




សៀ�ៀវសៀ��ុខភាពស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

- របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់បៀស់ៀវបៀ� -

��ះ�ស្ថាា នបៀ��ពុុម្ពព៖ ��សួ់ងស់ុខាភិិ�លរដ្ឋឋ�លបៀលើ��ម្ពពស់់ស់ុខភាពុ

កាល�របិៀ�េទបៀ��ពុុម្ពព ៖ ខែខ��កដា ឆំ្នាំ� ២០២២

បៀ�រាល់បៀពុលពុនិិត្យយ សូ់ម្ពបៀម្ពត្តាា �ងចាំ�ថា�ត្យវូយ�បៀស់ៀវបៀ�សុ់ខភាពុស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ងកាត្យស់ខុភាពុម្ព�

ជាមួ្ពយជាន�ិច!

រាល់បៀពុលម្ព�ពុនិតិ្យយសូ់ម្ពបៀ���ត្តាបៀ��ុ�ងត្តារាង��ណត់្យ�ត្តា(សូ់ម្ពអានទ�ពុរ័ទ�៤) �ពុម្ពទាំ�ងបៀ�ើ ���ណត្យ់

�ត្តាលទធ�លបៀ�បៀលើបៀស់ៀវបៀ�បៀ��។ ��ស់និបៀ�ើមានស់�នួរឬ�ម្ពងល�់អ៏ា�បៀ�ើ ���ណត្យ�់ត្តាបៀ��ុ�ងបៀស់ៀវបៀ��ង

ខែដ្ឋរ ងាយ�សួ់លស្ថា�សួ់របៀ�កាន�់�ុគល�ិស់ខុាភិ�ិល បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលម្ព�ពុនិតិ្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��។ បៀស់��ា �ខែណ��ពុ�

��បៀណ�ដ្ឋះងស់ខុភាពុអ�ម័្ពយអា�បៀ�ើ �ជាមួ្ពយការពិុនតិ្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពនុស់�មាលផ្ទៃនរយៈកាលន�មួ្ពយៗ បៀដាយ

ខែ�ែ�បៀលើ��ណុ�ត្យ�មូ្ពវសុ់ខភាពុខែដ្ឋលស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ឧស់សហ៍៍ជួួ���ទ��ដ្ឋ�ណា�ក់ាលន�មួ្ពយៗ(សូ់ម្ពបៀស់គ នខឹះ

ម្ពស្ថារQR codeផ្ទៃនការពិុនតិ្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��រាល់់បៀលើ�បៀ�ទ�ព័ុរទ�៤) សូ់ម្ពទាំញយ�ខឹះម្ពស្ថារម្ព�អានបៀដាយខួ �នឯ

ងជាម្ពនុ ��សិ់នបៀ�ើមាន��ន�ុខែដ្ឋលម្ពនិ�ាស់់ឬស់�នួរ អា�ស្ថា�សួ់របៀ�កាន�់�ុគល�ិសុ់ខាភិ�ិលបៀ�បៀពុ

លខែដ្ឋលម្ព�ពុនិតិ្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��។ បៀ��ពុ�បៀន� បៀ�កាយពុ���ុគល�ិស់ខុាភិ�ិលបៀ�ើ �ការវាយត្យផ្ទៃមឹ្ពបៀលើស្ថាា នភាពុរ�ស់់

អំ� អា�នះងមានការ���ស្ថាយនះងបៀស់��ា �ខែណ���ខែនាម្ពបៀដាយខែ�ែ�បៀលើត្យ�មូ្ពវការរ�ស់់អំ�។

ខឹះម្ពស្ថារបៀស់ៀវបៀ�បៀន��ត្យវូ�នស់ហ៍ការណ៍�ស្ថាវ�ជាវនិងបៀរៀ�បៀរៀងបៀ�ើងបៀដាយរដ្ឋឋ�លបៀលើ��ម្ពពស់់សុ់

ខភាពុផ្ទៃន��សួ់ងស់ខុាភិ�ិល ស់មា�ម្ពនស៍់ម្ពភពុនងិបៀរា�ស្រ្តីស់ា �ផ្ទៃត្យវាា ន ់ ស់មា�ម្ពន�៍�បូៀពុទយខែ�ំ���ួស្ថារផ្ទៃត្យវាា

ន ់ស់មា�ម្ពនប៍ៀវជួជស្ថាស្រ្តីស់ា មាត្តានិងទាំរ�ផ្ទៃត្យវាា ន ់ស់មា�ន�៍លិានុ�ដាឋ យកិាផ្ទៃត្យវាា ន ់ស់មា�ម្ពនឆ៍្មម�ផ្ទៃត្យវាា ន់ 

នងិស់មា�នអំ៍�ឯ�បៀទស់ខាងរ��អាហារផ្ទៃត្យវាា ន។់



អ��ត្យអំ�មាា �់ជាទ��ស់លាញ់ សូ់ម្ព�ូលរមួ្ពអ�អរស្ថាទរ�ងណ៎ា! បៀយើងខំ� �មានបៀស់��ា �បៀស្ថាម្ពនស់សរ �
�រាយដូ្ឋ�ជាអំ�ខែដ្ឋរ បៀហ៍ើយ�៏ទនៃ ះងនូវការចាំ�់��បៀណើត្យរ�ស់់ទាំរ�ខែដ្ឋលមានស់ុខភាពុលែ ។

�នឹះ�ស់�ខាន់ផ្ទៃនការពុបៀ��ខែដ្ឋលរលូនមួ្ពយ បៀ��ពុ�ការបៀម្ពើលខែ�ទាំ�ស់ុខភាពុពុ�ស់�ណា�់�ុ�គលិ�ស់ុខាភិិ
�ល អើ �ខែដ្ឋលរតិ្យខែត្យស់�ខាន់បៀ���ឺការបៀម្ពើលខែ�ទាំ�ខួ �នឯងខែដ្ឋល�ត្យះម្ព�ត្យវូស់ម្ពរម្ពយពុ�ស់�ណា�់អ��ត្យអំ�មាា
�់។ បៀហ៍ត្យុដូ្ឋបៀ�ំ� បៀយើងខំ� ��នឌី�ហ៍ាញនូវបៀស់ៀវបៀ�ស់ុខភាពុស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��និងបៀស់ៀវបៀ�ខែណ��ពុ���បៀណ�ដ្ឋះង
ស់ុខភាពុជាពុិបៀស់ស់ស់�មា�់អំ� �ួ ���ស �នះងត្តារាង��ណត្យ់�ត្តាស់ុខភាពុបៀពុលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��(��ណត្យ់�ត្តា��បូៀពុ
ទយនិង�ិលានុ�ដាឋ យិកា)និង��ណត់្យ�ត្តាសុ់ខភាពុផ្ទាៃ ល់ខួ �នបៀពុលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ���ុ�ងអ��ុងបៀពុលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ
បៀ�� ជួួយអំ�និង��ួស្ថារបៀអាយយល់ដ្ឋះងពុ�ការយ��ិត្យាទុ�ដា�់និងបៀ�ើ ���ណត្យ់�ត្តាអ�ពុ�ស្ថាា នភាពុស់ុខភាពុ
�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��។

បៀ��ពុ�បៀន�បៀ�បៀទៀត្យ បៀស់ៀវបៀ�បៀន��៏�ាល់ជូួននូវពុត្យ៌មានស់ុខភាពុមួ្ពយ��នួនខែដ្ឋលអំ��ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ង��
�ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ�� ស់ងឹះម្ពថាអំ�នះងអានយ៉ាា ងលែ ិត្យលែ ន់។ បៀ�បៀ�កាម្ពការស់ហ៍ការណ៍និងការខែ�ទាំ�ខែណ
��ពុ�ស់�ណា�់�ុ�គលិ�ស់ុខាភិិ�លជួ��ញ បៀ�ើ �បៀអាយការមានផ្ទៃ�ៃបៀ��កាន់ខែត្យ�ូរ�ស្ថាលនិងរ ��រាយ!

បៀ�រំបៀពុ�ខែដ្ឋលដ្ឋះង���ដ្ឋថាមានផ្ទៃ�ៃបៀ�� បៀជួឿជា�់ថាអ��ត្យបៀលា��ា អំ�មាា �់បៀ��ពុ�ស់�ាយ�ិត្យា ��ៃ �់ម្ព�
បៀ��ំង�ិត្យា�៏មានការភិ័យ�ពួុយនិងស់មាព ��ងខែដ្ឋរ បៀ��ពុ�ការគាំ��ទគំាំបៀ�វញិបៀ�ម្ព�និងបៀរៀនសូ់�ត្យជាមួ្ពយជា�ុ�ងការ
បៀ�ើ �ជាឪពុុ�មាា យរវាងអ��ត្យឪពុុ�មាា យទាំ�ងពុ�ររ�ូ ការបៀម្ពើលខែ�ស់ុខភាពុនិងបៀស់��ា �ខែណ��ពុ��ុ�គលិ�ស់ុខាភិិ�លជួ�
�ញ(��បូៀពុទយ/�ម�/�ិលានុ�ដាឋ យិកា)�៏ជា�នធានស់�ខាន់ ខែដ្ឋលគាំ��រដ្ឋល់�ភិ៌មាា យ(ទាំរ�)ឲ្យយឆឹ្មងកាត្យ់រយៈកាលពុរ
បៀ��ឲ្យយមានស់ុខភាពុលែ  ស់ុខស់�ាយនិងរលូន�ងខែដ្ឋរ។

��យបៀ�កាន់អ��ត្យអំ�មាា �់



រយៈបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��រ�ស់់ម្ពនុស់សមានរយៈបៀពុលរហូ៍ត្យដ្ឋល់១០ខែខ ចាំ�់ពុ�ផ្ទៃ�ងខែដ្ឋលចាំ�់បៀ�ាើម្ពពុរបៀ��  អខែ�ម្ព�ខាងរ�ូរាង
កាយនិង�ួ �វ�ិត្យា�៏កាន់ខែត្យ�ាស់់បៀ�ើងៗ�ស់�បៀពុលខែដ្ឋលស់�ា ហ៍៍ពុរបៀ��បៀ�ើនបៀ�ើង បៀហ៍ត្យុដូ្ឋបៀ�ំ��ត្យវូការយ��ិត្យាទុ�ដា�់នះងបៀម្ពើល
ខែ�ពុ�ស់�ណា�់អ��ត្យបៀលា��ា និងអំ��ៃ�ជាចាំ���់។ �ុ�ង���ុងបៀពុលបៀន� ��ស់ិនបៀ�ើអ��ត្យបៀលា��ា មានបៀពុលបៀវលាឬឪកា
ស់���់�គាំន់បៀដ្ឋើម្ពី�រ�ពុ�ត្យិ�និ��ុ�ងការខែ��កឹាយជាឪពុុ�មាា យត្តាម្ពរយៈវ�ិ��� បៀយើងខំ� �បៀជួឿជា�់ថា�ទពុិបៀស្ថា�ន៍ផ្ទៃនការស្ថាើ �
ម្ពន៍ជួ�វតិ្យ�ម�នះងកឹាយជាអើ �ខែដ្ឋលម្ពិនអា���បៀភឹិ��ន�ុ�ងមួ្ពយជួ�វតិ្យ។

��យជូួនដ្ឋល់អ��ត្យបៀលា��ា

I. �ងាា ញពុ�បៀគាំល��ណងផ្ទៃនការយ��ិត្យាទុ�ដា�់ត្តាម្ពរយៈស់�ម្ពមភាពុជា�់ខែស់ា ង

ឧទាំហ៍រណ៍ ��ដ្ឋរអ��ត្យអំ�មាា �់បៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយបៀដ្ឋើម្ពី�បៀ�ើ �ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ �ូលរមួ្ព�ម្ពម វ�ិ�ស់ិ�ាអ�់រំម្ពុនបៀពុលស់�មាលនិ
ងបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាលជាមួ្ពយគំាំ �ត្យង�ត្តា�់ស្ថាា �់យ៉ាា ងយ��ិត្យាទុ�ដា�់និងខែ��រំខែល�ភាពុរ ��រាយឬភិ័យ�ពួុយរ�ស់់អ�
�ត្យអំ�មាា �់។ ស់�ម្ពមភាពុទាំ�ងបៀន�ម្ពិន�ត្យះម្ពខែត្យ�ាល់នូវការគាំ��ទបៀដាយផ្ទាៃ ល់���ុត្យដ្ឋល់អ��ត្យអំ�មាា �់�ុ�ង���ុងបៀពុលពុបៀ��បៀ��
បៀទ អ��ត្យបៀលា��ា �៏អា�បៀ��ើ��ស់់ការខែស់ើ ងយល់ពុ�ស្ថាា នភាពុរ ����ធាត្យ់រ�ស់់�ភិ៌ បៀ�ើ �បៀអាយម្ពបៀ�ស់បៀ�ច ត្យ��ា ���ពុនធកាន់ខែត្យលូ ��
លែ ឺននិងស្ថាងស់ង់��ះ�ដ្ឋល់��បៀស់ើរមួ្ពយ�ុ�ងទ���់ទ�នងមាត្តា�ិត្តានិង�ុ�ត្យ��ត្តា។

II. �ូលរមួ្ពការបៀរៀនអ�ពុ�ការ��បៀ�ទាំរ�ម្ពុនបៀពុលស់�មាលបៀដាយខួ �នឯង

ការគាំ��ទរ�ស់់អ��ត្យបៀលា��ា និង��ួស្ថារមានតួ្យ�ទ�ស់�ខាន់�ុ�ងការស់បៀ�ម្ព�ពុ�របៀ�ៀ���បៀ�ទាំរ�។ ម្ពុនបៀពុលស់�មាលអើ �ខែដ្ឋ
ល�ត្យវូស់ិ�ារមួ្ពមាន៖ ១.��បៀណ�ដ្ឋះង��បៀ�បៀដា�ខែដ្ឋល�ត្យះម្ព�ត្យវូ ២.ត្យិ�និ��ុ�ងការ�ូលរមួ្ព��បៀ�ទះ�បៀដា�មាត្តា ៣. វ�ិ�បៀដា��ស្ថាយ�ញ្ហាា ទះ
�បៀដា�មាត្តា���់��បៀភិទ ៤. របៀ�ៀ�បៀម្ពើលខែ�ទាំ�ទាំរ� -ល-

III. បៀរៀ���ទ��ខែនឹង��សូ់ត្យ

�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ���ុងបៀ�កាយរហូ៍ត្យដ្ឋល់បៀពុល��ងុបៀ��ៀ�ស់�មាល ស់�ណូម្ពពុរឲ្យយអ��ត្យបៀលា��ា និង��ួស្ថារ�ូលរមួ្ពទាំ�ង
អស់់គំាំបៀដ្ឋើម្ពី�ពុិភា�ាស់បៀ�ម្ព�ពុ�ទ��ខែនឹង��សូ់ត្យឲ្យយបៀហ៍ើយ។ �ត្យវូស្ថាគ ល់ពុ�អាការៈម្ពុនស់�មាល យល់ដ្ឋះងពុ�ដ្ឋ�បៀណើរការផ្ទៃនការ��សូ់ត្យ បៀរៀនអ�
ពុ�វ�ិ�ជួួយស់�មាលភាពុម្ពិន�សួ់លខួ �នរ�ស់់អ��ត្យអំ�មាា យខែដ្ឋលបៀ�ើត្យបៀ�ើងបៀដាយការពុរបៀ��។ ពុិភា�ាជាមួ្ពយនះងអំ�ជួួយ��បៀងក ើ
ត្យ�ូន(��បូៀពុទយ/�ម�) អ��ត្យអំ�មាា យនិងស់បៀ�ម្ព�ពុ�វ�ិ���សូ់ត្យ។

IV. �ូលរមួ្ពការអ�់រំពុ�ការ��សូ់ត្យជាមួ្ពយនះងភិរយិ៉ា(អ��ត្យអំ�មាា �់)

ស់�មា�់អ��ត្យបៀលា��ា អំ�មាា �់ ដ្ឋ�បៀណើរការ��សូ់ត្យ�ឺបៀ�របៀពុញបៀ�បៀដាយអើ �ខែដ្ឋលម្ពិនអា�ដ្ឋះងម្ពុន រស្ថា�់ស់ល់ អារម្ពមណ៍ខែដ្ឋ
លរំពុះងទុ�ផ្ទៃនការចាំ�់��បៀណើត្យ�ាុខែនា�៏ខឹា��ងខែដ្ឋរ អ��ត្យបៀលា��ា អំ�មាា �់�ូលរមួ្ពការអ�់រំពុ�ការស់�មាល�ឺជាម្ពបៀ�ោ�យលែ មួ្ព
យ�ុ�ងការកាត្យ់�នាយភាពុភិ័យខឹា�។ អ��ត្យបៀលា��ា អា�កឹាយបៀ�ជាអំ�គាំ��ទ��ដ្ឋរដ្ឋ៏លែ ជានិ�ច អ��ត្យបៀលា��ា �៏�ត្យវូការ�ូល
រមួ្ព�ម្ពម វ�ិ�អ�់រំពុ�ការស់�មាល�ងខែដ្ឋរ។

V. បៀដ្ឋើរតួ្យ�ទ�ជាអំ���ដ្ឋរ�ុ�ងអ��ុងបៀពុលស់�មាល

បៀពុល�ូលដ្ឋល់ដ្ឋ�ណា�់កាលរង់់ចាំ�ស់�មាល តួ្យ�ទ�រ�ស់់អ��ត្យបៀលា��ា ជាអំ���ដ្ឋរ�ុ�ងបៀពុលស់�មាលកាន់ខែត្យស់�ខាន់បៀ�ើងៗ។ 
បៀ�បៀពុលបៀន�អំ��ួរ��អ��ត្យអំ�មាា �់�នូ �រដ្ឋងខួ �ន �ាល់ការមាា ស់ា ស់ែ �បៀ�ា ឬ�ត្យជា�់ ស់�អាត្យដ្ឋងខួ �ន ផឹ្ទាស់់�ូ �រឥរយិ៉ា��(ឧទាំហ៍រណ៍ 
ឈរ បៀដ្ឋើរ អងួ�យ�ត្យង់ខួ �ន បៀ�ង��បៀហ៍ៀង លុត្យជួងគង់ អងួ�យបៀចាំងបៀហាង...-ល-) �ាល់ជូួននូវបៀភិស់ជួជៈនិងអាហារ ជួួយអ��ត្យអំ�មាា �់បៀ�
�នៃ�់ទះ��ត្យ់បៀជួើងតូ្យ��ុ�ងរយៈបៀពុល២បៀមាា ងម្ពាង។ �ុ�ងរយៈបៀពុលរង់ចាំ�ស់�មាល អ��ត្យអំ�មាា យជួួនកាលមានអារម្ពមណ៍អនៃ�អខែនៃង 
រស្ថា�់រស់ល់ និងភិ័យខឹា� ជួួនកាលម្ពិនអា����់��ងខួ �នឯង�នឬយ� ខែ�ស់��៏មាន-ល- បៀ�បៀពុលបៀន�ការវនិិ�េ ័យ គាំ��ទនិងបៀ��ើស់�ដ្ឋ�
បៀលើ�ទះ��ិត្យារ�ស់់អ��ត្យបៀលា��ា ពុិត្យជាស់�ខាន់ខឹា�ងណាស់់។ ដ្ឋល់ដ្ឋ�ណា�់កាលបៀពុលស់�មាលទ�ពុ�រ �ត្យវូ��ដ្ឋរអ��ត្យអំ�មាា �់ឲ្យយ��ះង
បៀ��ើ�មឹា�ងឲ្យយ�ន�ត្យះម្ព�ត្យវូនិង�ាល់ជូួនគាំត្យ់នូវការបៀលើ�ទះ��ិត្យា។ �ុងបៀ�កាយស្ថាើ �ម្ពន៍ទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ បៀ�ើ �ការ�ា��ល់រវាង
ខែស់ី�ដ្ឋ��ូង និង��បៀ�ទាំរ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ ទាំ�ងបៀន�ស់ុទធខែត្យ�ាល់ជូួននូវការ�ា��ល់វជិួជមាន�ុ�ង��ួស្ថារទាំ�ងមូ្ពល។

VI. កឹាយជា�មឹា�ង�ទ�ទង់��ួស្ថារ

បៀលា��ា �ូលរមួ្ព�ុ�ងការបៀម្ពើលខែ�ទាំ�ទាំរ� បៀ�ើ �បៀអាយការ�ស្ថាងទ���់ទ�នងភាពុសិំ់ត្យសំ្ថាលជាមួ្ពយទាំរ�មានភាពុងាយ�សួ់ល
ជាង�ម្ពមត្តា។ ឆឹ្មងកាត្យ់ការ���ស់័យទាំ�់ទងសំ់ិត្យសំ្ថាលជាមួ្ពយនះងទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ ស់�មា�់ការបៀ�ើ �ជាឪពុុ�ជាបៀលើ�ដ្ឋ��ូង�ឺជាអា
រម្ពមណ៍បៀពុញ�ិត្យានិង��បៀពុញការងារបៀជា�ជ័ួយខែដ្ឋលម្ពិនអា�ពុណ៌��ន �ស់�បៀពុលជាមួ្ពយគំាំ រតិ្យខែត្យអា����ដ្ឋពុ�ម្ពុខងារជាឪពុុ�
បៀអាយរតិ្យខែត្យ�ាស់់។

បៀ����ុងបៀពុលខែដ្ឋល��សូ់ត្យបៀហ៍ើយ បៀលា��ា អា�ស់បៀងកត្យបៀម្ពើលឲ្យកាស់��បៀ�បៀដា�យ៉ាា ងស់�ម្ពម ម្ពុនបៀពុល��បៀ�បៀដា�ជួួយអ�
�ត្យអំ�មាា �់មាា ស់ាខំងបៀដ្ឋើម្ពី�បៀអាយវា�ូរបៀស់ីើយ�បៀងក ើននូវការ�� ខែលងទះ�បៀដា� ជួួយផឹ្ទាស់់�ូ �រឥរយិ៉ា����បៀ�ទះ�បៀដា�រ�ស់់អ��ត្យ
អំ�មាា �់យ៉ាា ងស់�ម្ពម ជួួយស់�មួ្ពលការបៀ�ជួៀត្យខែ�ជួ�ពុ�របៀ�ៀ���បៀ�បៀដា�ពុ�ស់�ណា�់ចាំស់់ទុ� ជួួយរំខែល��ិ�ចការងារ�ៃ�។ បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលទាំ
រ�ស់ុខៗយ�គាំម នមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ អា�ស្ថា�ខែស់ើ ងយល់ពុ�មូ្ពលបៀហ៍ត្យុខែដ្ឋលបៀ�ើ �បៀអាយទាំរ�យ�បៀអាយស់�ម្ពម�ពុម្ពទាំ�ងលួងទាំរ� ផឹ្ទាស់់�ូ �រ�នៃ�ជា
បៀដ្ឋើម្ព។ �ស់�បៀពុលជាមួ្ពយគំាំខែដ្ឋរ�ត្យវូបៀម្ពើលខែ��ុមារ�� បៀអាយអំ�មាា �់មានបៀពុលបៀវលាបៀដ្ឋើម្ពី�ស់�មា�់។



1 2 3

64 5

កុ្នុ�ងកំ្នុឡុ�ងសៀពលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ ស្រ្តី��ិនសៀ�ើមានអាការៈ�ណាមួួយដូូចខាងសៀស្រ្តីកាមួ

សៀ�ើើង�ញ្ញាាពណ៌៌សៀលឿង!
ស្រ្តី�យ័ត្នុនឹងអាការៈ�
សៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់

ហូ៍រឈាម្ពត្តាម្ពទាំើ រមាស់

(ម្ពិនថាត្យិ��ា �បៀ��ើន�ា �)

ឈឺ�ាលជា�់ឬខឹា�ង ឈឺបៀ��ជា�់ឬខឹា�ង

�បៀងាែ រនិង�ូ �ត្យជា�់រហូ៍ត្យឬ�ងន់�ងរ រងាឬ��នុបៀ�ៅ ភឹាម្ពៗ ខែភំិ�បៀម្ពើលម្ពិន�ាស់់
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បៀហ៍ើម្ពម្ពុខឬផ្ទៃដ្ឋ ទះ�បៀ�ម្ពត្យិ�ជាង�ម្ពមត្តា 

ឬបៀពុល�ត្យ់បៀជួើងមានអារម្ពមណ៏ថាឈឺឬបៀ�ៅ

ទាំរ��ុ�ងផ្ទៃ�ៃឈ�់�បៀ�ម្ពើ� 

ឬ�នាយការ�បៀ�ម្ពើ���់

�ណាៅ លបៀ�ៀ�នះងបៀពុល�ម្ពមត្តា

ទាំើ រមាស់មានវតុ្យ�ធាត្យុរាវហូ៍រម្ពិនឈ�់ 

(ស់ងស័យថាខែ��ទះ�បៀភឹា�)

�នា រយួ�បៀងក�ឬរងឹបៀ��
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សៀ�ៀវសៀ��ុខភាព
រៈ��់អនាគត្នអុក្នុមាាក់្នុ

៥ស្រ្តី�ការៈដដូលគរួៈនងិមិួនគួរៈកុ្នុ�ងសៀពលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

�ត្យវូពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល
ឲ្យយ�នបៀទៀងទាំត្យ់

�ត្យវូស្ថាគ ល់ពុ�អាការៈ�ូនបៀ�ើត្យម្ពិន
���់ខែខ

�ត្យវូបៀម្ពើលខែ�ទាំ�ឲ្យយ�ន
លែ �ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

�ត្យវូស្ថាគ ល់ពុ�ភិិនភា�ផ្ទៃនការមាន
ផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលមានបៀ�គាំ�ថំា�់ខពស់់

�ត្យវូដ្ឋះងពុ�ភិិនភា�ជួិត្យដ្ឋល់បៀពុល
ស់�មាល

ម្ពិនជួ�់�រ �ឬ�ះ��ស្ថា
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មាត្និកា

ក្នុំណ៌ត្ន់ស្រ្តី�ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ



កាលវិភាគត្នផ្ទៃមួើនិងរាយនាមួ
សៀ�វាក្នុមួើ�ស្រ្តីមា�់ការៈពិនិត្នយ
មួុន�ស្រ្តីមាលរៈ��់ស្រ្តី��ី
មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

2

ឈំ�ត្តា�ងពុ���ណុ�បៀ�ាើម្ព ស់�ា ហ៍៍ខែដ្ឋល
�ួរពិុនិត្យយ រាយ�ម្ពបៀស់វា�ម្ពម

សៀលើក្នុទី�១

�ត្យ�មាស់ទ�១
(ម្ពិនទាំន់��

�់១៣ស់�ា ហ៍៍) 

ស់�ា ហ៍៍ទ�៨

1.  ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។(សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

2.  អត្យាស់ញ្ហាា ណរលូត្យ�ូន ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យបៀ�គាំ�ថំា�់ខពស់់នះង
ការខែណ��អ�ពុ�ជួ�វជាត្យិ�ុ�ងអ��ុងបៀពុលពុរបៀ��

3.  ការពុិនិត្យយបៀអ�ូរបៀលើ�ទ�១
(ខែណ��ឲ្យយបៀ�ើ �ចាំ�់ពុ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៨ដ្ឋល់ស់�ៅ ហ៍៍ទ�១៦：ពុិនិត្យយបៀម្ពើល��នួនទាំរ� បៀ��ដូ្ឋងទាំរ�
ទ�ហ៍�ទាំរ� ទ�ត្តា�ងទាំរ� នះងបៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលស់�មាល)

សៀលើក្នុទី�២ ស់�ា ហ៍៍ទ�១២

1.  ចាំ�់ពុ�ការមានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀ�កាយពុ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៨ឬពុិនិត្យយចាំ�់ពុ�បៀលើ�ទ�២បៀ��ឺ�ត្យវូរ ួ
ម្ពមាន�ាុ�ម ន��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពបៀន� ៖

(1)  ពុិបៀ�គាំ�ជួ�ងឺ៖ ��វត្យិាជួ�ងឺ��ចាំ���ួស្ថារ អត្យ�ត្យ��វត្យា ិជួ�ងឺ  
អាការៈម្ពិន�សួ់លស់�មា�់�ភិ៌បៀលើ�បៀន� ការស្ថា�សួ់រពុ�ទ�លា�់បៀញៀន។

(2)  ពុិនិត្យយរាងកាយ៖ ទ�ងន់ ��ពុស់់ ស់���ឈាម្ព ��បៀពុញទ�រាអូុ�ត្យ ស់ុដ្ឋន់  
ពុិនិត្យយអាង�ត្យគាំ� បៀដ្ឋើម្ព�ទងូនិងពុិនិត្យយខែ�ំ�បៀ��។

