រពះរជណចរកកមពុជ
ជតិ សសន រពះមហកសរត

3

រកសួ ងសុ ខភប
ិ ល

េសៀវេភបណុត ះបណ
ត លសតព
ី ី

របព័ នឋព័ត៌ម នសុខភិ ប ល
បŃą ីកត់Ū″ សŪមង់តួេលខŪបČំៃថĞ រģយŁរណ៍ŪបČំែខ
ំ ០១៣
ែខធនូ ឆន២

អារមភកថា

មគ្គុទេសន៍ណែនាំ

សម្រាប់ការបែុ ្ ុះបណ្ត
្ លម្រគ្ូបទគគលស្ីពី
ម្ររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភិបាល
អារមភកថា

ការរគប់រគង ់ផ្ផែកសុខាភបាលដ
៏លអមួយ
ិ

គជាធនធានដ
៏សំ ខាន់បំផត
ុ ស
ឺ

រាប់ការរតួតពិនិតយ

វាយតម្មលស្ថថនភាពសុខភាពរបស់ររជាជន និងគុណភាពសសវាសុខាភបាលទូ
ទងររសទស។
ំ
សោយស្ថរ
ិ
តតានការផ្លលស់រូ រត និងសធវបច្ច
ើ
ុរបននភាពរបស់

ររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាលសៅសល
ិ
ើការកត់រាសៅថានក់

មូលោានសុខាភបាល
និងសដម
ងការកត់រា និងការររមូលទនន
័ សអាយកាន់ផ្តានសុពលភាព
ើ បពរងឹ
ិ
ី
ិ នយ

ិ
រកសួងសុខាភបាលបានខ
តខំ
សិកាតសវងយល ់សៅសលើគុណសមបតតិ និងគុណវបតត
ល
ិ
ិ
ិ និងសធវការតកសរមួ
ើ
សអាយកាន់តតររសសើរ

និងររកបសោយររសិទ ធភាពខ ពស់។ បច្ចុរបននភាព របស់ររព័នា
ធ នសុខាភបាល
ិ

បានផ្លលស់រូ រព
ត ីការកត់រា និងសធវរបាយការណ
៍ សៅសលើរកោស សៅជាការ ទញយករបាយការណ៍ាម
ើ

រយៈសគហទំពរ័ តដលបានជួយសរមួល ដល ់អនករគប់រគងររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ ន និងពសនលឿនការសផញើរបាយការណ៍
ពីថានក់មូលោានសុខាភបាលមកកាន់
ថានក់កណ្ត
ត ល ក ៏ដូច្ជាមកកាន់ថានក់ជាតផងតដរ។
ិ
ិ
សបសទោះជាការសធវ
បច្ច
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាលសនោះកត
ើ
ើ
ិ
ី
ុរបននភាពរបស់ររព័នព

ការពរងឹងការកត់រាសៅថានក់មូលោាន ពីសររោះររភពទនន
័ តដលសគ
ិ នយ

ក ៏សទៀមទរសអាយាន

សៅថាទនន
័ សដម
ើ ស
ិ នយ

ោះ

គានស្ថរៈសំ
ខាន់ណ្តស់សដម
៍ ។ ទនន
័ សដម
ើ បសធវ
ើ សុរកិត របាយការណ៍សុរកិត។
ឺ
ី របាយការណ
ើ
ិ នយ

ការររមូលផតុំបញ្ជីកត់រាររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាលសនោះសធវ
សឡ
ិ
ើ ើ ងកនុងន័យតក លំអរ និង ស្ថថប

សអាយកាន់ផ្តានភាពច្ាស់លាស់ និងសជឿទុកច្តត
ើ បជួ
ិ និងសដម
ី យ

ពរងឹងដល ់ការរគប់រគងររព័នធ

ព័តា
៌ នសុខាភបាលសអាយកាន់
ផ្តានភាពរាកដររជា និងជាក់លាក់។ ដូសច្ែោះ
ិ
តណ

សហើយមគគុសទសន៍

ំសតីពីការសររើរាស់បញ្ជីកត់រាតផែកររព័នព
ធ ត
័ ៌ានសុខាភបាលសនោះន
ួ កនុងការអនុវតត
ិ
ឹងជាជំនយ

សរាប់រគូបសគគល ក ៏ដូច្ជាអនករគប់រគង រពម

ទងអន
ំ កសររើរាស់ររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាល
ិ

។

ការប្បើ្ាស់បញ្ជីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល

បសចកតីផ្ថែងអំណរគុណ

សសច្កតផ្ថល
ី ងអំ ណរគុណ
រកសួងសុខាភបាលសូ
មវាយតម្មលខ ពស់ច្សំ រោះមន្រនតើ និងថានក់ដក
ឹ
ិ

