាះថា �ក់(ជក់�រ � អ �កេ�ជាមួយជក់�រ � ផឹកេ្រគ�ង្រសវ �ង)

19.េ្របី្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�ន

20.េផ្សងៗ

13.ទឹកេភា �ះេ្រចីនឬតិច្រជ �ល

14.ែបកទឹឹកេភា �ះមុនេពល

15.សុកពំាងម៉ាត់ស្បនូនិងការរបកសុកមុនកំនត់(Placenta 
previa and abrptio placenta)

16.សុកដុះចូលក �ងុសាច់ស្បនូ(Plecenta accreta)

17.គភ៌ខុស្រប្រកតីឬគភ៌សា �ប់ក �ងុស្បនូ កូនសា �ប់ក �ងុស្បនូនិងេកី
តមកសា �ប់

18.កូនមានជំងឺពីកំេណីតែដល្រត �វការការព��លេដាយវះកាត់

19.ជំងឺតំណពូជែដល្រត �វ�នេធ �េីរាគវ �និច �យ័តំាងពីមុនសំរាល(េដា
យការពិនិត្យេមីល្រក �មូ៉សូមឬែហ្សន)

20.ជំងឺកូនខ �ះអុកសុីែសន(fetal distress)

21.ជំងឺPreeclampsia

22.ជំងឺ Eclampsia

23.េផ្សងៗ

្របវត
�ជិំងឺ

្របវត
�សិុ
ខភា

ពពេពា
ះនិងសំ

រាល
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ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　។

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � សូមគូស្រគីសក �ងុ　 ។

1. ្របការ្រត �តពិនិត្យមុនសំរាល(ទំព័រទី២)

2. ពត៌មានផា �ច់�រ �(ទំព័រទី៥១)

3. េសវាពិនិត្យរកេមេរាគេអដស៍្រហ �សី្រមាប់្រស �មីានៃផ �េពាះ

4. ការពិនិត្យែហ្សនមុុនសំរាលនិង្រ�ក់ឧបត �ម �

5. ចំនុចែដល្រត �វដឹងក �ងុការរស់េ�កំឡុងេពលពេពាះ

6. រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុង

7. ការ្រគប្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

8. ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

9. ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់ 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកដំបូង
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កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកដំបូង

្រតីមាសទី១៖ ពេពាះមិនទាន់្រគប់១៧ស� �ហ៍ 

　_ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ មុនស� �ហ៍ទី១២

ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពធំធាត់របស់គភ៌

ស� �ហ៍ទី៦ដល់ទី៨ អាចេឃីញចងា �ក់េបះដូងតាមរយៈេអកូសា្រស �។

ស� �ហ៍ទី៩ដល់ទី១២ ការរ �កលូតលាស់អវៈយវៈទំាង៥និងសរ �រាង �សំខាន់ៗ។

ស� �ហ៍ទី១៣ដល់ទី១៦ គភ៌េលចេចញជារបូរាងទំាង្រស �ង ែស្បកមានពណ៌ថា �លាយពណ៌ផាក្ឈូក គភ៌ចាប់េផ �មីកំេរ �ក។

ក �ងុស� �ហ៍ទី១១ដល់១៤អាចេធ �កីារពិនិត្យរកេមីលេដានសុុីន្រដ �មដំណាក់ការពេពាះទី១។ (ត្រម �វេអាយបង់់ថវ �កាេដាយខ �នួឯង លទ �ផលពិនិ
ត្យកត់្រតាទុកេ�ទំព័រទី៤៧)

បូបឈាមេដីម្បពិីនិត្យអង់ទីគ័រេមេរាគស �ចូ េមេរាគសា �យ។ (លទ �ផលកត់្រតាទុកេ�ទំព័រទី៨)

បូបឈាមេដីម្បេីធ �េីតស �េមេរាគេថ �មី្របភទB (HbsAg) េតស �េមេរាគេថ �មី្របភទB(HbeAg) សូមអានពីកាលវ �ភាគ ពិនិត្យេ�ទំព័រទី២។(លទ្
ធផលកត់្រតាទុកេ�ទំព័រទី៨)

MCVទំហំជាមធ្យមៃនេកាសិកា្រគាប់ឈាម្រកហមគឺជាភស �តុាងចំា�ច់ស្រមាប់ការេធ �េីតស �ជំងឺឡាសេសមី (Thalassemia) ្រត �វចងចំាេធ �កីា
រសាកសួរពីលទ �ផលពិនិត្យពី្រគ �េពទ្យ។្របសិនេបីលទ �ផលមធ្យមMCVតូចជាង80 េនាះៃដគូក៏្រត �វទទួលការពិនិត្យផងែដរ។

សំរាប់្រស �មីានៃផ �េពាះែដលស �តិេ�្រក �មែដលមានហានិភ័យខ �ស់ក �ងុការមានទឹកេនាមែផ �ម សូមែណនំាេអាយពិេ្រគាះជាមួយ្រគ �េពទ្យ ្រត �វេធ �ី
ការេធ �េីតស �គ �យុកូសជាតិស �រេពលេពាះេ�ទេទ(Fasting plasma glucose, FPG) េ�េពលពិនិត្យៃផ �េពាះេលាកទីមួយនិងេធ �េីតស �ជាតិ
ស �រក �ងុឈាម (HbAIC)។ (ត្រម �វេអាយបង់់ថវ �កាេដាយខ �នួឯង លទ �ផលពិនិត្យកត់្រតាទុកេ�ទំព័រទី៤៧)

សូមែណនំាេអាយទទួលេសវាពិនិត្យរកេមេរាគេអដស៍ចំេពាះ្រស �មីានៃផ �េពាះេដាយមិនគិតៃថ �។
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្របការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ែីណនំា

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

្របការែដល្រត �វពិនិត្យមុនសំរាល (ទំព័រទី២)

លទ �ផលពិនិត្យឈាមជំងឺរលាកេថ �មី្របេភទB (ទំព័រទី៨)

លទ �ផលពិនិត្យអង់ទីគ័រេមេរាគស �ចូ (ទំព័រទី៨)

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ � (ទំព័រទី៥១)

េសវាពិនិត្យរកេមេរាគេអដស៍ចំេពាះ្រស �មីានៃផ �េពាះេដាយមិនគិតៃថ � (ទំព័រទី៥៥)

ការពិនិត្យវ �និច �យ័ជំងឺតំណពូជមុនសំរាល(េដាយការពិនិត្យេមីល្រក �មូ៉សូមឬែហ្សន)និង្រ�ក់ឧបត �ម �

កូន្រសីក៏េដាយ្រប �សក៏េដាយល �ដូចគា �

ចំនុចែដល្រត �វដឹងក �ងុការរស់េ�កំឡុងេពលពេពាះ

រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុងេពលពេពាះ

ការ្រគប្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

ការេឃាសនាសុច �នៈពីការចិ� �មឹបំេ�កូនេដាយទឹកេដាះនិងរវាងមា �យ

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន �

កំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទីដំបូង
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកទី២

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍ (សមា �ល់៖ ្របសិនេបីសំនួរទំាងពីរខាងេ្រកាមេកីតមានេឡងីេលីរបូអ �ក សូមែណនំាអ �កជាខា �ងំេអាយ្រ�ប់ដល់អ �កផ �ះរបស់អ �កឬែស �
ងរកជំនួយពី្រគ �េពទ្យ។)

្រតីមាសទី១៖ ពេពាះមិនទាន់្រគប់១៧ស� �ហ៍ 

　_ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ មុនស� �ហ៍ទី១៦

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　_។ 

1. ្របការែដល្រត �វពិនិត្យមុនសំរាល(ទំព័រទី២)

2. ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំព័រទី៥១) 

3. ជំងឺពីកំេណីត

4. េសវាពិនិត្យរកេមេរាគេអដស៍ចំេពាះ្រស �មីានៃផ �េពាះេដាយមិនគិតៃថ �

5.ការពិនិត្យវ �និច �យ័ជំងឺតំណពូជមុនសំរាលនិង្រ�ក់ឧបត �ម �

6.ការបងា �េ្រគាះថា �ក់ពី�រ �និងេ្រគ�ង្រសវ �ង

7.ការបងា �ការេកីតមុនែខ

8.ចំនុចែដល្រត �វដឹងក �ងុការរស់េ�កំឡុងេពលពេពាះ

9.រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុងេពលពេពាះ

10.ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ.

11.ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

12.ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

1. មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃមេ�េពលអនាគត
ែដរឬេទ?　　　ចាស　　　អត់េទ 

2. មួយែខកន �ងមកេនះេតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានាឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលេធ �កីារងារែដរឬេទ?         

　　　　____　ចាស            __អត់េទ

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះេលីក2

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពធំធាត់របស់គភ៌

េសចក �អីប់រ �សុខភាពនិង្របការែណនំា

ចាប់េផ �មីមានអារម �ណ៍ថាទារកក�នា �ក់ក �ងុៃដស្បនូ ក�លមាន្របែវង១ភាគ៣ៃន្របែវងសរបុ 

េ្រគាងឆ្ �ងឹរ �កលូតលាស់យ៉ាងរហ័ស េដីមៃដនិងេជីងសមាមា្រតគា � គភ៌ចាប់េផ �មីផលិតអាចម៍ៃ្រព។ ្របែវងដងខ �នួរបស់
គភ៌្របមាណ២៥សង់ទីែម៉្រត ទំងន់្របមាណ២០០េ�៥០០្រកាម។ 

ស� �ហ៍17－20

េ�កំឡុងស� �ហ៍ទី១៥ដល់២០ អាចេធ �កីារពិនិត្យរកេមីលជំងឺេដានសីុន្រដ �នឬការេចាះទឹកេភា �ះស្រមាប់ដំណាក់កាលពេពាះ្រតីមាសទី២។ 
(លទ �ផលពិនិត្យកត់្រតាេ�ទំព័រទី៤៧)(ការពិនិត្យេនះតំរវូេអាយបង់ថវ �កាេដាយខ �នួឯង ្រកសួងសុខាភិ�លផ �លជូនការឧបត �ម �េលីការវ �និច �យ័ទាក់ទងនឹិងបញ្
ហាដំណពូជមុនស្រមាល អាចេស �នQR codeខាងេ្រកាមស្រមាប់អានពត៌មានបែន �ម)

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំព័រទី៥១)

ជំងឺតំណពូជ 

ការពិនិត្យវ �និច �យ័ជំងឺតំណពូជមុនសំរាល(េដាយការពិនិត្យេមីល្រក �មូ៉
សូមឬែហ្សន)និង្រ�ក់ឧបត �ម �

ការបងា �រេ្រគាះថា �ក់ពី�រ �និងេ្រគ�ង្រសវ �ង

កូន្រសីក៏េដាយ្រប �សក៏េដាយល �ដូចគា � 

ការបងា �ការេកីតមុនែខ

រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុងេពលពេពាះ

ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់ 

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន្

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងនិងកំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី២

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអច
នឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សា
រឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   

រចួបំេពញ តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃន
ទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍ (សមា �ល់៖ ្របសិនេបីសំនួរទំាងពីរខាងេ្រកាមេកីតមានេឡងីេលីរបូអ �ក សូមែណនំាអ �កជាខា �ងំេអាយ្រ�ប់ដល់អ �កផ �ះរបស់អ �កឬែស �
ងរកជំនួយពី្រគ �េពទ្យ។)

ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　_។ 

1.េសចក �ែីណនំាអំពីការពិនិត្យេអកូសា្រស �េពលមានៃផ �េពាះ(ទំព័រទី១៣) 

2.ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១) 

3.ការបងា �ការេកីតមុនែខ  ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់

4.រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុងេពលពេពាះ

5.ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

6.ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

7.ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

8.ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកទី៣
្រតីមាសទី២៖ ពេពាះ១៧ស� �ហ៍ មិនទាន់្រគប់២៩ស� �ហ៍ 

　_ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ មុនស� �ហ៍ទី២០

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

1. មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃមេ�េពលអនាគត
ែដរឬេទ?　　　ចាស　　　អត់េទ 

2. មួយែខកន �ងមកេនះេតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានាឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលេធ �កីារងារែដរឬេទ?         