(3)  បៀត្យស់ា �នៃ�់ពុិបៀស្ថា�ន៍៖ ការពុិនិត្យយឈាម្ព( WBC、RBC、 
Plt、Hct、Hb、MCV) ��បៀភិទឈាម្ព �ត្តាា RH  VDLឬ 
RPR(ពុិនិត្យយជួ�ងឺស្ថាើ យ)  Rubella IgG និង  HBsAg、HBeAg（��ស់ិនបៀ�ើមាន

ស្ថាា នភាពុពុិបៀស់ស់ម្ពិនអា�បៀ�ើ �បៀត្យស់ា បៀលើ�បៀន��ន អា�ទទួលការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា បៀន�បៀ�បៀពុលម្ព�ពុិ

និត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាលបៀលើ�ទ�៥）ពុិនិត្យយបៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍(សូ់ម្ពខែណ��ត្តាម្ពវ�ិ�EIAឬPA) 

និងពុិនិត្យយទះ�បៀ�ម្ព។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ២)

2.  ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

��ណត្យ់ស់�គាំល់៖ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលទទួលការពុិនិត្យយបៀម្ពើ់លអង់ទ��័រផ្ទៃនជួ�ងឺសូ់ �ត្យ�ងាា ញលទធ�លអវជិួជ
មាន �ត្យវូ��ញា�់ទទួលវាា �់ស្ថា�ងMMRការ�រជួ�ងឺ���ជ ិល �ស់�ខែទននិងសូ់ ��១ដូ្ឋស់បៀ�កាយពុ�ស់�រាលរ�ួ 
វាា �់ស្ថា�ងបៀន��ាល់ជូួនស្រ្តីហ៍ើ �បៀដាយ�វកិារដ្ឋឋ។(សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់�គាំល់បៀលខ៤)

សៀលើក្នុទី�៣

�ត្យ�មាស់ទ�២
(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍
ទ�១៣ដ្ឋល់២៩) 

ស់�ា ហ៍៍ទ�១៦
1.ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

2.បៀស់��ា �ខែណ��អ�់រំស់ុខភាពុបៀលើការ�ងាក ការបៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ

សៀលើក្នុទី�៤ ស់�ា ហ៍៍ទ�២០

1.  ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

2.  ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា ។ (��ស់ិនបៀ�ើមានស្ថាា នការណ៍ពុិបៀស់ស់ម្ពិនអា�ទទួលការ
ពុិនិត្យយ�ន អា��ូ �របៀ�ពុិនិត្យយបៀ��ត្យ�មាស់ទ�៣�ន។)

3.បៀស់��ា �ខែណ��អ�់រំស់ុខភាពុបៀលើការ�ងាក ការបៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ
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ឈំ�ត្តា�ងពុ���ណុ�បៀ�ាើម្ព ស់�ា ហ៍៍ខែដ្ឋល
�ួរពិុនិត្យយ រាយ�ម្ពបៀស់វា�ម្ពម

សៀលើក្នុទី�៥ ស់�ា ហ៍៍ទ�២៤

1. ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។(សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

2. អត្យាស់ញ្ហាា ណបៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខនះងខែណ��អ�ពុ�ជួ�វជាត្យិ�ុ�ងរយៈបៀពុលពុរបៀ��

3. ពុិនិត្យយ�ុ�ង�នៃ�់ពុិបៀស្ថា�ន៍ ពុិនិត្យយឈាម្ព
(WBC、RBC、Plt、Hct、Hb、MCV ) នះងពុិនិត្យយទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ព�ុ�ងអ��ុង
បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��(��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ២)

សៀលើក្នុទី�៦ ស់�ា ហ៍៍ទ�២៨ ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

សៀលើក្នុទី�៧ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣០ ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

សៀលើក្នុទី�៨ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣២

1.ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។  (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

2.  �ាល់ជូួន�ស់�ា ហ៍៍ទ�៣២ផ្ទៃនការពុបៀ��។ VDLឬ RPR (ពុិនិត្យយបៀម្ពបៀរា�ស្ថាើ យ) �៏ដូ្ឋ
�ជាការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា �នៃ�់ពុិបៀស្ថា�ន៍�ងខែដ្ឋរ។

3.  ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់�ុ�ងការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍ ស់�ណូម្ពពុរ
បៀអាយបៀ�ើ �ការពុិនិត្យយបៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍១ដ្ឋង(សូ់ម្ពខែណ��ត្តាម្ពវ�ិ�EIAឬPA)។

4. ការពុិនិត្យយបៀអ�ូរបៀលើ�ទ�៣ (ខែណ��ឲ្យយបៀ�ើ �បៀ�កាយស់�ៅ ហ៍៍ទ�៣២：
ពុិនិត្យយបៀ��ដូ្ឋងទាំរ� ទ�ហ៍�ទាំរ� ទ�ត្តា�ងទាំរ� 
ទ�ត្តា�ងស់ុ�នះងបៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលស់�មាល)

សៀលើក្នុទី�៩ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៤ ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

សៀលើក្នុទី�១០ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៦
1.  ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។  (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

2.  ឧ�ត្យាម្ពភស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើការពុិនិត្យយរ�Group B Streptococcus។(សូ់ម្ពបៀម្ពើល
��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ៣)

សៀលើក្នុទី�១១ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៧ ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

សៀលើក្នុទី�១២ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៨ ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

សៀលើក្នុទី�១៣ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៩ ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

សៀលើក្នុទី�១៤ ស់�ា ហ៍៍ទ�៤០ ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�។ (សូ់ម្ពបៀម្ពើល��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ១)

��ណត្យ់ស់�គាំល់បៀលខ១៖ ការពុិនិត្យយជា��ចាំ�
(1) ខឹះម្ពស្ថារពុិបៀ�គាំ�៖ អាការៈម្ពិន�សួ់លស់�មា�់�ភិ៌បៀលើ�បៀន�ដូ្ឋ�ជាធឹា�់ឈាម្ព ឈឺបៀ�� ឈឺ�ាល រមួ្ពល��បៀពុើ -ល-។
(2) ពុិនិត្យយរាងកាយ៖ ទ�ងន់ ស់មាព �ឈាម្ព ស់បៀមឹ្ពងបៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់ទាំរ� ទ�ត្តា�ងរ�ស់់ទាំរ� បៀហ៍ើម្ព  បៀហ៍ើម្ពស់រផ្ទៃស់ -ល-។
(3) បៀត្យស់ា �នៃ�់ពុិបៀស្ថា�ន៍៖ ��ូបៀត្យអុ�ន�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព ជាត្យិស់ក រ�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព។

��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ២៖  ការពុិនិត្យយឈាម្ពរមួ្ពមានបៀអម្ពាូ �ួ �ប៊ីនី(Hb) បៀអមាា តូ្យ���ត្យឬ��ហា�់ឈាម្ព (Hct) �គាំ�់ឈាម្ព��ហ៍ម្ព(RBC) 
ទ�ហ៍�ជាម្ព�យម្ពផ្ទៃន�គាំ�់ឈាម្ព��ហ៍ម្ព (MCV) �គាំ�់ឈាម្ពស់(WBC) �ឹខែ�ត្យ(Plt)។  បៀ��ពុ�បៀន�ការពុិនិត្យយខែដ្ឋលទាំ�់ទងនះងជួ�ងឺ
បៀអដ្ឋស់៍�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ�� បៀ�ើ��បូៀពុទយវនិិ�េ ័យថាមានហានិភិ័យ�ុ�ងការឆឹ្មង ម្ពិនខើល់ថាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ជាបៀលើ�ទ��ាុ
�ម ន�ឺ�ៅល់ជូួនបៀស់វា�ម្ពមពុិនិត្យយបៀម្ពបៀរា� HIV ទាំ �ងអស់់។

��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ3៖   ការពុិនិត្យយរ�Group B Streptococcusស់�មា�់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� ខែណ��ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៥បៀ�៣៧��នួន១ដ្ឋងបៀ�បៀពុលម្ព�
ពុិនិត្យយម្ពុនស់�មាល។ ��ស់ិនបៀ�ើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��មានល�ខណៈអា�នះង��សូ់ត្យម្ពុនខែខ �ត្យវូទទួលការពុោ�លពុ�ស់�ណា�់��បូៀពុទយ
ជួ��ញ បៀដាយម្ពិន�ិត្យ�ុ�ងល�ខខណឌ បៀន�បៀ�ើយ។  

��ណត្យ់ស់មាគ ល់បៀលខ៤៖  ពុត្យ៌មាន�ខែនាម្ពទាំ�់ទងនះងទ�ត្តា�ង�ាល់វាា �់ស្ថា�ង សូ់ម្ពទូរស់័ពុៃទ���់ទ�នងស្ថា�សួ់រត្តាម្ព��ពុ័នធ�ងាក រនិងវាា �់ស្ថា�ងរ�ស់់���់
បៀខត្យា��ងុ។ 

※�ស្រ្តីស់ៅ �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ពុិនិត្យយបៀលើស់ពុ�១៤ដ្ឋងនះងពុិនិត្យយបៀអ�ូបៀលើស់ពុ�៣ដ្ឋង អា�ពុិនិត្យយខែ���ង់ផ្ទៃ�ឹ�ន បៀ�ើ��បូៀពុទយវនិិ�េ ័យថាជា�ុ�គល�ត្យវូការពុោ�ល អា�បៀ��ើ
ធា�រាា �រងស់ុខភាពុ�ង់ផ្ទៃ�ឹ�ន។

※ បៀ�ើទម្ពងន់បៀលើស់ពុ�៤០ស់�ៅ ហ៍៍ បៀហ៍ើយនះងមានត្យ�មូ្ពវការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ�� ខែត្យម្ពិនស់ម្ព�ស់�ត្តាម្ពធា�រាា �់រាងស់ុខភាពុ អា���បៀពុញមូ្ពលបៀហ៍ត្យុបៀ�ស្ថាា �័នបៀស់វា�ម្ពមពុ្
យ៉ា�ល បៀដ្ឋើម្ពី�បៀសំ់ើស់ុ�ជួ�នួយទះ����់ពុ���សួ់ងស់ុខាភិិ�លរដ្ឋឋ�លបៀលើ��ម្ពពស់់ស់ុខភាពុ ។

កាលវភិា�ត្យផ្ទៃមឹ្ពនិងរាយ�ម្ពបៀស់វា�ម្ពមស់�មា�់ការពុិនិត្យយម្ពុនស់�មាលរ�ស់់�ស់�ា មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

�ត្យ�មាស់ទ�២
(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍
ទ�១៣ដ្ឋល់២៩) 

�ត្យ�មាស់ទ�៣
(ចាំ�់ពុ�ស់�ា
ហ៍៍ទ�២៩បៀ�ើង) 
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�រាងក្នុំណ៌ត្ន់ស្រ្តី�ការៈពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�១

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�១

(ម្ពិនទាំន់���់១៣ស់�ា ហ៍៍)

ខែណ�� ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៨

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៣

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�២ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�១៣ដ្ឋល់២៩)

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�១៦

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៥

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�២ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�១៣ដ្ឋល់២៩)

ខែណ�� ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៤

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�២

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�១ 

(ម្ពិនទាំន់���់១៣ស់�ា ហ៍៍) 

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�១២

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៤

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�២ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�១៣ដ្ឋល់២៩)

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�២០

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៦

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�២ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�១៣ដ្ឋល់២៩)

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�២៨

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

��ណត្យ់ស់មាគ ល់ ៖ ម្ពនៃ �រពុោ�ល(ម្ពណឌ លការជួ�នួយការស់�មាល) បៀលខ�ូដ្ឋបៀពុទយ

41(5B)

43(5D)

45(5F)

40(5A)

42(5C)

44(5E)
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ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៧

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�៣ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�២៩បៀ�ើង)

ខែណ�� ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៣០

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៩

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�៣ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�២៩បៀ�ើង)

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៤

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�១១

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�៣ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�២៩បៀ�ើង)

ខែណ�� ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៣៧

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៨

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�៣ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�២៩បៀ�ើង)

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�៣២

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�១០

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�៣ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�២៩បៀ�ើង)

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៦

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�១២

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�៣ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�២៩បៀ�ើង)

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៨

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

��ណត្យ់ស់មាគ ល់ ៖ ម្ពនៃ �រពុោ�ល(ម្ពណឌ លការជួ�នួយការស់�មាល) បៀលខ�ូដ្ឋបៀពុទយ

ត្តារាង��ណត្យ់�ត្តាការពុិនិត្យយម្ពុនស់�មាល

51(5L)

46(5G) 47(5H)

49(5J)48(5I)

50(5K)
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��ណត្យ់ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិន�់�ង់ខែស់ើ ងយល់អ�ពុ�ពុត្យ៌មាន��់ពុ័នធនះងការអ�់រំដ្ឋះងស់ុខភាពុ សូ់ម្ពបៀស់គ នQRcodeផ្ទៃនការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ��។

　　ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�១៣

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�៣ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�២៩បៀ�ើង)

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៩

　　ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�១៤

កាលវភិា��ង់ផ្ទៃ�ឹ
�ត្យ�មាស់ទ�៣ 

(ចាំ�់ពុ�ស់�ា ហ៍៍ទ�២៩បៀ�ើង)

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍ទ�៤០

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀ�េងៗ

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍៤០បៀ�ើងបៀ�

ការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀ�េងៗ

ខែណ�� ស់�ា ហ៍៍៤០បៀ�ើងបៀ�

53(5N)

54

52(5M)

54

ស្រ្តី�ការៈពិនិត្នយ ផ្ទៃ�ៃដខពិនិត្នយ មួនៃ�រៈសៀពទីយឬទី��ំងពិនិត្នយ

សៀលើក្នុទី�១ពិនិត្នយសៀអក្នុូ

ពិនិត្នយសៀអក្នុូសៀលើក្នុទី�២

ការៈពិនិត្នយសៀអក្នុូសៀលើក្នុទី�៣

ស្រ្តី�ការៈពិនិត្នយ ផ្ទៃ�ៃដខពិនិត្នយ មួនៃ�រៈសៀពទីយឬទី��ំងពិនិត្នយ

ពិនិត្នយការៈខះះឈាមួ

ពិនិត្នយទីឹក្នុសៀនាមួដ�ែមួក្នុុ�ង
អំឡុ�ងសៀពលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

ពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមា
លក្នុូនអំព�សៀមួសៀរាគ 
សៀ��streptococcus

60
(6A)

61
(6B)

62
(6C)

:

:

:

55
(6D)

56
(6E)

66
(67)

:

:

:

��ណត្យ់ស់មាគ ល់ ៖ ម្ពនៃ �រពុោ�ល(ម្ពណឌ លការជួ�នួយការស់�មាល) បៀលខ�ូដ្ឋបៀពុទយ

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយឬទ�ត្តា�ងពុិនិត្យយ

ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ង 　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�
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អត្ន�ត្នស្រ្តី�វត្នីិមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះរៈ��់ខំ�ំ ※� ���ណត្យ់�ត្តាពុិបៀ�គាំ�ពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាលបៀលើ�ទ�មួ្ពយ សូ់ម្ពអ��ត្យអំ
�មាា �់��បៀពុញឲ្យយ�នរ�ួរាល់ម្ពុនបៀពុលម្ព�ទទួលការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��។

សៀលើក្នុទី�មួួយ សៀលើក្នុទី�ព�រៈ សៀលើក្នុទី��� សៀលើក្នុទី��ួន

កាល�របិៀ�េទ��ច �់ការពុរបៀ��
(ផ្ទៃ�ង/ខែខ/ឆំ្នាំ�)

�ូ
ន

បៀ�
ើត្យ

រស់
់

��នួនអាទិត្យយផ្ទៃន�ូនបៀ�ើត្យរស់់

 វ�ិ
�ស់

�មា
ល

បៀ�ើត្យត្តាម្ព�ម្ពមជាត្យិ

បៀ�ើត្យបៀដាយ�ូម្ព

បៀ�ើត្យបៀដាយដ្ឋបៀងកៀ�

បៀ�ើត្យបៀដាយវ�កាត្យ់

បៀភិទ

ទម្ពងន់បៀពុលបៀ�ើត្យ（g）

កា
ររស់

់�
�ុ

��
ីនំ

រស់់

សឹ្ថា�់ (អាយុ 
មូ្ពលបៀហ៍ត្យុ)

ទាំរ��ុ�ងផ្ទៃ�ៃមានភាពុម្ពិន����ត្យ�

រលូ
ត្យ

រលូត្យ�ម្ពមជាត្យិ

រលូត្យបៀដាយវ�ិ�ស្ថាស្រ្តីស់ៅ

បៀ�
ើត្យ

ស្ថា
�

់

ស់�ៅ ហ៍៍

របៀ�ៀ�ស់�មាល

ចំនួនដូងផ្ទៃនការៈ
មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសាានភាពការៈ

�ស្រ្តីមាល

��ណត្យ់ស់�គាំល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើមាន�ភិ៌បៀលើស់ពុ�៤ សូ់ម្ព�ខែនាម្ព��ណត្យ់�ត្តាបៀដាយខួ �នឯង។

អត្យ�ត្យ��វត្យា ិមានផ្ទៃ�ៃបៀ��រ�ស់់ខំ� �



8

ពត្ន៌មានទីូសៀ�

�ូនទ�៖ ��ពុស់់៖ cm

ផ្ទៃ�ងខែដ្ឋលនះង
�ត្យវូស់�រាល៖ 　　　　　ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ� ទ�ងន់ម្ពុនមាន�ភិ៌៖ kg

ផ្ទៃ�ងខែដ្ឋលរដូ្ឋវចាំ�់បៀ�ាើ
ម្ពម្ព��ុងបៀ�កាយ 　　　　　ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ�

ទិនំន័យ  BMI

ទ�ងន់(Kg)/��ពុស់2់(m2)

រាយនាមួទីិនុន័យពិនិត្នយទីូសៀ�

រាយនាមួការៈពិនិត្នយ លទីធ�ល រាយនាមួការៈពិនិត្នយ លទីធ�ល

�ត្តាា Rh (Rh factor)
បៀត្យស់ា រ�បៀម្ពបៀរា�រលា�បៀ�ឹើម្ព��

បៀភិទB(HBsAg)

��បៀភិទឈាម្ព
បៀត្យស់ា រ�បៀម្ពបៀរា�រលា�បៀ�ឹើ

ម្ព��បៀភិទB  E (HBeAg)

�គាំ�់ឈាម្ពស់ (WBC)
សៀលើក្នុទី�១ សៀលើក្នុទី�២ បៀត្យស់ា រ�អង់ទ��៍របៀម្ពបៀរា�ស្ថាើ

យបៀលើ�ទ�១ (VDRL ឬ RPR )x103/uL x103/uL

�គាំ�់ឈាម្ព��ហ៍ម្ព (RBC) x106/uL x106/uL
បៀត្យស់ា រ�អង់ទ��័របៀម្ពបៀរា�ស្ថាើ

យបៀលើ�ទ�២  (VDRL ឬ RPR ) 

�ឹខែ�ត្យ (Plt) x103/uL x103/uL បៀត្យស់ា រ�អង់ទ��័របៀម្ពបៀរា�សូ់ ��

បៀអមាា តូ្យ���ត្យ/

��ហា�់ឈាម្ព (Hct)
% %

ការពុិនិត្យយ Group B 

Streptococcus

ទ�ហ៍�ជាម្ព�យម្ពផ្ទៃន�គាំ�់

ឈាម្ព��ហ៍ម្ព (MCV)
fl fl ការពុិនិត្យយអាង�ត្យបៀ�ៀ�

បៀអម្ពាូ �ួ �ប៊ីនី (Hb)
g/dL

□�ម្ពមត្តា

□ម្ពិន����ត្យ�

g/dL
□�ម្ពមត្តា

□ម្ពិន����ត្យ�
បៀ�សងៗ

ជួ�ងឺទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ព�ុ�ងអ�

�ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

GLU AC ：                 mg/dL
GLU 1hr：                 mg/dL 
GLU 2hr：                 mg/dL

□�ម្ពមត្តា　　　□ម្ពិន����ត្យ�

បៀ�សងៗ

�រាង�រៈុ�ផ្ទៃនការៈពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះមួុន�ស្រ្តីមាល

+ －+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

A OB AB

※ ឯ�ស្ថារមួ្ពយបៀន��ឺនះងបៀ��ើ��ស់់បៀ��ុ�ងការវនិិ�េ ័យរ�ស់់��សួ់ងស់ុខាភិិ�លនះងការត្តាម្ពដានស់ុខភាពុ�ុ�គល
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※  អ��ត្យអំ�មាា �ជា�ុ�គ ល�ុ��ជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB   ទាំរ��ត្យូវ��ញា�់ចាំ�់វាា �់ស្ថា�ង�ងាក រជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ពB១ដូ្ឋរ  
កាន់ខែត្យឆ្នាំ�់កាន់ខែត្យលែ  �ុ�ឲ្យយយឺត្យជាង២៤បៀមាា ង ។បៀ�កាយទាំរ��នចាំ�់វាា �់ស្ថា�ង�ងាក រជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ពB៣ដូ្ឋងបៀហ៍ើយ
បៀពុញអាយុ១២ឆំ្នាំ�បៀទៀត្យ   �ឺ�ត្យវូបៀ�ើ �បៀត្យស់ៅ ជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ព Bខែ��(HBsAg)នះង(anti-HBs)  បៀ�ើលទធ�លបៀ�ើ �បៀត្យស់ៅ �ឺអវជិួជមាន 
ម្ពិនមាន�ងាក រការ�រជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ពបៀទ អា�ចាំ�់�ខែនាម្ពវាា �់ស្ថា�ង�ងាក រជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ពBបៀដាយម្ពិន�ិត្យផ្ទៃ�ឹ។

※��អ��ត្យអំ�មាៅ យ បៀ�ើស់ិនមានវជិួជមាន��បៀ��ជួ�ងឺ��បៀភិទបៀ�ឹើម្ពB សូ់ម្ព��បូៀពុទយការពុិនិត្យយស់មាគ ល់បៀលើ�បៀន��ឺ
ជា「ត្តារាងពុិនិត្យយ��បៀ��ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលមានជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ពB(ទ�ពុ័រទ�៦៣)」 បៀ�កាយការពុិនិត្យយជាត្យិ��បៀភិទជួ�ងឺ
��បៀភិទបៀ�ឹើម្ពB≧106 IU/mL�ឺមានន័យថាជាអ��ត្យមាត្តាខែដ្ឋល�ុ��បៀម្ពបៀរា�មានហានិភិ័យអា�ឆឹ្មងដ្ឋល់ទាំរ
��ន សូ់ម្ពជួួយ�ងើ ិលបៀ�ខែ�ំ���បូៀពុទយ��ពុ័នធ រំលាយអាហារបៀដ្ឋើម្ពី�វនិិ�េ ័យនះងទទួលការពុោ�ល បៀដ្ឋើម្ពី�កាត្យ់�
នាយឱកាស់ឆឹ្មងជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ពBដ្ឋល់ទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ�ម� បៀ�កាយបៀពុលស់�មាលរ�ួ�៏�ត្យវូត្តាម្ពដានជួ�ងឺបៀន�បៀហ៍ើ
យនះង��ត្យិ�ត្យា ិត្តាម្ពការខែណ��រ�ស់់បៀវជួជ�ណឌ ិត្យ។

※��អ��ត្យអំ�មាា �់ខែដ្ឋលបៀ�ើ �បៀត្យស់ា អង់ទ��័របៀម្ពបៀរា�សូ់ ��បៀហ៍ើយទទួល�នលទធ�លអវជិួជមាន(-) សូ់ម្ពបៀម្ពត្តាា ��ងុ�្
រយ័តំ្យបៀអាយខែម្ពនខែទន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុបៀ�� បៀជួៀស់វាងឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�សូ់ ��បៀដ្ឋើម្ពី�ការ�រដ្ឋល់�ភិ៌ �ពុម្ពទាំ�ង��
ញា�់យ�លិខិត្យ�ញ្ហាជ �់អ�ពុ�លទធ�លអង់ទ��័របៀម្ពបៀរា�សូ់ ��អវជិួជមានបៀ�ទទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងMMRការ�រ
ជួ�ងឺ���ជ ិល �ស់�ខែទននិងសូ់ ��១ដូ្ឋស់បៀ�ម្ពជួឈម្ពណឌ លស់ុខភាពុឬម្ពនៃ �របៀពុទយ �ឹ�ន��ខែដ្ឋលស់ហ៍ការណ៍ខាងខែ�ំ��ា
ល់វាា �់ស្ថា�ង�ញ្ហាា ណាមួ្ពយ�៏�ន បៀ�កាយពុ�ស់�មាលរ�ួ។ (បៀ�កាយពុ�ចាំ�់ថំា ��ងាក ររ�ួ សូ់ម្ព�ុ�មានផ្ទៃ�ៃបៀ���ុ�ង���ុ
ងបៀពុល៤ស់�ា ហ៍៍បៀន� �ាុខែនា ��ស់ិនបៀ�ើរ�បៀ�ើញថាមានផ្ទៃ�ៃបៀ����ៃ �់ពុ�ចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងរ�ួ�ុ�ង���ុង៤ស់�ា ហ៍៍ 
�៏ម្ពិន�ួរចាំត្យ់ទុ�ថាជាស់នៃស់សន៍�ុ�ងការ��ច �់ការមានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋរ។)

※��អ��ត្យអំ�មាា �់ខែដ្ឋលបៀ�ើ �បៀត្យស់ា បៀម្ពបៀរា�ស្ថាើ យបៀហ៍ើយទទួល�នលទធ�លវជិួជមាន សូ់ម្ព��បូៀពុទយជួួយពុិនិត្យយ�ញ្ហាជ �់ 
��ស់ិនបៀ�ើ�ាស់់ថាឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា� អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ពទទួលការពុោ�លឲ្យយរហ៍័ស់ បៀដ្ឋើម្ពី��ងាក �ុ�ឲ្យយទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�នះ
ងបៀ�ើត្យឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�ស្ថាើ យពុ���បៀណើត្យ។

※��អ��ត្យអំ�មាា �់ខែដ្ឋលបៀ�ើ �បៀត្យស់ា បៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍បៀហ៍ើយទទួល�នលទធ�លវជិួជមាន សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់ទទួ
លការពុោ�លបៀអាយរហ៍័ស់ រ�ួទទួលយ�វធិានការ�ងាក រ�៏ដូ្ឋ�ជាការបៀម្ពើលខែ�ទាំ�ស់ុខភាពុជា��ច �់�ដ្ឋ�បៀណើរ
ការ��សូ់ត្យ បៀដ្ឋើម្ពី��ងាក �ុ�បៀអាយទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�នះងបៀ�ើត្យឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍។

※����ស់ិនបៀ��ុ�ងការពុិនិត្យយឈាម្ពជា��ចាំ�រ�ស់់�ស់�ៅ ខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបៀ���នរ�បៀ�ើញ មូ្ពលបៀហ៍ត្យុផ្ទៃនភាពុបៀសឹ់�សឹ្ថា�ង�ួរខែត្យ�ត្យូ
វ�នពុិនិត្យយ និងខែ�ត្យ�មូ្ពវ�ខែនាម្ពបៀទៀត្យ បៀដ្ឋើម្ពី�កាត្យ់�នាយហានិភិ័យផ្ទៃនការបៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ និងទម្ពងន់ទាំរ�ទាំ�។  �្
រស់ិនបៀ�ើស្រ្តីស់ៅ �ខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��មានភាពុបៀសឹ់�សឹ្ថា�ង glomerular (MCV<80fl) �ា ��ួរខែត្យ�ត្យវូ�នពុិនិត្យយរ�ភាពុបៀសឹ់�ស់្
លា�ង glomerular បៀដ្ឋើម្ពី�វាយត្យផ្ទៃមឹ្ពហានិភិ័យនិងភាពុ�ងន់�ងរផ្ទៃនជួ�ងឺ thalassemia ទាំរ�។

※��អ��ត្យអំ�មាៅ យបៀ�កាម្ពការពុិនិត្យយឈាម្ព បៀហ៍ើយ�នរ�បៀ�ើញឈាម្ពទាំ�ជាង(Plt＜150x103/uL)ភា�
បៀ��ើនការទម្ពងន់នះង�ណាៅ លឲ្យយឈាម្ពទាំ��ុ�ងរយៈបៀពុលខឹ� ភា�ត្យិ��ឺ��់ពុ័នធដ្ឋល់ជួ�ងឺបៀលើស់ឈាម្ព�ុ�ងអ��ុ
ងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ�� ថំា�ឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា� អង់ទ��័រ។ល។ (Plt100～149x103/uL）នះង�ុ�គលខែដ្ឋលម្ពិនមានអាការៈ 
ភា�បៀ��ើន�ឺម្ពិន�ត្យវូការពុោ�លបៀទ ខែត្យខែណ��ឲ្យយពុិនិត្យយស់ុខភាពុជា��ចាំ� សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាៅ យស់បៀងកត្យបៀម្ពើ
លថាបៀ�ើស់ិនជាទាំើ រមាស់មានធឹា�់បៀ�ញឈាម្ព បៀ�ញឈាម្ពអញ្ហាច ញបៀ�មញញះ�ញាា �់ ខែស់ី�បៀ�ើញ�នុ �លពុណ៍ស្ថាើ យ 
ជា�។ល។អាការៈខែ��បៀន�សូ់ម្ព��ញាា �់បៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