ំម្នរកសួងសុខា ភបាល
និងម្ដ
ិ

គូមនតមនសុ
ខាភបាលតដលបានផត
ល ់ការគ ំរទ និងមគគុសទសភាពកនុងការដក
ឹ
ិ
ិ
ការសរៀបច្ំពរងឹងររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាលកមព
ិ
ុ ជា

ំ

នឹងកំពង
ុ បនតដសំ ណើរ

សោយសរៀបច្ំច្ងរកងសសៀវសៅមគគុសទសន៍ផ្ណ

ំ

សរាប់ការបណ
ត លសតីពីការសររើរាស់បញ្ជីកត់រាតផែក ររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាលសនោះ
សដម
ើ បី
ិ
ុ ត ោះបណ្ត
ិ
តរមង ់ទសការគរកន
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាល
ិ
ិ
ើការពរងឹង គុណភាពររព័នព
ិ
ុងវស័យសុខាភបាលសល

សរាប់

ិ យសុខាភបាល។
អំ ឡុងសពលខាងមុខ និងសដម
រាស់ជាអទ ិ ភាពសរាប់ច្កខុវស័
សសៀវសៅសនោះអាច្
ើ បសររើ
ី
ិ
សកតសច្ញជារូ
បរាងបាន សោយាន
ើ

ការខតខំ
ររឹងតររងយ៉ាងសកមមរបស់រកុមការគរ ាមរយៈការ
ិ

ររជុំពិភាកាសិកាខស្ថលាពិសរគោះសយបល ់ផ្ដលបានរររពឹតសត ៅសោយានការច្ូលរួមយ៉ាងសកមម និង
ផតល ់សយបល ់ដ ៏ានតម្មលពី៖
មន្រនតើ

យកោានតផនការ និ ងព័តា
៌ នសុខាភិបាល
o

សលាកសវជជ. ឡូ វាស

គរី ី

o

សលាកស្សើសវជជ. សខាល សខមរារ ី

o

សលាក បុត ស្ថសបន

o

សលាកសវជជ. ាស វណណ ថន

o

សលាកសវជជ. យក់ ារារទ
ិ ធ

o

សលាក សសក សុខណ្ត

ររធាន

យកោានតផនការ និងររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ ន

សុខាភបាល
រកសួងសុខាភបាល
ិ
ិ

ររធានការយល
ិ
័យព័តា
៌ នសុខាភបាល
ិ

អនុររធានការយល
ិ
័យព័តា
៌ នសុខាភបាល
ិ
មន្រនតើ តផែកព័តា
៌ នសុខាភបាល
ិ
មន្រនតើ តផែកព័តា
៌ នសុខាភបាល
ិ
មន្រនតើ តផែកព័តា
៌ នសុខាភបាល
ិ

ិ បគ
មន្រនតើកមមវធ
ា រការច្មលងសមសរាគសអដស៍ពីាតយសៅកូន
ី
o

o

o

សលាកស្សើសវជជ. ទង ់ រោាវ ី

សលាកស្សើសវជជ. ទួន សុវណ្ត
ណ
សលាកស្សើសវជជ. គម
ឹ រត

យកមជឈមណឌលគ ំររសុខភាពាា

និង ទរក

ិ ការបគ
អនុររធានកមមវធ
ា រការច្មលងសមសរាគ
ី
សអដស៍ពីាតយសៅកូន

ិ ការបគ
កមមវធ
ា រការច្មលងសមសរាគសអដស៍ពី
ី
ាតយសៅកូន

ការប្បើ្ាស់បញ្ជីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល

បសចកតីផ្ថែងអំណរគុណ

គសរាងសធវសអាយសសវាសុ
ខាភបាលកាន់
ផ្តររសសើររបស់អងគការយូ អរ សុី (URC)
ើ
ិ
សលាកសវជជ. ាន រតនសមបតតិ

ិ ីាមោន/វាយតម្មល
ររធានកមមវធ

o

សលាកស្សើ Katherine Krasovec

o

សលាក Jerker Liljestrand

ទររឹ
ី កាបសច្ចកសទស

o

ិ
និងព័តា
៌ នវទា

ិ សុ
ររធានកមមវធ
ី ខាភាពាា និងទរក

រកសួងសុខាភបាលសូ
មសកាតសរសសើរច្ំសរោះការខតខំ
ររឹងតររងអស់ពីកាលង
ំ កាយច្តត
ិ
ិ
ិ របស់

មន្រនតើបុគល
គ ិក

យកោានតផនការ

ំ
និងររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាលកន
ិ
ុងដសណើរការម្នការសរៀបច្ំររព័នធ

ព័តា
៌ នសុខាភបាល
និងច្ងរកងសសៀវសៅសនោះសឡើង។ សូមតថលងអំ ណរគុណ
ិ
ឡូ វាស

គរី ី ររធាន

យកោានតផនការ និងររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នតដល បានដក
ឹ