　　　　____　ចាស            __អត់េទ

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះ េលីកទី៣

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពរ �កធំធាត់របស់គភ៌

ការពិនិត្យេអកូសា្រស �(ស្រមាប់្រស �ែីដលមិន�នពិនិត្យេដាយសារសា �នភាពពិេសស អាចពិនិត្យេ�្រតីមាសទី៣�ន)។(រ�យការណ៍ពិនិត្យបិត
េ�ទំព័រទី១២)

រន �្រចមុះរបស់គភ៌េចះេបីក ចាប់េផ �មីហ �កឹហាត់ដកដេង �មី។ េហីយក៏េចះសា �ប់សំេលងផងែដរ អាចនិយាយជាមួយគាត់ 
�នណ៎ា!

ស� �ហ៍ទី_21-24

េសចក �អីប់រ �សុខភាពនិង្របការែណនំា

េសចក �ែីណនំាអំពីការពិនិត្យេអកូសា្រស �េពលមានៃផ �េពាះ 
(ទំព័រទី១៣)

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១)

ការបងា �ការេកីតមុនែខ  ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់

រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុងេពលពេពាះ

ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន �

ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

ចង់បំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

្រត �វការ្របឹក�អំពីរេប�បចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះ
មា �យ

�នផ �ល់ជូននូវធនធានេស�វេ�ចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹ
កេដាះមា �យ (សូមែស �ងរកេដាយចូលេ�កាន់េគហទំព័រសុ

ខភាព៩៩ៃនរដ ��លេលីកកំពស់សុខភាពhttp://health99.

hpa.gov.tw )

មិនបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

្រត �វការការែណនំាពីេម�ទឹកេដាះេគា

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងនិងកំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៣

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអច
នឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សា
រឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   

រចួបំេពញ តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃន
ទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍ (សមា �ល់៖ ្របសិនេបីសំនួរទំាងពីរខាងេ្រកាមេកីតមានេឡងីេលីរបូអ �ក សូមែណនំាអ �កជាខា �ងំេអាយ្រ�ប់ដល់អ �កផ �ះរបស់អ �កឬែស �
ងរកជំនួយពី្រគ �េពទ្យ។)

ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　_។ 

1.េសចក �ែីណនំាអំពីការពិនិត្យេអកូសា្រស �េពលមានៃផ �េពាះ 
(ទំព័រទី១៣) 

2.ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១)

3.ការបងា �ការេកីតមុនែខ ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់ 

4.ចំនុចែដល្រត �វដឹងក �ងុការរស់េ�កំឡុងេពលពេពាះ 

5.រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុងេពលពេពាះ

6.ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

7.ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

8.ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

9.ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

10.ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកទី៤
្រតីមាសទី២៖ ពេពាះ១៧ស� �ហ៍ មិនទាន់្រគប់២៩ស� �ហ៍ 

　_ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ មុនស� �ហ៍ទី២០

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

1. មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃមេ�េពលអនាគត
ែដរឬេទ?　　　ចាស　　　អត់េទ 

2. មួយែខកន �ងមកេនះេតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានាឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលេធ �កីារងារែដរឬេទ?         

　　　　____　ចាស            __អត់េទ

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពរ �កធំធាត់របស់គភ៌

េសចក �អីប់រ �សុខភាពនិង្របការែណនំា

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះ េលីកទី៤

ែស្បកបងា �ញលក �ណៈ្រជ �ញពណ៌្រកហម ខា �ញ់េ្រកាមែស្បកចាប់េផ �មី្របមូលផ �ុំ មាន្រពឹត �ការណ៍ផា �ស់ប �រូគា �រវាងកា
រេគងនិងចលនា មាន្របតិកម �ចំេពាះសំេលងខាងេ្រ�។ ្របសិនេបី្របសូតេ�េពលេនះ េដាយសាររបូរាងកាយរ �កលូត
លាស់មិនទាន់្រគប់លក �ណៈ ដូេច �ះមិនងាយក �ងុការេមីលែថទំា។

ស� �ហ៍ទី25－28

េ�ស� �ហ៍ទី២៤េឡងី និងមិនទាន់្រគប់២៩ស� �ហ៍ ្របសិនេបីមានត្រម �វការអាចេធ �េីតស �ពិនិត្យរកជំងឺទឹកេនាមែផ �មចំេពាះ្រស �មីានៃផ �េពាះ។ 
(តំរវូេអាយបង់ថវ �កាផា �ល់ខ �នួ លទ �ផលពិនិត្យកត់្រតាេ�ទំព៍រទី៤៧) 

កម �វ �ធីសិក�អប់រ �មុខសំរាល។

េ�ស� �ហ៍ទី២៨ដល់៣៦ អាចចំនាយថវ �កាផា �ល់ខ �នួចាក់ថា �បំងា �ក �កមាន់ ប� �នុអង់ទីគ័រពីមា �យេ�កាន់គភ៌ កាត់បន �យហានភ័យៃនការឆ �
ងេមេរាគបនា �ប់ពីេកីត។ 

េសចក �ែីណនំាអំពីការពិនិត្យេអកូសា្រស �េពលមានៃផ �េពាះ(ទំព័រ
ទី១៣) 

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១) 

ការបងា �ការេកីតមុនែខ  ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់ 

ចំនុចែដល្រត �វដឹងក �ងុការរស់េ�កំឡុងេពលពេពាះ 

រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុងេពលពេពាះ

ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន �

ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងនិងកំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអច
នឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សា
រឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   

រចួបំេពញ តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃន
ទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ
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ពត៌មានទូេ� (សូមបំេពញេដាយអនាគតអ �កម៉ាក់)

តារាងកំណត់្រតាអប់រ �្រស �មីានៃផ �េពាះពីការែថទំាសុខភាពមុនស្រមាល

ពេពាះ្រតីមាសទី១៖ េ្រកាយពី្រគ �េពទ្យពិនិត្យវ �និច �យ័រចួ ្រ�កដថាមានៃផ �េពាះរហូតដល់ពេពាះ 
 ស� �ហ៍ទី _______________ «េសវាកម �េនះឧបត �ម �េដាយពន �សុខភាពសុខមាលភាព�រ �Heatlh Welfare Tax»

កំពស់ ___________  cm ទំងន់មុនេពលមានៃផ �េពាះ _________ kg ទំងន់បច �បុ្បន � _______kg
េអមូ៉ក �បីូន ________g/dL
(សូមបំេពញទិន �ន័យពិនិត្យេពលពិ
និត្យៃផ �េពាះេលីកទី១)

អាកប្បកិរ �យាសុខភាព (សូមបំេពញេដាយអនាគតអ �កម៉ាក់ )

េតីបច �បុ្បន �អ �កមានជក់�រ �ដរឬេទ?

េតីបច �បុ្បន �អ �កមានជក់�រ �ដរឬេទ?

េតីបច �បុ្បន �អ �កមានផឹក្រសាែដរឬេទ?

េតីអ �កមានញំុា/ទំពារសា �ម �ែូដរឬេទ?

េតីបច �បុ្បន �អ �កមានេ្របី្រ�ស់ថា �េំញ�នឬេ្របី្រ�ស់ថា �េំផ �សផា �សែដរឬេទ?

េតីថ �ីៗ េនះអ �កមានក �កែដរឬេទ?

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �លឬជក់េពលជួបេភ ��វ                2.ឧស�ហ៍ឬជក់រាល់ៃថ �

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �លឬជក់េពលជួបេភ ��វ               2.បរ �យាកាសជំុវ �ញគា �នែផ្សង�រ �េឡយី

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �លឬផឹកេពលជួបេភ ��វ               2.ឧស�ហ៍ផឹក

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �លឬញំុាេពលជួបេភ ��វ               2.ឧស�ហ៍ទំពារ

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �ល                  2.ឧស�ហ៍េ្របី េ្របីសឹងែតរាល់ៃថ �រ

0.អត់េទ 1.ម �ងមា �ល                  2.ក �កេលីសពី២ស� �ហ៍

េតីបច �បុ្បន �មានទទួលជំនួយពីសុខាមាលភាពសង �មែដរឬេទ (អាចេ្រជីសេរ �សេលីលពីមួយ)

្រស �មីានៃផ �េពាះែដលមានសា �នភាពដូចខាងេ្រកាម៖

0.អត់េទ

1.ជំនួយ្រគ �សារមធ្យមនិង្រកី្រក

2.ជំនួយ្រគ �សារ្រកី្រក

3.ជំនួយ្រគ �សារេ្រកាមកាលៈេទសៈពិេសស

4.ជំនួយឧបត �មជីវភាពកុមារនិងេក �ងជំទង់ ( ថា �ក់៖ _____________________ ចំនួនមនុស្ស៖ __________________ )

5.េផ្សងៗ _____________________

1. ្រស �មីានៃផ �េពាះែតមិនទាន់េរ�បការ

2. ្រស �មីានៃផ �េពាះែតពិការកាយសម្បទានិងផ �វូចិត �

3.េផ្សងៗ  ___________________________
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អាកប្បកិរ �យាសុខភាព (សូមបំេពញេដាយអនាគតអ �កម៉ាក់)

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍៖ 

មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃម

េ�េពលអនាគតែដរឬេទ?

មួយែខកន �ងេ�េនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានា ឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលែដល

េធ �កីារងារែដរឬេទ?

ចាស             អត់េទ

ចាស             អត់េទ

េតីអ �កធា �ប់មាន្របវត �សុិខភាពពាក់ព័ន �នឹងការពេពាះនិងស្រមាលែដរឬេទ? 

※_្របសិនេបីមានសា �នការ្របវត �សុិខភាពពេពាះនិងស្រមាលដូចខាងេលី សូមមន �ីរេពទ្យែដលទទួលពិនិត្យផ �ល់ជូនេសវាសុខភាពឬប� �នូបន �េ�កាន់មន �ីរេពទ្យទ
ទួលបន �កុែផ �កសេ�ងា �ះបនា �ន់មធ្យមនិងធ �ន់។

អាកប្បកិរ �យាសុខភាព (សូមបំេពញេដាយអនាគតអ �កម៉ាក់)

0.អត់េទ

1.ចាស (សូមគូស្រគីសេ�ក �ងុ្របអប់ចេម �យីខាងេ្រកាម)

(1) ជំងឺេលីសឈាមកំឡុងេពលពេពាះ 

(2) សុកពំាងមាត់ស្បនូ

(3) ទឹកេភា �ះេ្រចីនឬតិច្រជ �ល

(4) គភ៌លូតលាស់មានក្រមិត 

(5) មុខងារមាត់ស្បនូមិន្រប្រកតី

(6) ទំងន់របស់គភ៌ធ �ន់្រជ �ល(ធំជាង៤២០០gm)

(7) ្រស �មីានផញៃទេពាះផា �ល់ឬសាច់ញាតិែដលមានែខ្សេលាហិតែតមួយមានជំងឺបន �ពូជធ �ន់ធ �រ៖

(8) ផលវ ��កធ �ន់ធ �រ

(9) ភាពមិនធម �តាៃនឆ �ងឹអាង្រតគាក

(10) ស្បនួ ផ �វូសំរាលមិន្រប្រកតី

(11) េផ្សងៗ

ជំងឺេបះដូង

ជំងឺត្រមងេនាម

ជំងឺ្របព័ន �សៃសឈាម

ជំងឺេថ �មី

ជំងឺរេបងសួតសកម �

ជំងឺទឹកេនាមែផ �មេលី្រស �មីានៃផ �េពាះ

្រកេពញទីរ �អុីុូតបេ� �ញទីរ �កុសិុនេ្រចីន

ជំងឺផ �វូចិត �ឬ្របព័ន �សៃស្របសាទ 

ជំងឺ្របព័ន �ភាពសំុាែដលជាផលវ ��កៃនការពេពាះ

ដំុស្បនូឬដំុ្រកេពញអូែវ

ជំងឺឆ �ងកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

ជំងឺឆ �ងតាមការរមួេភទ(រមួទំាងជំងឺេអដស៍)

ជំងឺទូេ�ឬជំងឺសល្យសា្រស �ធ �ន់ធ �រដៃទ

តារាងកំណត់្រតាអប់រ �្រស �មីានៃផ �េពាះពីការែថទំាសុខភាពមុនស្រមាលេលីកទី២



30 31

្របធានបទការែណ 

នំាអប់រ �សុខភាព 

ចំនុចសំ 

ខាន់

ការវាយតៃម �ខ �នួឯងរប 
ស់អនាគតអ �កមា �យ

ចំនុចែណនំាអប់រ �សំខាន់ៗពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល
្រ�កដ មិន្រ�កដ