※��អ��ត្យអំ�មាៅ យបៀ�ើបៀ�កាយការពុិនិត្យយបៀ�ើញថាជាជួ�ងឺទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ព�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ�� អា�បៀ�ើ �
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��ណត្យ់ស់មាគ ល់ : បៀ�ទ�ពុ័រ�នា បៀ�កាយបៀន��ួរខែត្យបៀយ៉ាងត្តាម្ពការ�ត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយ��ចាំ�បៀលើ អា��ត្យ់�ត្តាទ�ពុ័រពុិនិត្យយបៀ�ខាងបៀ�កាយបៀន�
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 កាលវិភាគពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�១ សៀលើក្នុទី�២ សៀលើក្នុទី�៣ សៀលើក្នុទី�៤ សៀលើក្នុទី�៥ សៀលើក្នុទី�៦

 ស់�ា ហ៍៍ខែដ្ឋល�ួរពុិនិត្យយ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៨ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�១២ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�១៦ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២០ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៤ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៨

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ

��នួនស់�ា ហ៍៍ផ្ទៃនការពុបៀ��

ទម្ពងន់ (kg)

ស់មាព �ឈាម្ព(mmHg)

ស់បៀមឹ្ពងបៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់ទាំរ�(ដ្ឋង/�ទ�)

※ �ភិ៌�ុ�ង���ុង២ស់�ា ហ៍៍ម្ពិន��់��បៀពុញ

ជាត្យិស់ក រ�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

��ូបៀត្យអុ�ន�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

អាការៈបៀហ៍ើម្ព

ស់ផ្ទៃស់ឈាម្ពខែវានបៀ�ើងបៀ�ា ង

��ណត្យ់ស់មាគ ល់ : បៀ�ើ សិ់នជា
មានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ព
លបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យជា�រណ�
អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺស់្
រ � ត្តា ម្ព � ា �់ � ត្យូ វ �ៅ ល់ ដ្ឋ�
ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារា
ង វនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់។
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 កាលវិភាគពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�១ សៀលើក្នុទី�២ សៀលើក្នុទី�៣ សៀលើក្នុទី�៤ សៀលើក្នុទី�៥ សៀលើក្នុទី�៦

 ស់�ា ហ៍៍ខែដ្ឋល�ួរពុិនិត្យយ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៨ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�១២ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�១៦ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២០ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៤ ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៨

ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ

��នួនស់�ា ហ៍៍ផ្ទៃនការពុបៀ��

ទម្ពងន់ (kg)

ស់មាព �ឈាម្ព(mmHg)

ស់បៀមឹ្ពងបៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់ទាំរ�(ដ្ឋង/�ទ�)

※ �ភិ៌�ុ�ង���ុង២ស់�ា ហ៍៍ម្ពិន��់��បៀពុញ

ជាត្យិស់ក រ�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

��ូបៀត្យអុ�ន�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

អាការៈបៀហ៍ើម្ព

ស់ផ្ទៃស់ឈាម្ពខែវានបៀ�ើងបៀ�ា ង

��ណត្យ់ស់មាគ ល់ : បៀ�ើ សិ់នជា
មានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ព
លបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យជា�រណ�
អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺស់្
រ � ត្តា ម្ព � ា �់ � ត្យូ វ �ៅ ល់ ដ្ឋ�
ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារា
ង វនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់។
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ផ្ទៃ�ងពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ

សៀលើក្នុទី�៧ សៀលើក្នុទី�៨ សៀលើក្នុទី�៩ សៀលើក្នុទី�១០ សៀលើក្នុទី�១១  សៀលើក្នុទី�១២ សៀលើក្នុទី�១៣ សៀលើក្នុទី�១៤
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រៈបាយការៈណ៌៍ពិនិត្នយ

�ខែនឹង�ិត្យរ�ូ�ត្យ

ពត្ន៌មានទីូសៀ�រៈ��់ស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

បៀឈាម �　　　　　　　　　　　អាយុ　　　　　　បៀលខ��វត្យា ិជួ�ងឺ　　　　　　　　　　　　��នួនស់�ា ហ៍៍　　　　　

ផ្ទៃ�ងខែដ្ឋល�ត្យវូស់�មាល  ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ�　　　　　　　　រដូ្ឋវ�ុងបៀ�កាយ  ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ�　　　　

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�សៀលើក្នុទី�១ពិនិត្នយសៀអក្នុូសៀពលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
(ដណ៌នាំព��បាាហ៍៍ទី�៨ដូល់ទី�១៦)

��នួន�ភិ៌　　　　　　　　　　　　   បៀទាំល　　　　　  បៀភឹា�　　　　　　　　បៀ��ើន　　　　　　　　�ភិ៌

�ងាើ �់បៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់�ភិ៌　　　　　　　មាន　　　　　　ម្ពិនមាន

ទ�ត្តា�ងទាំរ�　　　　　　　　　　　　�ម្ពមត្តា　　　　　ខុស់����ត្យ�

បៀពុលបៀវលាស់�មាល

លទធ�លពុិនិត្យយ　　　ការពុិនិត្យយទូបៀ�　　　　�ត្យវូពុិនិត្យយត្តាម្ពដាន�នាបៀទៀត្យ

រាយការណ　៍　　　　　　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　ផ្ទៃ�ង　　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ　　　　　　

��ខែវង�ម្ពពស់់�ាលដ្ឋល់�ត្យបៀ�ៀ�　　　　　cm,　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា ��នួន　　　　ស់�ា ហ៍៍

ទ�ហ៍��ាល�ភិ៌　　　　　　　　　　　　cm,　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា ��នួន　　　　ស់�ា ហ៍៍
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រៈបាយការៈណ៌៍ពិនិត្នយ

�ខែនឹង�ិត្យរ�ូ�ត្យ

��ណត្យ់�ត្តាបៀលើ�ទ�១ពុិនិត្យយបៀអ�ូបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ពត្ន៌មានទីូសៀ�រៈ��់ស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

បៀឈាម �　　　　　　　　　　　អាយុ　　　　　　បៀលខ��វត្យា ិជួ�ងឺ　　　　　　　　　　　　��នួនស់�ា ហ៍៍　　　　　

ផ្ទៃ�ងខែដ្ឋល�ត្យវូស់�មាល  ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ�　　　　　　　　រដូ្ឋវ�ុងបៀ�កាយ  ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ�　　　　

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�សៀលើក្នុទី�២ពិនិត្នយសៀអក្នុូសៀពលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
(ដណ៌នាំមួុននឹងសៀស្រ្តីកាយ២០�បាាហ៍៍)

��នួន�ភិ៌　　　　　　　　 បៀទាំល　　　　　   បៀភឹា�　　　　　　　　បៀ��ើន　　　　　　　　�ភិ៌

�ងាើ �់បៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់�ភិ៌　   　មាន　　　　　　ម្ពិនមាន

ទ�ត្តា�ងរ�ស់់ស់ុ�　　　　　　បៀ�ពុ�ខាងម្ពុខ　　បៀ�ពុ�ខាងបៀ�កាយ　　ស់ុ���ងមាត្យ់ស់ីូ ន　　ស់ុ�បៀ�ទាំ�ជួិត្យមាា ត្យ់ស់ីូ ន

រាយការណ　៍　　　　　　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　ផ្ទៃ�ង　　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ　　　　　　

��នួនទះ�បៀភឹា�　　　�ម្ពមត្តា　　　　　　  បៀ��ើនបៀពុ�　　　　ត្យិ�បៀពុ�

លទធ�លពុិនិត្យយ　　　ការពុិនិត្យយទូបៀ�　　　�ត្យវូពុិនិត្យយត្តាម្ពដាន�នាបៀទៀត្យត្យ

ទ�ហ៍��្�ល�ភិ៌　　　　　　　　　cm,　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា��នួន　　　　　ស់�ាហ៍៍

ទ�ហ៍�បៀពុោ��ភិ　៌　　　　　　　　　cm,　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា��នួន　　　　　ស់�ាហ៍៍

��ខែវងឆ្មែះង�ួ �វ�ភិ៌　　　　　　　　cm,　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា��នួន　　　　　ស់�ាហ៍៍

ទម្ពងន់�ា ន់ស្ថាមន　　　　　　　　　g,  　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា��នួន　　　　　ស់�ាហ៍៍
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រៈបាយការៈណ៌៍ពិនិត្នយ

�ខែនឹង�ិត្យរ�ូ�ត្យ

ពត្ន៌មានទីូសៀ�រៈ��់ស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

បៀឈាម �　　　　　　　　　　　អាយុ　　　　　　បៀលខ��វត្យា ិជួ�ងឺ　　　　　　　　　　　　��នួនស់�ា ហ៍៍　　　　　

ផ្ទៃ�ងខែដ្ឋល�ត្យវូស់�មាល  ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ�　　　　　　　　រដូ្ឋវ�ុងបៀ�កាយ  ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ�　　　　

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�សៀលើក្នុទី�៣ពិនិត្នយសៀអក្នុូអំឡុ�ងសៀពលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
(ដណ៌នាំសៀស្រ្តីកាយ៣២�បាាហ៍៍)

��នួន�ភិ៌　　　　　　　　 បៀទាំល　　　　　   បៀភឹា�　　　　　　　　បៀ��ើន　　　　　　　　�ភិ៌

�ងាើ �់បៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់�ភិ៌　   　មាន　　　　　　ម្ពិនមាន

ទ�ត្តា�ងទាំរ�　 　　　　　  　ខាងម្ពុខ　　　　 ម្ពិន����ត្យ�

ទ�ត្តា�ងរ�ស់់ស់ុ�　　　　　　បៀ�ពុ�ខាងម្ពុខ　　 បៀ�ពុ�ខាងបៀ�កាយ　　ស់ុ���ងមាត្យ់ស់ីូ ន　　ស់ុ�បៀ�ទាំ�ជួិត្យមាា ត្យ់ស់ីូ ន

រាយការណ　៍　　　　　　　　　　　　　　　ផ្ទៃ�ងខែខពុិនិត្យយ　　ផ្ទៃ�ង　　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ　　　　　　

��នួនទះ�បៀភឹា�　　　�ម្ពមត្តា　　　　　　  បៀ��ើនបៀពុ�　　　　ត្យិ�បៀពុ�

លទធ�លពុិនិត្យយ　　　ការពុិនិត្យយទូបៀ�　　　�ត្យវូពុិនិត្យយត្តាម្ពដាន�នាបៀទៀត្យត្យ

ទ�ហ៍��្�ល�ភិ៌　　　　　　　　　cm,　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា��នួន　　　　　ស់�ាហ៍៍

ទ�ហ៍�បៀពុោ��ភិ　៌　　　　　　　　　cm,　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា��នួន　　　　　ស់�ាហ៍៍

��ខែវងឆ្មែះង�ួ �វ�ភិ៌　　　　　　　　cm,　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា��នួន　　　　　ស់�ាហ៍៍

ទម្ពងន់�ា ន់ស្ថាមន　　　　　　　　　g,  　　បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា��នួន　　　　　ស់�ាហ៍៍
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ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ���ឺជាការពុិនិត្យយខែដ្ឋលម្ពិនទាំ�់ទងនះងការវ�កាត្យ់ បៀដាយបៀ��ើ��ស់់ឧ��រណ៍បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា ត្តា
ម្ពដានស់ៃ ង់ពុ��ងាើ �់បៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់�ភិ៌នះងវាស់់អ�ពុ�ទ�ហ៍��ាលរ�ស់់�ភិ៌ ទ�ហ៍�បៀ��និង��ខែវងឆ្មែ ះងបៀ�ឹ ស់ិ�ាយល់ដ្ឋះងអ�ពុ�រយៈបៀពុលស់�មាលរ
�ស់់ទាំរ� វនិិ�េ ័យការលូត្យលាស់់ វាស់់ទ�ត្តា�ងទងស់ុុត្យនះង�រមិាណទះ�បៀភឹា�ថាត្យិ�ឬបៀ��ើន�ងខែដ្ឋរ។ �ុ�ងអ��ុងបៀពុលខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ទាំ�
ងអស់់ខែណ��យ៉ាា ងត្យិ�ណាស់់បៀអ�ូ��ខែហ៍ល�ន៣ដ្ឋង។ បៀលើ�ទ�១�ឺបៀ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៨ដ្ឋល់ស់�ៅ ហ៍៍ទ�១៦ បៀលើ�ទ�២�ឺម្ពុនបៀ�កាយស់�ៅ ហ៍៍ទ�២០ 
បៀលើ�ទ�៣�ឺបៀ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៣២រហូ៍ត្យដ្ឋល់ម្ពុនស់�មាល។ �ុ�ងការវនិិ�េ ័យរ�ស់់បៀវជួជ�ណឌ ិត្យ ��បៀ���ុ�គលខែដ្ឋលមានល�ខណៈពុិបៀស់ស់ អា�ត្តាម្ពដាន 
នះងស់បៀងកត្យកាន់ខែត្យលម្ពែ ិត្យ។

សៀ�ចក្នុី�ដណ៌នាំអំព�ការៈពិនិត្នយសៀអក្នុូសាស្រ្តី�ីសៀពលពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ 
សៀ�ល�ំណ៌ង

ការពិុនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស់ា រពិុនិត្យយបៀ�មាន��ម្ពិត្យ បៀដាយស្ថារខែត្យ�ុណភាពុ�ងាា ញរ�ូភាពុបៀលើបៀអ��ង់រ�ស់់មាា សុ់�ន �៏ដូ្ឋ�
ជា��ម្ពិត្យ��ណត្យ់ផ្ទៃន�ត្តាា ជាបៀ��ើនរមួ្ពមានបៀអ�ូម្ពិនអា�ឆួ្ម���ួ��លលាដ្ឋ៍�ាល បៀ��រ�ស់់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��មានបៀកាស់ិកាខឹាញ់�្
រាស់ប់ៀពុ� �ភិ៌អា�នះងបៀដ្ឋ�ផ្ទាក �់ -ល- ��ស់ិនបៀ�ើទះ�បៀភឹា�បៀ��ើន�ជួលុ អា�នះង�ងាា ញរ�ូភាពុម្ពិន�ាស់់បៀដាយស្ថារខែត្យ�ភិ៌មាន�
មឹាត្យឆ្នាំង យបៀពុ�។ ��ស់ិនបៀ�ើទះ�បៀភឹា�ត្យិ�បៀពុ� នះងខើ�ម្ពជួឈដាឋ ន�មឹ្ពង�រនា  �ូ�រមួ្ពទាំ�ងផ្ទៃដ្ឋបៀជួើងទាំ�ង៤រ�ស់់�ភិ៌�ងបៀលើគំាំ�ងបៀ�� 
�ណាា លបៀអាយរ�ូ�ត្យខើ�ភាពុពុិត្យ���ដ្ឋ ដូ្ឋបៀ�ំ�បៀហ៍ើយភាពុ�ត្យះម្ព�ត្យវូរ�ស់់ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀ�មាន��ម្ពិត្យបៀដាយស្ថារខែត្យល�ខខ
ណឌ ផ្ទៃនការបៀស់ក ន។

�បាាហ៍៍ទី��ុុនាាននឹងសៀ�ះ ើ

ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា �ឺជាម្ពបៀ�ោ�យពុិនិត្យយមួ្ពយ��បៀភិទ ម្ពិនខែម្ពនជាការវនិិ�េ ័យបៀរា��ុងបៀ�កាយបៀ�ើយ។ បៀ�ើខែ�ែ�បៀលើល�ខខ័ណឌ ស់ា
ង់ដាផ្ទៃនបៀវជួជស្ថាស្រ្តីស់ា ��ុ��ីនំ ម្ពិនខែម្ពនរាល់ស្ថាា នភាពុម្ពិន����ត្យ�រ�ស់់�ភិ៌ទាំ �ងអស់់ស់ុទធខែត្យអា�ពុិនិត្យយបៀ�ើញត្តាម្ពរយៈបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀ�ើយ។ ខឹះ
ម្ពស្ថារ�ុ�ងរ�យការណ៍រមួ្ពមាន��ណុ�ដូ្ឋ�ខាងបៀ�កាម្ព៖

1.　 ក្នុមួព�់ក្នុ�លដូល់ស្រ្តីត្នសៀក្នុៀក្នុ(CRL) : វាស់់�ម្ពពស់់�្�លដ្ឋល់�ត្យបៀ�ៀ�រ�ស់់ទាំរ� ជាទូបៀ��ឺ�តូ្យវរ�បៀ���បៀហ៍ៀង�ញឈិត្យរ�ស់់ទាំរ�ពុ��ុង�្�
លរហូ៍ត្យដ្ឋល់�ូទរ�ស់់ទាំរ���ខែវងខែដ្ឋលខែវង���ុត្យ។ បៀន��ឺជាវាស់់បៀដ្ឋើម្ពី�វនិិ�េ ័យទាំរ�ថាដ្ឋល់ស់�ៅ ហ៍៍ទ��ាុ�ម ន ជាការពុិនិត្យយ�ត្យ�មាស់ទ�១រ
�ស់់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� បៀហ៍ើយ�៏អា�ទូរទាំត្យ់ជាផ្ទៃ�ងខែដ្ឋលស់�មាល�នខែដ្ឋរ។

2.　 ទីំហ៍ំក្នុ�ល(BPD)៖ វាា ស់់ទ�ហ៍���ៃ ត្យ់�ចិត្យ�����ុត្យ ឆ្មែ ះង�្�លខាងបៀឆ្មើងនិងស្ថាា � វា�ឺជាស់នៃស់សន៍រងាើ ស់់��តូ្យ�ផ្ទៃន�ភិ៌  �៏អា�យ
�ម្ព��ា នស្ថាម នថា�ភិ៌ស់ា ិត្យ�ុ�ងបៀ���ាុ�ម នស់�ា ហ៍៍�ងខែដ្ឋរ។ ��ស់ិនបៀ�ើទ�ហ៍��្�លរ�ស់់�ភិ៌ម្ពិនស់ុីគំាំជាមួ្ពយនះងអាយុស់
�ា ហ៍៍ នះង�តូ្យវពុិនិត្យយវនិិ�េ ័យ�នាបៀទៀត្យ �ូ�រមួ្ពទាំ�ងស់�ា ហ៍៍ផ្ទៃនការពុរបៀ��ឬស្ថាា នភាពុម្ពិន����ត្យ���។

3.　 ស្រ្តី�ដវងឆ្លែឹងសៀ�ា(FL)៖ វាា ស់់ពុ���ខែវងឆ្មែ ះងបៀ�ឹរ�ស់់�ភិ៌ វាដូ្ឋ�នះង��ខែវងទ�ហ៍��្�លខែដ្ឋរ អា�យ�ម្ព��ា នស្ថាម នពុ� ទ�ហ៍� ស់�ា ហ៍៍រ�ស់់�ភិ៌
និងការលូត្យលាស់់ឆ្មែ ះងអវៈយវៈទាំ�ង៤។

4.　 ទីំហ៍ំសៀ�ះ(AC)៖ វាា ស់់ពុ�ទ�ហ៍�បៀ��រ�ស់់�៌ភិអា��ា នស្ថាម ន់ពុ�ទ�ហ៍���តូ្យ�រ�ស់់�៌ភិនិងការរ ��លូត្យលាស់់��ធាត្យ់។ទ�ហ៍�បៀ���តូ្យវ�ណ
�រមួ្ពគំាំជាមួ្ពយនះងរងាើ ស់់បៀ�សងបៀទៀត្យ អា��ា ន់ស្ថាម ន់ដ្ឋះងពុ�ទម្ពងន់រ�ស់់�៌ភិ។

5.　 ទី��ំង�ុក្នុ៖ ��ស់ិនបៀ�ើទ�ត្តា�ងស់ុ�ស់ា ិត្យបៀ�ជួិត្យបៀពុ�ឬ�ងបៀលើស់ីូន បៀ��អា�ជាស់ុ�បៀ�ទាំ�ជាងស់ីូនឬស់ុ���ងម្ពុខស់ីូនបៀ�បៀពុ
លខែដ្ឋល��សូ់ត្យវានះងរា�ងស់ៃ ��៌ភិ�ូល�ុ�ង�ួ �វស់�មាល�ឺជាមូ្ពលបៀហ៍ត្យុមួ្ពយ�ុ�ង��បៀណាម្ពមូ្ពលបៀហ៍ត្យុដ្ឋផ្ទៃទខែដ្ឋល�ណាៅ លឲ្យយធឹា�់ឈាម្ពម្ពុ
នស់�មាល់ឬស់�មាល់បៀដាយវ�កាត្យ់។

6.　 ក្នុូនសៀភាាះ៖ ពុិនិត្យយបៀអ�ូអា�ដ្ឋះងពុ�ការលូរលាស់រ�ស់់�ូន�ុ�ងផ្ទៃ�ៃ�ន និងងាយ�សួ់ល

7.　 ការៈវាយត្នផ្ទៃមួើទីឹក្នុសៀភាាះ៖ ទះ�បៀភា�ឺជាស់នៃនសន៍ស់�ខាន់មួ្ពយ�ុ�ង��បៀ�ម្ពស់នៃស់សន៍ដ្ឋផ្ទៃទស់�មា�់បៀម្ពើលថា�ភិ៌មានភាពុម្ពិន����ត្យ�ឬរ ����
ធាត្យ់ម្ពិនលែ  ទះ�ភូិ បៀលា�បៀ��ើនឬត្យិ��ជួុល��់ពុ័នធនះងបៀជា�វាស់�រ�ស់់�ភិ៌។

លទីធ�លពិនិត្នយ

（��ភិពុឯ�ស្ថារ  ស់មា�ម្ពន៏បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀវជួជស្ថាស្រ្តីស់ា ផ្ទៃត្យវាា ន់ ស់មា�ម្ពន៏ឆ្មមម្ពផ្ទៃត្យវាា ន់）

បៀស់��ា �ខែណ��អ�ពុ�ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀពុលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ�� 
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�រាងកំ្នុណ៌ត់្នស្រ្តី�អ�់រៈំស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះព�ការៈដ�ទាំំ�ុខភាពមុួន�ស្រ្តីមាល

បៀ�កាយបៀពុល��បូៀពុទយពុិនិត្យយវនិិ�េ ័យរ�ួ ���ដ្ឋថាមានផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពិនទាំន់���់១៧អាទិត្យយ

រយៈបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��　　　　　«បៀស់វា�ម្ពមបៀន�ឧ�ត្យាម្ពភបៀដាយពុនធស់ុខភាពុស់ុខមាលភាពុ�រ �Heatlh Welfare Tax»

1
ពត៌្នមានទូីសៀ� (�ូមួ�ំសៀពញសៀ�យអនាគត្នអុក្នុមាាក្នុ់)

�ពុស់　　　　　　　　cm ទងន�����នន　　　　　　kg អម្ព�ល�ន　　　　　　　g/dLទងនម្ពនពុលម្ពន�ទពុ　　　　　kg

��ុ��ីនំមានទទួលជួ�នួយពុ�ស់ុខាមាលភាពុស់ងគម្ពខែដ្ឋរឬបៀទ(អា�បៀ�ជួើស់បៀរ�ស់បៀលើលពុ�មួ្ពយ)

　  0. អត្យ់បៀទ

□  1. ជួ�នួយ��ួស្ថារម្ព�យម្ពនិង�����

□� 2. ជួ�នួយ��ួស្ថារ�����

□  3. ជួ�នួយ��ួស្ថារបៀ�កាម្ពកាលៈបៀទស់ៈពុិបៀស់ស់

□  4. ជួ�នួយឧ�ត្យាម្ពជួ�វភាពុ�ុមារនិងបៀ�មងជួ�ទង់  (ថំា�់៖　　　　　　　　　　　　　 ��នួនម្ពនុស់ស៖　　　　　)

□  5. បៀ�សងៗ

ស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលមានស្ថាានភាពុដូ្ឋ�ខាងបៀ�កាម្ព៖ 

　  1. ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែត្យម្ពិនទាំន់បៀរៀ�ការ

□� 2. ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែត្យពុិការកាយស់ម្ពីទាំនិង�ួ �វ�ិត្យា

□��3. បៀ�សងៗ

អាក្នុ�បក្នុិរៈិយា�ុខភាព(�ូមួ�ំសៀពញសៀ�យអនាគត្នអុក្នុមាាក្នុ់)

បៀត្យើ��ុ��ីនំអំ�មានជួ�់�រ�ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　� 0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពាងមាក លឬជួ�់បៀពុលជួួ�បៀភិៀៀវ　　　2.ឧស់ាហ៍៍ឬជួ�់រាល់ផ្ទៃ�ង

បៀត្យើអំ�មាន��ុង��យ័ត្យំជាពុិបៀស់ស់បៀដាយបៀជួៀស់បៀអាយឆ្នាំងយពុ��រិយ៉ាកាស់ខែដ្ឋលមានខែ�សង�រ�ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　��0.អត្យ់បៀទ　　　1.ចាំស់　　　 2.�រយិ៉ាកាស់ជួុ�វញិគាំម នខែ�សង�រ �បៀ�ើយ

បៀត្យើ��ុ��ីនំអំ�មាន�ះ ��ស្ថាខែដ្ឋរឬបៀទ?

　��0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពាងមាក លឬ�ះ�បៀពុលជួួ�បៀភិៀៀវ　　　2.ឧស់ាហ៍៍�ះ�

បៀត្យើអំ�មានទ��រស្ថាឹម្ពួ�ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　��0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពាងមាក លឬបៀពុលជួួ�បៀភិៀៀវ　　　2.ឧស់ាហ៍៍ទ��រ

បៀត្យើ��ុ��ីនំអំ�មានបៀ��ើ��ស់់ថាំ �បៀញៀនឬបៀ��ើ��ស់់ថាំ �បៀ�ាស់ផ្ទាាស់ខែដ្ឋរឬបៀទ?�

　��0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពាងមាក ល　　　2.ឧស់ាហ៍៍បៀ��ើ បៀ��ើស់ះងខែត្យរាល់ផ្ទៃ�ង

បៀត្យើ�ម�ៗបៀន�អំ�មាន�ែ�ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　��0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពាងមាក ល　　　2.�ែ�បៀលើស់ពុ�២ស់�ា ហ៍៍

1

2

3

4

5

6
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ស្រ្តី�វតិី្ន�ុខភាពពរៈសៀ�ះនិង�ស្រ្តីមាល

បៀត្យើអំ�ធាឹ�់មាន��វត្យាិស់ុខភាពុ��់ពុ័នធនះងការពុរបៀ��នះងស់�មាលខែដ្ឋរឬបៀទ?

　  0. អត្យ់បៀទ 

　  1. ចាំស់ (សូ់ម្ព�ូស់���ស់បៀ��ុ�ង��អ�់�បៀម្ពឹើយខាងបៀ�កាម្ព) 

　       　   (1)  វ�កាត្យ់ដ្ឋុ�ស្ថា�់ស់ីូនឬការបៀដ្ឋរជួួស់ជួុលស្ថា�់ស់ីូន

　       　   (2)  ការវ�កាត្យ់ជួ�ងឺ បៀ��ដូ្ឋង

　       　   (3)  ជួ�ងឺបៀលើស់ឈាម្ព

　       　   (4)  ជួ�ងឺទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ពបៀលើស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

　       　   (5)  ស់�មាលម្ពុនខែខ

　       　   (6)  ទាំរ�ម្ពិន����ត្យ�ពុ���បៀណើត្យ

　       　   (7)  �ូនស្ថាឹ�់�ុ�ងផ្ទៃ�ៃ

　       　�  (8)  ទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យម្ព�ស្ថាឹ�់

　       　   (9)  ពុិ��ស់�មាល�ូនត្តាម្ពទាំើរមាស់

　       　  (10) ហូ៍រឈាម្ពបៀ�កាយបៀពុលស់�មាល

　       　  (11) �ូនម្ពុនឆ្មឹងGroup B Streptococcus

　       　  (12) រលូត្យ

　       　  (13) ��វត្យាិជួ�ងឺបៀ��ដូ្ឋងនះងស់រផ្ទៃស់ឈាម្ព

　       　  (14) បៀ�សងៗ

※  ��ស់ិនបៀ�ើមានស្ថាានការ��វត្យាិស់ុខភាពុពុរបៀ��និងស់�មាលដូ្ឋ�ខាងបៀលើ សូ់ម្ពម្ពនៃ�របៀពុទយខែដ្ឋលទទួលពុិនិត្យយ�ាល់ជូួនបៀស់វាស់ុខភាពុឬ��ុ�ន�

នាបៀ�កាន់ម្ពនៃ�របៀពុទយទទួល�នុ��ខែ�ំ�ស់បៀស្រ្តីងាគ���ៃន់ម្ព�យម្ពនិង�ងន់។

�ុខភាព�ើ�វចិតី្ន (�ូមួ�ំសៀពញសៀ�យអនាគត្នអុក្នុមាាក្នុ់)

ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍៖�

មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់្ស្ថាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�្�យ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិ
ត្យថាគាំមនស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?� 

　   ចាំស់　　   អត្យ់បៀទ

មួ្ពយខែខ�នឹងបៀ�បៀន� បៀត្យើឧស់្ស្ថាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំមន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាាវឬវត្យុ��� ឬគាំមនអារម្ពមណ៍រ��រាយបៀ�
បៀពុលខែដ្ឋលបៀ�ើ�ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　   ចាំស់　　   អត្យ់បៀទ

※  ��ស់ិនបៀ�ើ��ការខាងបៀលើបៀន�មាន២��ណុ��នបៀ�ើត្យបៀ�បៀលើខួ�នអំ��ឺសូ់ម្ពខែណ��យ៉ាា ងខាឹ �ងឲ្យយ���់អំ��ៃ�អំ� ឬរ�ជួ�នួយពុ�បៀវជួជ�ណឌិត្យ។

ត្តារាង��ណត្យ់�ត្តាអ�់រំស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ពុ�ការខែ�ទាំ�ស់ុខភាពុម្ពុនស់�មាល
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※��សូ់ម្ព�ុ�គលិ�ស់ុខាភិិ�លជួួយអ��ត្យអំ�មាៅយឲ្យយបៀ�ើ�ការបៀ�ជួើស់បៀរ�ស់បៀដាយ�ូស់���ស់ឲ្យយបៀហ៍ើយស់�មា�់��បៀឡាម្ពរាយត្យផ្ទៃម្ពឹបៀដាយខួ�នឯង ម្ពុនបៀពុលទទួលការខែណ��អ�់រំស់ុខភាពុ 

បៀដ្ឋើម្ពី��ាល់ជាឯ�ស្ថារបៀយ៉ាងដ្ឋល់�ុ�គលិ�ស់ុខាភិិ�ល។

ស្រ្តី�ធាន�ទីការៈ
ដណ៌នាំអ�់រៈំ
�ុខភាព

ចំណុ៌ច�ំខាន់

ការៈវាយត្នផ្ទៃមួើខើ�នឯងរៈ��់
អនាគត្នអុក្នុមាាយ

ចំណ៌ុចដណ៌នាំអ�់រៈំ�ំខាន់ៗព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល
ស្រ្តីបាក្នុដូ មួិនស្រ្តីបាក្នុដូ

រៈក្នុា�ុ
វត្នភា

ពមា
ាយ

និងទាំ
រៈក្នុ

(�
ូមួអា

នសៀ�
ៀវសៀ�

៖  សៀ�ះើសៀអា
យ

ទាំ
រៈក្នុ�ំធា

ត្ន់សៀ�
យ

�
ុវត្និិភា

ព ខិត្ន�័ណ៌
ឌដណ៌

នា
អ�់រៈំព�កា

រៈឆ្លើងសៀមួសៀរាគហ៍
េ��កា

)

�
ញ្ញា

ាផ្ទៃនកា
រៈរៈល

ូត្ននិងកា
រៈមា

នផ្ទៃ�ៃសៀ�
ះដដូល

មា
នហា

និ�័យ
ខព�

់

ដ្ឋះងថាបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��ដ្ឋ�ណា�់កាលដ្ឋ��ូង�ត្យូវស់�មា�ឲ្យយ�នបៀ��ើន�ពុម្ពទាំ�ងបៀ�
ងឲ្យយ�ន���់�គាំន់ ម្ពិន�ត្យវូបៀលើ�វតុ្យ��ងន់ៗ។ ��ស់ិនបៀ�ើមានស់ញ្ហាា អាការៈរលូត្យ( 
ធឹា�់ឈាម្ពត្តាម្ពទាំើ រមាស់ ឈឺង��ុ�ងបៀ�� ស់ីូ ន���ា �់ជា�នា ��ៃ �់) 
�ត្យវូបៀ�ជួួ���បូៀពុទយជា��ៃ ន់។

ដ្ឋះងពុ�ពុត្យ៌មានស់ុខភាពុ ��វត្យា ិជួ�ងឺនិងស្ថាា នភាពុ��វត្យា ិសុ់ខភាពុពុបៀ��និ
ងស់�មាលរ�ស់់ខួ �ន។ ��ស់ិនបៀ�ើ��ូបៀពុទយជួ�មា�ជូួនថាមាន�រណ�ណាមួ្ពយ
�ុ�ង��នុ�ទ�១ដ្ឋល់ទ�១៤ផ្ទៃន��វត្យា ិសុ់ខភាពុពុរបៀ��និងស់�មាលបៀ�បៀពុលពុិ
និត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀពុលអ��ត្យ សូ់ម្ពបៀ�ជួើស់បៀរ �ស់ម្ពនៃ �របៀពុទយទទួល�នុ��ខែ�ំ�ស់ង្
បៀ�គាំ���ៃ ន់ម្ព�យម្ពនិង�ងន់បៀដ្ឋើម្ពី�ទទួលការពុិនិត្យយពុោ�លឬរ�ា�ភិ៌

ដ្ឋះងពុ�បៀគាំលបៀ� កាលវភិា�និងស្ថារៈស់�ខាន់ផ្ទៃនការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់ម្ព្
រាល។

សា
រៈធា

ត្នុដដូល
មា

នសៀស្រ្តី�
ះថ្នា

ាក្នុ់

ដ្ឋះងពុ�បៀ�គាំ�ថំា�់�រ �(រមួ្ពទាំ �ងខែ�ស�រ �)��បៀ��មាត្តានិងទាំរ�
(រលូត្យ បៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ ទាំរ�មានទម្ពងន់�ស្ថាលបៀពុលបៀ�ើត្យ)។

ដ្ឋះ ង ពុ� បៀ � គាំ � ថំា �់ រ � ស់់ បៀ � � ឿ ង � ស់ វ ងឹ �� បៀ � � មា ត្តា និ ង ទាំ រ � ( រ លូ ត្យ 
បៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ បៀ�ើត្យម្ព�សឹ្ថា�់ ទាំរ�មានទម្ពងន់�ស្ថាលបៀពុលបៀ�ើត្យ ��ពុ័នធ
ស់ផ្ទៃស់��ស្ថាទ�ណាា លម្ពិន����ត្យ� ។)

ដ្ឋះងពុ�បៀ�គាំ�ថំា�់រ�ស់់សឹ្ថាមួ្ព ���បៀ��មាត្តានិងទាំរ�(រលូត្យ បៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ 
បៀ�ើត្យម្ព�សឹ្ថា�់ ទាំរ�មានទ�ងន់�ស្ថាលបៀពុលបៀ�ើត្យ)។

ដ្ឋះងពុ�បៀ�គាំ�ថំា�់រ�ស់់បៀ��ឿងបៀញៀន��បៀ���ភិ៌(ស់ក ន់ ទម្ពងន់�ស្ថាល�ជួលុ 
�ញ្ហាា ដ្ឋបៀងា ើម្ព អា�ដ្ឋល់ការសឹ្ថា�់--ល-) និងម្ពបៀ�ោ�យខែស់ើ ងរ��នធាន�ុ�
ងការពុោ�ល។

ស្រ្តីស់ា �ជួ�់�រ �ខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀន�សូ់ម្ព��ូ�ន�នា បៀ�កាន់�នៃ �់ពិុ�្
បៀរា�ខែ�ំ�ផ្ទាៅ �់�រ �ឬបៀស់វាផ្ទាៅ �់�រ �។

កា
រៈពិនិត្នយជំំងឺ�នីពូជំមួុន�

ស្រ្តីមា
ល

ដ្ឋះងថាបៀ�ើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��មានស្ថាា នភាពុមួ្ពយ�ុ�ង��បៀណាម្ពស្ថាា នភាពុខាង�្
បៀរាម្ព រដាឋ ភិិ�លនះងឧ�ត្យាម្ពភផ្ទៃ�ឹបៀ�ើ �ការពុិនិត្យយបៀចាំ�ភំាស់ទះ�បៀភឹា�ម្ពុនបៀពុល
ស់�មាល។

(1) អាយុបៀលើស់ពុ�៣៤ឆំ្នាំ�បៀ�ើង

(2) ធឹា�់�ាល់��បៀណើត្យ�ូនខែដ្ឋលមាន�ញ្ហាា ម្ពិន����ត្យ�ពុ���បៀណើត្យ

(3) ខួ �នឯងឬស្ថាើ ម្ព�មានជួ�ងឺ�នាពូុជួ

(4)  មានជួ�ងះ�នា ពូុជួ��ចាំ���ួស្ថារនិងស្រ្តីស់ា �ខែដ្ឋលពុិនិត្យយបៀ�ើញម្ពិន����ត្យ�បៀ�កា
យពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា

កា
រៈឆ្លើងរៈ��់

វីរៈុ�
ហ៍

េ��កា

ដ្ឋះងថា�ុ�ង���ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ�� ��ស់ិនបៀ�ើពុុ�ចាំ���់�ត្យវូពុនោបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរ
បៀ�កាន់ត្យ��ន់ខែដ្ឋលស់��ូរបៀម្ពបៀរា�ឆឹ្មងហ៍សុ �កា។

ដ្ឋះងពុ�របៀ�ៀ��ងាក ជួ�ងឺឆឹ្មងវ �រុស់ហ៍សុ �កា។

ដ្ឋះងថា��ស់ិនបៀ�ើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀ�កាយពុិនិត្យយបៀ�ើញមានវ �រុស់ហ៍សុ �កា �ត្យវូម្ព
�ពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀលើ�ភិ៌៤ស់�ា ហ៍៍ម្ពាងជា��ចាំ� បៀដ្ឋើម្ពី�ត្តាម្ពដានបៀម្ពើលកា
រលូត្យលាស់់រ�ស់់�ភិ៌។
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កា
រៈសៀ�

ើើភា
ព�

ាទាំ
ំងព�រៈសៀ�ទី

(�
ូមួអា

នសៀ�
ៀវសៀ�

ក្នុូនស្រ្តី�ុ�
ក្នុ៏សៀ�

យ
ស្រ្តី�

�ក្នុ៏សៀ�
យ

ដូូចដត្ន�
ា)

ស្រ្តី�
ឡា

ញ
់ថ្នា

ាក្នុ់�ុមួក្នុូនជា
ទី�ស្រ្តី�

ឡា
ញ

់រៈ��
់សៀយ

ើង

ទាំ
ំងព�រៈ

�ូន�ស់��៏បៀដាយ��សុ់�៏បៀដាយស់ុទធខែត្យលែ ដូ្ឋ�គំាំ  �ូនខែដ្ឋលបៀ�ើត្យម្ព�ស់ុទធខែត្យ
ជា��ណ�់ភាពុបៀជា�ជួ័យ�បៀពុលអ��ត្យរ�ស់់�ុមារម្ពិន��់ពុ័នធនះងបៀភិ
ទបៀ�ើយដ្ឋះងថាការពុិនិត្យយបៀម្ពើលឬបៀ�ជួើស់បៀរ �ស់បៀភិទរ�ួបៀ�ើ �ការរំលូត្យ�ឺជាទបៀងើ �
ខុស់�ា�់។

ជំ�វជា
ត្និសៀពល

មា
នផ្ទៃ�ៃសៀ�

ះ
(�

ូមួអា
នសៀ�

ៀវសៀ�
៖  សៀ�ះើសៀអា

យ
ទាំ

រៈក្នុ�ំធា
ត្ន់សៀ�

យ
�

ុវត្និិភា
ព ខិត្ន�័ណ៌

ណដណ៌
នា

ំ)

�ំ�ុងជំ�វជា
ត្និ

ដ្ឋះងអ�ពុ�រយ:បៀពុលម្ពុនមានផ្ទៃ�ៃបៀ��១ខែខដ្ឋល់អ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 
�ត្យវូ���ានអាស់ុ�ត្យហូ៍ �លិ� វ �ត្តាម្ព�នD អុ�យាូ ត្យឲ្យយ�ន���់�គាំន់។

ដ្ឋះងអ�ពុ�អ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ�� �ត្យវូ���ានកាល់ស់យូ ម្ពឲ្យយ�ន���់�គាំន់និង�
ខែនាម្ពការទទួលទាំនជាតិ្យខែដ្ឋ�។អំ�ហូ៍��ួស់�ត្យវូ���ានវ �ត្តាម្ព�នB12ជាស់�ខាន់។

ដ្ឋះងអ�ពុ�ការបៀ�ជួើស់បៀរ �ស់អាហារឲ្យយស់ម្ព�ស់� នះងវភិា�ស្ថារជាមួ្ពយ��បូៀពុទយ ។

អា
ហា

រៈដដូល
មា

ន�រៈិមា
ណ៌

ស្រ្តីត្នឹមួ

ស្រ្តីត្នូវនិងជំ�វជា
ត្និជា

មួូល
�

ាន

ដ្ឋះងបៀ�បៀពុលដ្ឋ��ូងៗ ទម្ពងន់នះងមានការចាំញ់�ូន 
�ួរខែត្យ�របិៀភា�ត្យិ�បៀហ៍ើយបៀ��ើនបៀពុល �ត្យវូ�របិៀភា�អាហារទាំ�ង៦ម្ពុខខែដ្ឋ
លមានជួ�វជាត្យិខពស់់ បៀ�ៀស់វាង�របិៀភា�អាហារខែដ្ឋលមានជាត្យិស់ក រ ខឹាញ់ 
អ��ិលបៀ��ើន ។

បៀត្យើអំ�យល់�ពុម្ពបៀអាយ�ុ�គ លិ�អ�ម្ព័យនិងស់ងគម្ព�ិ�ច�ុ�បៀ�ើ �ការសួ់រសុ់ខទុ�ខ បៀ��ៃ�រ�ស់់បៀលា�អំ�ឬបៀទ? 

□  យល់�ពុម្ព      □ ម្ពិនយល់�ពុម្ព

1.  ខឹះម្ពស្ថារបៀស់ៀវបៀ�បៀន��ត្យូវ�នស់ហ៍ការណ៍�ស្ថាវ�ជាវនិងបៀរៀ�បៀរៀងបៀ�ើងបៀដាយរដ្ឋឋ�លបៀលើ��ម្ពពស់់ស់ុខភាពុផ្ទៃន��សួ់ងស់ុខាភិិ
�ល �យ�ដាឋ ន��ឆ្នាំ�ងនះងជួ�ងឺឆឹ្មង ស់មា�ម្ពន៍ស់ម្ពភពុនិងបៀរា�ស្រ្តីស់ា �ផ្ទៃត្យវាា ន់ ស់មា�ម្ពន៍បៀវជួជស្ថាស្រ្តីស់ា មាត្តានិងទាំរ�ផ្ទៃត្យវាា ន់ 
ស់មា�ម្ពន៍��ូបៀពុទយទាំរ�ផ្ទៃត្យវាា ន់ ស់មា�ន៍�ិលានុ�ដាឋ យិកាផ្ទៃត្យវាា ន់ ស់មា�ម្ពន៍ឆ្មម�ផ្ទៃត្យវាា ន់ និងស់មា�ន៍អំ�ឯ�បៀទស់ខាងរ��
អាហារផ្ទៃត្យវាា ន់។

2.  ការខែណ��អ�់រំស់ុខភាពុបៀលើ�បៀន�អា�បៀ��ើ�ួ ��ជាមួ្ពយការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ���ត្យ�មាស់ទ�មួ្ពយបៀលើ�ទ�១ដ្ឋល់បៀលើ�ទ�៣(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍៨ដ្ឋ
ល់ម្ពុនស់�ា ហ៍៍ទ�១៧) បៀដាយខែ�ែ�បៀលើត្យ�មូ្ពវការរ�ស់់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀដ្ឋើម្ពី�អនុវត្យាការខែណ�� សូ់ម្ពអានបៀស់ៀវបៀ�សុ់ខភាពុស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃ
បៀ��បៀដ្ឋើម្ពី��ាល់ការខែណ��អ�់រំស់ុខភាពុ។ ឯ�ស្ថារផ្ទៃនត្តារាងបៀន�នះង�ត្យូវបៀ��ើ��ស់់ជាការវាយត្យផ្ទៃមឹ្ពបៀគាំលនបៀយ៉ា�យផ្ទៃនស្ថាា �័នស់ុខ
ភាពុឬការ���់��ងត្តាម្ពដានស់ុខភាពុ�រណ�ន�មួ្ពយៗ។

3.  ស់�មា�់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលមានអាយុម្ពិន���់២០ឆំ្នាំ�ឬម្ពិនទាំន់បៀរៀ�ការ �ត្យូវទទួលការយល់�ពុម្ពពុ�ស្ថាម្ពុ�ខួ �នឬនិងត្យ�ណាង។

បៀឈាម �ឬបៀលខស់មាគ ល់ម្ពនៃ �របៀពុទយ/ម្ពនៃ �រស់ម្ពភពុ៖ ហ៍ត្យា បៀលខាឬ�ត្តា��ូបៀពុទយ/ឆ្មម�៖

ហ៍ត្យា បៀលខាឬ�ត្តាស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ※��បៀ�កាយបៀពុល�ត្យ��់ម្ព�បៀ�ហ៍ដាឋនវិញ��ស់ិនបៀ�ើមានត្យ�មូ្ពវការ��ះ�្ស្ថា��់ពុ័នធនះងការ
មានផ្ទៃ�ៃបៀ��សូ់ម្ពទ���់ទ�នងបៀដាយបៀ��ើ��ស់់វិ��ខាងបៀ�កាម្ព៖

　 (1) ��ពុ័នធឥត្យ�ិត្យផ្ទៃ�ឹខាងគាំ��រស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ទូទាំ�ង��បៀទស់ 0800-870870
　 (2) បៀ�ហ៍ទ�ពុ័រគាំ��រស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� http://mammy.hpa.gov.tw
※���ុ�គលខែដ្ឋលមាន��ណងផ្ទាៅ�់�រ� អា�ទាំ�់ទងម្ព�បៀស់វា�ម្ពមផ្ទាៅ�់�រ�បៀដាយឥត្យ�ិត្យ�្

ផ្ទៃលបៀន�0800636363

ផ្ទៃ�ងខែណ��　　　ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្នាំ�

ស្រ្តី�ធាន�ទីការៈ
ដណ៌នាំអ�់រៈំ
�ុខភាព

ចំណុ៌ច�ំខាន់

ការៈវាយត្នផ្ទៃមួើខើ�នឯងរៈ��់
អនាគត្នអុក្នុមាាយ

ចំណ៌ុចដណ៌នាំអ�់រៈំ�ំខាន់ៗព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល
ស្រ្តីបាក្នុដូ មួិនស្រ្តីបាក្នុដូ

ត្តារាង��ណត្យ់�ត្តាអ�់រំស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ពុ�ការខែ�ទាំ�ស់ុខភាពុម្ពុនស់�មាល
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ឯក្នុសារៈ�ុខភាពព�មុួនរៈ��់អនាគត្នអុក្នុមាាក់្នុគឺជាឯក្នុសារៈសៀយាងដូ៏�ំខាន់�ស្រ្តីមា�់ឲ្យយស្រ្តីគូសៀពទីយសៀ�ះ ើការៈពិនិត្នយវិនិច័ ័យ �ូមួអនាគ
ត្នអុក្នុមាាក់្នុ�ំសៀពញឲ្យយបានលំអិត្ន។
ស្រ្តី��ិនសៀ�ើធាា�់មានអាការៈ�ដូូចខាងសៀស្រ្តីកាមួ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��កុ្នុ�ង □។

ស្រ្តី�វត្នជំងឺ

1. ជួ�ងឺបៀលើស់ឈាម្ពរាា �ផ្ទៃរ

2. ជួ�ងឺទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ព

3. ជួ�ងឺបៀ��ដូ្ឋង

4. ជួ�ងឺត្យ�មូ្ពវបៀអាយវ�កាត្យ់

5. ជួ�ងឺត្យ�ម្ពងបៀ�ម្ព

6. ជួ�ងឺ��បៀពុញទ�រាអូុ�ដ្ឋ

7. ជួ�ងឺ��ណ�ឈាម្ព

8. ជួ�ងឺឆឹ្មងខែដ្ឋល��ណត្យ់បៀដាយ�ា�់

9. ជួ�ងឺដ្ឋុ���ស់ខាងស់ម្ពភពុឬជួ�ងះម្ពហារ ��

10. ជួ�ងឺ��ពុ័នធ ��ស្ថាទ�ណាា ល

11. ជួ�ងឺ��ពុ័នធទះ�ម្ពាូ �ត្យ

12. ជួ�ងឺ�ួ �វរំលាយអាហារឬបៀ�ឹើម្ព

13. ខើ �ឈាម្ព

14. ជួ�ងឺSLEនិងជួ�ងឺទាំ�់ទងនះង��ពុ័នធភាពុសុ្ថា�

15. ជួ�ងឺហ៍ឺត្យនិង��ពុ័នធដ្ឋបៀងា ើម្ព

16. ជួ�ងឺស់ក ន់ឬឆួ្ម �ត្យ�ជួ�ូ

17. ��ួស្ថារមានជួ�ងឺដ្ឋ�ណរពូុជួឬម្ពិន����ត្យ�ពុ���បៀណើត្យឬបៀទ

18. បៀ�គាំ�ថំា�់(ជួ�់�រ � អំ�បៀ�ជាមួ្ពយជួ�់�រ � �ះ�បៀ��ឿង�ស់វងឹ)

19. ��វត្យា ិជួ�ងឺបៀ��ដូ្ឋងនះងស់រផ្ទៃស់ឈាម្ព

20. បៀ��ើ��ស់់បៀ��ឿងបៀញៀន

21. បៀ�សងៗ

ស្រ្តី�វត្ន�
ុខភា

ពពរៈសៀ�
ះនិង�

ស្រ្តីមា
ល

1. ការវ�កាត្យ់ដ្ឋុ�ស្ថា�់ស់ីូ នឬការបៀដ្ឋរជួុស់ជួុលស្ថា�់ស់ីូ ន

2. ការវ�កាត្យ់ជួ�ងឺបៀ��ដូ្ឋង

3. ជួ�ងឺបៀលើស់ឈាម្ព

4. ជួ�ងឺទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ពបៀលើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

5.  បៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ(ពុរបៀ��ម្ពិន���់៣៧ស់�ា ហ៍៍រ ួ

�បៀ�ើត្យ)

6. �ូនម្ពិន����ត្យ�ពុ���បៀណើត្យ

7. �ូនខែដ្ឋលបៀទើ�នះងបៀ�ើត្យម្ព�សឹ្ថា�់

8. ពុិ��បៀ�ើត្យត្តាម្ពទាំើ រមាស់

9. ហូ៍រឈាម្ពម្ពិនឈ�់បៀ�កាយស់�មាល

10. �ភិ៌ពុ�ម្ពុនធឹា�់ឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�GBS

11.  ជួ�ងឺស់ៃ �ស់ផ្ទៃស់ឈាម្ពសូ់ត្យ�ណាា លពុ�បៀកាស់ិកាទឺ�ភិ្

បៀលា�(Amniotic fluid embolism)

12. រលា�បៀ�ស្ថាម្ពទឺ�បៀភឹា�

13. ទះ�បៀភឹា�បៀ��ើនឬត្យិ��ជួលុ

14. ខែ��ទះ�បៀភឹា�ម្ពុនបៀពុល

15.  ស់ុ���ងមាា ត្យ់ស់ីូ ននិងការរ��ស់ុ�ម្ពុន��ណត្យ់(Placenta 

previa and abrptio placenta)

16. ស់ុ�ដ្ឋុ��ូល�ុ�ងស្ថា�់ស់ីូ ន(Plecenta accreta)

17.  �ភិ៌ខុស់����ត្យ�ឬ�ភិ៌សឹ្ថា�់�ុ�ងស់ីូ ន �ូនសឹ្ថា�់�ុ�ងស់ីូ ននិង

បៀ�ើត្យម្ព�សឹ្ថា�់

18.  �ូនមានជួ�ងឺពុ���បៀណើត្យខែដ្ឋល�ត្យវូការការពុោ�លបៀដាយវ�កាត្យ់

19.  ជួ�ងឺត្យ�ណពូុជួខែដ្ឋល�ត្យវូ�នបៀ�ើ �បៀរា�វនិិ�េ ័យត្តា�ងពុ�ម្ពុនស់�មាល(

បៀដាយការពុិនិត្យយបៀម្ពើល��ូម្ពាូ សូ់ម្ពឬខែហ៍សន)

20. ជួ�ងឺ�ូនខើ�អុ�ស់ុ�ខែស់ន(fetal distress)

21. ជួ�ងឺPreeclampsia

22. ជួ�ងឺ Eclampsia

23. ��វត្យា ិជួ�ងឺបៀ��ដូ្ឋងនះងស់រផ្ទៃស់ឈាម្ព

24. បៀ�សងៗ

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

�ត្យ�មាស់ទ�១៖ ពុរបៀ��ម្ពិនទាំន់���់១៣ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��៖ ម្ពុនស់�ា ហ៍៍ទ�៨1
ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុដូំ�ូង

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

រដូ្ឋវ�ុងបៀ�កាយចាំ�់បៀ�ាើម្ពផ្ទៃ�ង　　　　ទ�　　　　ឆំ្នាំ�　　　　
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 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ��ត្យ

ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　���ចាំស់　　　　　　　　　�អត្យ់បៀទ

2. មួ្ពយខែខ�នឹងបៀ�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលខែដ្ឋលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　���ចាំស់　　　　　　　　　�អត្យ់បៀទ

ខំ �ំបានអានពត៌្នមានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��កុ្នុ�ង □។

1. ��ការ�តួ្យត្យពុិនិត្យយម្ពុនស់�មាល(ទ�ពុ័រទ�២)

2. ការខែណ��អ�ពុ�ពុិនិត្យយបៀអ�ូផ្ទៃ�ៃបៀ��(ទ�ពុ័រទ�១៥)

3.ពុត្យ៌មានផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

4.បៀស់វាពុិនិត្យយរ�បៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍ស្រ្តីហ៍ើ �ស់�មា�់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

5.ការពុិនិត្យយជួ�ងឺត្យ�ណពូុជួនះងជួ�នួយម្ពុនបៀពុលស់�មាល

6. ��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ងការរស់់បៀ����ុងបៀពុលពុរបៀ��

7.  របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុ
របៀ��

8. ការ���់��ងទ�ងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

9.  ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

10. ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

��ពុ័នធ បៀស់វាទូរស់ពុៃ ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��៖0800-870-870

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��កុ្នុ�ង□�។

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　���មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �) 　　  អត្យ់បៀទ

2.  បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　���មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពឲ្យយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �) 　　口�អត្យ់បៀទ

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�

��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យវូពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងបៀលើ�ដ្ឋ��ូង
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ការៈផ្ដាំាំរៈ��់ស្រ្តីគូសៀពទីយ

□បៀពុលខែដ្ឋលបៀទើ�នះងទម្ពងន់ បៀ�ើសិ់នជាទាំើ រមាស់មានហូ៍រឈាម្ពសូ់ម្ព��ញាា �់បៀ�ម្ពនៃ �បៀពុទយជា��ៃ ន់

□ការពិុនិត្យយបៀអ�ូបៀម្ពើលបៀលើ�ទ�១(លទធ�លពិុនិត្យយសូ់ម្ព�ិទបៀ�ទ�ពុ័រទ�១២)

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុកុ្នុ�ងផ្ទៃ�ៃ

�បាាហ៍៍ទី�៦ដូល់ទី�៨ បៀ�ើញ�ងាើ �់បៀ��ដូ្ឋងត្តាម្ពរយៈបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា ។

ស្រ្តី�ការៈអ�់រៈំ�ុខភាពនិងសៀ�ចក្នុី�ដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ព័ុរទ�៦១)

ការខែណ��អ�ពុ�បៀអ�ូពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀពុើ (ទ�ព័ុរទ�១៥)

ជួ�ងឺខែដ្ឋលម្ព�ពុ���បៀណើត្យ

ការពិុនិត្យយនះងជួ�នួយជួ�ងឺ�នា ពូុជួម្ពុនបៀពុលស់�មាល

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　ខែខ　　　　　ឆំ្នាំ�　　　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　　　)

1
ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុដូំ�ូង
�ត្យ�មាស់ទ�១៖ ពុរបៀ��ម្ពិនទាំន់���់១៣ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��៖ ម្ពុនស់�ា ហ៍៍ទ�៨
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ស្រ្តី�ការៈអ�់រៈំ�ុខភាពនិងសៀ�ចក្នុី�ដណ៌នាំ