※_សូមបុគ �លិកសុខាភិ�លជួយអនាគតអ �កម៉ាក់េអាយេធ �កីារេ្រជីសេរ �សេដាយគូស្រគីសេអាយេហីយស្រមាប់្រកេឡាមរាយតៃម �េដាយខ �នួឯង 
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ដឹងថា្របសិនេបីកំឡុងេពលពេពាះចុងេ្រកាយមានស� �អាការៈេកីតមុខែខ (ធា �ក់ 
ឈាមតាមទា �រមាស ឈឺងំក �ងុេពាះ ស្បនូក�នា �ក់ជាបន �បនា �ប់ ែបកទឹកេភា �ះ) ្រត �វេ�

 
ជួប្រគ �េពទ្យជាបនា �ន់។ ្រត �វេ្រជីសេរ �សមន �ីរេពទ្យែដលមានបន �ប់ICUស្រមាប់ទារកេទី
បនឹងេកីតស្រមាប់រង់ចំាេកីតឬ្របសូត។

ដឹងពីពត៌មានសុខភាព ្របវត �ជំិងឺនិងសា �នភាព្របវត �សុិខភាពពេពាះនិងស្រមាលរបស់
ខ �នួ។ ្របសិនេបី្រគ �េពទ្យជ្រមាបជូនថាមានករណីណាមួយក �ងុចំនុចទី១ដល់ទី១១ៃនប្
រវត �សុិខភាពពេពាះនិងស្រមាលេ�េពលពិនិត្យៃផ �េពាះេពលអនាគត សូមេ្រជីសេរ �ស
មន �ីរេពទ្យទទួលបន �កុែផ �កសេ�ងា �ះបនា �ន់មធ្យមនិងធ �ន់េដីម្បទីទួលេដីម្បទីទួលការពិ
និត្យព��លឬរក�គភ៌ 

ដឹងពីស� �ែដលជិតដល់េពល្របសូត ឧទាហរណ៍៖អារម �ណ៍ធូរ្រសាល 
ធា �ក់ឈាមឬហរូឈាម ឈឺមួយឆាវៗឬឈឺចេង �ះ ែបកទឹក(ទឹកហរូពីទា �រមាសេ្រចីន) មា
នអារម �ណ៍ចង់បេនា �របង់ខា �ងំនិងឈឺែបបក�នា �ក់។

ដឹងថាការមានៃផ �េពាះ្របសូតគឺជាដំេណីរការសរ �រសា្រស � ឆ �ងកាត់ការចូលរមួការអ
ប់រ �មុនសំរាល អាចជួយេរ�បចំ្រប �ងេ្រប�បេលីការ្របសូតនិងការឈឺក�នា �ក់េដាយសា
រការ្របសូត។

ដឹងថា្រត �វទទួលទានអាហារធម �ជាតិជាអាទិភាព េជ�សវាងការបរ �េភាគចំនីអាហារែក 
ៃច � មានខា �ញ់េ្រចីន មានកាឡូរ �ខ �ស់ឬគា �នកាឡូរ �(ឧទាហរណ៍៖េភសជ �ៈែដលមានជា
តិស �រ)។

ដឹងថាការេឡងីទំងន់េពលមានៃផ �េពាះ្រត �វែ្រប្រប �លស្រមបេអាយសមល �មេដាយ
េយាងតាមេលីទំងន់មុនេពលពេពាះ េដាយេកីនពី១០េ�១៤គីឡូសាកសមបំផុត ្រពមទំា
ង្រត �វ្រប �ង្របយ័ត �ពីេល្ប�នៃនការេឡងីទំងន់ផងែដរ។

ដឹងថា្របសិនេបី្រស �មីានៃផ �េពាះេ្រកាយពិនិត្យេឃីញមានវ �រសុហ្សុុកីា ្រត �វមកពិនិត្យេអ
កូសា្រស �េលីគភ៌៤ស� �ហ៍ម �ងជា្របចំា េដីម្បតីាមដានេមីលការលូតលាស់របស់គភ៌។

មិនេ្រជីសេរ �សការ្របសូតេដាយវះកាត់ែដលគា �នសន �ស្សន៍េវជ �សា្រស �។

េយាងតាមសា �នភាពសុខភាពរបស់អនាគតអ �កម៉ាក់ េធ �កីារវាយតៃម �និងគំេរាងពីរ
េប�ប្របសូតែដលសាកសម។

ដឹងពីរេប�បបងា �ជំងឺឆ �ងវ �រសុហ្សុកីា។

្រស �ជីក់�រ � ែដលមានៃផ �េពាះេលីកេនះ សូមប� �នូបន �េ�កាន់បន �ប់ពិេ្រគាះែផ �កផា �
ច់�រ �។

ដឹងពីេ្រគាះថា �ក់របស់េ្រគ�ងេញ�នចំេពាះគភ៌(ស �ន់ ទំងន់្រសាល្រជ �ល ប� �ដេង �មី 
អាចដល់ការសា �ប់--ល-) និងមេធ��យែស �ងរកធនធានក �ងុការព��ល។

ដឹងពីេ្រគាះថា �ក់របស់សា �ម �ចំូេពាះមាតានិងទារក(រលូត េកីតមិន្រគប់ែខ េកីតមកសា �ប់ 
ទារកមានទំងន់្រសាលេពលេកីត)។

ដឹងពីេ្រគាះថា �ក់របស់េ្រគ�ង្រសវ �ងចំេពាះមាតានិងទារក(រលូត េកីតមិន្រគប់ែខ េកីតមក 
សា �ប់ ទារកមានទំងន់្រសាលេពលេកីត ្របព័ន �សៃស្របសាទកណា �លមិន្រប្រកតី។)

ដឹងពីេ្រគាះថា �ក់�រ �(រមួទំាងែផ្ស�រ �)ចំេពាះមាតានិងទារក (រលូត េកីតមិន្រគប់ែខ ទារក 
មានទំងន់្រសាលេពលេកីត)។

ដឹងថាក �ងុកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ ្របសិនេបីពំុចំា�ច់្រត �វពន�េធ �ដំីេណីរេ�កាន់តំប
ន់ែដលសំបូរេមេរាគឆ �ងហ្សុកីា។
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េតីអ �កយល់្រពមេអាយបុគ �លិកអនាម័យនិងសង �មកិច �ចុះេធ �កីារសួរសុខទុក �េ�ផ �ះរបស់េលាកអ �កឬេទ?

យល់្រពម                  មិនយល់្រពម

េឈា �ះឬេលខសមា �ល់មន �ីរេពទ្យ/មន �ីរសម �ព៖

ហត �េលខាឬ្រតា្រស �មីានៃផ �េពាះ៖

ហត �េលខាឬ្រតា្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប៖

※_េ្រកាយេពល្រតលប់មកេគហដា �នវ �ញ្របសិនេបីមានត្រម �វការ្របឹក�
ពាក់ព័ន �នឹងការមានៃផ �េពាះសូមទំនាក់ទំនងេដាយេ្របី្រ�ស់វ �ធីខាង 
េ្រកាម៖
(1)្របព័ន �ឥតគិតៃថ �ខាងគំាពារ្រស �មីានៃផ �េពាះទូទំាង្របេទស 0800-870870
(2)េគហទំព័រគំាពារ្រស �មីានៃផ �េពាះ http://mammy.hpa.gov.tw

1. ខ �មឹសារេស�វេ�េនះ្រត �វ�នសហការណ៍្រសាវ្រជាវនិងេរ�បេរ�ងេឡងីេដាយរដ ��លេលីកកម �ស់សុខភាពៃន្រកសួងសុខាភិ�លនាយកដា �ន្របឆំាងនឹងជំងឺឆា �ងសមាគ
មន៍សម �ពនិងេរាគ្រស �ៃីតវា �ន់សមាគមន៍េវជ �សា្រស �មាតានិងទារកៃតវា �ន់សមាគមន៍្រគ �េពទ្យទារកៃតវា �ន់សមាគន៍គិលានុបដា �យិកាៃតវា �ន់ សមាគមន៍ឆ �បៃតវា �ន់ និងសមា
គន៍អ �កឯកេទសខាងរបបអាហារៃតវា �ន់។

2. ការែណនំាអប់រ �សុខភាពេលីកេនះអាចេ្របីផ �បួជាមួយការពិនិត្យៃផ �េពាះ្រតីមាសទីមួយេលីកទី១ដល់េលីកទី២ (ពេពាះស� �ហ៍១២ដល់មុនស� �ហ៍ទី១៧) េដាយែផ �កេលីត
្រម �វការរបស់្រស �មីានៃផ �េពាះេដីម្បអីនុវត �ការែណនំា សូមអានេស�វេ�សុខភាព្រស �មីានៃផ �េពាះេដីម្បផី �ល់ការែណនំាអប់រ �សុខភាព។ ឯកសារៃនតារាងេនះនឹង្រត �វេ្របី្រ�
ស់ជាការវាយតៃម �េគាលនេយា�យៃនសា �ប័នសុខភាពឬការ្រគប់្រគងតាមដានសុខភាពរករណីនិមួយៗ។

3. ស្រមាប់្រស �មីានៃផ �េពាះែដលមានអុាយមិន្រគប់២០ឆា �ឬំមិនទាន់េរ�បការ ្រត �វទទួលការយល់្រពមពីសាមីុខ �នួឬនិតិតំណាង។

ៃថ �ែណនំា _____ ៃថ � _____  ែខ _____ឆា �ំ

្របធានបទការែណ 

នំាអប់រ �សុខភាព 

ចំនុចសំ 

ខាន់

ការវាយតៃម �ខ �នួឯងរប 
ស់អនាគតអ �កមា �យ ចំនុចែណនំាអប់រ �សំខាន់ៗពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល
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ដឹងថាទឹកេដាះមា �យផ �ល់នូចសារជាតិចិ� �មឹល �បំផុតសំរាប់ទារកែដលេទីបនឹងេកីតនិងទា 
រក។ ការបំេ�កូនេដាយទឹកេដាះផ �ល់នូវអត �្របេយាជន៍ែផ �កសុខភាពេ�កាន់មា �យនិងទា 
រកដូចជា៖
(1) អត �្របេយាជន៍ចំេពាះមា �យ៖ការធា �ក់ឈាមេ្រកាយសំរាលតិចរក�រាងកាត់បន �យម 

ហារ �កដំុស្បនូនិងមហារ �កសុដន់លទ �ផលបងា �ការមានកូនតាមធម �ជាតិល �កាត់បន្
ថយហានិភ័យៃនការពុកឆ �ងឹ

(2) អត �្របេយាជន៍ចំេពាះកុមារ៖ផ �ល់ជីវជាតិ្រគប់្រគាន់ងាយ្រស �ល្រស �បយកកាត់បន �យ 
ការរលាក្រកពះេពាះេវ�នបេង �នី្របព័ន �ភាពសំុាេអាយខា �ងំកា �ទារកមិនងាយធាត់។ 

ដឹងថាេ្រកាមពីសំរាលភា �ម  ៗការប៉ះពាល់រវាងែស្បកនិងែស្បករវាងមាតានិងទារកឬមា �យ
និងកូនេ�ក �ងុបន �ប់ែតមួយអាចជំរញុេអាយបេ� �ញទឹកេដាះនិងជួយប្រង �បស្បនូ កាត់
បន �យការហរូឈាមេ្រកាយសំរាលនិងឆ �ងេមេរាគររវាងមាតានិងទារក។ ឆាប់ជួយបេង �តី
ទំនាក់ទំនងមាតានិងបុ្រត ជួយេអាយកំេ�ខ �នួនិងអារម �ណ៍របស់ទារកនឹងនរ មានផល្រប
េយាជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក�ល។

សំរាប់អ �កមា �យែដលមិនអាចបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យសូមកំុផ �ល់សំពាធដល់ខ �នួឯង 
រាល់មា �យទំាងអស់សុទ �ែតសុខចិត �លះបង់េដីម្បទីារក  រេប�ប្រសលាញ់ទារកមានេ្រចីន
ែបបេ្រចីនសណា �ន ការបំេ�េដាយទឹកេដាះ្រគាន់ែតជាវ �ធីមួយក �ងុចំេណាមវ �ធីទំាងេនាះ
បុ៉េណា �ះ េអាយែតអ �កផ �ល់ក �្ីរសលាញ់្រគប់្រគាន់សុទ �ែតជាមា �យល �ទំាងអស់។

សូមនិយាយពីអារម �ណ៍របស់ខ �នួេចញមកេអាយអ �កផ �ះនិងសាច់ញាត �មិិត �ភក �តីាមស
មគួរ ែស �ងរកជំនួយឬរកអ �កម៉ាក់ែដលេទីបនឹងសំរាលរចួដៃទេទ�តេដីម្បែីចករ �ែលកបទពិ
េសាធន៍និងអារម �ណ៍របស់ខ �នួេ�វ �ញេ�មកុ។

អាចពិភាក�ជាមួយអ �កផ �ះេដីម្បេីអាយពួកេគជួយែចករ �ែលកការងារពលកម �សំអាតអ
នាម័យក �ងុផ �ះនិង្របសិនេបីអាច សូមេចញេដីរលំែហខាងេ្រ�មួយែភ �តជាេរ�ងរាល់ៃថ � 
េដីម្បផី �ល់ឲកាសេ�យខ �នួឯងដកដេង �មីេអាយ�ន្រស �លបួល។

េ�េពលែដល្រស �ែីដលេទីបនឹងកា �យជាមា �យថ �ីេថា �ងេមីលែថទំាទារកែដលេទីបនឹងេកីត 

្រត �វការេ្របី្រ�ស់េពលែដលទារកេគងលក់មកសំរាកេអាយខ �នួ្រ�ណខ �នួឯង�នធូរស្
រាល សូមកំុហត់េពកឬសំរាកមិន្រគប់្រគា
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តារាងកំណត់្រតាអប់រ �្រស �មីានៃផ �េពាះពីការែថទំាសុខភាពមុនស្រមាលេលីកទី២
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍ (សមា �ល់៖ ្របសិនេបីសំនួរទំាងពីរខាងេ្រកាមេកីតមានេឡងីេលីរបូអ �ក សូមែណនំាអ �កជាខា �ងំេអាយ្រ�ប់ដល់អ �កផ �ះរបស់អ �កឬែស �
ងរកជំនួយពី្រគ �េពទ្យ។)

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកទី៥
្រតីមាសទី៣៖ ពេពាះពី២៩ស� �ហ៍េឡងី 

　ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ ស� �ហ៍ទី៣២

ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　_។ 

1.ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ � (ទំីព័រទី៥១) 

2.ការបងា �ការេកីតមុនែខ ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់ 

3.រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុងេពលពេពាះ

4.ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ 

5.ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

6.ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

7.សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល

8.ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

9.ចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

10.ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

1. មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃមេ�េពលអនាគត
ែដរឬេទ?　　　ចាស　　　អត់េទ 

2. មួយែខកន �ងមកេនះេតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានាឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលេធ �កីារងារែដរឬេទ?         

　　　　____　ចាស            __អត់េទ

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពរ �កធំធាត់របស់គភ៌

េសចក �អីប់រ �សុខភាពនិង្របការែណនំា

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះ េលីកទី៥

ែស្បកមិនសូវ្រជ �ញ ្រកចកចាប់េផ �មីដុះ ្រតបកែភ �កអាចេបីក�ន ចលនារបស់គភ៌កាន់ែតខា �ងំ។ស� �ហ៍ទី 29-32

បូមឈាមពិនិត្យរកេមេរាគសា �យ។ (កំណត់្រតាពិនិត្យេ�ទំព័រទី៨)

្រស �មីានៃផ �េពាះែដលមិនទាន់ទទួលការបូមឈាមេធ �េីតស �េមេរាគេថ �មី្របភទB (HbsAg) េតស �េមេរាគេថ �មី្របភទB(HbeAg)កាលពី្រតីមា 

ស ទី១ សូមទទួលការពិនិត្យនាេលីកេនះ កាលវ �ភាគពិនិត្យសូមអានទំព័រទី២។ (លទ �ផលពិនិត្យកត់្រតាេ�ទំព័រទី៨) 

្រស �មីានៃផ �េពាះែដលមិនទាន់ទទួលការបូមឈាមេធ �េីតស �េមេរាគេអដស៍ឬមានហានិភ័យខ �ស់ក �ងុការឆ �ងមេរាគេអដស៍ អាចេធ �កីារពិនិត្យរ
កេមេរាគេអដសន៍នាេលីកេនះ។

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១) 

ការបងា �ការេកីតមុនែខ  ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់ 

រេប�បេដាះ្រសាយេ�េពលមិន្រស �លខ �នួក �ងុកំឡុងេពលពេពាះ

ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ 

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ 

ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់ 

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន �

ការជាវេ�អីសុវត �ភិាពក �ងុរថយន �សំរាប់ទារក

ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល 

ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

ចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងនិងកំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៤

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអច
នឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សា
រឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   

រចួបំេពញ តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃន
ទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍ (សមា �ល់៖ ្របសិនេបីសំនួរទំាងពីរខាងេ្រកាមេកីតមានេឡងីេលីរបូអ �ក សូមែណនំាអ �កជាខា �ងំេអាយ្រ�ប់ដល់អ �កផ �ះរបស់អ �កឬែស �
ងរកជំនួយពី្រគ �េពទ្យ។)

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកទី៦
្រតីមាសទី៣៖ ពេពាះចាប់ពី២៩ស� �ហ៍ 

　ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ ស� �ហ៍ទី៣៤

ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　_។ 

1. ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១) 

2. ការបងា �ការេកីតមុនែខ 

ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់ 

3. ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

4. ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

5. ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

6. សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល

7. ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

8. ចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

9. ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

1. មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃមេ�េពលអនាគត
ែដរឬេទ?　　　ចាស　　　អត់េទ 

2. មួយែខកន �ងមកេនះេតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានាឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលេធ �កីារងារែដរឬេទ?         

　　　　____　ចាស            __អត់េទ

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពរ �កធំធាត់របស់គភ៌

េសចក �អីប់រ �សុខភាពនិង្របការែណនំា

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះ េលីកទី៦

ៃដេជីងរបស់គភ៌េ�ែខទី៨រ �តែតមានកំលំាងខា �ងំេហីយ ឧស�ហ៍ធាក់េពាះអ �កម៉ាក់ពីខាងក �ងុ។ េ្រ�ពីេនះ ភាគេ្រចីនក្
�លរបស់គភ៌�នបែង �រក�លចុះេ្រកាមេហីយ។

ែខទី៨

េតីអ �ក�នពិនិត្យេអកូសា្រស �េហីយឬេ�? (អ �កមិនអាចទទួលការពិនិត្យេដាយសារមានសា �នភាពពិេសសអាចពិនិត្យេ�្រតីមាសទី៣)  
(លទ �ផលរ�យការណ៍ពិនិត្យបិតេ�ទំព័រទី១២)

េតីអ �ក�នទទួលការេធ �េីតស �ពិនិត្យរកេមេរាគេអដស៍សំរាប់្រស �មីានៃផ �េពាះេដាយមិនគិតៃថ �េហីយឬេ�? ្របសិនេបីមិនទាន់េទ 

អាចទទួលការពិនិត្យេដាយមិនគិតៃថ �។

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១)

ការបងា �ការេកីតមុនែខ  ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់

ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់ 

សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល

ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន �

ចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

ចង់បំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

្រត �វការការ្របឹក�េលីចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះ

�នផ �ល់ជូនឯកសារេស�វេ�ចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះម្
តាយ (សូមចូលេ�កាន់េគហទំព័រសុខភាព៩៩របស់រដ ��លេលីកកំពស់
សុខភាពេដីម្បែស �ងរកhttp://health99.hpa.gov.tw)

មិនបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

្រត �វការការែណនំាអំពីេម�ទឹកេដាះេគា

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងនិងកំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីក៦

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអច
នឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សា
រឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   

រចួបំេពញ តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃន
ទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ



36

7
37

ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍ (សមា �ល់៖ ្របសិនេបីសំនួរទំាងពីរខាងេ្រកាមេកីតមានេឡងីេលីរបូអ �ក សូមែណនំាអ �កជាខា �ងំេអាយ្រ�ប់ដល់អ �កផ �ះរបស់អ �កឬែស �
ងរកជំនួយពី្រគ �េពទ្យ។)

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកទី៧
្រតីមាសទី៣៖ ពេពាះចាប់ពី២៩ស� �ហ៍េឡងី 

　ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ ស� �ហ៍ទី៣៦

ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　_។ 

1. ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១)

2. េសចក �ែីណនំាេលីការពិនិត្យេមេរាគGBSេលី្រស �មីានៃផ �េពាះ

3. ការបងា �ការេកីតមុនែខ  ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់

4. ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ 

5. ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ 

6. ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

7. សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល

8. ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

9. ការេធ �េីតស �ពិនិត្យេលីទារកេទីបនឹងេកីត

10. ចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

11. ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

12. សា �ល់ពីរេប�ប្របសូត

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

1. មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃមេ�េពលអនាគត
ែដរឬេទ?　　　ចាស　　　អត់េទ 

2. មួយែខកន �ងមកេនះេតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានាឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលេធ �កីារងារែដរឬេទ?         

　　　　____　ចាស            __អត់េទ

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពរ �កធំធាត់របស់គភ៌

េសចក �អីប់រ �សុខភាពនិង្របការែណនំា

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះ េលីកទី៧

ៃដេជីងរបស់គភ៌េ�ែខទី៨រ �តែតមានកំលំាងខា �ងំេហីយ ឧស�ហ៍ធាក់េពាះអ �កម៉ាក់ពីខាងក �ងុ។ េ្រ�ពីេនះ ភាគេ្រចីនក្
�លរបស់គភ៌�នបែង �រក�លចុះេ្រកាមេហីយ។

ស� �ហ៍ទី 33-36

េ�ស� �ហ៍ទី៣៥ដល់៣៧អាចេធ �េីតស �ពិនិត្យរកេមីលេមេរាគGBSេលី្រស �មីានៃផ �េពាះ។  
(លទ �ផលពិនិត្យកត់្រតាេ�ទំព័រទី៨)

េតីអ �កយល់អំពីេ្រគាះថា �ក់ៃនេមេរាគក �ងុេពាះេវ�នេ�េលីទារកែដលេទីបនឹងេកីតនិងវ �ធីបងា �ែដរឬេទ?

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ � (ទំីព័រទី៥១) 

េសចក �ែីណនំាេលីការពិនិត្យេមេរាគGBSេលី្រស �មីានៃផ �េពាះ

ការបងា �ការេកីតមុនែខ  ការពេពាះែដលមានហានិភ័យខ �ស់

ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល

ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

ការេធ �េីតស �ពិនិត្យេលីទារកេទីបនឹងេកីត

ចិ� �មឹសា �ល់ពីបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

សា �ល់ពីរេប�ប្របសូត

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន �

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងនិងកំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៧

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអច
នឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សា
រឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   

រចួបំេពញ តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃន
ទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍ (សមា �ល់៖ ្របសិនេបីសំនួរទំាងពីរខាងេ្រកាមេកីតមានេឡងីេលីរបូអ �ក សូមែណនំាអ �កជាខា �ងំេអាយ្រ�ប់ដល់អ �កផ �ះរបស់អ �កឬែស �
ងរកជំនួយពី្រគ �េពទ្យ។)

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកទី៨
្រតីមាសទី៣៖ ពេពាះចាប់ពីស� �ហ៍ទី២៩េឡងី 

　ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ ស� �ហ៍ទី៣៨

ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　_។ 

1. ការេធ �េីតស �ពិនិត្យេលីទារកេទីបនឹងេកីត

2. ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

3. ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

4. សា �ល់ពីរេប�ប្របសូត

5. ការ្រប �ងេ្រប�បនិងេឆ �យីតបនឹងការឈឺក�នា �ក់េពល្របសូត

6. ទីតំាងបរ �កា �រេវជ �សា្រស �សំរាប់មាតានិងទារក

7. ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១)

8. ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

9. ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

10. ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

11. សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល

12. ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

1. មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃមេ�េពលអនាគត
ែដរឬេទ?　　　ចាស　　　អត់េទ 

2. មួយែខកន �ងមកេនះេតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានាឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលេធ �កីារងារែដរឬេទ?         