ការ�ងាក របៀ�គាំ�ថំា�់ពុ��រ �និងបៀ��ឿង�ស់វងឹ

�ូន�ស់��៏បៀដាយ��សុ់�៏បៀដាយលែ ដូ្ឋ�គំាំ

ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យមុ្ពនខែខ

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងរ��អាហារនះងទម្ពងន់�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ជួ�ងឺនះងការឆឹ្មង�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

អាការៈបៀ�គាំ�ថំា�់ខែដ្ឋល�ួរខែត្យបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

បៀពុលជួិ�ឡាន�ួរខែត្យដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិង
បៀស់��ៅ �ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code 

បៀ�ខាងស្ថាៅ �

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�ដ្ឋ��ូង
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�ត្យ�មាស់ទ�១៖ ពុរបៀ��ម្ពិនទាំន់���់១៣ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��ឲ្យយបៀ�ើ �បៀ�ស់�ា ហ៍៍ទ�៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�១២

ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1. ��ការ�តួ្យត្យពុិនិត្យយម្ពុនស់�មាល(ទ�ពុ័រទ�២)

2. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

3. ការពុិនិត្យយHIVម្ពិន�ិត្យផ្ទៃ�ឹម្ពុនស់�មាល

4. ជួ�នួយនះងការពុិនិត្យយជួ�ងឺត្យ�ណពូុជួម្ពុនស់�មាល

5. ��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ងការរស់់បៀ����ុងបៀពុលពុរបៀ��

6. របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

7. ���់��ងរ��អាហារនះងទម្ពងន់�ុ�ងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

8. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

9. អាការ:�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �បៀពុទយជា��ៃ ន់

2

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ 

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�២

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�
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លទីធ�លពិនិត្នយមុួន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

�ុ�ងស់�ៅ ហ៍៍ទ�១១ដ្ឋល់១៤អា�បៀ�ើ �ការពិុនិត្យយរ�បៀម្ពើលបៀដានសុ់�ន�ដ្ឋមូ្ពដ្ឋ�ណា�់ការពុរបៀ��ទ�១។(ត្យ�មូ្ពវឲ្យយ�ង់�វកិារបៀដាយខួ �នឯងលទធ�លពុិនិត្យយ

�ត្យ់�ត្តាទុ�បៀ�ទ�ពុ័រទ�៥៧)

�ូ�ឈាម្ពបៀដ្ឋើម្ពី�ពុិនិត្យយអង់ទ��័របៀម្ពបៀរា�ស្ថាើ យ។(លទធ�ល�ត្យ់�ត្តាទុ�បៀ�ទ�ពុ័រទ�៨)

�ូ�ឈាម្ពបៀដ្ឋើម្ពី�បៀ�ើ �បៀត្យស់ា បៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB(HbsAg)បៀត្យស់ា បៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB(HbeAg)សូ់ម្ពអានពុ�កាលវភិា�ពិុនិត្យយបៀ�ទ�ពុ័រទ�២។លទធ

�ល�ត្យ់�ត្តាទុ�បៀ�ទ�ពុ័របៀ�ទ�ពុ័រទ�៨)

MCVទ�ហ៍�ជាម្ព�យម្ពផ្ទៃនបៀកាស់ិកា�គាំ�់ឈាម្ព��ហ៍ម្ព�ឺជាភិសូ់�ត្តាងចាំ���់ស់�មា�់ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ជួ�ងឺឡាស់បៀស់ម្ព�(Thalassemia)�ត្យវូ�ងចាំ�បៀ�ើ �ការ

ស្ថា�សួ់រពុ�លទធ�លពុិនិត្យយពុ���បូៀពុទយ។��ស់ិនបៀ�ើលទធ�លម្ព�យម្ពMCVតូ្យ�ជាង80បៀ��ផ្ទៃដ្ឋ�ូរ�៏�ត្យវូទទួល�នការពុិនិត្យយ�ងខែដ្ឋរ។

ស់�មា�់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃពុរបៀ��ខែដ្ឋលស់ា ិត្យបៀ���មុ្ពខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់�ុ�ងការមានទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ពសូ់ម្ពខែណ��ឲ្យយពិុបៀ�គាំ�ជាមួ្ពយ��ូបៀពុទយ�ត្យូវ

បៀ�ើ �ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា �ួ�យ�ូស់ជាត្យិស់ក របៀពុលពុរបៀ��បៀ�ទបៀទ(Fasting plasma glucose,FPG)បៀ�បៀពុលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�ទ�១និងបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ជាត្យិស់ក

រ�ុ�ងឈាម្ព(HbAIC)។(ត្យ�មូ្ពវឲ្យយ�ង់�វកិាបៀដាយខួ �នឯងលទធ�លពុិនិត្យយ�ត្យ់�ត្តាទុ�បៀ�ទ�ពុ័រ៨)

សូ់ម្ពខែណ��ឲ្យយទទួលបៀស់វាពុិនិត្យយរ�បៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍��បៀ��ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀដាយម្ពិន�ិត្យផ្ទៃ�ឹ។

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�៩ដូល់ទី�១២ ម្ពុខមាត្យ់ ផ្ទៃដ្ឋបៀជួើង និងអវៈយវៈស់�ខាន់�នលូត្យលាស់់

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

��ការខែដ្ឋល�ត្យវូពុិនិត្យយម្ពុនស់�មាល(ទ�ពុ័រទ�២)

លទធ�លពុិនិត្យយឈាម្ពជួ�ងឺរលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB(ទ�ពុ័រទ�៨)

លទធ�លពុិនិត្យយអង់ទ��័របៀម្ពបៀរា�សូ់ ��(ទ�ពុ័រទ�៨)

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �

បៀស់វាពុិនិត្យយHIVបៀដាយឥត្យ�ិត្យផ្ទៃ�ឹស់�មា�់ស្រ្តីស់ៅ �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ងការរស់់បៀ����ុងបៀពុលពុរបៀ��

�ូន�ស់��៏បៀដាយ��សុ់�៏បៀដាយលែ ដូ្ឋ�គំាំ

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ងការរស់់បៀ����ុងបៀពុលពុរបៀ��

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុ
ងបៀពុលពុរបៀ��

ការ�����ងទ�ងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុ
លពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមា
នផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

ការបៀ�ស់�ស់ុ�េនៈពុ�ការ�ិ�ច ះម្ព��បៀ��ូនបៀដាយ
ទះ�បៀដា�និងរវាងមាា យនិងទាំរ�

សូ់ម្ព����់ខែខសរ��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុបៀពុលជួិ�ឡាន

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ
�ៅល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�
ស់់ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

※ ស់�មា�់��ការអ�់
រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ ន
QR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�២

��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�ទ�២

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1. បៀស់��ា �ខែណ��អ�ពុ�ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��(ទ�ពុ័រទ�២)

2. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

3. ជួ�ងឺពុ���បៀណើត្យ

4. ការពុិនិត្យយខែហ៍សនម្ពុនស់�មាលនិង���់ឧ�ត្យាម្ពភ

5. ��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ងការរស់់បៀ����ុងបៀពុលពុរបៀ��

6. �ងាក ការ�រពុិ�ត្យពុ��រ �នះងបៀ��ឿង�ស់វងឹ

7. �ងាក ការ�របៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ

8. ��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ងការរស់់បៀ����ុងបៀពុលពុរបៀ��

9. របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

10. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

11. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

12. អាការ:�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �បៀពុទយជា��ៃ ន់

3

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�៣

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�

�ត្យ�មាស់ទ�២៖ ពុរបៀ��១៣ស់�ា ហ៍៍ ម្ពិនទាំន់���់២៩ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��៖ ម្ពុនស់�ា ហ៍៍ទ�១៦

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ
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លទីធ�លពិនិត្នយមុួន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាលឮ

បៀ����ុងស់�ា ហ៍៍ទ�១៥ដ្ឋល់២០ អា�បៀ�ើ �ការពុិនិត្យយរ�បៀម្ពើលជួ�ងឺបៀដានស់ុ�ន�ដ្ឋនូឬការបៀចាំ�ទះ�បៀភឹា�ស់�មា�់ដ្ឋ�ណា�់កាលពុរបៀ���ត្យ�មាស់ទ�២។

(លទធ�លពុិនិត្យយ�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�ពុ័រទ�៥៧)

(ការពុិនិត្យយបៀន�ត្យ�មូ្ពវបៀអាយ�ង់�វកិាបៀដាយខួ �នឯង ��សួ់ងស់ុខាភិិ�ល�ាលជូួនការឧ�ត្យាម្ពភបៀលើការវនិិ�េ ័យទាំ�់ទងនិង�ញ្ហាា ត្យ�ណពូុជួម្ពុន

ស់�មាល អា�បៀស់ក នQR codeខាងបៀ�កាម្ពស់�មា�់អានពុត្យ៌មាន�ខែនាម្ព)

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�១៣ដូល់ទី�១៦ �ភិ៌បៀល�បៀ�ញជារ�ូរាងទាំ�ង�ស់ងុ ខែស់ី�មានពុណ៌ថឹាលាយពុណ៌ផ្ទាក ឈូ� �ភិ៌ចាំ�់ បៀ�ាើម្ព�បៀ�ម្ពើ�៕

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

ជួ�ងឺពុ���បៀណើត្យ

ជួ�នួយនះងការពុិនិត្យយជួ�ងឺត្យ�ណពូុជួម្ពុនស់�មាល

�ងាក រការ�រវ�ិត្យា ិពុ��រ �នះងបៀ��ឿង�ស់វងឹ

�ូន�ស់��ូន��សុ់លែ ដូ្ឋ�គំាំ

�ងាក រការ�របៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទ�ងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ជួ�ងឺឆឹ្មង�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៣

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

�ត្យ�មាស់ទ�២៖ ពុរបៀ��១៣ស់�ា ហ៍៍ ម្ពិនទាំន់���់២៩ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��៖ ម្ពុនស់�ា ហ៍៍ទ�១៦ ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�ទ�៣
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1.  បៀស់��ា �ខែណ��អ�ពុ�ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��
(ទ�ពុ័រទ�១៥)

2. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

3.  ការ�ងាក ការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  
ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

4.  របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុ
លពុរបៀ��

5. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

6. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�នះង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

7. ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

8. ការ�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

4

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�៤
�ត្យ�មាស់ទ�២៖ ពុរបៀ��១៣ស់�ា ហ៍៍ ម្ពិនទាំន់���់២៩ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�២០

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�
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លទីធ�លពិនិត្នយមុួន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

ការៈ��់សៀត្នឿនរៈ��់ស្រ្តីគូសៀពទីយ

ពុិនិត្យយបៀអ�ូ( លទធ�លពិុនិត្យយសូ់ម្ព�ិទបៀ�ទ�ពុ័រទ�១៣)

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍១៧~២០
ចាំ�់បៀ�ាើម្ពមានអារម្ពមណ៍ថាទាំរ����ា �់�ុ�ងស់ីូ ន �ាលមាន��ខែវង១ភា�៣ផ្ទៃន��ខែវងស់រុ� 

បៀ�គាំងឆ្មែ ះងរ ��លូត្យលាស់់យ៉ាា ងរហ៍័ស់ បៀដ្ឋើម្ពផ្ទៃដ្ឋនិងបៀជួើងស់មាមា�ត្យគំាំ �ភិ៌ចាំ�់បៀ�ាើម្ព�លិត្យអា�ម្ព៍ផ្ទៃ�ពុ។ ��ខែវងដ្ឋងខួ �ន

រ�ស់់�ភិ៌��មាណ២៥ស់ង់ទ� ខែម្ពា�ត្យ ទម្ពងន់��មាណ២៥០បៀ�៥០០�កាម្ព។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

បៀស់��ា �ខែណ��អ�ពុ�ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��(ទ�
ពុ័រទ�១៥)

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

�ត្យវូការ��បៀ�ទះ�បៀ��ឲ្យយ�ូន

　 �ត្យវូការពុត្យ៏មានការ�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

　 �ន�ៅល់ពុត្យ៏មានពុ�ការ�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

　  (ដ្ឋល់ទ�ព័ុរបៀលើ��ម្ពពស់់សុ់ខភាពុhttp://health99.hpa.gov.tw ខែឆ្ម�រ�)

ម្ពិន�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

　　�ត្យវូការខែណ��ពុ�បៀម្ពៅទះ�បៀដា��ូន

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៤

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

�ត្យ�មាស់ទ�២៖ ពុរបៀ��១៣ស់�ា ហ៍៍ ម្ពិនទាំន់���់២៩ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�២០

��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�ទ�៤

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1.  បៀស់��ា �ខែណ��អ�ពុ�ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��
(ទ�ពុ័រទ�១៥)

2. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

3.  ការ�ងាក ការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  
ការពុបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

4.  របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុល
ពុរបៀ��

5.  ការ���់��ងទ�ងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

6. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

7. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

8. ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

9. ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

10. �ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

11. ស្ថាគ ល់អ�ពុ�ជួ�ងឺទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ព�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

12. ស្ថាគ ល់អ�ពុ�ជួ�ងឺខើ �ឈាម្ព�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

5

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�៥
�ត្យ�មាស់ទ�២៖ ពុរបៀ��១៣ស់�ា ហ៍៍ ម្ពិនទាំន់���់២៩ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�២៤

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�
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សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

ការពុិនិត្យយជួ�ងឺទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ព�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ�� ថាមានឬអត្យ់បៀ��ុ�ង�បៀ�ឹ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៤បៀ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៨ (លទធ�លពុិនិត្យយសូ់
ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�ពុ័រទ�៨)

ការពុិនិត្យយជួ�ងឺខើ �ឈាម្ព�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��ថាមានឬអត្យ់�ុ�ងអ��ុងបៀពុលស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៤ដ្ឋល់ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៨ (លទធ�លពុិនិត្យយសូ់ម្ព�
ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�ពុ័រទ�៨)

�ម្ពម វ�ិ�ស់ិ�ាអ�់រំម្ពុនស់�មាល

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�២១ដូល់ទី�២៤
រនធ ��ម្ពុ�រ�ស់់ទាំរ�នះងបៀ�ើ� ចាំ�់បៀ�ៅើម្ពហ៍ើ ឹ�ហាត្យ់ការដ្ឋ�ដ្ឋបៀងា ើម្ព អា�ស្ថាៅ �់ស់បៀមឹ្ពង�ន 
មាន��ត្យិ�ម្ពម��បៀ��ស់បៀមឹ្ពងខាងបៀ��។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

បៀស់��ា �ខែណ��អ�ពុ�ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��(ទ�
ពុ័រទ�១៥)

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ងការរស់់បៀ����ុងបៀពុលពុរបៀ��

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

ការ�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ព�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺខើ �ឈាម្ព�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀលើក្នុទី�៥

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

�ត្យ�មាស់ទ�២៖ ពុរបៀ��១៣ស់�ា ហ៍៍ ម្ពិនទាំន់���់២៩ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�២៤

��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�ទ�៥

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1.ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

2.  ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ 
ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

3. ��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ងការរស់់បៀ����ុងបៀពុលពុរបៀ��

4.  របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុ
លពុរបៀ��

5. ការ���់��ងទម្ពងន់នះងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

6. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�នះង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

7. ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

8. ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

9. �ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

6

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�៦
�ត្យ�មាស់ទ�២៖ ពុរបៀ��១៣ស់�ា ហ៍៍ ម្ពិនទាំន់���់២៩ស់�ា ហ៍៍

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�២៨

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�
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លទីធ�លពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

បៀ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៤បៀ�ើងនិងម្ពិនទាំន់���់២៩ស់�ៅ ហ៍៍ ��ស់ិនបៀ�ើមានត្យ�មូ្ពវការអា�បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយរ�ទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ព��បៀ��ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��(ល
ទធ�លពុិនិត្យយ�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�ពុ័រទ�៨)

�ម្ពម វ�ិ�ស់ិ�ាអ�់រំម្ពុនស់�មាល

បៀ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៨ដ្ឋល់៣៦អា����យ�វកិាផ្ទាៃ ល់ខួ �នចាំ�់ថំា ��ងាក �ែ�មាន់ ��ុ� នអង់ទ��័រពុ�មាៅ យបៀ�កាន់�៌ភិ កាត្យ់�នាយហានិភិ័យផ្ទៃន
ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា���ៃ �់ពុ�បៀ�ើត្យ។

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�២៥-២៨
ខែស់ី��ងាា ញល�ខ ណៈ�ជួួញពុណ៌��ហ៍ម្ពខឹា�ងបៀ�កាម្ពខែស់ី�ចាំ�់បៀ�ៅើម្ព��មូ្ពល�ំ��មាន�ពុះត្យាការណ៍ផឹ្ទាស់់�ំ �រគំាំរវាងការ

បៀ�ងនិង�ល�មាន��ត្យិ�ម្ពម��បៀ��ស់បៀមឹ្ពងខាងបៀ��។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈ ំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូដ្ឋះង�ុ�ងការរស់់បៀ����ុងបៀពុលពុរបៀ��

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

ការ�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�៦

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ�� បៀលើ�ទ�៦

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �
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ពត្ន៌មានទីូសៀ�(�ូមួ�ំសៀពញសៀ�យអនាគត្នអុក្នុមាាក្នុ់)

អាក្នុ�បក្នុិរៈ ិយា�ុខភាព(�ូមួ�ំសៀពញសៀ�យអនាគត្នអុក្នុមាាក្នុ់ )

2 �រាងកំ្នុណ៌ត់្នស្រ្តី�អ�់រៈំស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះព�ការៈដ�ទាំំ �ុខភាពមុួន�ស្រ្តីមាល

ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�២៩～ស់�ា ហ៍៍ទ�៤០

ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　　«បៀស់វា�ម្ពមបៀន�ឧ�ត្យាម្ពភបៀដាយពុនធស់ុខភាពុស់ុខមាលភាពុ�រ �Heatlh Welfare Tax»

��ពុស់　់　　　　　cm ទ�ងន់ម្ពុនបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��　　  　kg ទ�ងន់��ុ��ីនំ　　　　kg (សូ់ម្ព��បៀពុញទិនំន័យពុិនិត្យយបៀពុលពុិ 
និត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�ទ�១)

បៀអម្ពាូ �ួ ���ន　　　　　　 　g/dL

ើ��ុ��ីនំមានទទួលជួ�នួយពុ�ស់ុខាមាលភាពុស់ងគម្ពខែដ្ឋរឬបៀទ(អា�បៀ�ជួើស់បៀរ�ស់បៀលើលពុ�មួ្ពយ)

　　0. អត្យ់បៀទ

　　1. ជួ�នួយ��ួស្ថារម្ព�យម្ពនិង�����

　　2. ជួ�នួយ��ួស្ថារ�����

　　3. ជួ�នួយ��ួស្ថារបៀ�កាម្ពកាលៈបៀទស់ៈពុិបៀស់ស់

　　4. ជួ�នួយឧ�ត្យាម្ពជួ� វភាពុ�ុមារនិងបៀ�មងជួ�ទង់(ថាំ�់៖　　　　　　　　　　　　��នួនម្ពនុស់ស៖　　　　　　　　　　　)

　　5. បៀ�សងៗ

ស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលមានស្ថាានភាពុដូ្ឋ�ខាងបៀ�កាម្ព៖

　　1. ស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែត្យម្ពិនទាំន់បៀរៀ�ការ

　　2. ស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែត្យពុិការកាយស់ម្ពីទាំនិង�ួ �វ�ិត្យា

　　3. បៀ�សងៗ 

បៀត្យើ��ុ��ីនំអំ�មានជួ�់�រ �ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពាងមាក លឬជួ�់បៀពុលជួួ�បៀភិៀៀវ　　　2.ឧស់ាហ៍៍ឬជួ�់រាល់ផ្ទៃ�ង

បៀត្យើអំ�មាន��ងុ��យ័តំ្យជាពុិបៀស់ស់បៀដាយបៀជួៀស់បៀអាយឆ្នាំង យពុ��រយិ៉ាកាស់ខែដ្ឋលមានខែ�សង�រ �ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　0.អត្យ់បៀទ　　　1.ចាំស់　　　2.�រយិ៉ាកាស់ជួុ�វញិគាំម នខែ�សង�រ �បៀ�ើយ

�រយិ៉ាកាស់ជួុ�វញិគាំម នខែ�សង�រ �បៀ�ើយ

　　0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពៅងមាក លឬ�ះ�បៀពុលជួួ�បៀភិៀៀវ　　　2.ឧស់ាហ៍៍�ះ�

បៀត្យើអំ�មានញា�/ទ��រសឹ្ថាមួ្ព �ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពាងមាក លឬញា�បៀពុលជួួ�បៀភិៀៀវ 　　　2.ឧស់ាហ៍៍ទ��រ

បៀត្យើ��ុ��ីនំអំ�មានបៀ��ើ��ស់់ថំា �បៀញៀនឬបៀ��ើ��ស់់ថំា �បៀ�ាស់ផ្ទាា ស់ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពាងមាក ល　　　2.ឧស់ាហ៍៍បៀ��ើ បៀ��ើស់ះងខែត្យរាល់ផ្ទៃ�ង

បៀត្យើ�ម�ៗបៀន�អំ�មាន�ែ�ខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　0.អត្យ់បៀទ　　　1.ម្ពាងមាក ល　　　2.�ែ�បៀលើស់ពុ�២ស់�ា ហ៍៍

1

2

3

4

5

6
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ស្រ្តី�វតិី្ន�ុខភាពពរៈសៀ�ះនិង�ស្រ្តីមាល

បៀត្យើអំ�ធឹា�់មាន��វត្យា ិស់ុខភាពុ��់ពុ័នធនះងការពុបៀ��និងស់�មាលខែដ្ឋរឬបៀទ?

0. អត្យ់បៀទ

1 .ចាំស់

□��(1) ជួ�ងឺបៀលើស់ឈាម្ព���ុងបៀពុលពុបៀ��

□��(2) ស់ុ���ងមាត្យ់ស់ីូ ន

□��(3) ទះ�ភឹា�បៀ��ើនឬត្យិ��ជួលុ

□��(4) �ភិ៌លូត្យលាស់់មាន��ម្ពិត្យ

□��(5) ម្ពុខងារមាត្យ់ស់ីូ នម្ពិន����ត្យ�

□��(6) ទម្ពងន់រ�ស់់�ភិ៌�ងន់�ជួលុ (��ជាង៤២០០gm)

□  (7) ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ផ្ទាៃ ល់ឬស្ថា�់ញាតិ្យខែដ្ឋលមានខែខសបៀលាហ៍ិត្យខែត្យមួ្ពយមានជួ�ងឺត្យ�ណពូុជួ�ងន់�ងរ៖

□��(8)�លវ�ិ��ងន់�ងរ

□  ជួ�ងឺបៀ��ដូ្ឋង

□  ជួ�ងឺត្យ�ម្ពងបៀ�ម្ព

□  ជួ�ងឺ��ពុ័នធស់ផ្ទៃស់ឈាម្ព

□  ជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ព

□  ជួ�ងឺរបៀ�ងសួ់ត្យស់�ម្ពម

□  ជួ�ងឺទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ពបៀលើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

□  ��បៀពុញទ�រាអូុ�ត្យ�បៀ�ច ញទ�រាុ�ស់ុិនបៀ��ើន

□����(9)ភាពុម្ពិន�ម្ពមត្តាផ្ទៃនឆ្មែ ះងអាង�ត្យគាំ�

□����(10) ស់ីួ ន �ួ �វស់�មាលម្ពិន����ត្យ�

□����(11)��វត្យា ិជួ�ងឺបៀ��ដូ្ឋងនិងស់រផ្ទៃស់ឈាម្ព

□����(12) បៀ�សងៗ

□  ជួ�ងឺ�ួ �វ�ិត្យាឬ��ពុ័នធស់ផ្ទៃស់��ស្ថាទ

□  ជួ�ងឺ��ពុ័នធភាពុសុ្ថា�ខែដ្ឋលជា�លវ�ិ�ផ្ទៃនការពុរបៀ��

□  ដ្ឋុ�ស់ីូ នឬដ្ឋុ���បៀពុញអូខែវ

□  ជួ�ងឺឆឹ្មង���ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

□  ជួ�ងឺឆឹ្មងងត្តាម្ពការរមួ្ពបៀភិទទាំ�ងជួ�ងឺបៀអដ្ឋស់៍

□  ជួ�ងឺទូបៀ�ឬជួ�ងឺស់លយស្ថាស្រ្តីស់ា �ងន់�ងរដ្ឋផ្ទៃទ

�ុខភាព�ើ �វចិតី្ន (�ំសៀពញសៀ�យអនាគត្នអុក្នុមាាក្នុ)

※����ស់ិនបៀ�ើមានស្ថាានការ��វត្យាិស់ុខភាពុពុបៀ��និងស់�មាលដូ្ឋ�ខាងបៀលើ សូ់ម្ពម្ពនៃ�របៀពុទយខែដ្ឋលទទួលពុិនិត្យយ�ាល់

ជូួនបៀស់វាស់ុខភាពុឬ��ុ�ន�នាបៀ�កាន់ម្ពនៃ�របៀពុទយទទួល�នុ��ខែ�ំ�ស់បៀស្រ្តីងាគ���ៃន់ម្ព�យម្ពនិង�ងន់។

ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍៖

មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់្ស្ថាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�្�យ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំមនស់ងឹះម្ព

បៀ�បៀពុលអ��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　ចាំស់　　　 អត្យ់បៀទ

មួ្ពយខែខ�នឹងបៀ�បៀន� បៀត្យើឧស់្ស្ថាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំមន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាាវឬវត្យុ��� ឬគាំមនអារម្ពមណ៍រ��រាយបៀ�បៀពុលខែដ្ឋលបៀ�ើ�ការ

ងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　ចាំស់　　　 អត្យ់បៀទ

※����ស់ិនបៀ�ើ��ការខាងបៀលើបៀន�មាន២��ណុ��នបៀ�ើត្យបៀ�បៀលើខួ�នអំ��ឺសូ់ម្ពខែណ��យ៉ាា ងខាឹ �ងឲ្យយ���់អំ��ៃ�អំ� ឬរ�ជួ�នួយពុ�បៀវជួជ�ណឌិត្យ។ 

ត្តារាង��ណត្យ់�ត្តាអ�់រំស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ពុ�ការខែ�ទាំ� ស់ុខភាពុម្ពុនស់�មាល
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ស្រ្តី�ធាន�ទីការៈ
ដណ៌នាំអ�់រៈំ
�ុខភាព

ចំណុ៌ច�ំខាន់

ការៈវាយត្នផ្ទៃមួើខើ�នឯងរៈ��់
អនាគត្នអុក្នុមាាយ

ចំណ៌ុចដណ៌នាំអ�់រៈំ�ំខាន់ៗព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល
ស្រ្តីបាក្នុដូ មួិនស្រ្តីបាក្នុដូ

រៈក្នុា�ុ
វត្នភា

ពមា
ាយ

និងទាំ
រៈក្នុ

(�
ូមួអា

នសៀ�
ៀវសៀ�

៖  សៀ�ះើសៀអា
យ

ទាំ
រៈក្នុ�ំធា

ត្ន់សៀ�
យ

�
ុវត្និិភា

ព ខិត្ន�័ណ៌
ឌដណ៌

នា
អ�់រៈំព�កា

រៈឆ្លើងសៀមួសៀរាគហ៍
េ��កា

)

មួុខ�
ញ្ញា

ាអា
កា

រៈ:សៀក្នុើត្នមួុនដខ

ដ្ឋះងថា��ស់ិនបៀ�ើ���ុងបៀពុលពុរបៀ���ុងបៀ�កាយមានស់ញ្ហាា អាការៈបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ(ធឹា�់

ឈាម្ពត្តាម្ពទាំើ រមាស់ឈឺង��ុ�ងបៀ��ស់ីូ ន���ក �់ជា�នា��ៃ �់ ខែ��ទះ�បៀភឹា�)�ត្យវូបៀ�

ជួួ���ជូា��ៃ ន់។�ត្យវូបៀ�ជួើស់បៀរ �ស់ម្ពនៃ �របៀពុទយខែដ្ឋលមាន�នៃ�់ICUស់�មា�់ទាំរ�បៀទើ�នះង

បៀ�ើត្យស់�មា�់រង់ចាំ�បៀ�ើត្យឬ��សូ់ត្យ។

ដ្ឋះងពុ�ពុត្យ៌មានស់ុខភាពុ��វត្យា ិជួ�ងឺនិងស្ថាា នភាពុ��វត្យា ិស់ុខភាពុពុរបៀ��និងស់�មាលរ