　　　　____　ចាស            __អត់េទ

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអច
នឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សា
រឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   

រចួបំេពញ តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃន
ទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពរ �កធំធាត់របស់គភ៌

េសចក �អីប់រ �សុខភាពនិង្របការែណនំា

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះ េលីកទី៨

េ�ែខទី៩សក់របស់គភ៌�នដុះយ៉ាង្រកាស់េហីយ ្រកចកក៏ដុះែវងដល់ចុង្រមាមៃដែដរ ែស្បកកា �យជារេលាងមូលទន់ប
ន �ចិម �ងៗផងែដរ។

ែខទី៨

េតីអ �ក្រប �ងេ្រប�បរចួរាល់េដីម្ប្ីរបសូតឬេ�?

េតីអ �កយល់អំពីេ្រគាះថា �ក់ៃនេមេរាគក �ងុេពាះេវ�នេ�េលីទារកែដលេទីបនឹងេកីតនិងវ �ធីបងា �ែដរឬេទ?

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១)

ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យ

សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល

ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

ការេធ �េីតស �ពិនិត្យេលីទារកេទីបនឹងេកីត

ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

សា �ល់ពីរេប�ប្របសូត

ការ្រប �ងេ្រប�បនិងេឆ �យីតបនឹងការឈឺក�នា �ក់េពល្របសូត

ទីតំាងបរ �កា �រេវជ �សា្រស �សំរាប់មាតានិងទារក

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន �

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងនិងកំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៨

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍ (សមា �ល់៖ ្របសិនេបីសំនួរទំាងពីរខាងេ្រកាមេកីតមានេឡងីេលីរបូអ �ក សូមែណនំាអ �កជាខា �ងំេអាយ្រ�ប់ដល់អ �កផ �ះរបស់អ �កឬែស �
ងរកជំនួយពី្រគ �េពទ្យ។)

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកទី៩
្រតីមាសទី៣៖ ពេពាះចាប់ពីស� �ហ៍ទី១៧ ២៩េឡងី 

　ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ មុនស� �ហ៍ទី៣៩

ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　_។ 

1. ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១) 

2. ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

3. ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

4. ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

5. សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល 

6. េធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល 

7. ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល 

8. ការ្រប �ងេ្រប�បនិងេឆ �យីតបនឹងការឈឺក�នា �ក់េពល្របសូត

9. សា �ល់ពីរេប�ប្របសូត

10. ការេធ �េីតស �ពិនិត្យេលីទារកេទីបនឹងេកីត

11. ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

12. ការ្រគប់្រគងសុខភាពេ្រកាយសំរាល

13. ទីតំាងបរ �កា �រេវជ �សា្រស �សំរាប់មាតានិងទារក

14. 1ការរកអ �កេមីលែថកុមារេ�ផ �ះ

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

1. មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃមេ�េពលអនាគត
ែដរឬេទ?　　　ចាស　　　អត់េទ 

2. មួយែខកន �ងមកេនះេតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានាឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលេធ �កីារងារែដរឬេទ?         

　　　　____　ចាស            __អត់េទ

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពរ �កធំធាត់របស់គភ៌

េសចក �អីប់រ �សុខភាពនិង្របការែណនំា

ណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះ េលីកទី៩

ែស្បករេលាងមូលទន់េល្បយី លលាដ៍ក�លរ �ង ្រមាមៃដ្រមាមេជីងមាន្រកចកដុះេពញេលញ។ ស� �ហ៍ទី 37-40

េ�េពល្របសូត សូមចងចំាថាយកេស�វេ�សុខភាព្រស �មីានៃផ �េពាះនិង«តារាងចុះប� �កីារពិនិត្យរកេមេរាគេថ �មី្របេភទសំរាប់្រស �មីានៃផ �
េពាះមុនសំរាល»ែដលេ�ះពុម �ផ�យេដាយរនាយកដា �ន្របយុទ �នឹងជំងឹឆ �ងមកជាមួយ។

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១)

ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យ

សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល

ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

ការ្រប �ងេ្រប�បនិងេឆ �យីតបនឹងការឈឺក�នា �ក់េពល្របសូត

សា �ល់ពីរេប�ប្របសូត

ការេធ �េីតស �ពិនិត្យេលីទារកេទីបនឹងេកីត

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន �

ការ្រគប់្រគងសុខភាពេ្រកាយសំរាល

ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

ចង់បំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

្រត �វការការ្របឹក�េលីការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

�នផ �ល់ជូនឯកសារេស�វេ�ចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹក
េដាះមា �យយ (សូមចូលេ�កាន់េគហទំព័រសុខភាព៩៩រ
បស់រដ ��លេលីកកំពស់សុខភាពេដីម្បែីស �ងរកhttp://

health99.hpa.gov.tw)

មិនបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

្រត �វការការែណនំាអំពីេម�ទឹកេដាះេគា

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងនិងកំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី៩

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអច
នឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សា
រឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   

រចួបំេពញ តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃន
ទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

សា �នភាពេ្រគាះថា �ក់ពីការជក់�រ � 

1.េតីខ �ុមំានជក់�រ �ឬអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមផា �ច់ការជក់�រ �) 　　　　_　អត់េទ

2.េ�កំឡុងេពលមួយអាទិត្យេនះ េ�េពលែដលខ �ុេំ�ផ �ះ េតីមានអ �កដៃទេទ�តជក់�រ �េ�មុខខ �ុឬំអត់?

　__មាន(សូមអានទំព័រទី៥១ រចួសូមេអាយអ �កផ �ះផា �ច់ការជក់�រ �) អត់េទ   

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

ែទមូ៉ែម៉្រតអារម �ណ៍ (សមា �ល់៖ ្របសិនេបីសំនួរទំាងពីរខាងេ្រកាមេកីតមានេឡងីេលីរបូអ �ក សូមែណនំាអ �កជាខា �ងំេអាយ្រ�ប់ដល់អ �កផ �ះរបស់អ �កឬែស �
ងរកជំនួយពី្រគ �េពទ្យ។)

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________ ហត �េលខាអ �កផ �ះ៖ ______________________

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេលីកទី១០
្រតីមាសទី៣៖ ពេពាះចាប់ពីស� �ហ៍ទី ២៩េឡងី 

     ែណនំាេអាយេធ �េី�ស� �ហ៍ទី៖ ស� �ហ៍ទី៤០

ខ �ុ�ំនអានពត៌មានការែណនំាអប់រ �សុខភាពរចួេហីយ សូមគូស្រគីសក �ងុ 　_។ 

1. ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១) 

2. ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

3. ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

4. ស� �អាការៈែដល្រត �វេ�មន �ីរេពទ្យជាបនា �ន់

5. សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល 

6. េធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល 

7. ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល 

8. ការ្រប �ងេ្រប�បនិងេឆ �យីតបនឹងការឈឺក�នា �ក់េពល្របសូត

9. សា �ល់ពីរេប�ប្របសូត

10. ការេធ �េីតស �ពិនិត្យេលីទារកេទីបនឹងេកីត

11. ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

12. ការ្រគប់្រគងសុខភាពេ្រកាយសំរាល

13. ទីតំាងបរ �កា �រេវជ �សា្រស �សំរាប់មាតានិងទារក

14. 1ការរកអ �កេមីលែថកុមារេ�ផ �ះ

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

1. មួយែខកន �ងមកេនះ េតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍មិនសប�យចិត �  ្រសពាប់្រសេពានឬមានអារម �ណ៍រ �ខានេដាយគិតថាគា �នសង្ឹឃមេ�េពលអនាគត
ែដរឬេទ?　　　ចាស　　　អត់េទ 

2. មួយែខកន �ងមកេនះេតីឧស�ហ៍មានអារម �ណ៍ថាគា �នចំណូលចិត �េលីេរ�ងរា �វឬវត �នុានាឬគា �នអារម �ណ៍រ �ករាយេ�េពលេធ �កីារងារែដរឬេទ?         

　　　　____　ចាស            __អត់េទ

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេព
ញេលញមុននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _________ ែខ  ___________ ឆា �ំ ___________ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _________ )

I្របព័ន �គំាពារ្រសី �មានៃផ �េពាះ៖0800-870-870 ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _____ ៃថ � ______ ែខ ____ ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖ ហត �េលខាអ �កពិនិត្យ៖ ហត �េលខាអនាគតអ �ម៉ាក់៖

បណា �ជំាពិេសសពីបុគ �លិកសុខាភិ�ល

សា �នភាពរ �កធំធាត់របស់គភ៌

េសចក �អីប់រ �សុខភាពនិង្របការែណនំា

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះ េលីកទី១០

គភ៌ែដលមានអាយុ១០ែខរ �តែតធំេហីយ  ចេនា �ះេ�ក �ងុស្បនូរ �តែតតូចេ�  ៗការកំេរ �ករបស់គភ៌នឹងកាត់បន �យ។ 

ក�លរបស់គភ៌ដំាចុះេ�េ្រកាម ជង �ង់ផ �បិជិត្រចមុះ កំេ� �ផ �បិជិតដងខ �នួ។
ែខទី១០

េ�េពល្របសូត សូមចងចំាថាយកេស�វេ�សុខភាព្រស �មីានៃផ �េពាះនិង«តារាងចុះប� �កីារពិនិត្យរកេមេរាគេថ �មី្របេភទសំរាប់្រស �មីានៃផ �
េពាះមុនសំរាល»ែដលេ�ះពុម �ផ�យេដាយរនាយកដា �ន្របយុទ �នឹងជំងឹឆ �ងមកជាមួយ។

ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផា �ច់�រ �(ទំីព័រទី៥១)

ការ្រគប់្រគងទំងន់និងរបបអាហារកំឡុងេពលពេពាះ

ការឆ �ងេមេរាគនិងផលវ ��កកំឡុងេពលមានៃផ �េពាះ

សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាល

ការេធ �លំីហាត់្រ�ណមុនសំរាល

ការ្រប �ងេ្រប�បវត �េុ្របី្រ�ស់មុនសំរាល

ការ្រប �ងេ្រប�បនិងេឆ �យីតបនឹងការឈឺក�នា �ក់េពល្របសូត

សា �ល់ពីរេប�ប្របសូត

ការេធ �េីតស �ពិនិត្យេលីទារកេទីបនឹងេកីត

ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

ការ្រគប់្រគងសុខភាពេ្រកាយសំរាល

រេប�បពន�កំេណីត

សូមពាក់ែខ្ស្រកវា �ត់សុវត �ភិាពេ�េពលែដលជិះរថយន �

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងនិងកំណត់្រតាការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកទី១០

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអច
នឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សា
រឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   

រចួបំេពញ តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃន
ទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

※_ស្រមាប់្របការការអប់រ �សុខភាពនិងេសចក �ី
ែណនំាសូមេស �ន QR code េ�ខាងសា �ំ
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេពញេលញមុ
ននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះេផ្សងៗ

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអចនឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � 
អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សារឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   រចួបំេពញ 

តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃនទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _________ ៃថ � _________ែខ ______ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

តារាងពិនិត្យមុនសំរាល

ទំងន់_(kg)

សំពាធឈាម_(mmHg)

សំេលងេបះដូងរបស់ទារក  

(ដង/នាទី)

ទីតំាងគភ៌

ជាតិស �រក �ងុទឹកេនាម

្រប �េតអុីនក �ងុទឹកេនាម

អាការៈេហីម

សៃសឈាមែវ �នេឡងីេ�៉ង

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេពញេលញមុ
ននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះេផ្សងៗ

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអចនឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � 
អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សារឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   រចួបំេពញ 

តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃនទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _________ ៃថ � _________ែខ ______ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

តារាងពិនិត្យមុនសំរាល

ទំងន់_(kg)

សំពាធឈាម_(mmHg)

សំេលងេបះដូងរបស់ទារក  

(ដង/នាទី)

ទីតំាងគភ៌

ជាតិស �រក �ងុទឹកេនាម

្រប �េតអុីនក �ងុទឹកេនាម

អាការៈេហីម

សៃសឈាមែវ �នេឡងីេ�៉ង

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះេផ្សងៗ

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________
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ខាងេ្រកាមេនះ្រត �វ�នកត់្រតាេ�ៃថ � _____ ែខ  _______ ឆា �ំ ____ (ពេពាះស� �ហ៍ទី _____ )

កំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះេផ្សងៗ

អ �កមានសំនួរឬការប� �អ �ខី �ះចង់សួរដល់្រគ �េពទ្យ/ឆ �ប/គិលានុប្បដ �យិកាស្រមាប់ការពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេនះ(ឧទាហរណ៍៖ របបអាហារ 
ការហាត់្រ�ណ រេប�បរស់េ� �រ � េ្រគ�ង្រសវ �ង អាហារបំប៉ន) សូមកត់្រតាេ�ទីេនះ៖ 

តារាងពិនិត្យមុនសំរាល

ទំងន់_(kg)

សំពាធឈាម_(mmHg)

សំេលងេបះដូងរបស់ទារក  

(ដង/នាទី)

ទីតំាងគភ៌

ជាតិស �រក �ងុទឹកេនាម

្រប �េតអុីនក �ងុទឹកេនាម

អាការៈេហីម

សៃសឈាមែវ �នេឡងីេ�៉ង

※_សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វែតបំេពញចំនុចខាងេ្រកាមនិងកំណត់្រតាពិនិត្យៃផ �េពាះែដល្រត �វពិនិត្យេដាយខ �នួឯងេអាយ�នេពញេលញមុ
ននឹងទទួលការពិនិត្យៃផ �េពាះមុនសំរាល។

អនាគតអ �កម៉ាក់សូមកត់្រតាទុកនូវ្របការែដលដឹងខ �នួថាមាន៖　　ធា �ក់ឈាម　　ឈឺេពាះ　　ឈឺក�លធា �ក់ឈាម　　រមួល្រកេពី 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_អាការៈែដលដឹងខ �នួដៃទេទ�ត ___________________________

លទ �ផលពិនត្យមុនសំរាល

មិនមានរកេឃីញភាពមិន្រប្រកតី
្របការ្រត �វយកចិត �ទុកដាក់ឬមិន្រប្រកតី៖

※_្របសិនេបីមានសា �មរបួសែដលមិនដឹងពីមូលេហតុឬអចនឹងបណា �លមកពី្រត �វប� �នូបន � 
អំេពីហិង�ក �ងុ្រគ �សារឬេរ�ងរា �វនា  ៗសូមរាយការណ៍េ�តាមការច�ប់កំណត់   រចួបំេពញ 

តារាងវាយតៃម �ភាពេ្រគាះថា �ក់អំេពីហិង�ៃនទំនាក់ទំនងជិតស �ទិ �ៃតវា �ន់ (តារាងTIPVDA)

1. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

2. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

3. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

4. ______________　　្រត �វបន �តាមដាន ្រត �វប� �នូបន �

ៃថ �ពិនិត្យៃផ �េពាះេលីកេ្រកាយ _________ ៃថ � _________ែខ ______ឆា �ំ

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យៃផ �េពាះ៖
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កំណត់្រតាពិនិត្យេលីេសវាែដលត្រម �វេអាយបង់្រ�ក់េដាយខ �នួឯង

រាយនាម

ការពិនិត្យរកជំងឺេដានសីុន្រឌ �ន្រតីមាសទី១

ការពិនិត្យរកជំងឺេដានសីុន្រឌ �ន្រតីមាសទី២

ការេចាះទឹកេភា �ះ

ការពិនិត្យរកជំងឺទឹកេនាមែផ �មក �ងុេពល
ពេពាះ

សា �នភាពចាក់ថា �បំងា �ក �កមាន់ Tdap

លទ �ផល

មិនមានចាក់ថា �បំងា �　　　មានចាក់ថា �បំងា � 

កាលបរ �េច �ទចាក់ថា �បំងា �៖  _________ ៃថ � _________ ែខ _________ ឆា �ំ 

កំណត់្រតាពិនិត្យេលីេសវាែដលត្រម �វេអាយបង់្រ�ក់េដាយខ �នួឯង
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រ�យការណ៍្របសូត

_ _________________________________ _សា �ប័នសុខាភិ�ល រ�យការណ៍្របសូត

សួស �អីនាគតអ �កម៉ាក់ េលាក�៉ទំាងអស់គា �៖  បទពិេសាធន៍្របសូតែដលមានសុវត �ភិាព ផាសុកភាព និងរ �ករាយគឺជាក �រី �ពឹងរមួគា �របស់ពួ

កេយីង េ�ក �ងុយុគសម័យែដលេលីកតំេកីង«ការ្របសូតែដលទទួលការសា �គមន៍»ក �ងុេពលបច �បុ្បន �េនះ សង្ឹឃមថានឹងផ �ល់ជូនអនាគតេលាក�៉អ �ក

ម៉ាក់េអាយចូលរមួក �ងុការសំេរចេលីការព��លែដលជាសិទ �សំិេរចចិត �ផា �ល់ខ �នួ ក៏ដូចជាេដីម្ីបែស �ងយល់អំពីតំរវូការរបស់េលាកអ �ក ្រពមទំាងផ្

តល់ជូនេសចក �បីក្រសាយនិងពន្យល់េអាយសម្រសបតាមកាលៈេទសៈ សូមអនាគតេលាក�៉អ �កម៉ាក់និងអ �កផ �ះផ �ល់ជូនេយីងខ �ុនូំវមតិេយាបល់េដីម្

បីេធ �ជីាឯកសារេយាងក �ងុការេមីលែថទំា។ សូមអរគុណ!

េឈា �ះ្រស �ែីដលនឹងសំរាល___________________________ េឈា �ះ្រគ �េពទ្យ _____________________________

រ�យការណ៍្របសូតរបស់___________________________________និង__________________________________

េនះគឺជាគភ៌ទី _____________ របស់េយីងខ �ុំ ៃថ �ែដលនឹងសំរាលគឺ _____________ៃង_____________ែខ_____________ឆា �ំ

រាយនាមជំេរ �ស

១. ការសំរាល

ខ �ុសំាមុីខ �នួមិនមានេយាបល់ណាមួយចំេពាះ្របការសំរាលខាងេ្រកាមេឡយី េគារពតាមេយាបល់ជំនាញពី្រគ �េពទ្យទំា
ង្រស �ង។ (បុរសិនេបីបំេពញថា«ចាស»សូមរ �លងេ�ឃា �ខាងេ្រកាមេ�េមីលចំនុចទី២ ជំេរ �សថា �សំ �ឹក)

េ�េពលសំរាលមិន្រ�កដថា្រត �វេ្របី្រ�ស់ថា �សំ �កឹេនាះេឡយី ខ �ុមំានសិទ �កិ �ងុការេ្រជីសេរ �សេដាយខ �នួឯង។

1.ខ �ុសំង្ឹឃមថាអាចេដីរ�នេដាយេសរ �េ�េពលរង់ចំាសំរាល។

2.ខ �ុសំង្ឹឃមថាកំឡុងេពលសំរាលអាចទទួលទានអាហារ។

3.ខ �ុយំល់្រពមចាក់ម �លុសុីរ �មូចូលសៃសឈាមែវ �នេ�េពលសំរាល។

4.ខ �ុយំល់្រពមថាេ�េពលសំរាលអាចនឹងចាក់សុីរ �មូសៃសឈាមែវ �ន។

២. ជំេរ �សថា �សំ �កឹ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ
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ខ �ុសំាមុីខ �នួមិនមានេយាបល់ណាមួយចំេពាះ្របការទាក់ទងនឹងការ្របសូតតាមទា �រមាសេឡយីេគារពតាមេយាបល់
ជំនាញពី្រគ �េពទ្យទំាង្រស �ង។ (បុរសិនេបីបំេពញថា«ចាស»សូមរ �លងេ�ឃា �ខាងេ្រកាមេ�េមីលចំនុចទី៤ េ្រកាយសំរាល)

ខ �ុសំង្ឹឃមថានឹងេធ �កីារប៉ះែស្បករវាងមាតានិងទារករ �តែតឆាប់រ �តែតល � េលីកែលងែត្រគ �េពទ្យមិនអនុ� �ត។

ខ �ុសំង្ឹឃមថានឹងបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ។ 

1.ទាក់ទងនឹង«ការេការេរាម»ទា �រមាសេ�េពល្របសូត

2.ទាក់ទងនឹង«បំរាមក �ងុការញំុាអាហារ»េ�េពល្របសូត

3.ទាក់ទងនឹង«ការកាត់ព្រងីកម៉ាត់ទា �រមាសឬអត់»េ�េពល្របសូត

4.ទាក់ទងនឹង«ការចាក់សីុរ �មូឬអត់»េ�េពល្របសូត

5.ទាក់ទងនឹង«ការេ្របីថា �ជំំនួយក�នា �ក់ស្បនូឬអត់»េ�េពល្របសូត

6.ទាក់ទងនឹង«េអាយសា �មីកំដរក �ងុកំឡុងេពល្របសូតឬអត់»

៣. អំពីការ្របសូតតាមទា �រមាស(ការ្របសូតេដាយធម �ជាតិ)

៤. េ្រកាយសំរាល

៥. គំេរាងេមីលែថតំារវាងមាតានិងទារក

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

ចាស　　　េទ

※_សំគាល់៖ ១. រ�យការណ៍េនះមិនមាន្របសិទ �ិភាពផ �វូច�ប់េនាះេទ ្របសិនេបីក �ងុការព��ល្រត �វការការែកសំរលួ េ�ែតែណនំាេអាយបុគ �លិកសុខាភិ
�លេធ �កីារបក្រសាយទំនាក់ទំនងរចួចំាអនុវត � េដីម្ប្ីរ�កដថាការ្របសូត្រប្រពឹត �េ�េដាយសុខសប�យ។

២. តារាងគំរេូនះផ �ល់ជូនេដាយសមាគមន៍ឆ �បៃតវា �ន់ អាចេ្របី្រ�ស់ជាឯកសារេយាងែតបុ៉េណា �ះ ្រគប់សា �ប័នឬមន �ីរេពទ្យអាចបន �យឬបែន �
មខ �មឹសារេ�តាមតំរវូការ។

ហត �េលខាអនាគតអ �កម៉ាក់៖  ___________________________

(្របភពឯកសារ៖ សមាគមន៍ឆ �បៃតវា �ន់)

____________ៃថ � _________ ែខ _________ ឆា �ំ

រ�យការណ៍្របសូត
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កំណត់្រតា្របសូត

បណា �េំពលេចញពីេពទ្យ

េម៉ាងសំរាល     ____________ ៃថ � _____________ ែខ ______________ឆា �ំ _____________េម៉ាង _____________នាទី

ពេពាះស� �ហ៍ទី

　　　េកីតតាមទា �រមាស　　　េកីតេដាយដេង ��ប 　　　េកីតេដាយបូម 　　　េកីតេដាយវះ 　　　េផ្សងៗ

កំណត់្រតា្របការពិេសស

    __________________ស� �ហ៍  ( ____________________ ែខ )

រេប�ប្របសូត

ទីកែន �ង្របសូត

សា �នភាពសំរាល

េភទ ចំនួនគភ៌

ទំងន់ ្រកា

សង់ទីែម៉្រត

កំណត់្រតាសា �នភាពពិេសស

នាមទីកែន �ង៖

សូមអនាគតអ �កម៉ាក់្រត �វចំាថាេ�ទទួលការពិភាក�សុខភាពផងណ៎ា!