�ស់់ខួ �ន។��ស់ិនបៀ�ើ��បូៀពុទយជួ�មា�ជូួនថាមាន�រណ�ណាមួ្ពយ�ុ�ង��ណុ�ទ�១ដ្ឋល់ទ�១១

ផ្ទៃន��វត្យា ិស់ុខភាពុពុរបៀ��និងស់�មាលបៀ�បៀពុលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀពុលអ��ត្យសូ់ម្ពបៀ�ជួើ

ស់បៀរ �ស់ម្ពនៃ �របៀពុទយទទួល�នុ��ខែ�ំ�ស់បៀ�ងាគ ���ៃ ន់ម្ព�យម្ពនិង�ងន់បៀដ្ឋើម្ពី�ទទួលការពុិនិ

ត្យយពុោ�លឬរ�ា�៌ភិ

សា
រៈធា

ត្នុដដូល
មា

នសៀស្រ្តី�
ះថ្នា

ាក្នុ់

ដ្ឋះងពុ�បៀ�គាំ�ថំា�់�រ �(រមួ្ពទាំ �ងខែ�សង�រ �)��បៀ��មាត្តានិងទាំរ�(រលូត្យបៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ

ទាំរ�មានទម្ពងន់�ស្ថាល់បៀពុលបៀ�ើត្យ)។

ដ្ឋះងពុ�បៀ�គាំ�ថំា�់រ�ស់់បៀ��ឿង�ស់វងឹ��បៀ��មាត្តានិងទាំរ�(រលូត្យបៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខបៀ�ើត្យ

ម្ព�សឹ្ថា�់ ទាំរ�មានទម្ពងន់�ស្ថាលបៀពុលបៀ�ើត្យ��ពុ័នធស់ផ្ទៃស់��ស្ថាទ�ណាៅ លម្ពិន����ត្យ�)។

ដ្ឋះងពុ�បៀ�គាំ�ថំា�់រ�ស់់សឹ្ថាមួ្ព ���បៀ��មាត្តានិងទាំរ�(រលូត្យបៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខបៀ�ើត្យម្ព�សឹ្ថា

�់ទាំរ�មានទ�ងន់�ស្ថាលបៀពុលបៀ�ើត្យ)។

ដ្ឋះងពុ�បៀ�គាំ�ថំា�់រ�ស់់បៀ��ឿងបៀញៀន��បៀ���៌ភិ(ស់ក ន់ ទម្ពងន់�ស្ថាល�ជួលុ�ញ្ហាា ដ្ឋបៀងា ើម្ពអា�

ដ្ឋល់ការសឹ្ថា�់--ល-)និងម្ពបៀ�ោ�យខែស់ើ ងរ��នធាន�ុ�ងការពុោ�ល។

ស្រ្តីស់ា �ជួ�់�រ �បៀដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀន�សូ់ម្ព��ុ�ន�នាបៀ�កាន់�នៃ�់ពុ�បៀ�គាំ�ខែ�ំ�ផ្ទាៅ �់

�រ �។ ឬបៀស់វាទូរស់ពុៃផ្ទាៅ �់�រ �

កា
រៈឆ្លើងរៈ��

់វីរៈុ�
ហ៍

េ��កា

ដ្ឋះងថា�ុ�ង���ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ����ស់ិនបៀ�ើពុុ�ចាំ���់�ត្យវូពុនោបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរបៀ�កាន់ត្យ�

�ន់ខែដ្ឋលស់ម្ពីូ របៀម្ពបៀរា�ឆឹ្មងហ៍សុ �កា។

ដ្ឋះងពុ�របៀ�ៀ��ងាក ជួ�ងឺឆឹ្មងវ �រុស់ហ៍សុ �ការ។

ដ្ឋះងថា��ស់ិនបៀ�ើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀ�កាយពុិនិត្យយបៀ�ើញមានវ �រុស់ហ៍សុ �ការ�ត្យវូម្ព�ពុិនិត្យយបៀអ

�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀលើ�៌ភិ៤ស់�ៅ ហ៍៍ម្ពៅងជា��ចាំ� បៀដ្ឋើម្ពី�ត្តាម្ពដានបៀម្ពើលការលូត្យលាស់់រ�ស់់�៌ភិ។
ចំណ៌

�អា
ហា

រៈជំ�វជា
ត្និ�

ស្រ្តីមា
�់ស្រ្តី�

ី�មា
នផ្ទៃ�ៃសៀ�

ះ 
(�

ូមួអា
នសៀ�

ៀវសៀ�
៖រៈសៀ�ៀ�ញាំ

ដដូល
សៀ�ះើសៀអា

យ
�

ុខភា
ពល

ែ)

កា
រៈស្រ្តីគ�់ស្រ្តីគងទីមួៃន់

ដ្ឋះងថាការបៀ�ើងទម្ពងន់បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ���ត្យវូខែ����ួលស់�ម្ព�ឲ្យយស់ម្ពលម ម្ពបៀដាយបៀយ៉ាងត្តា

ម្ពបៀលើទម្ពងន់ម្ពុនបៀពុលពុរបៀ��បៀដាយបៀ�ើត្យពុ�១០បៀ�១៤���ូស្ថា�ស់ម្ព���ុត្យ�ពុម្ពទាំ�ង�ត្យវូ

��ងុ��យ័តំ្យពុ�បៀលីឿនផ្ទៃនការបៀ�ើងទម្ពងន់�ងខែដ្ឋរ។

រៈ��អាហា
រៈដដូលមានត្នុលយភាព

�ួរខែត្យបៀ�ជួើស់បៀរ �ស់�របិៀភា�អាហារ�ម្ពមជាត្យិ៦ខែ��ជាម្ពុនស់ិន 

បៀ�ៀស់វាង�របិៀភា�អាហារខែដ្ឋលខឹាញ់បៀ��ើន ស់ក របៀ��ើន អ��ិលបៀ��ើន ឬអាហារ���ាុង 

នះងអាហារខែដ្ឋលម្ពិនមានជួ�វជាត្យិបៀ��ើន ឧទាំហ៍រណ៍ បៀភិស់ជួជៈខែដ្ឋលមានស់ក របៀ��ើន 

ដ្ឋ��ូង��ពុង។

គសៀស្រ្តីមា
ងសៀរៈៀ�ចំ  កា

រៈស្រ្តី��
ូស្រ្តីត្ន 

(�ូ
មួអា

នសៀ�
ៀវសៀ�

៖ 
កា

រៈចា
�់ក្នុំសៀណ៌

ើត្នរៈ��់
ទាំ

រៈក្នុ)

កា
រៈ�

ស្រ្តីមា
ល

ដដូល
ទីទីល

កា
រៈសា

ាគមួន៍និងចស្រ្តីមួះ

បៀយ៉ាងត្តាម្ពស្ថាា នភាពុស់ុខភាពុរ�ស់់អ��ត្យអំ�មាា �់បៀ�ើ �ការវាយត្យផ្ទៃមឹ្ពនិង�បៀ�មាងពុ�

របៀ�ៀ�ស់�មាលខែដ្ឋលស្ថា�ស់ម្ព។

ម្ពិនបៀ�ជួើស់បៀរ �ស់ការស់�មាលបៀដាយវ�កាត់្យខែដ្ឋលគាំម នស់នៃស់សន៍បៀវជួជស្ថាស្រ្តីស់ា ។

ដ្ឋះងថាការមានផ្ទៃ�ៃបៀ����សូ់ត្យ�ឺជាដ្ឋ�បៀណើរការស់រ �រស្ថាស្រ្តីស់ា  ឆឹ្មងកាត្យ់ការ�ូលរមួ្ពការអ

�់រំម្ពុនស់�មាល អា�ជួួយបៀរៀ�����ងុបៀ��ៀ�បៀលើការ��សូ់ត្យនិងការឈឺ���ា �់បៀដាយ

ស្ថារការ��សូ់ត្យ។

ដ្ឋះងពុ�ស់ញ្ហាា ខែដ្ឋលជួិត្យដ្ឋល់បៀពុល��សូ់ត្យ ឧទាំហ៍រណ៍៖អារម្ពមណ៍�ូរ�ស្ថាល 

ធឹា�់ឈាម្ពឬហូ៍រឈាម្ព ឈឺមួ្ពយឆ្នាំវៗឬឈឺ�បៀងក� ខែ��ទះ�(ទះ�ហូ៍រពុ�ទាំើ រមាស់បៀ��ើន) មា

នអារម្ពមណ៍�ង់�បៀ�ៃ រ�ង់ខឹា�ងនិងឈឺខែ�����ា �់។

※  សូ់ម្ព�ុ�គលិ�ស់ុខាភិិ�លជួួយអ��ត្យអំ�មាា �់ឲ្យយបៀ�ៀើការបៀ�ជួើស់បៀរ �ស់បៀដាយ�ូស់���ស់ឲ្យយបៀហ៍ើយស់�មា�់��បៀឡាម្ពរាយត្យផ្ទៃមឹ្ពបៀដាយខួ �នឯងម្ពុនបៀពុលទទួលការខែណ��អ�់រំស់ុ
ខភាពុបៀដ្ឋើម្ពី��ៅល់ជាឯ�ស្ថារបៀយ៉ាងដ្ឋល់�ុ�គលិ�ស់ុខាភិិ�ល។
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កា
រៈចិញ្ចឹ

ឹឹមួសៀ�
យ

�ំសៀ�
ទីឹក្នុសៀ�

ះមា
ាយ

(�
ូមួអា

នសៀ�
ៀវសៀ�

៖រៈសៀ�ៀ�ចិញ្ចឹ
ឹឹមួ�ំសៀ�

ដដូល
�

ុិត្នសា
ាល

�ំ�ុត្ន)

កា
រៈដណ៌

នា
ំព�កា

រៈចិញ្ចឹ
ឹឹមួសៀ�

យ
�ំសៀ�

ទីឹក្នុសៀ�
ះមា

ាយ

ដ្ឋះងអ�ពុ��ុណស់ម្ពីត្យា ិនិងជួ�វជាតិ្យខែដ្ឋលទះ�បៀដា�មាៅ យ�ៅល់បៀ�ឲ្យយទាំរ�បៀទើ�បៀ�ើត្យ�ម� ការ��
បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាៅ យមាន�ុណ��បៀយ៉ាជួន៍ស់�មា�់ស់ុខភាពុដ្ឋល់មាត្តានិងទាំរ� ៖
(1)  មាន�ុណស់ម្ពីត្យា ិស់�មា�់មាត្តា : បៀ�កាយស់�មាលបៀ�ញឈាម្ពត្យិ� ���់��ងរាល់ការកាត្យ់�នាយម្ពហារ ��

ផ្ទៃដ្ឋស់ីូ ននិងម្ពហារ ��ស់ុដ្ឋន់ ការពុនោរ��បៀណើត្យត្តាម្ពខែ���ម្ពមជាត្យិមាន�លលែ

(2)  �ុណស់ម្ពីត្យា ិស់�មា�់ទាំរ� ជួ�វជាត្យិបៀពុញបៀលញងាយ�សួ់លបៀ��ុ�ងការ�សូ់�យ��ខែនាម្ពអង់ទ��័រ 

កាត្យ់�នាយជួ�ងឺបៀ��បៀវៀន ��ពុ� ទាំរ�ម្ពិនងាយនះងធាត្យ់

ដ្ឋះងអ�ពុ�បៀ�កាយស់�មាលរ�ួ មាត្តានិងទាំរ�មានការ�ា�គំាំ 
មាត្តានិងទាំរ�បៀ��ុ�ង�នៃ�់ខែត្យមួ្ពយ អា�ជួ�ម្ពញុឲ្យយទះ�បៀដា�កាន់ខែត្យបៀ��ើន 
បៀហ៍ើយនះងស់ីូ នស់ើ ិត្យតូ្យ�បៀ�វញិ កាត្យ់�នាយការបៀ�ញឈាម្ពបៀ�កាយស់�មាលនះងការឆឹ្មង
បៀរា���បៀ��មាត្តានិងទាំរ� �បៀងក ើនភាពុសិំ់ទធសំ្ថាលរវាងមាៅ យនិងទាំរ� បៀ�ើ �ឲ្យយ�បៀ�ៅ ខួ �ន
ទាំរ�នះងអារម្ពមណ៍ស់ង �់ បៀហ៍ើយជួួយដ្ឋល់��ពុ័នធលូត្យលាស់់រ�ស់់ខួរ�ាល

មាត្តាខែដ្ឋលម្ពិនអា���បៀ�ទះ�បៀដា� �ុ�ឲ្យយស់មាព �បៀ�ខួ �នឯងខឹា�ងបៀពុ� មាត្តា���់រ�ូ
�ឺ�ពុម្ពនះងល��ង់ជាបៀ��ើនបៀដ្ឋើម្ពី�ទាំរ� �ស់ឡាញ់ទាំរ�មានវ�ិ�ជាបៀ��ើន ការ��បៀ�ទះ�
បៀដា�មាៅ យ�ឺជាវ�ិ�មួ្ពយបៀ��ុ�ង��បៀណាម្ពទាំ�ងអស់់ ឲ្យយខែត្យ�ៅល់�ៅ ��ស់ឡាញ់�ន���់�គាំន់ 
បៀ���ឺជាមាៅ យលែ ទាំ�ងអស់់។

ការៈ�ស្រ្តីមួ��ើ�វចិត្នរៈ��់ស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
(�

ូនអា
នសៀ�

ៀវសៀ�
៖សា

ាល
់អំព�ជំងឺបា

ក្នុ់ទីឹក្នុចិត្ន)

កា
រៈដណ៌

នា
ំព�កា

រៈ�
ស្រ្តីមួ��ើ�វចិត្នីរៈ��

់ស្រ្តី�
ី�មា

នផ្ទៃ�ៃសៀ�
ះ

បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលស្រ្តីស់ា �ខែដ្ឋលបៀទើ�នះងកឹាយជាមាៅ យ�ម�បៀថាម ងបៀម្ពើលខែ�ទាំ�ទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�នះង
បៀ�ើត្យ�ត្យវូការបៀ��ើ��ស់់បៀពុលខែដ្ឋលទាំរ�បៀ�ងល�់ម្ព�ស់�មា�ឲ្យយខួ �ន��ណខួ �នឯង�
ន�ូរ�ស្ថាល�ុ�ហ៍ត្យ់បៀពុ�ឬស់�មា�ម្ពិន���់�គាំន់

អា�ពុិភា�ាជាមួ្ពយអំ��ៃ�បៀដ្ឋើម្ពី�ឲ្យយពូុ�បៀ�ជួួយខែ��រំខែល�ការងារពុល�ម្ពមស់មាែ ត្យអ
�ម្ព័យ�ុ�ង�ៃ�និង��ស់ិនបៀ�ើអា�សូ់ម្ពបៀ�ញបៀដ្ឋើរល� ខែហ៍ខាងបៀ��មួ្ពយខែភឹិត្យជាបៀរៀងរាល់
ផ្ទៃ�ងបៀដ្ឋើម្ពី��ៅលឱកាស់ឲ្យយខួ �នឯងដ្ឋ�ដ្ឋបៀងា ើម្ពឲ្យយ�ន�សួ់ល�ួល។

សូ់ម្ពនិយ៉ាយពុ�អារម្ពមណ៍រ�ស់់ខួ �នបៀ�ញម្ព�ឲ្យយអំ��ៃ�និងស្ថា�់ញាត្យិាម្ពិត្យាភិ�ា ិត្តាម្ពស់ម្ព
�ួរខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយឬរ�អំ�មាា �់ខែដ្ឋលបៀទើ�និងស់�មាលរ�ួដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យបៀដ្ឋើម្ពី�ខែ��រំខែល�
�ទពុ�បៀស្ថា�ន៍និងអារម្ពមណ៍រ�ស់់ខួ �នបៀ�វញិបៀ�ម្ព�។

បៀត្យើអំ�យល់�ពុម្ពឲ្យយ�ុ�គ លិ�អ�ម្ព័យនិងស់ងគម្ព�ិ�ច�ុ�បៀ�ើ �ការសួ់រសុ់ខទុ�ខ បៀ��ៃ�រ�ស់់បៀលា�អំ�ឬបៀទ? 

□  យល់�ពុម្ព      □ ម្ពិនយល់�ពុម្ព

1.  ខឹះម្ពស្ថារបៀស់ៀវបៀ�បៀន��ត្យូវ�នស់ហ៍ការណ៍�ស្ថាវ�ជាវនិងបៀរៀ�បៀរៀងបៀ�ើងបៀដាយរដ្ឋឋ�លបៀលើ��ម្ពពស់់ស់ុខភាពុផ្ទៃន��សួ់ងស់ុខាភិិ
�ល �យ�ដាឋ ន��ឆ្នាំ�ងនះងជួ�ងឺឆឹ្នាំង ស់មា�ម្ពន៍ស់ម្ពភពុនិងបៀរា�ស្រ្តីស់ា �ផ្ទៃត្យវាា ន់ ស់មា�ម្ពន៍បៀវជួជស្ថាស្រ្តីស់ា មាត្តានិងទាំរ�ផ្ទៃត្យវាា ន់ 
ស់មា�ម្ពន៍��ូបៀពុទយទាំរ�ផ្ទៃត្យវាា ន់ ស់មា�ន៍�ិលានុ�ដាឋ យិកាផ្ទៃត្យវាា ន់ ស់មា�ម្ពន៍ឆ្មម�ផ្ទៃត្យវាា ន់ និងស់មា�ន៍អំ�ឯ�បៀទស់ខាងរ��អា
ហារផ្ទៃត្យវាា ន់។

2.  ការខែណ��អ�់រំស់ុខភាពុស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀន��ឺរមួ្ព�ំ��ជាមួ្ពយការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�ទ�៧ដ្ឋល់បៀលើ�ទ�១៤(ការមានផ្ទៃ�ៃបៀ��២៩ស់�្
ដាហ៍៍បៀ�ើងបៀ� ខែណ��ការអភិិវឌីឍន៍។ សូ់ម្ពអានបៀស់ៀវបៀ�សុ់ខភាពុស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀដ្ឋើម្ពី��ាល់ការខែណ��អ�់រំស់ុខភាពុ។ ឯ�ស្ថារផ្ទៃនត្តារាង
បៀន�នះង�ត្យូវបៀ��ើ��ស់់ជាការវាយត្យផ្ទៃមឹ្ពបៀគាំលនបៀយ៉ា�យផ្ទៃនស្ថាា �័នស់ុខភាពុឬការ���់��ងត្តាម្ពដានស់ុខភាពុរ�រណ�ន�មួ្ពយៗ។

3.  ស់�មា�់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលមានអាយុម្ពិន���់២០ឆំ្នាំ�ឬម្ពិនទាំន់បៀរៀ�ការ �ត្យូវទទួលការយល់�ពុម្ពពុ�ស្ថាម្ពុ�ខួ �នឬនិត្យិត្យ�ណាង។

ស្រ្តី�ធាន�ទីការៈ
ដណ៌នាំអ�់រៈំ
�ុខភាព

ចំណុ៌ច�ំខាន់

ការៈវាយត្នផ្ទៃមួើខើ�នឯងរៈ��់
អនាគត្នអុក្នុមាាយ

ចំណ៌ុចដណ៌នាំអ�់រៈំ�ំខាន់ៗព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល
ស្រ្តីបាក្នុដូ មួិនស្រ្តីបាក្នុដូ

ត្តារាង��ណត្យ់�ត្តាអ�់រំស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ពុ�ការខែ�ទាំ� ស់ុខភាពុម្ពុនស់�មាល

បៀឈាម �ឬបៀលខស់មាគ ល់ម្ពនៃ �របៀពុទយ/ម្ពនៃ �រស់ម្ពភពុ៖ ហ៍ត្យា បៀលខាឬ�ត្តា��ូបៀពុទយ/ឆ្មម�៖

ហ៍ត្យា បៀលខាឬ�ត្តាស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ※��បៀ�កាយបៀពុល�ត្យ��់ម្ព�បៀ�ហ៍ដាឋនវិញ��ស់ិនបៀ�ើមានត្យ�មូ្ពវការ��ះ�្ស្ថា��់ពុ័នធនះងការ
មានផ្ទៃ�ៃបៀ��សូ់ម្ពទ���់ទ�នងបៀដាយបៀ��ើ��ស់់វិ��ខាងបៀ�កាម្ព៖

　 (1) ��ពុ័នធឥត្យ�ិត្យផ្ទៃ�ឹខាងគាំ��រស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ទូទាំ�ង��បៀទស់ 0800-870870
　 (2) បៀ�ហ៍ទ�ពុ័រគាំ��រស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� http://mammy.hpa.gov.tw
※���ុ�គលខែដ្ឋលមាន��ណងផ្ទាៅ�់�រ� អា�ទាំ�់ទងម្ព�បៀស់វា�ម្ពមផ្ទាៅ�់�រ�បៀដាយឥត្យ�ិត្យ�្

ផ្ទៃលបៀន�0800636363

ផ្ទៃ�ងខែណ��　　　ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្នាំ�
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1.  បៀស់��ា �ខែណ��អ�ពុ�ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��
(ទ�ពុ័រទ�៦១)

2.  ការ�ងាក ការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  
ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

3. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

4. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

5. ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

6. ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

7. ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

8. �ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

9. ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

7

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�៧
�ត្យ�មាស់ទ�៣ផ្ទៃនការពុរបៀ�� ៖ ពុរបៀ��២៩អាទិត្យយបៀ�ើង

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣០

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�



39��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ�� បៀលើ�ទ�៧

លទីធ�លពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

បៀ��ុ�ងបៀពុលបៀន�សូ់ម្ព ���ដ្ឋថា�ាលរ�ស់់ទាំរ��ុ�ងផ្ទៃ�ៃ�ឺស់�បៀ�ម្ព�ទិស់ខាងបៀ�កាម្ព

បៀត្យើអំ�មានបៀ�ើ �ការពុិនិត្យយជួ�ងឺបៀអដ្ឋស់៍បៀ��ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលឥត្យ�ិត្យផ្ទៃ�ឹបៀហ៍ើយឬបៀ�? បៀ�ើស់ិនជាម្ពិនទាំន់ អំ�អា�សួ់របៀ�កា
ន់ស្ថាា �័នពុោ�លអ�ពុ�បៀស់វា�ម្ពមបៀ�ើ �បៀត្យស់ា បៀដាយឥត្យ�ិត្យផ្ទៃ�ឹ

ខែណ��បៀ�កាយពុ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៣២ ទទួលការពុិនិត្យយបៀអ�ូបៀលើ�ទ�៣ (លទធ�លពុិនិត្យយ�ិទបៀ�ទ�ពុ័រទ�១៤)

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�២៩ដូល់៣២

ស់�ៅ ហ៍៍ទ�២៩ដ្ឋល់៣២ ខែស់ី��ជួួញរ�ស់់ទាំរ�នះងកាត្យ់�នាយ ដ្ឋុ����� ខែភំិ�អា�បៀ�ើ��ន �ល�រ�ស់់ទាំរ�កាន់ខែត្យខឹា�ងជាងម្ពុន។

ផ្ទៃដ្ឋបៀជួើងរ�ស់់ទាំរ�កាន់ខែត្យមាន�មឹា�ង បៀ�បៀពុលខឹ�អា�នះងទាំត្យ់ ផ្ទៃវាបៀ��រ�ស់់មាត្តា។

បៀ��ពុ�បៀន�ទាំរ�ភា�បៀ��ើន�ឺខែ�រ�ាល�ុ�ម្ព�ទិស់ខាងបៀ�កាម្ពបៀហ៍ើយ។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈ ំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

ទិញបៀ�អ�ស់ុវត្យា ិភាពុ�ុ�ងឡានឲ្យយទាំរ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�៧

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1.  បៀស់��ា �ខែណ��អ�ពុ�ការពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��
(ទ�ពុ័រទ�១៥)

2.  ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  
ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

3.  របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុ
លពុរបៀ��

4. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

5. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

6. ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

7. ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

8. ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

9. �ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ 

10. ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�៨
�ត្យ�មាស់ទ�៣ផ្ទៃនការពុរបៀ�� ៖ ពុរបៀ��២៩អាទិត្យយបៀ�ើង

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣២

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�



41��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ�� បៀលើ�ទ�៨

លទីធ�លពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

ពុិនិត្យយបៀអ�ូ (លទធ�លពុិនិត្យយសូ់ម្ព�ិទបៀ�ទ�ពុ័រទ�១៤)

�ូម្ពឈាម្ពពុិនិត្យយរ�បៀម្ពបៀរា�ស្ថាើ យ។ (��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយបៀ�ទ�ពុ័រទ�៨)

ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលម្ពិនទាំន់ទទួលការ�ូម្ពឈាម្ពបៀ�ើ �បៀត្យស់ា បៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ព��ភិទB (HbsAg) បៀត្យស់ា បៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ព��ភិទB(HbeAg)
កាលពុ��ត្យ�មាស់ទ�១ សូ់ម្ពទទួលការពុិនិត្យយ�បៀលើ�បៀន� កាលវភិា�ពុិនិត្យយសូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�២។ (លទធ�លពុិនិត្យយ�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�ពុ័រទ�៨)

ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលម្ពិនទាំន់ទទួលការ�ូម្ពឈាម្ពបៀ�ើ �បៀត្យស់ា បៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍ឬមានហានិភិ័យខពស់់�ុ�ងការឆឹ្មងម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍ អា�បៀ�ើ �ការពុិនិ
ត្យយរ�បៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់ន៍�បៀលើ�បៀន�។

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�29~32
ខែស់ី�ម្ពិនសូ់វ�ជួួញ ����ចាំ�់បៀ�ាើម្ពដ្ឋុ� �ត្យ��ខែភំិ�អា�បៀ�ើ��ន �ល�រ�ស់់�ភិ៌កាន់ខែត្យខឹា�ង។

ផ្ទៃដ្ឋបៀជួើងរ�ស់់ទាំរ�កាន់ខែត្យមាន�មឹា�ង បៀ�បៀពុលខឹ�អា�នះងផ្ទៃវាទាំត្យ់បៀ��រ�ស់់អំ�មាៅ យ។

បៀ��ពុ�បៀន�ទាំរ�ភា�បៀ��ើន�ឺ�ាល�ន�ំ �រទិស់ម្ព�ខាងបៀ�កាម្ពបៀហ៍ើយ។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈ ំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ខែណ��អ�ពុ�ការពុិនិត្យយបៀអ�ូ�ុ�ងអ��ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��(ទ�ពុ័រទ�១៥)

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស់ញ្ហាា អាការៈខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �របៀពុទយជា��ៃ ន់

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

សូ់ម្ព��់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុបៀ�បៀពុលខែដ្ឋលជួិ�រ�យនា

ការជាវបៀ�អ�ស់ុវត្យា ិភាពុ�ុ�ងរ�យនាស់�មា�់ទាំរ�

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�៨

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

2.  ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  
ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

3.  របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុ
លពុរបៀ��

4.  ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

5. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

6. ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

7. ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

8. �ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

9. ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�៩
�ត្យ�មាស់ទ�៣ផ្ទៃនការពុរបៀ�� ៖ ពុរបៀ��២៩អាទិត្យយបៀ�ើង

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៤

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�



43��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ�� បៀលើ�ទ�៩

លទីធ�លពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

បៀត្យើអំ��នពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀហ៍ើយឬបៀ�?(លទធ�លរ�យការណ៍ពុិនិត្យយ�ិត្យបៀ�ទ�ពុ័រទ�១៤)

បៀត្យើអំ��នទទួលការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយរ�បៀម្ពបៀរា�បៀអដ្ឋស់៍ស់�មា�់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀដាយម្ពិន�ិត្យផ្ទៃ�ឹបៀហ៍ើយឬបៀ�?��ស់ិនបៀ�ើម្ពិនទាំន់បៀទអា�ទ
ទួលការពុិនិត្យយបៀដាយម្ពិន�ិត្យផ្ទៃ�ឹ។

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

សៀ��បាាហ៍៍ទី�៣៤
ទាំរ�ផ្ទៃដ្ឋបៀជួើងកាន់ខែត្យមាន�មឹា�ង បៀហ៍ើយបៀពុលខឹ�អា�នះងផ្ទៃវាទាំត្យ់បៀ��រ�ស់់អំ�មាា �់ បៀ��ពុ�បៀន�ទាំរ�ភា�បៀ��ើ

ន�ឺ�នខែ�រ�ាលម្ព�ទិស់ខាងបៀ�កាម្ពបៀហ៍ើយ

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈ ំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

�ិ�ច ះម្ពនះង��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាៅ យ

��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

　  �ត្យវូការបៀស់ើ�សួ់រអ�ពុ�ការ��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាៅ យ

　  �នទទួលបៀស់ៀវបៀ�នះងពុត្យ៌មានអ�ពុ�ការ��បៀ�ទះ�បៀដា�មាៅ យ

　　(អា�ខែឆ្ម�បៀ��ុ�ងបៀ�ហ៍ទ�ពុ័រខែ�ំ�ស់ុខភាពុ��ជាពុលរដ្ឋឋ
　　  http://health99.hpa.gov.tw)

ម្ពិន�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

　　�ត្យវូការខែណ��ពុ�បៀម្ពៅទះ�បៀដា��ូន

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�៩

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

2. បៀស់��ា �ខែណ��បៀលើការពុិនិត្យយបៀម្ពបៀរា�GBSបៀលើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

3. ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

4.  របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

5. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

6. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

7.ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

8.ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

9.ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

10.�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

11.ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

12.ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�១០
�ត្យ�មាស់ទ�៣ផ្ទៃនការពុរបៀ�� ៖ ពុរបៀ��២៩អាទិត្យយបៀ�ើង

　ខែណ��បៀអាយបៀ�ើ �បៀ�ស់�ា ហ៍៍ទ�៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៦

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�
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លទីធ�លពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

បៀ�ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៣៥ដ្ឋល់៣៧អា�បៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយរ�បៀម្ពើលបៀម្ពបៀរា�GBStបៀលើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��។(លទធ�លពុិនិត្យយ�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�ពុ័រទ�៨)

បៀត្យើអំ�យល់អ�ពុ�បៀ�គាំ�ថំា�់ផ្ទៃនបៀម្ពបៀរា��ុ�ងបៀ��បៀវៀនបៀ�បៀលើទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�នះងបៀ�ើត្យនិងវ�ិ��ងាក ខែដ្ឋរឬបៀទ?