អាស័យដា �ន៖

សង់ទីែម៉្រត្របែវងដងខ �នួ

ទំហំក�ល

1. កិច �ការ្រចកែតមួយៃនធានារា �ប់រងសុខភាពសំរាប់ទារកេទីបនឹងេកីត 
ការ �យាល័យចុះប� �ីអ្រតានុកូលដា �ន្រគប់កែន �ងមានទទួលចុះេឈា �ះប� �កំីេណីតរបស់ទារកែដលេទីបនឹងេកីត ការ �យាល័យនឹងពិ
ភាក�សាកសួរេយាបល់របស់ឪពុកមា �យរបស់ទារកែដលេទីបនឹងេកីតថាធានារា �ប់រងនឹងចងភា �ប់ជាមួយខាងណារចួេស �សំុីកាតធា
នារា �ប់រងសុខភាព បនា �ប់ពីចុះហត �េលខាជា្រ�កដេ�េលី«ទំរង់ែបបបទេសវាឆ �ងសា �ប័នពីការ �យាល័យអ្រតានុកូលដា �នរាយការណ៍
េ�កាន់រដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព»រចួ រដ ��លេលីកកំពស់សុខភាពនឹិងបំេពញសំេរចតាមក �បំីនងេដាយឯកឯងេលីធានារា �ប់រងរប
ស់ទារកេទីបនឹងេកីត និងជូនដំណឹងេ�កាន់អង �ភាពែដល្រត �វបង់ធានារា �ប់រង ្រពមទំាងេផ �កីាតធានារាប់៉រងសុខភាពេ�កាន់អាស័យ
ដា �នែដល�នកំណត់រចួ។ 　សំរាប់់ពត៌មានបែន �មសូមចូលេ�កាន់េគហទំព័ររបស់រដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព៖ https://www.nhi.gov.tw

2. ចាប់ពីៃថ �១ែខធ �ឆូា �២ំ០១៧េ� ទារកស� �តិបរេទសេទីបនឹងេកីតេ�េលីទឹកដីៃតវា �ន់ ្របសិនេបីមានកាតសា �ក់េ�អាចចាប់េផ �មីបង់
ធានារា �ប់រងចាប់ពីៃថ �េកីតតេ�។  

បងា �កំុេអាយទារកឆ �ងក �កមាន

វ �ធានការបងា �េ្រគាះថា �ក់េកីតេឡងីចំេពាះទារកនិងកុមារ

បងា �ត់េអាយេចះេ្របី្រ�ស់កាតលាមក

ការអានរមួគា �រវាងមាតានិងបុ្រត

វ �ធីពន�កំេណីត

ការចិ� �មឹបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យ

្រត �វទទូលការពិនិត្យេ្រកាយសំរាល៤េ�៦ស� �ហ៍

្រត �វទទូលការេធ �េីតស �េកាសិកាមហារ �កមាត់ស្បនូេ្រកាយសំរាល៣ែខ

សា �ល់ពីជំងឺ�ក់ទឹកចិត �េ្រកាយសំរាលនិងវ �ធានការការពា

�
នែណ

នា
រចួ

្របកា
របណា

�េំផ្សងៗ
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លិខិតយល់្រពមប� �នូេ�េធ �កីារផា �ច់�រ �

្រកសួងសុខាភិ�លរដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព 

មជ្ឈមណ �លេសវាកម �្របព័ន �ផា �ច់�រ �ៃនសា �ប័នសុខាភិ�លែដល 

សហការណ៍ផ �ល់េសវាផា �ច់�រ �

លិខិតយល់្រពម

«មជ្ឈមណ �លេសវាកម �្របព័ន �ផា �ច់�រ �»(ខាងេ្រកាមេ�កាត់ថាមជ្ឈមណ �លេយីងខ �ុំ) គឺជាកែន �ងែដលផ �ល់េសវាទូរស័ព �្របឹក្
សាផា �ច់�រ �មួយទល់នឹងមួយនិងេសវា្របឹក�ែដល្រកសួងសុខាភិ�លរដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព្របគល់កាតព �កិច �េអាយមូលនិធិេលា
ក្រគ �ចាងជួយដល់មិត �ភកិ �បងប �នូែដលមានបំនងផា �ច់�រ �តាមរយៈបុគ �ល្របឹក�ជំនាញ។

េដីម្បធីានាអំពីគុណភាពៃនការផ �ល់េសវាកម � េធ �េីអាយេសវាកម �រ �តែត្រសបតាមតំរវូការរបស់េលាកអ �ក មជ្ឈមណ �លេយីងខ �ុនឹំ
ងេធ �កីារទំនាក់ទំនងេ�កាន់ េលាកអ �កតាមរយៈទូរស័ព �ជាមុនសិន េ្រកាយពីសាកសួរេយាបល់របស់េលាកអ �ករចួ នឹងផ �ល់ជូននូវអ �ែីដល
េលាកអ �ក្រត �វការេដាយមិនគិតៃថ �ដូចជា «ការ្របឹក�តាមទូរស័ព �»«ការែណនំាតាមទូរស័ព �»«េសចក �ជូីនដំណឹងអំពីកម �វ �ធីនានា»«េស�វ
េ�ផា �ច់�រ �»និងេសវាកម �ជាេ្រចីនេទ�ត បនា �ប់ពីេលាកអ �កចុះហត �េលខាេលីលិខិតយល់្រពមរចួ។

បុរសិនេបីេលាកអ �កយល់្រពមទទួលេសវាកម �ពីខាងមជ្ឈមណ �លេយីងខ �ុំ េយីងខ �ុនឹំង្របកាន់ភា �ប់នូវេគាលការណ៍រក�ការសំងា
ត់ជំនាញ ចាត់ែចងឯកសារបុគ �លែដលមានេឈា �ះ សាវតារ និងពត៌មានពាក់ព័ន �នានាេអាយ�នសម្រសប ឯកសារទំាងេនះមិនមានការែប
កធា �យជាដាច់ខាតឬក៏េ្របី្រ�ស់េដីម្បកីារេ្របី្រ�ស់េផ្សងេនាះេឡយី។ សូមអស់េលាកអ �កេមតា �ទុកចិត �។

សូមែថ �ងអំណរគុណចំេពាះការគំា្រទនិងជំនួយ ្រពមទំាងជូនពរេលាកអ �កេអាយមានសុខភាពមំាមួន!

េដាយក �េីគារពពី«មជ្ឈមណ �លេសវាកម �្របព័ន �ផា �ច់�រ �»ទទួលកាតព �កិច �ពី្រកសួងសុខាភិ�លរដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព

ខ្ូំ�នអានលិខិតយល់្រពមេនះយ៉ាងល �តិល �ន់ ខ �ុយំល់្រពមទ ________________________ ទួលការប� �នូបន �របស់សា �ប័
នេ�កាន់មជ្ឈមណ �លសេសវាកម �្របព័ន �ផា �ច់�រ �េដីម្បទីទួលការ្របឹក� និងេសវាកម �នាៗ។ ខ �ុដឹំងទំាង្រស �ងថាការទទួលេសវាកម �េនះមិនមា
នការបង �តិបង �ំ ែថមទំាងអាចប�្ឈប់េសវាកម �នាៗ្រគប់េពលេវលាបនា �ប់ពីជូនដំណឹងដល់មជ្ឈមណ �លសេសវាកម �្របព័ន �ផា �ច់�រ �រំចួ។

※_សូមសា �ប័នសុខភិ�លែដលសហការណ៍េលីេសវាផា �ច់�រ �ចង្រកងឯកសារជាេស�វេ�រចួអីុែម៉លេ�កាន់«មជ្ឈមណ �លសេសវាកម �្រប
ព័ន �ផា �ច់�រ �» ចំែណកឯកសារេដីមជា្រកដាសសូមរក�ទុកេ�ក �ងុមន �ីរេពទ្យឬសា �ប័នរបស់ខ �នួ។ ដំេណីរនិងែបបបទែដលពាក់ព័ន � សូម«

េដានេលាតលិខិតយល់្រពមប� �នូបន �»«េសចក �បីក្រសាយពីដំេណីរការប� �នូបន �»េដាយេយាងតាមេគហទំព័រៃនមជ្ឈមណ �លេយីងខ្
ញុ (www.tsh.org.tw)

※_្របសិនេបីមានចំងល់ សូមខល�02�2886-6363#502

※_េម៉ាងេធ �កីារ៖ ៃថ �ច័ន �ដល់ៃថ �េ�រ � េម៉ាង៩្រពឹកដល់៩លា �ច

េឈា �ះ៖ __________________________________ (សូមចុះហត �េលខា)

ទូរស័ព �ទំនាក់ទំនង៖  _________________________ (ទូរស័ព �ៃដ)  ________________________________ (ទូរស័ព �េលីតុ) 

1េធ �េី�ៃតវា �ន់ ៃថ � ែខ  ឆា �ំ

លិខិតយល់្រពមប� �នូេ�េធ �កីារផា �ច់�រ �
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ប័ណ �ប� �នូបន �ស្រមាប់ការផា �ច់�រ �

សា �ប័នែដលប� �នូមក

េលខកូដសា �ប័ន

េលខទំនាក់ទំនងរបស់អ � 
កប� �នូ

េឈា �ះ

េលខអត � 
ស� � 
ណប័ណ �

_________ទូេ� 　　　្រស �មីានៃផ �េពាះ (ពេពាះស� �ហ័ទិ_______________)

រេប�បទំនា 
ក់ទំនង

1 .េ្រកាយពីភា �ក់ពីេគងរយៈេពលបុ៉នា �នចាប់េផ �មីជក់�រ �េដីមទី១?

2 .េ�តំបន់ហាមមិនេអាយជក់�រ �មិនអាចជក់�រ �េធ �េីអាយអ �កពិ�ក្រទំាឬេទ?

3 .េតី�រ �មួយេដីមណាែដលអ �កពិ�កេ�ះបង់ជាងេគ?

5 .េតីេ្រកាយពីភា �ក់ពីេគងបុ៉នា �នេម៉ាងេ្រកាយមកគឺជាេពលែដលអ �កជក់�រ �េ្រចីនជាងេគែមនឬេទ?

6.េ�េពលែដលអ �កឈឺធ �ន់ សឹងែតេគងេលីែ្រគេពញមួយៃថ � េតីអ �កេ�ែតជក់�រ �ឬ?

4 .ក �ងុមួយៃថ �េតីអ �កជក់�រ �េ្រចីនប៉ផុតបុ៉នា �នេដីម? 

េលីសពី៣១េដីម　(3)

២១េ�៣០េដីម　(2)

១១េ�២០េដីម　(1)

តិចជាង១០េដីម　(0)

ក �ងុរយៈេពល៥នាទី (3)

៥េ�៣០នាទី          (2)

៣១េ�៦០នាទី        (1)

៦០នាទីេ្រកាយមក   (0)

��រ �េដីមទីមួយេ�េពល្រពលឹម_ (1)

េផ្សងៗ　　　　　　　　__　(0)

ែមន(1)

េទ(0)

ែមន(1)

េទ(0)

ពិ�ក្រទំា (1)

អត់េទ (0)

ទូរស័ព � 
េលីតុ

ពិន �សុរបុ       សរបុ _______________________________ ពិន �ុ

ទូរស័ព �ៃដ

អាស័យ 
ដា �ន     (        )_េលខកូដតំបន់

កាលបរ �េច �ទែដលប 
� �នូមក

េលខទូរស័ព �ទំនាក់ទំនង

Fax

្រប �ស　　　្រសី
_________ ៃថ � _________ ែខ ________ឆា �ំ

ទំរង់ែបបបទមជ្ឈមណ �លេសវាកម �្របព័ន �ផា �ច់�រ �ៃនសា �ប័នសុខាភិ�លែដលសហការណ៍ផ �ល់េសវាផា �ច់�រ �
(សូមសា �ប័នសហការណ៍ផ �ល់េសវាផា �ច់�រ �រក�ទុកសំនំុឯកសារេដាយខ �នួឯងេដីម្បទុីកជាឯកសារេយាង)

េភទ

ពត៌មា
នទូេ�

សា
�នភា

ពជក់�
រ�

ស
មា

 
ស
ភា
ព

ៃថ �ែខឆា �កំំេណីត៖
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តារាងកំណត់្រតាពិនិត្យតាមដានជំងឺរលាកេថ �មី្របេភទBស្រមាប់្រស �មីានៃផ �េពាះ

1. សូមមន �ីរេពទ្យែដលពិនិត្យករណីបុគ �លេផា �តេលីការេធ �េីតស �េមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទB ស្រមាប់្រស �មីានៃផ �េពាះែដលមាន
លទ �ផលវ �ជ �មាន បំេពញនូវតារាងខាងេលី រចួេធ �កីារអប់រ �សុខភាពថា្រត �វេធ �កីារពិនិត្យតាមដានេ្រកាយសំរាលជា្របចំា។

2. ្របការពិនិត្យអា្រស័យេលីការវាយតំៃលនិងកំំនត់េដាយេលាកេពទ្យជំនាញ។

◎_អនាគតអ �កម៉ាក់ែដលទទួល�នលទ �ផលវ �ជ �មានេលីការេធ �េីតស �េមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទB  សូមចងចំានូវ្របការដូចខាងេ្រកា
មណ៎ា!