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�33-36
ទម្ពងន់រ�ស់់ទាំរ�នះងលូត្យលាស់់បៀ�ើងខឹា�ងជាង�ម្ពពស់់ បៀរាម្ពបៀ�បៀលើខួ �ន�៏ចាំ�់បៀ�ៅើម្ពកាត្យ់�នា យ �ល�ការដ្ឋ�

ដ្ឋបៀងា ើម្ពនះង��ពុ័នធ រំលាយអាហាររ�ស់់ទាំរ�កាន់ខែត្យរ ���បៀ�ម្ពើន កាន់ខែត្យលូត្យលាស់់�នលែ ជាងម្ពុន។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈ ំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

បៀស់��ា �ខែណ��បៀលើការពុិនិត្យយបៀម្ពបៀរា�GBSបៀលើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�១០

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

2. បៀស់��ា �ខែណ��បៀលើការពុិនិត្យយបៀម្ពបៀរា�GBSបៀលើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

3. ការ�ងាក រការបៀ�ើត្យម្ពុនខែខ  ការពុរបៀ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់់

4.  របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

5. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

6. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

7.ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

8.ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

9.ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

10.�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

11.ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

12.ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�១១
�ត្យ�មាស់ទ�៣ផ្ទៃនការពុរបៀ�� ៖ ពុរបៀ��២៩អាទិត្យយបៀ�ើង

　ខែណ��ឲ្យយបៀ�ើ �បៀ�ស់�ា ហ៍៍ទ�៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣០

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�
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លទីធ�លពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៣៥ដ្ឋល់ស់�ៅ ហ៍៍ទ�៣៧ ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��អា�បៀ�ើ �ការពុិនិត្យយបៀម្ពបៀរា�បៀ�ត្តាstreptococcus  (លទធ�លពុិនិត្យយសូ់ម្ព�ិទបៀ�ទ�ពុ័រទ�៨)

បៀត្យើអំ�យល់អ�ពុ�ការ�ងាក រជួ�ងឺរលា�បៀ��បៀវៀនស់�មា�់ទាំរ�បៀទើ�បៀ�ើត្យ�ម�បៀទ?

បៀត្យើអំ�បៀ�ត្យៀម្ពបៀហ៍ើយឬបៀ���បៀ��ការស់�មាល?

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�៣៧ ស់�់�ាលរ�ស់់ទាំរ��ឺ�នដ្ឋុ�បៀ��ើន �����៏�នខែវង ខែស់ី��៏កាន់ខែត្យ�នភឹិឺថឹា។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈ ំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

បៀស់��ា �ខែណ��បៀលើការពុិនិត្យយបៀម្ពបៀរា�GBSបៀលើស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

បៀរៀ���នះងដ្ឋះងអ�ពុ�ការឈឺ�ុ�ងបៀពុលស់�មាល

ម្ពនៃ �របៀពុទយស់�មា�់មាត្តានិងទាំរ�

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�១១

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)



48

12

ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ��ពុ័រទ�៦១)

2. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

3. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

4. អការ:បៀ�គាំ�ថំា�់ខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �បៀពុទយជា��ៃ ន់

5. ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

6. ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

7. ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

8. �ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

9. ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

10. ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

11. បៀ�ត្យៀម្ពពុ�ការស់�មាល

12. ម្ពនៃ �បៀពុទយស់�មា�់មាត្តានះងទាំរ�

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�១២
�ទ�មាស់ទ�៣ផ្ទៃនការពុរបៀ�� ៖ ពុរបៀ��២៩អាទិត្យយបៀ�ើង

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៨

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�
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លទីធ�លពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

អំ�យល់ដ្ឋះងអ�ពុ�វ�ិិ�ងាក រជួ�ងឺរលា�បៀ��បៀវៀនដ្ឋល់ទាំរ�បៀទើ�បៀ�ើត្យ�ម�បៀហ៍ើយឬបៀ�?

បៀត្យើអំ�បៀ�ត្យៀម្ពនះងស់�មាលបៀហ៍ើយឬបៀ�?

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�៣៧ដូល់៤០ ខែស់ី��នភឹិឺថឹា ឆ្មែ ះងមា�មួ្ពន ផ្ទៃដ្ឋបៀជួើង�មាម្ពបៀជួើង �����ឺ�នដ្ឋុ�រ�ួជាបៀ�ស់�។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈ ំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

បៀរៀ���នះងដ្ឋះងអ�ពុ�ការឈឺ�ុ�ងបៀពុលស់�មាល

ម្ពនៃ �របៀពុទយស់�មា�់មាត្តានិងទាំរ�

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�១២

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

2. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

3. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

4. អការ:បៀ�គាំ�ថំា�់ខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �បៀពុទយជា��ៃ ន់

5. ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

6. ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

7. ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

8. ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

9. ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

10. ពុិនិត្យយស់ុខភាពុទាំរ�បៀទើ�បៀ�ើត្យ

11. �ិ�ច ះម្ពបៀដាយ��បៀ�ទះ�បៀដា�មាៅ យ

12. ���់��ងស់ុខភាពុបៀ�កាយស់�មាល

13. ម្ពនៃ �បៀពុទយស់�មា�់មាត្តានះងទាំរ�

14. ការបៀម្ពើលខែ�បៀ��ៃ�

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�១៣
�ទ�មាស់ទ�៣ផ្ទៃនការពុរបៀ�� ៖ ពុរបៀ��២៩អាទិត្យយបៀ�ើង

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�៣៩

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�
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លទីធ�លពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

បៀ�បៀពុលស់�មាលសូ់ម្ព�ុ�បៀភឹិ�យ�បៀស់ៀវបៀ�ត្តាម្ពដានស់ុខភាពុ�ុ�ងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��នះង「��ដាស់ត្តាម្ពដានអ�ពុ�ជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ពBម្ពុនស់�មាល」
រ�ស់់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលបៀ�ញពុ�ស្ថាា �័ន���់��ងជួ�ងឺ

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�៣៧ដូល់ទី�៤០ ខែស់ី��នភឹិឺថឹា ឆ្មែ ះង�នរងឹមា� ផ្ទៃដ្ឋបៀជួើង �មាម្ពផ្ទៃដ្ឋបៀជួើង �����នដ្ឋុ�លូត្យលាស់់រ�ួ។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈ ំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

បៀរៀ���នះងដ្ឋះងអ�ពុ�ការឈឺ�ុ�ងបៀពុលស់�មាល

ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

បៀពុលជួិ�ឡាន�ួរខែត្យដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

ការ���់��ងស់ុខភាពុបៀ�កាយបៀពុលស់�មាល

�ិ�ច ះម្ពនះង��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាៅ យ

��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

　  �ត្យវូការបៀស់ើ�សួ់រអ�ពុ�ការ��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាៅ យ

　  �នទទួលបៀស់ៀវបៀ�នះងពុត្យ៌មានអ�ពុ�ការ��បៀ�ទះ�បៀដា�មាៅ យ

　　(អា�ខែឆ្ម�បៀ��ុ�ងបៀ�ហ៍ទ�ពុ័រខែ�ំ�ស់ុខភាពុ��ជាពុលរដ្ឋឋ
　　  http://health99.hpa.gov.tw)

ម្ពិន�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

　  �ត្យវូការខែណ��ពុ�បៀម្ពៅទះ�បៀដា��ូន

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�១៣

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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ខំ�ំបានអានពត្ន៌មានការៈដណ៌នាំអ�់រៈំ�ុខភាពរៈួចសៀហ៍ើយ �ូមួគូ�ស្រ្តីគ��ក្នុុ�ង　  ។

1. ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ��ពុ័រទ�៦១)

2. ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

3. ការឆឹ្មងបៀម្ពបៀរា�និង�លវ�ិ����ុងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��

4. អការ:បៀ�គាំ�ថំា�់ខែដ្ឋល�ត្យវូបៀ�ម្ពនៃ �បៀពុទយជា��ៃ ន់

5. ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

6. ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

7. ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

8. ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

9. ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

10. ពុិនិត្យយស់ុខភាពុទាំរ�បៀទើ�បៀ�ើត្យ

11. �ិ�ច ះម្ពបៀដាយ��បៀ�ទះ�បៀដា�មាៅ យ

12. ���់��ងស់ុខភាពុបៀ�កាយស់�មាល

13. ម្ពនៃ �បៀពុទយស់�មា�់មាត្តានះងទាំរ�

14. ការបៀម្ពើលខែ�បៀ��ៃ�

 ដទីមូុួដមុួស្រ្តីត្នអារៈមួើណ៌៍៖ 
（  ខែទម្ពាូ ខែម្ពា�ត្យអារម្ពមណ៍ (ស់មាគ ល់៖ ��ស់ិនបៀ�ើស់�នួរទាំ �ងពុ�រខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើត្យមានបៀ�ើងបៀលើរ�ូអំ� សូ់ម្ពខែណ��អំ�យ៉ាា ងខឹា�ងបៀអាយ���់ដ្ឋល់អំ��ៃ�រ�ស់់អំ�ឬខែស់ើ ងរ�ជួ�នួយ

ពុ���បូៀពុទយ។)

1.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន� បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ម្ពិនស់�ាយ�ិត្យា  �ស់��់�ស់បៀ�នឬមានអារម្ពមណ៍រំខានបៀដាយ�ិត្យថាគាំម នស់ងឹះម្ពបៀ�បៀពុលអ

��ត្យខែដ្ឋរឬបៀទ?　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

2.  មួ្ពយខែខ�នឹងម្ព�បៀន�បៀត្យើឧស់ាហ៍៍មានអារម្ពមណ៍ថាគាំម ន��ណូល�ិត្យាបៀលើបៀរឿងរាា វឬវតុ្យ��� ឬគាំម នអារម្ពមណ៍រ ��រាយបៀ�បៀពុលបៀ�ើ �ការងារខែដ្ឋរឬបៀទ?

　　　□��ចាំស់　　　□��អត្យ់បៀទ

 សាានភាពសៀស្រ្តី�ះថ្នាាក្នុ់ព�ការៈជំក្នុ់បារៈី

1. បៀត្យើខំ� �មានជួ�់�រ �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　អត្យ់បៀទ

2. បៀ����ុងបៀពុលមួ្ពយអាទិត្យយបៀន� បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលខំ� �បៀ��ៃ� បៀត្យើមានអំ�ដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យជួ�់�រ �បៀ�ម្ពុខខំ� �ឬអត្យ់?

　　����មាន(សូ់ម្ពអានទ�ពុ័រទ�៦១ រ�ួសូ់ម្ពបៀអាយអំ��ៃ�ផ្ទាា �់ការជួ�់�រ �)　　　口អត្យ់បៀទ 

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដដូលស្រ្តីត្នូវពិនិត្នយសៀ�យខើ�នឯងសៀលើក្នុទី�១៤
�ត្យ�មាស់ទ�៣ផ្ទៃនការពុរបៀ�� ៖ ពុរបៀ��២៩អាទិត្យយបៀ�ើង

　ខែណ��៖ ស់�ា ហ៍៍ទ�៤០

អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម �/�ិលានុ�ីដ្ឋឋ យិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃ បៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ��ៃ�
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លទីធ�លពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល

ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

�ណាំំជាពិសៀ��ព��ុគគលិក្នុ�ុខា�ិបាល

បៀ�បៀពុលស់�មាលសូ់ម្ព�ុ�បៀភឹិ�យ�បៀស់ៀវបៀ�ត្តាម្ពដានស់ុខភាពុ�ុ�ងបៀពុលមានផ្ទៃ�ៃបៀ��នះង「��ដាស់ត្តាម្ពដានអ�ពុ�ជួ�ងឺបៀ�ឹើម្ពBម្ពុនស់�មាល」
រ�ស់់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលបៀ�ញពុ�ស្ថាា �័ន���់��ងជួ�ងឺ

សាាល់អំព�ការៈលូត្នលា�់រៈ��់ទាំរៈក្នុ

�បាាហ៍៍ទី�៤០
ទាំរ��ន��ជាងម្ពុន �របិៀវណបៀ��ុ�ងស់ីូ នកាន់ខែត្យតូ្យ�បៀ�ៗ ការ�បៀ�ម្ពើ�រ�ស់់ទាំរ��៏កាន់ខែត្យ�ុ��យ �ាលរ

�ស់់ទាំរ��៏�ងើ ិល�ុ�ម្ព�ខាងបៀ�កាម្ព ជួងគង់�ឺបៀ�ៀ�ជា�់នះង��ម្ពុ� បៀ�ឹ��បៀ�ៀ�ជា�់នះងដ្ឋងខួ �ន។

សៀ�ចក្នុី�អ�់រៈ ំ�ុខភាពនិងស្រ្តី�ការៈដណ៌នាំ

ពុត្យ៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្ទាា �់�រ �(ទ�ពុ័រទ�៦១)

របៀ�ៀ�បៀដា��ស្ថាយបៀ�បៀពុលម្ពិន�សួ់លខួ �ន�ុ�ង���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ការ���់��ងទម្ពងន់និងរ��អាហារ���ុងបៀពុលពុរបៀ��

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទះ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាល

ការបៀ�ើ �ល�ហាត្យ់��ណម្ពុនស់�មាល

ការ��ងុបៀ��ៀ�វតុ្យ�បៀ��ើ��ស់់ម្ពុនស់�មាល

បៀរៀ���នះងដ្ឋះងអ�ពុ�ការឈឺ�ុ�ងបៀពុលស់�មាល

ស្ថាគ ល់ពុ�របៀ�ៀ���សូ់ត្យ

ការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា ពុិនិត្យយបៀលើទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ

�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ

ការ���់��ងស់ុខភាពុបៀ�កាយបៀពុលស់�មាល

វ�ិ�ពុនោ��បៀណើត្យ

បៀពុលបៀ�ើ �ដ្ឋ�បៀណើរត្តាម្ពឡានសូ់ម្ពដា�់ខែខស��វាា ត្យ់ស់ុវត្យា ិភាពុ

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអំ�ពុិនិត្យយ៖ ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់៖

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　   ខែខ　　   ផ្ទៃ�ង　　  ��ពុ័នធ ខែ�ទាំ�ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ�� 0800-870-870

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យ
ជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ �ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅ
ល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់
ផ្ទៃត្យវាា ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

※ ស់�មា�់��ការអ�់រំស់ុខភាពុនិងបៀស់��ៅ �
ខែណ��សូ់ម្ពបៀស់គ នQR code បៀ�ខាងស្ថាៅ �

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀលើក្នុទី�១៤

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យូវ�ន�ត់្យ�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　　　 ខែខ　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　 (ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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4
អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម�/�ិលានុ�ីដ្ឋឋយិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

�រាងពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល ស្រ្តី�ការៈស្រ្តីត្នូវយក្នុចិត្នីទីុក្នុ�ក្នុ់ឬមួិនស្រ្តី�ស្រ្តីក្នុត្ន�៖

ទម្ពងន់ (kg) ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

ស់មាព �ឈាម្ព (mmHg)

ស់បៀមឹ្ពងបៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់ទាំរ� 
(ដ្ឋង/�ទ�)

ទ�ត្តា�ង�ភិ៌

ជាត្យិស់ក រ�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

��ូបៀត្យអុ�ន�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

អាការៈបៀហ៍ើម្ព

ស់ផ្ទៃស់ឈាម្ពខែវានបៀ�ើងបៀ�ា ង

ម្ពនៃ �រពិុនិត្យយ：

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ 
�ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់ផ្ទៃត្យវាា
ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុនិិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　　　ខែខ　　　　ផ្ទៃ�ង　　　　

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀ�េងៗ

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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4
អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម�/�ិលានុ�ីដ្ឋឋយិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀ�សងៗ

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

�រាងពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល ស្រ្តី�ការៈស្រ្តីត្នូវយក្នុចិត្នីទីុក្នុ�ក្នុ់ឬមួិនស្រ្តី�ស្រ្តីក្នុត្ន�៖

ទម្ពងន់ (kg) ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

ស់មាព �ឈាម្ព (mmHg)

ស់បៀមឹ្ពងបៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់ទាំរ� 
(ដ្ឋង/�ទ�)

ទ�ត្តា�ង�ភិ៌

ជាត្យិស់ក រ�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

��ូបៀត្យអុ�ន�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

អាការៈបៀហ៍ើម្ព

ស់ផ្ទៃស់ឈាម្ពខែវានបៀ�ើងបៀ�ា ង

ម្ពនៃ �រពិុនិត្យយ：

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ 
�ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់ផ្ទៃត្យវាា
ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុនិិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　　　ខែខ　　　　ផ្ទៃ�ង　　　　

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀ�េងៗ

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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4
អំ�មានស់�នួរឬការ�ញ្ហាា អើ �ខឹ��ង់សួ់រដ្ឋល់��ួបៀពុទយ/ឆ្មម�/�ិលានុ�ីដ្ឋឋយិកាស់�មា�់ការពុិនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀន�(ឧទាំហ៍រណ៍៖ 

រ��អាហារ ការហាត្យ់��ណ របៀ�ៀ�រស់់បៀ� �រ � បៀ��ឿង�ស់វងឹ អាហាaរ���ាន) សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាបៀ�ទ�បៀន�៖

※�សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវខែត្យ��បៀពុញ��ណុ�ខាងបៀ�កាម្ពនិង��ណត្យ់�ត្តាពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋល�ត្យូវពុិនិត្យយបៀដាយខួ �នឯងឲ្យយ�ន
បៀពុញបៀលញម្ពុននះងទទួលការពិុនិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��ម្ពុនស់�មាល។

អ��ត្យអំ�មាា �់សូ់ម្ព�ត្យ់�ត្តាទុ�នូវ��ការខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នថាមាន៖　 　 ធឹា�់ឈាម្ព　　  �ឈឺបៀ��

　�ឈឺ�ាលធឹា�់ឈាម្ព　口�រមូ្ពល��បៀពុើ　□�អាការៈខែដ្ឋលដ្ឋះងខួ �នដ្ឋផ្ទៃទបៀទៀត្យ

�រាងពិនិត្នយមួុន�ស្រ្តីមាល ស្រ្តី�ការៈស្រ្តីត្នូវយក្នុចិត្នីទីុក្នុ�ក្នុ់ឬមួិនស្រ្តី�ស្រ្តីក្នុត្ន�៖

ទម្ពងន់ (kg) ម្ពិនមានអើ �ខុស់����ត្យ�

��ណុ�ខែដ្ឋល�ត្យវូការស់បៀងកត្យ ឬមួ្ពយខុស់����ត្យ�

ស់មាព �ឈាម្ព (mmHg)

ស់បៀមឹ្ពងបៀ��ដូ្ឋងរ�ស់់ទាំរ� 
(ដ្ឋង/�ទ�)

ទ�ត្តា�ង�ភិ៌

ជាត្យិស់ក រ�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

��ូបៀត្យអុ�ន�ុ�ងទះ�បៀ�ម្ព

អាការៈបៀហ៍ើម្ព

ស់ផ្ទៃស់ឈាម្ពខែវានបៀ�ើងបៀ�ា ង

ម្ពនៃ �រពិុនិត្យយ：

※�បៀ�ើសិ់នជាមានសំ្ថាម្ពខែដ្ឋលម្ពិនដ្ឋះងមូ្ពលបៀហ៍ត្យុ ឬស់ងស័យជា�រណ�អ�បៀពុើហ៍ះងា�ុ�ង��ួស្ថារ 
�ឺ�ស់�ត្តាម្ព�ា�់�ត្យូវ�ៅល់ដ្ឋ�ណះងបៀន� រ�ួ��បៀពុញត្តារាងវនិិ�េ ័យអ�បៀពុើហ៍ះងារ�ស់់ផ្ទៃត្យវាា
ន់(ត្តារាងTIPVDA)

1.  　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

2.  　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

3.  　　　　　　　　　　　�តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　  �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

4.  　　　　　　　　　　　 �តូ្យវការត្តាម្ពដាន　　 �តូ្យវការ�ំ�រខែ�ំ�

បៀពុលបៀវលាខែដ្ឋលពុនិិត្យយផ្ទៃ�ៃបៀ��បៀលើ�បៀ�កាយ ឆំ្នាំ�　　　　ខែខ　　　　ផ្ទៃ�ង　　　　

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀ�េងៗ

ខាងបៀ�កាម្ពបៀន��ត្យវូ�ន�ត្យ់�ត្តាបៀ�ផ្ទៃ�ង　　　ខែខ　　　ឆំ្ម　　　(ពុរបៀ��ស់�ា ហ៍៍ទ�　　　　　)
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ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយសៀលើសៀ�វាដដូលត្នស្រ្តីមួូវឲ្យយ�ង់ស្រ្តីបាក្នុ់សៀ�យខើ�នឯង

រាយនាមួ រាយនាមួ

ការពុិនិត្យយរ�ជួ�ងឺ បៀដានស់ុីន�ឌូីន�ត្យ�

មាស់ទ�១

ការពុិនិត្យយរ�ជួ�ងឺ បៀដានស់ុីន�ដូ្ឋន�ត្យ�

មាស់ទ�២

ការពុិនិត្យយ��ូម្ពាូស់សូម្ពរ�ស់់ទាំរ� 
(NIPT)

ការបៀចាំ�ទះ�បៀភាឹ�

ស្ថាានភាពុចាំ�់ថាំ ��ងាករ�ែ�មាន់ 
Tdap

ម្ពិនមានចាំ�់ថំា��ងាក រ

មានចាំ�់ថំា��ងាក រ  កាល�របិៀ�េទចាំ�់ថំា ��ងាក រ៖　　　　ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ�

��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយបៀលើបៀស់វាខែដ្ឋលត្យ�មូ្ពវឲ្យយ�ង់���់បៀដាយខួ �នឯង
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សួ់ស់ា �អ��ត្យអំ�មាា �់ បៀលា��ា ទាំ�ងអស់់គំាំ៖  �ទពុិបៀស្ថា�ន៍��សូ់ត្យខែដ្ឋលមានស់ុវត្យា ិភាពុ ផ្ទាសុ់�ភាពុ 
និងរ ��រាយ�ឺជា�ា �រំពុះងរមួ្ពគំាំរ�ស់់ពួុ�បៀយើង បៀ��ុ�ងយុ�ស់ម្ព័យខែដ្ឋលបៀលើ�ត្យបៀម្ពក ើន«ការ��សូ់ត្យខែដ្ឋលទទួល
ការស្ថាើ �ម្ពន៍»�ុ�ងបៀពុល��ុ��ីនំបៀន� ស់ងឹះម្ពថានះង�ាល់ជូួនអ��ត្យបៀលា��ា អំ�មាា �់បៀអាយ�ូលរមួ្ព�ុ�
ងការស់បៀ�ម្ព�បៀលើការពុោ�លខែដ្ឋលជាសិ់ទធិស់បៀ�ម្ព��ិត្យាផ្ទាៃ ល់ខួ �ន �៏ដូ្ឋ�ជាបៀដ្ឋើម្ពី�ខែស់ើ ងយល់អ�ពុ�ត្យ�មូ្ពវការរ�
ស់់បៀលា�អំ� �ពុម្ពទាំ�ង�ាល់ជូួនបៀស់��ា ����ស្ថាយនិងពុនយល់បៀអាយស់ម្ព�ស់�ត្តាម្ពកាលៈបៀទស់ៈ សូ់ម្ពអ��
ត្យបៀលា��ា អំ�មាា �់និងអំ��ៃ��ាល់ជូួនបៀយើងខំ� �នូវម្ពត្យិបៀយ៉ា�ល់បៀដ្ឋើម្ពី�បៀ�ើ �ជាឯ�ស្ថារបៀយ៉ាង�ុ�ងការបៀម្ពើលខែ�
ទាំ�។ សូ់ម្ពអរ�ុណ!