● ្រត �វ្របញាប់យកទារកែដលេទីបនឹងេកីតរចួេ�ចាក់ថា �បំងា �ររលាគេថ �មី្របេភទB(HBIg)និងវា �ក់សំាងការពាររលាគេថ �មី្របេភទB១
ដូស រ �តែតេល�នរ �តែតល � កំុេអាយេលីសពី២៤េម៉ាង។ ្រពមទំាង្រត �វេ�ទទួលការពិនិេត្យេធ �េីតស �រកេមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទB(H
BsAg)និងអង់ទីគ័រេមេរាគេថ �មី្របេភទB(anti-HBs)េ�េពលែដលទារកមានអាយុ្រគប់១២ែខនិង េ្រកាយពីទារក� 
នចាក់វាក់៉សំាងការពារេមេរាគេថ �មីដូសទី៣រចួ។

● សូម្រគ �េពទ្្យជួយេធ �កីារវាយតៃម � ្របសិនេបីមានហានិភ័យខ �ស់ក �ងុការឆ �ងពីមាតាេ�ទារក(កំហាប់េមេរាគេថ �មី្របេភទB៣106IU 
/mL) សូមជួយប� �នូបន �េ�ទទួលការវាយតៃម �និងទទួលការព��លេដាយថា �ំ្របឆំាងេមេរាគពីសំណាក់្រគ �េពទ្យជំនាញែផ �កប្
រព័ន �រ �លាយអាហារ េដីម្បកីាត់បន �យឲកាសឆ �ងេមេរាគេថ �មី្របេភទBេ�កាន់ទារកែដលេទីបនឹងេកីត។

◎_អ �កមា �យែដលមានផ �កុេមេរាគេថ �មី្របេភទBែដលមិនមានបេ� �ញេរាគស� � ទារកេទីបនឹងេកីត្រត �វចាក់ថា �បំងា �តាមកាលវ �ភា
គកំនត់ៃនច�ប់ េ�ែតអាចបំេ�េដាយទឹកេដាះមា �យជាធម �តា។

◎_ស្រមាប់្រស �ផី �កុេមេរាគេថ �មី្របេភទBែដលមិនមានបេ� �ញេរាគស� � ្របសិនេបីមុខងារេថ �មីធម �តា តាមេគាលការណ៍ែណនំា
េអាយពិនិត្យេឡងីវ �ញម �ងេទ�តជាេរ�ងរាល់៦ែខេ�១ឆា �ំ ្របសិនេបីមុខងារេថ �មីមិន្រប្រកតី េនាះតំរវូេងាយ្រគ �េពទ្យសំេរចេលីមុខងា
រេថ �មីនិងេពលេវលាពិនិតុយេអកូសា្រស �សារជាថ �។ី 

◎_ថា �ពំ��លជំងឺរលាកេថ �មី្របេភទBបច �បុ្បន � 
រមួទំាងinterferonនិងថា �ំ្របឆំាងេមេរាគពីរ្របេភទធំ  ៗគឺេដីម្បកីាត់បន �យអ្រតាេកីតេឡងីៃនការ្រកិនេថ �មីនិងមហារ �កេថ �មី។ រដ �� 
លេលីកកំពស់សុខភាព្រប្រពឹត �នូវ«គំេរាងព្រងឹងធានារា �បរងសុខភាពេលីការព��លជំងឹរលាកេថ �មី្របេភទBនិងCសំរាប់ពលរដ �» 
 សូម្រស �ែីដលមានប� �រលាកេថ �មីរំុាៃរ ែស �ងរកការព��លេដាយធានារា �បរងេអាយសកម �។ រដ ��លេលីកកំពស់សុខភាពេយាង 
តាម «គំេរាងែកែ្របសា �នភាពបង់្រ�ក់សុខាភិ�លៃនធានារា �បរងសុខភាពពលរដ �េលីការព��លអ �កផ �កុជំងឹរលាកេថ �មី្របេភទ
Bែដលមិនមានបេ� �ញេរាគស� � និងអ �កឆ �ងេមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទC» េដាយផ �ល់ជូនការេមីលែថ្រគប់្រគងតាមដានេរ�ងរា
ល់៦ែខម �ង  និងទាក់ទងនឹងការកំនត់ការបង់្រ�ក់េលីថា �ំរបស់អ �កទទួលការព��លនិងមន �ីរេពទ្យែដលតំរវូេអាយណាត់ជួបទុក
ជាមុន  សូមអានេគហទំព័ររដ ��លធានារាប់៉រងកណា �ល http:// www.nhi.gov.tw

មន �ីរេពទ្យពិនិត្យ

េផ្សងៗ

ការពិនិត្យមុ 

ខងារេថ �មី
AST (GOT)

ការពិនិត្យមុនសំរាល ការពិនិត្យតាមដានេ្រកាយសំរាល

ALT (GPT)

េអកូសា្រស �េថ �មី្របម៉ាត់ (សូមែណនំាេអាយបំេព 

ញថាមានជំងឺ្រកិនេថ �មីឬពត៌មានេផ្សងៗែដរឬេទ)

េតស �េមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទB (HBeAg) 

(អវ �ជ �មាន; +វ �ជ �មាន)

េតស �េមេរាគរលាកេថ �មី្របេភទB (HBsAg) 

(អវ �ជ �មាន; +វ �ជ �មាន)

េឈា �ះ៖　　　　　　　　　 ៃថ �ែខឆា �កំំេណីត៖　　　　　　　　េលខអត �ស� �ណប័ណ �៖　　　　　　　　　

រាយនាម 

្របការពិនិត្យ

កាលបរ �េច �ទ

លទ �ផល

ៃថ �

ែខ

ឆា �ំ

ៃថ �

ែខ

ឆា �ំ

ៃថ �

ែខ

ឆា �ំ

ៃថ �

ែខ

ឆា �ំ

ៃថ �

ែខ

ឆា �ំ

តារាងកំណត់្រតាពិនិត្យតាមដានជំងឺរលាកេថ �មី្របេភទBរបស់្រស �មីានៃផ �េពាះ 
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លិខិតយល់្រពមទទួលការពិនិត្យរកេមីលេមេរាគេអដស៍ចំេពាះ 
្រស �មីានៃផ �េពាះេដាយមិនគិតៃថ �

ជំងឺេអដស៍អាចឆ �ងេ�ទារកតាមរយៈការមានៃផ �េពាះ ការឆ �ងទេន �និងការបំេ�េដាយទឹកេដាះមាតាក៏ដូចជាដំេណី 

រការដៃទេទ�ត្របសិនេបី្រស �មីានៃផ �េពាះអាចដឹងរ �តែតឆាប់ថាខ �នួឆ �ងេមេរាគេនះនិងទទួលការព��លរ �តែតេល�ន្រពម 

ទំាងេ្របី្រ�ស់វ �ធានការបងា �រេនាះភាគរយៃនការឆ �ងេ�កាន់ទារកែដលេទីបនឹងេកីតអាចកាត់បន �យ។ េដីម្ីបសុខភាពរប 

ស់ទារក ក៏ដូចជាេដីម្ីបសុភមង �លរបស់ខ �នួអ �កនិង្រក �ម្រគ �សារ សូមែណនំាេអាយអ �កមា �យ្រគប់របូគួរែតទទួលយកការពិ

និត្យរកេមីលេមេរាគេអដស៍ ជំេរ �សរបស់អ �កនឹងសា �រនូវជំហ៊ានទីមួយៃនជីវ �តែដលមានសុខភាពល �របស់បុ្រតធីតា។

្របការពិនិត្យេនះគឺជាលទ �ផលពិនិត្យបឋម ្របសិនេបីលទ �ផលពិនិត្យបងា �ញថាវ �ជ �មាន េ�ែតតំរវូេអាយេ�េធ �កីា

រពិនិត្យេដីម្ីបប� �ក់េ�មន �ីរេពទ្យែដលចាត់តំាងពិនិត្យរកេមេរាគេអដស៍។ ្របសិនេបី្រ�កដថាឆ �ងេមេរាគេអដស៍ សូមពិ

ភាក�ជាមួយ្រគ �េពទ្យអំពីការព��លនិងែផនការ្របសូត។

ខ �ុ�ំនយល់ច�ស់អំពីេសចក �ែីណនំាេលីេសវាពិនិត្យរកេមេរាគេអដស៍សំរាប់្រស �មីានៃផ �េពាះេដាយមិនគិតៃថ �។

សាមីុខ �នួ 　　មិនយល់្រពម ទទួលការពិនិត្យរកេមីលេមេរាគេអដស៍េឡីយ។

  　　　　　 យល់្រពម ទទួលការពិនិត្យរកេមីលេមេរាគេអដស៍។

ការសំេរចចិត �របស់អ �កមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ �កិ �ងុការទទួលេសវាសុខភាពមុនសំរាលេឡីយ

ហត �េលខា្រស �មីានៃផ �េពាះ៖________________________________________

េលខអត �ស� �ណប័ណ �/េលខកាតសា �ក់េ�៖___________________________ 

កាលបរ �េច �ទ៖ៃថ �______________ ែខ______________ ឆា �ំ______________

លិខិតយល់្រពមពិនិត្យរកេមេរាគេអដស៍េដាយឥតគិតៃថ �ស្រមាប់្រស �មីានៃផ �េពាះ
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ចំនងេជីងេស�វេ�៖ េស�វេ�សុខភាព្រស �មីានៃផ �េពាះ

អ �កនិពន �(ចង្រកង បកែ្រប)៖ ្រកសួងសុខាភិ�ល រដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព (សំរាប់ផ្សព �ផ�យ)

្រគឹះសា �នេ�ះពុម �៖ ្រកសួងសុខាភិ�ល រដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព

អាស័យដា �ន៖ ផ �ះេលខ៣៦ ផ �វូថាឆឹង សងា �ត់តាថុង ្រក �ងៃតបុិ (ការ �យាល័យៃតបុិ)

េគហទំព័រ៖http://www.hpa.gov.tw/

ទូរស័ព �៖(02)2522-0888

កាលបរ �េច �ទេ�ះពុម �៖ ែខកុម �ៈឆា �ំ ២០២១

េ�ះពុម �េលីកទី៖ េលីកទី៤ ែខមិថុនាឆា �ំ ២០០៨ េ�ះពុម �េលីកទី ១

ចំនួនេ�ះពុម �៖ 4,000ក�ល

េសចក �បីក្រសាយអំពីការេចញផ�យ្របេភទេផ្សងៗេទ�ត៖

េស�វេ�េនះេ�ះផ�យ្រពមគា �េលីេគហទំព័ររបស់្រកសួងសុខាភិ�ល រដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព (http://www.hpa.gov.tw/) និង

េគហទំព័រសុខភាព៩៩ (http://health99.hpa.gov.tw/)

តៃម �៖ ៧ដុលា �រៃតវា �ន់

ទីតំាងតំាងលក់

ៃតបុិ៖ បណា �គារគ័រែជ

អាស័យដា �ន៖ 10485  ផ �ះេលខ២០៩ជាន់ទី១និង២ ផ �វូសុងជំាង ្រក �ងៃតបុិ

ទូរស័ព �៖(02)2518-0207

ៃតចុង៖ វាលវប្បធម៌អូ៊ណាន五南文化廣場

អាស័យដា �ន៖ 40042 ផ �ះេលខ៦ ផ �វូចុងសាន សងា �ត់កណា �ល ្រក �ងៃតចុង

ទូរស័ព �៖(04)2226-0330

GPN：1011000133

ISBN：978-986-5469-01-6

រក�សិទ �េិដាយ៖ ្រក្សួងសុខាភិ�ល រដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព

េស�វេ�េនះរក�សិទ �ិ្រគប់យ៉ាង។ រាល់ការេ្របី្រ�ស់ខ �មឹសារមួយែផ �កឬទំាង្រស �ងៃនេស�វេ�េនះ តំរវូេអាយេស �សំុីការយល់្រពមឬលិខិតអនុ� �តពីមា �ស់កម �សិទ �ិ្រកសួ
ងសុខាភិ�លរដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព។ សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព �របស់្រកសួងសុខាភិ�លរដ ��លេលីកកំពស់សុខភាព (ទូរស័ព �02-25220888 )

ថវ �កាេ�ះពុម �េស�វេ�េនះផ �ល់ជូនេដាយរដ ��លេលីកកំពស់សុខភាពបងា �េ្រគាះថា �ក់ពី�រ �និងមូលនិធីសុខាភិ�ល។
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