រៈបាយការៈណ៌៍ស្រ្តី��ូត្ន

រ�យការណ៍��សូ់ត្យរ�ស់　　　　　　　　　　　　　　　និង　　　　　　　　　　　　　　　

បៀន��ឺជា�ភិ៌ទ　　　　　　រ�ស់់បៀយើងខំ� � ផ្ទៃ�ងខែដ្ឋលនះងស់�មាល�ឺ　　　　ផ្ទៃ�ង　　　　ខែខ　　　　ឆំ្នាំ�

បៀឈាម �ស្រ្តីស់ា �ខែដ្ឋលនះងស់�មាល　　　　　　　　　　　　បៀឈាម ���ូបៀពុទយ　　　　　　　　　　　　

ស្ថាា �័នសុ់ខាភិិ�ល រ�យការណ៍��សូ់ត្យ

រាយនាមួជំសៀស្រ្តីមួើ�

I. ក្នុរៈ�មួរៈល

　 ចាំស់　　បៀទ
ខំ� �ស្ថាម្ពុ�ខួ �នម្ពិនមានបៀយ៉ា�ល់ណាមួ្ពយ��បៀ����ការស់�មាលខាងបៀ�កាម្ពបៀ�ើយ បៀគាំរពុត្តាម្ពបៀយ៉ា�ល់ជួ��ញពុ��្
របូៀពុទយទាំ�ង�ស់ងុ
(��សិ់នបៀ�ើ��បៀពុញថា«ចាំស់»សូ់ម្ពរំលងបៀ��ឹខាងបៀ�កាម្ពបៀ�បៀម្ពើល��នុ�ទ�២ ជួបៀ�ម្ពើស់ថំា�ស់ព ះ�។)

1.  ខំ� �ស់ងឹះម្ពថាអា�បៀដ្ឋើរ�នបៀដាយបៀស់រ �បៀ�បៀពុលរង់ចាំ�ស់�មាល។ 　   ចាំស់　　បៀទ

2.  ខំ� �ស់ងឹះម្ពថា���ុងបៀពុលស់�មាលអា�ទទួលទាំនអាហារ។ 　   ចាំស់　　បៀទ

3.  ខំ� �យល់�ពុម្ពចាំ�់មូ្ព�លសុ់�រាមូ្ព�ូលស់ផ្ទៃស់ឈាម្ពខែវានបៀ�បៀពុលស់�មាល។ 　   ចាំស់　　បៀទ

4.  ខំ� �យល់�ពុម្ពថាបៀ�បៀពុលស់�មាលអា�នះងចាំ�់សុ់�រាមូ្ពស់ផ្ទៃស់ឈាម្ពខែវាន។ 　   ចាំស់　　បៀទ

II. ជំមួរៈ��ន�ពក្នុ

　 ចាំស់　　បៀទ
បៀ�បៀពុលស់�មាលម្ពិន���ដ្ឋថា�ត្យូវបៀ��ើ��ស់់ថំា�ស់ព ះ�បៀ��បៀ�ើយ ខំ� �មានស់ិទធិ�ុ�ងការបៀ�ជួើស់បៀ រ �ស់

បៀដាយខួ �នឯង។
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※ស់�គាំល់៖   1.  រ�យការណ៍បៀន�ម្ពិនមាន��ស់ិទធិភាពុ�ួ �វ�ា�់បៀ��បៀទ ��ស់ិនបៀ�ើ�ុ�ងការពុោ�ល�ត្យវូការខែ�ស់�មួ្ពល បៀ�ខែត្យខែណ��ឲ្យយ�ុ�គលិ�ស់ុខា

ភិិ�លបៀ�ើ �ការ���ស្ថាយទ���់ទ�នងរ�ួចាំ�អនុវត្យា បៀដ្ឋើម្ពី����ដ្ឋថាការ��សូ់ត្យ���ពុះត្យាបៀ�បៀដាយស់ុខស់�ោយ។

2.  ត្តារាង��របូៀន��ាល់ជូួនបៀដាយស់មា�ម្ពន៍ឆ្មម�ផ្ទៃត្យវាា ន់ អា�បៀ��ើ��ស់់ជាឯ�ស្ថារបៀយ៉ាងខែត្យ�ាុបៀណាះ � ���់ស្ថាា �័នឬម្ពនៃ �របៀពុទយអា��នា

យឬ�ខែនាម្ពខឹះម្ពស្ថារបៀ�ត្តាម្ពត្យ�រវូការ។

(��ភិពុឯ�ស្ថារ៖ ស់មា�ម្ពន៍ឆ្មម�ផ្ទៃត្យវាា ន់)

ផ្ទៃ�ង　　　　　　ខែខ　　　　　　ឆំ្នាំ�　　　　　　

ហ៍ត្យាបៀលខាអ��ត្យអំ�មាា �់

Ⅲ អំព�ការៈ�ស្រ្តីមាល�មួទាំារៈមា�(ការៈ�ស្រ្តីមាលសៀ�យ�មួើជាត្និ)

　 ចាំស់　　បៀទ
ខំ� �ស្ថាម្ពុ�ខួ �នម្ពិនមានបៀយ៉ា�ល់ណាមួ្ពយ��បៀ����ការទាំ�់ទងនះងការស់�មាលត្តាម្ពទាំើ រមាស់បៀ�ើយបៀគាំរពុត្តាម្ព
បៀយ៉ា�ល់ជួ��ញពុ���ូបៀពុទយទាំ�ង�ស់ងុ
(��សិ់នបៀ�ើ��បៀពុញថា«ចាំស់»សូ់ម្ពរំលងបៀ��ឹខាងបៀ�កាម្ពបៀ�បៀម្ពើល��ណុ�ទ�៤ បៀ�កាយស់�មាល។)

1. ទាំ�់ទងនះង«ការបៀការបៀរាម្ព»ទាំើ រមាស់បៀ�បៀពុលស់�មាល 　   ចាំស់　　បៀទ

2. ទាំ�់ទងនះង«��រាម្ព�ុ�ងការញា�អាហារ»បៀ�បៀពុលស់�មាល 　   ចាំស់　　បៀទ

3. ទាំ�់ទងនះង«ការកាត្យ់ពុ�ង��មាា ត្យ់ទាំើ រមាស់ឬអត្យ់»បៀ�បៀពុលស់�មាល 　   ចាំស់　　បៀទ

4. ទាំ�់ទងនះង«ការចាំ�់សុ់�រាមូ្ពឬអត្យ់»បៀ�បៀពុលស់�មាល 　   ចាំស់　　បៀទ

5. ទាំ�់ទងនះង«ការបៀ��ើថំា �ជួ�នួយ���ា �់ស់ីូ នឬអត្យ់»បៀ�បៀពុលស់�មាល 　   ចាំស់　　បៀទ

6. ទាំ�់ទងនះង«ឲ្យយស្ថាើ ម្ព���ដ្ឋរ�ុ�ង���ុងបៀពុលស់�មាលឬអត្យ់» 　   ចាំស់　　បៀទ

IV. សៀស្រ្តីកាយ�ស្រ្តីមាល

　 ចាំស់　　បៀទ
ខំ� �ស់ងឹះម្ពថានះងបៀ�ើ �ការ�ា�ខែស់ី�រវាងមាត្តានិងទាំរ�រតឹ្យខែត្យឆ្នាំ�់ រតឹ្យខែត្យលែ  
បៀលើ�ខែលងខែត្យ��ូបៀពុទយម្ពិនអនុញ្ហាា ត្យ។

V. គសៀស្រ្តីមាងសៀមួើលដ�ទាំំរៈវាងមា�និងទាំរៈក្នុ

　 ចាំស់　　បៀទ ខំ� �ស់ងឹះម្ពថានះង��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាា យ។

រ�យការណ៍��សូ់ត្យ
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�ណាំំសៀពលសៀចញព�សៀពទីយ

សៀមាាង�ស្រ្តីមាល 　　　　　　ផ្ទៃ�ង　　　　　　 ខែខ　　　　　　 ឆំ្នាំ�　　　　　　បៀមាា ង　　　　　　�ទ�

ពរៈសៀ�ះ�បាាហ៍៍ទី� 　　　　　　　　　ស់�ា ហ៍៍（　　　　　　ខែខ）

រៈសៀ�ៀ�ស្រ្តី��ូត្ន
　   បៀ�ើត្យត្តាម្ពទាំើ រមាស់　　　បៀ�ើត្យបៀដាយដ្ឋបៀងកៀ�　　　បៀ�ើត្យបៀដាយ�ូម្ព　　　បៀ�ើត្យបៀដាយវ�　　　បៀ�សងៗ

��ណត្យ់�ត្តា��ការពុិបៀស់ស់

សាានភាព�ស្រ្តីមាល

បៀភិទ ��នួន�ភិ៌

ទម្ពងន់ �កាម្ព ��ខែវងដ្ឋងខួ �ន ស់ង់ទ� ខែម្ពា�ត្យ

ទ�ហ៍��ាល ស់ង់ទ� ខែម្ពា�ត្យ

��ណត្យ់�ត្តាស្ថាា នភាពុពុិបៀស់ស់

ទី�ក្នុដនើងស្រ្តី��ូត្ន
�ម្ពទ��ខែនឹង៖

អាស់័យដាឋ ន៖

(សូ់ម្ពអ��ត្យអំ�មាា �់�ត្យូវចាំ�ថាបៀ�ទទួលការពិុភា�ាស់ុខភាពុ�ងណ៎ា!)

បា
នដណ៌

នា
ំរៈួច

វ�ិ�ពុនោ��បៀណើត្យ

ការ�ិ�ច ះម្ព��បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាៅ យ

�ត្យវូទទួលការពុិនិត្យយបៀ�កាយស់�មា�៤បៀ�៦ស់�ៅ ហ៍៍

�ត្យវូទទួលការបៀ�ើ �បៀត្យស់ា បៀកាស់ិកាម្ពហារ ��មាត្យ់ស់ីូ នបៀ�កា
យស់�មាល៣ខែខ

ស្ថាគ ល់ពុ�ជួ�ងឺ��់ទឺ��ិត្យាបៀ�កាយស់�មាលនិងវធិានកា
រការ�រ

�ងាក រ�ុ�ឲ្យយទាំរ�ឆឹ្មង�ែ�មាន់

វធិានការ�ងាក របៀ�គាំ�ថំា�់បៀ�ើត្យបៀ�ើង��បៀ��ទាំរ�និង�ុមារ

�ងាា ត្យ់ឲ្យយបៀ��បៀ��ើ��ស់់កាត្យលាម្ព�

ការអានរមួ្ពគំាំរវាងមាត្តានិង�ុ�ត្យ

��់បៀពុលបៀវលាជាមួ្ពយម្ពនៃ �របៀពុទយនះង��បៀពុញការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ង

ស្រ្តី�កា
រៈ�ណា

ំំសៀ�េងៗ

1.  �ិ�ចការ���ខែត្យមួ្ពយផ្ទៃនធា�រាា �់រងស់ុខភាពុស់�មា�់ទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ ការយិ៉ាល័យ�ុ���ជ �អ�ត្តានុ�ូលដាឋ ន���់�ខែនឹងមាន
ទទួល�ុ�បៀឈាម ���ជ ���បៀណើត្យរ�ស់់ទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ ការយិ៉ាល័យនះងពុិភា�ាស្ថា�សួ់របៀយ៉ា�ល់រ�ស់់ឪពុុ�មាា យរ�ស់់ទាំរ�
ខែដ្ឋលបៀទើ�នះងបៀ�ើត្យថាធា�រាា �់រងនះង�ងភាជ �់ជាមួ្ពយខាងណារ�ួបៀសំ់ើស់ុ�កាត្យធា�រាា �់រងស់ុខភាពុ ��ៃ �់ពុ��ុ�ហ៍ត្យាបៀលខាជា�្
រា�ដ្ឋបៀ�បៀលើ«ទ�ម្ពង់ខែ���ទបៀស់វាឆឹ្មងស្ថាា �័នពុ�ការយិ៉ាល័យអ�ត្តានុ�ូលដាឋ នរាយការណ៍បៀ�កាន់រដ្ឋឋ�លបៀលើ��ម្ពពស់់ស់ុខភាពុ»
រ�ួ រដ្ឋឋ�លបៀលើ��ម្ពពស់់ស់ុខភាពុនិង��បៀពុញស់បៀ�ម្ព�ត្តាម្ព�ា ���ណងបៀដាយឯ�ឯងបៀលើធា�រាា �់រងរ�ស់់ទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ និងជូួ
នដ្ឋ�ណះងបៀ�កាន់អងគភាពុខែដ្ឋល�ត្យវូ�ង់ធា�រាា �់រង �ពុម្ពទាំ�ងបៀ�ៀើកាត្យធា�រាា �់រងស់ុខភាពុបៀ�កាន់អាស់័យដាឋ នខែដ្ឋល�ន��ណ
ត្យ់រ�ួ។ ស់�មា�់ពុត្យ៌មាន�ខែនាម្ពសូ់ម្ព�ូលបៀ�កាន់បៀ�ហ៍ទ�ពុ័ររ�ស់់រដ្ឋឋ�លបៀលើ��ម្ពពស់់ស់ុខភាពុ៖ https://www.nhi.gov.tw

2.  ទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�បៀ�ើត្យ�ម�បៀ��ុ�ងត្យ��ន់ផ្ទៃត្យវាា ន់ �ពុម្ពទាំ�ងមានឯ�ស្ថារសំ្ថា�់បៀ� �ួរខែត្យ�ង់ធា�រាា �់រាងស់ុខភាពុ ត្តា�ងពុ�ផ្ទៃ�ងបៀ�ើត្យ។

ក្នុំណ៌ត់្នស្រ្តី��ស្រ្តីមាល
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�ុ�ងខែ�សងរ�ស់់�រ �មានស្ថារធាត្យុ��ម្ព�បៀលើស់ជាង៧០០០យ៉ាា ង �ុ�ងបៀ��មាន៩៣យ៉ាា ង�ឺជាស្ថារធាតុ្យខែដ្ឋលអា��ណាៅ លឲ្យយ

ម្ពហារ �� នះងមាន�លវ�ិ���បៀ��រាងកាយ។ ��បៀ��ស់ុខភាពុរាងកាយនះង�ណាៅ លឲ្យយមានការខូ�ខាត្យយ៉ាា ង�ងន់�ងរ។

�ុ�ង��នួន២��់អំ�ជួ�់�រ ��ឺ�នមំា�់សឹ្ថា�់បៀដាយស្ថារមូ្ពលបៀហ៍តុ្យជួ�ងឺទាំ�់ទងនះង�រ � ។បៀ���បៀទស់ជាបៀ��ើន ការសឹ្ថា

�់បៀដាយស្ថារ�រ �ជាមូ្ពលបៀហ៍ត្យុដ្ឋ៏��មួ្ពយ ខែ�សង�រ ��ឺ�នម្ពណឌ លពិុបៀស្ថា�ន៏អនៅ រជាតិ្យ（International Agency for Research on 

Cancer, IARC）ជាធាត្យុខែដ្ឋល�ណាៅ លឲ្យយមានម្ពហារ ����ម្ពិត្យបៀលខ១ ការពិុបៀស្ថា��ងាា ញថា�រ �ជាមូ្ពលបៀហ៍ត្យុសឹ្ថា�់ទាំ�់ទងនះងជួ�

ងឺ៦យ៉ាា ង��២ដូ្ឋ�ជាដ្ឋុ���ស់ ទះ�បៀ�ម្ពខែ�ែម្ព ជួ�ងឺ��ពុ័នធ បៀ��ដូ្ឋងស់រផ្ទៃស់ឈាម្ព ��ពុ័នធដ្ឋបៀងា ើម្ព ��ពុ័នធ រលាយអាហារ ជួ�ងឺ��បៀលៀន ។

ល។ បៀហ៍ើយ�៏អា��បៀងក ើនហានិភិ័យរលូត្យ�ូន ទាំរ�ម្ពិន����ត្យ� បៀ�ើត្យម្ពិន���់ខែខ នះងទាំរ�ទម្ពងន់�ស្ថាលបៀពុ�។

�ុ�ង��ួស្ថារមាន�ុ�គ លខែដ្ឋលជួ�់�រ � បៀ��ពុ��ត្យូវទទួល�លវ�ិត្យា ិអ�ពុ� ខែ�សង�រ �បៀហ៍ើយ�ឺបៀ��ត្យូវទទួល�លអា��

�់ជាខឹា�ងអ�ពុ�បៀ�សង�រ �ទះ�ទ�៣បៀទៀត្យ ការពុិបៀស្ថា�ន៍�នបៀ�ើញថា អំ�ជួ�់�រ �បៀទាំ�ម្ពិន�នជួ�់បៀ�ម្ពុខ�ូន�៏បៀដាយ 

ខែត្យខែ�សង�នជា�់បៀ�បៀលើបៀខាអាវ ឡាន បៀហ៍ើយនិងបៀ��ុ�ង�ៃ� ខែ�សង�រ �បៀន��៏អា�បៀ�ើ �ឲ្យយការលូត្យលាស់់��និត្យ�ញ្ហាា រ�ស់់�ុមារមា

នការខើ �ខាត្យ ងាយនះងហឺ៍ត្យ រលា�បៀ�ស្ថាម្ពខួរ នះងម្ពហារ ��ឈាម្ព ហានិភិ័យទាំ�ងអស់់បៀន�នះងបៀ�ើនបៀ�ើង។

ការៈផ្ដាំាច់បារៈីមាន�លលែ�ស្រ្តីមា�់រាងកាយជាខាាំង

ចាំ�់បៀ�ៅើម្ព��ឈ�់ការជួ�់�រ � ស្ថារធាត្យុន���ូទ�ន COនះងខែ�សងបៀ��ង�រ �បៀ��ុ�ងរាងកាយបៀហ៍ើយ �ឺនះងចាំ�់បៀ�ៅើម្ព

បៀដ្ឋញបៀ�ញពុ�រាងកាយ។

សៀ�វាផ្ដាំាច់បារៈីដូ៏�មួប�រៈដ��

ការ��ផឹ្ទាញរ�ស់់�រ ��ឺម្ពិនមាន�ពុ� ខែដ្ឋនបៀទ អំ��ួរខែត្យបៀ��ើ��ស់់បៀស់វា�ម្ពមខែដ្ឋលខែ�ំ�សុ់ខភាពុ��ជាពុលរដ្ឋឋ�ន�ៅល់ឲ្យយអ�

ពុ�ការផ្ទាៅ �់�រ � បៀ�ទូទាំ�ង��បៀទស់មានជួិត្យ៣៥០០ស្ថាខាបៀដ្ឋើម្ពី�ផ្ទាៅ �់�រ �ស់ហ៍ការណ៍ជាមួ្ពយស្ថាា �័នពុោ�លនះងបៀស់វា�ម្ពមផ្ទាៅ �់�

រ �ខែដ្ឋលឥត្យ�ិត្យផ្ទៃ�ឹត្តាម្ពបៀលខទូរស់ពុៃ0800-636363 �ុ�ង��បៀណាម្ពបៀន�បៀស់វា�ម្ពមផ្ទាៅ �់�រ �ត្តាម្ពរយៈទូរស់ពុៃ�ឺ�ៅល់ភាពុងាយ�សួ់លនះ

ងភាពុស់មាង ត្យ់ដ្ឋល់�ុ�គលខែដ្ឋល�ង់ផ្ទាៅ �់�រ �យ៉ាា ងលែ  ទាំ �ងបៀស់វា�ម្ពម�ួ �វ�ិត្យានះង�ញ្ហាា ខែដ្ឋល�ង់ផ្ទាៅ �់�រ ��ឺអា�ជួួយអំ�ផ្ទាៃ ល់�ន 

ម្ពិនថាអំ�បៀ�ទ��ខែនឹងណាបៀស់វា�ម្ពមផ្ទាៅ �់�រ ��ឺបៀ�ជួួយអំ��នទាំ�ងអស់់ នះងបៀ�ជួិត្យអំ����់ទ��ខែនឹង។

២០នាទី� �ងាើ �់បៀ��ដូ្ឋងនះងស់មាព �ឈាម្ព�ត្យ��់ម្ព�
�ម្ពមត្តាវញិ

�បាាហ៍៍ទី�២ដូល់ទី�១២ ឈាម្ពបៀដ្ឋើរបៀ��ុ�ងខួ �ននះងទទួល�នការកាន់ខែត្យលែ

៨សៀមាាង
ស្ថារធាត្យុន��ូទ�នបៀ��ុ�ងឈាម្ពនះង�ុ� 
កាត្យ់�នាយ��់�ណាៅ ល អុ�ស់ុ�ខែស់ននះង�ត្យ�
�់ម្ព���នួន�ម្ពមត្តាវញិ

ដខទី�៣ដូល់ទី�៩ កាត្យ់�នាយការ�ែ� ហ៍ឺត្យ �ញ្ហាា ដ្ឋ�ដ្ឋបៀងា ើម្ព 
��ពុ័នធសួ់ត្យនះងបៀ�ើនបៀ�ើង១០%

២៤សៀមាាង សួ់ត្យនះងចាំ�់បៀ�ៅើម្ព  
ស់មាែ ត្យបៀសឹ់ស់បៀហ៍ើយនះង�បៀម្ពៃ�

១ឆ្នាំាំ អ�ត្តាផ្ទៃនការបៀ�ើត្យជួ�ងឺបៀ��ដូ្ឋង 
�ុ�កាត្យ់�នាយ�ន��់�ណាៅ ល

៤៨សៀមាាង

�ុ�ងខួ �ននះងម្ពិនមានស្ថារធាត្យុន��ូទ�ន ការហ៍ិ
ត្យនិងរស់ជាត្យិនះង�ត្យ��់ម្ព�លែ វញិ សួ់ត្យបៀហ៍ើ
យនះងការដ្ឋ�ដ្ឋបៀងា ើម្ព�៏កឹាយជាងាយ�សួ់លនះ
ង�ម្ពមត្តាវញិ។

១០ឆ្នាំាំ អ�ត្តាបៀ�ើត្យជួ�ងឺម្ពហារ ��សួ់ត្យនះងកាត្យ់�នាយ
��់�ណាៅ ល

១៥ឆ្នាំាំ អ�ត្តាខែដ្ឋលបៀ�ើត្យជួ�ងឺបៀ��ដូ្ឋងបៀស់ម ើនះង�ុ�គលខែដ្ឋ
លម្ពិន�នជួ�់�រ �

សាាល់អំព�គុណ៌វិ�តី្នរៈ��់បារៈី

ស្ថាគ ល់អ�ពុ��ុណវ�ិត្យារ�ស់់�រ �
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國民健康署 41

អំ�មាាយខែដ្ឋលមាន�ុ��បៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទBខែដ្ឋលម្ពិនមាន�បៀ�ចញបៀរា�ស់ញ្ហាា ទាំរ�បៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ�តូ្យវចាំ�់ថាំ ��ងាករត្តាម្ពកាលវិភា���ណត្យ់
ផ្ទៃន�្��់ បៀ�ខែត្យអា���បៀ�បៀដាយទះ�បៀដា�មាាយជា�ម្ពមត្តា។

�រាងកំ្នុណ៌ត់្នស្រ្តី�ពិនិត្នយ�មួ�នជំំងឺរៈលាក្នុសៀ�ើើមួស្រ្តី�សៀ�ទីBរៈ��់ស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

ត្តារាង��ណត្យ់�ត្តាពុិនិត្យយត្តាម្ពដានជួ�ងឺរលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទBរ�ស់់ស្រ្តីស់ា �មានផ្ទៃ�ៃបៀ��

孕婦B型肝炎追蹤檢查紀錄表

國民健康署 41

អនាគត្នអុក្នុមាាក្នុ់ដដូលទីទីួលបានលទីធ�លវិជំ�មានសៀលើការៈសៀ�ះើសៀត្ន�ីសៀមួសៀរាគរៈលាក្នុសៀ�ើើមួស្រ្តី�សៀ�ទីB  �ូមួចងចាំនូវស្រ្តី�ការៈដូូចខាងសៀស្រ្តីកាមួណា៎!

�តូ្យវ��ញា�់យ�ទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�នះងបៀ�ើត្យរ�ួបៀ�ចាំ�់ថាំ ��ងាកររលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB(HBIg)និងវាា�់ស្ថា�ងការ�ររលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទ
B១ដូ្ឋស់ រឹត្យខែត្យបៀលឿនរិត្យខែត្យលែ �ុ�ឲ្យយបៀលើស់ពុ�២៤បៀមាា ង។ �ពុម្ពទាំ�ង�តូ្យវបៀ�ទទួលការពុិនិបៀត្យយបៀ�ើ�បៀត្យស់ារ�បៀម្ពបៀរា�រលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB(HB
sAg)និងអង់ទ��័របៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB(anti-HBs)បៀ�បៀពុលខែដ្ឋលទាំរ�មានអាយុ���់១២ខែខនិង បៀ�កាយពុ�ទាំរ��នចាំ�់វាា�់ស្ថា�
ងការ�របៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ពដូ្ឋស់ទ�៣រ�ួ។

សូ់ម្ព��ួបៀពុទយជួួយបៀ�ើ�ការវាយត្យផ្ទៃម្ពឹ ��ស់ិនបៀ�ើមានហានិភិ័យខពស់់�ុ�ងការឆ្មឹងពុ�មាត្តាបៀ�ទាំរ�(��ហា�់បៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB៣106

IU/mL) សូ់ម្ពជួួយ��ុ�ន�នាបៀ�ទទួលការវាយត្យផ្ទៃម្ពឹនិងទទួលការពុ្យ៉ា�លបៀដាយថាំ ���ឆ្នាំ�ងបៀម្ពបៀរា�ពុ�ស់�ណា�់��ូបៀពុទយជួ��ញខែ�ំ
���ពុ័នធរំលាយអាហារ បៀដ្ឋើម្ពី�កាត្យ់�នាយឲ្យកាស់ឆ្មឹងបៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទBបៀ�កាន់ទាំរ�ខែដ្ឋលបៀទើ�នះងបៀ�ើត្យ។

孕婦B型肝炎追蹤檢查紀錄表

國民健康署 41

ស់�មា�់ស្រ្តីស់ា��ុ��បៀម្ពបៀរា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទBខែដ្ឋលម្ពិនមាន�បៀ�ចញបៀរា�ស់ញ្ហាា ��ស់ិនបៀ�ើម្ពុខងារបៀ�ឹើម្ព�ម្ពមត្តា ត្តាម្ពបៀគាំលការណ៍ ខែណ��ឲ្យយពុិ
និត្យយបៀ�ើងវិញម្ពាងបៀទៀត្យជាបៀរៀងរាល់៦ខែខបៀ�១ឆ្នាំំ � ��ស់ិនបៀ�ើម្ពុខងារបៀ�ឹើម្ពម្ពិន����ត្យ� បៀ��ត្យ�មូ្ពវឲ្យយ��ូបៀពុទយស់បៀ�ម្ព�បៀលើម្ពុខងារបៀ�ឹើម្ព
និងបៀពុលបៀវលាពុិនិត្យយបៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ាស្ថារជា�ម�។

孕婦B型肝炎追蹤檢查紀錄表

國民健康署 41

ថាំ �ពុ្យ៉ា�លជួ�ងឺ រលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB��ុ��ីនំ
រមួ្ពទាំ �ងinterferonនិងថាំ ���ឆ្នាំ�ងបៀម្ពបៀរា�ពុ�រ��បៀភិទ��  ៗ �ឺបៀដ្ឋើម្ពី�កាត្យ់�នាយអ�ត្តាបៀ�ើត្យបៀ�ើងផ្ទៃនការ��ិនបៀ�ឹើម្ពនិងម្ពហារ��បៀ�ឹើម្ព។ រដ្ឋឋ�ល
បៀលើ��ម្ពពស់់ស់ុខភាពុ���ពុះត្យានូវ« �បៀ�មាងពុ�ងះ ងធា�រាា�រងស់ុខភាពុបៀលើការពុ្យ៉ា�លជួ�ងះ រលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB និងC ស់�មា�់ពុលរដ្ឋឋ» 
សូ់ម្ពស្រ្តីស់ា�ខែដ្ឋលមាន�ញ្ហាារលា�បៀ�ឹើម្ពរាា �ផ្ទៃរ ខែស់ើងរ�ការពុ្យ៉ា�លបៀដាយធា�រាា�រងឲ្យយស់�ម្ពម។ រដ្ឋឋ�លបៀលើ��ម្ពពស់់ស់ុខភាពុបៀយ៉ាងត្តាម្ព «�ម្ព្
បៀរាងខែ�ខែ��ស្ថាានភាពុ�ង់���់ស់ុខាភិិ�លផ្ទៃនធា�រាា�រងស់ុខភាពុពុលរដ្ឋឋបៀលើការពុ្យ៉ា�លអំ��ុ��ជួ�ងះ រលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB ខែដ្ឋលម្ពិ
នមាន�បៀ�ចញបៀរា�ស់ញ្ហាា និងអំ�ឆ្មឹងបៀម្ពបៀរា�រលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទC» បៀដាយ�ាល់ជូួនការបៀម្ពើលខែ����់��ងត្តាម្ពដានបៀរៀងរាល់៦ខែខម្ពាង  ទាំ
�់ទងនះងការ��ណត្យ់ការ�ង់���់បៀលើថាំ �រ�ស់់អំ�ទទួលការពុ្យ៉ា�លនិងម្ពនៃ�របៀពុទយខែដ្ឋលត្យ�មូ្ពវឲ្យយណាត្យ់ជួួ�ទុ�ជាម្ពុន  សូ់ម្ពអានបៀ�ហ៍
ទ�ពុ័ររដ្ឋឋ�លធា�រាា�់រង�ណាៅល http:// www.nhi.gov.tw

បៀឈាម � ផ្ទៃ�ងខែខឆំ្នាំ���បៀណើត្យ បៀលខអត្យាស់ញ្ហាា ណ�័ណះ

កាល�របិៀ�េទ
ការពុិនិត្យយម្ពុនស់�មាល ការពុិនិត្យយត្តាម្ពដានបៀ�កាយស់�មាល

លទធ�ល

បៀត្យស់ាបៀម្ពបៀរា�រលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB (HBsAg) 
(-អវិជួជមាន; +វិជួជមាន)

បៀអ�ូស្ថាស្រ្តីស់ា បៀ�ឹើម្ព��មាា ត្យ់(សូ់ម្ពខែណ��បៀអាយ��បៀពុញ
ថាមានជួ�ងឺ��ិនបៀ�ឹើម្ពឬពុត្យ៌មានបៀ�សងៗខែដ្ឋរឬបៀទ)

បៀត្យស់ាបៀម្ពបៀរា�រលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទB (HBsAg)  
(-អវិជួជមាន; +វិជួជមាន)

រាយ�ម្ព��
ការពុិនិត្យយ

AST (GOT)

ALT (GPT)

ម្ពនៃ �របៀពុទយពុិនិត្យយ

ពុិនិត្យយ��ពុ័នធ បៀ�ឹើម្ព

បៀ�សងៗ

1.  សូ់ម្ពម្ពនៃ�របៀពុទយខែដ្ឋលពុិនិត្យយ�រណ��ុ�គលបៀផ្ទាាត្យបៀលើការបៀ�ើ�បៀត្យស់ាបៀម្ពបៀរា�រលា�បៀ�ឹើម្ព��បៀភិទBស់�មា�់ស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ��ខែដ្ឋលមានលទធ�លវិជួជ
មាន ��បៀពុញនូវត្តារាងខាងបៀលើ រ�ួបៀ�ើ�ការអ�់រំស់ុខភាពុថា�តូ្យវបៀ�ើ�ការពុិនិត្យយត្តាម្ពដានបៀ�កាយស់�មាលជា��ចាំ�។

2.  ��ការពុិនិត្យយអា�ស់័យបៀលើការវាយត្យ�ផ្ទៃលនិង��ណត្យ់បៀដាយ��ូបៀពុទយជួ��ញ។

ផ្ទៃ�ង

ខែខ

ឆំ្នាំ�

ផ្ទៃ�ង

ខែខ

ឆំ្នាំ�

ផ្ទៃ�ង

ខែខ

ឆំ្នាំ�

ផ្ទៃ�ង

ខែខ

ឆំ្នាំ�

ផ្ទៃ�ង

ខែខ

ឆំ្នាំ�
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��ណងបៀជួើងបៀស់ៀវបៀ�៖ បៀស់ៀវបៀ�ស់ុខភាពុស្រ្តីស់ា�មានផ្ទៃ�ៃបៀ��
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