ច្ំ និងចាត់ផ្ច្ងការគរសរៀបច្ំច្ងរកងសសៀវសៅមគគុ

សទសន៍តណ

ររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាល។
ិ

ំ

ច្ំសរោះសលាកសវជជបណឌិត
ំការសរមបសរមួលសរៀប

សតីពីការសររើរាស់បញ្ជីកត់រា

សូមតថលងអំ ណរគុណច្ំសរោះម្ដគូអភវឌ្ឍន៍
ទងអងគ
ំ
ការសរៅរោាភបាល
និងសលាក សលាកស្សើ
ិ
ិ

ិ
ទងអស់
ំ
ផ្ដលបានរួមវភាគទន
និងផតល ់ការគ ំរទដល ់ការគរដ ៏សំ ខាន់សនោះពិសសស
សសវាសុខាភបាលកាន់
ផ្តររសសើររបស់អងគការ យូ អរ សុី
ិ
សហរដាអាសមរច្សដ
ិ
ម
វឌ្ឍអនត
រជាតិ
ើ បការអភ
ី
ិ

(USAID)

សរាប់ដសំ ណើរការសរៀបច្ំសសៀវសៅមគគុសទសន៍ផ្ណ
សុខាភបាល។
ិ

ំ

គសរាងសធវសអាយ
ើ

(URC) សរកាមជំនយ
ួ ឧបតថមព
ភ ី ទភា
ី ន ក់ គរ

ិ
តដលបានផតល ់ជំនយ
ួ បសច្ចកសទស និងថវការ

សតីពីការសររើរាស់បញ្ជីកត់រាររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ ន

ការប្បើ្ាស់បញ្ជីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល

មាតិកា

ាតកា
ិ
I.

អារមភកថា

II.

សសច្កតផ្ថល
ី ងអំ ណរគុណ

III.
IV.
V.
VI.

លិខតអនុ
ញ្ញ
ា តោក់សអាយសររើរាស់គរមូបញ្ជីកត់រា
ិ
ាតកា
ិ

សសច្កតផ្ណ
ី

ំទូសៅ

ម៉ាូឌ្ុល១……………………………………………………………………………………………. ០១

a. សគលបំណងម្នវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល………………………………………….. ១៣
b. ស្ថរៈសំ ខាន់ម្នររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាល…………………………………
១៤
ិ
c. ជំ
d. ជំ

ញរាស្ស័យទក់ទង…………………………………………………………..១៧
ញសរមបសរមួល……………………………………………………………..២០

ិ ស្ថស្រសត
e. វធ
កុងការបសរងៀន……………………………………………………….២៣
ន
ី
f. គរមូសរមង ់តួសលខររចា ំម្ថៃ……………………………………………………….៤៤
VII.

ម៉ាូឌ្ុល២……………………………………………………………………………………….. ១០៧
a. បញ្ជីកត់រាតផែកពិសរគោះជំងសរៅសរាប់
មណឌលសុខភាព
ឺ

b. បញ្ជីកត់រាតផែកពិនិតយម្ផទសរោះមុនសរាលសរាប់មនទីរសពទយ
និងមណឌលសុខភាព

c. បញ្ជីកត់រាតផែកសរាលកូនសរាប់មណឌលសុខភាព
d. បញ្ជីកត់រាតផែកសរាលកូនសរាប់មនទីរសពទយ
e. បញ្ជីកត់រាតផែកតថទសរកាយសរាល
ំ

f. បញ្ជីកត់រាតផែកសមភពសរាប់មនទីរសពទយ
VIII.

g. បញ្ជីកត់រាតផែកសរាគស្រសតើសរាប់មនទីរសពទយ

ម៉ាូឌ្ុល៣………………………………………………………………………………………..១៦៤
a. បញ្ជីកត់រាតផែកស្ស្ថវរជាវមហារកតផែ
ី
កសមភព និងសរាគស្រសតើ
សរាប់មណឌលសុខភាព

ការប្បើ្ាស់បញ្ជីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល

មាតិកា

b. បញ្ជីកត់រាតផែកស្ស្ថវរជាវមហារកតផែ
ី
កសមភព និងសរាគស្រសតើ
សរាប់នីរសពទយ
ទ

c. បញ្ជីកត់រាតផែកកត់រារួមសរាប់មនទីរសពទយ

d. បញ្ជីកត់រាតផែកពិសរគោះជំងសរៅសរាប់
មនទីរសពទយ
ឺ

e. បញ្ជីកត់រាតផែកសសន្រគគោះប ទ ន់សរាប់មនទីរសពទយ
f. បញ្ជីកត់រាតផែកជំងសរាកសពទយតផែ
កជំងទូ
ឺ
ឺ សៅ
IX.

g. បញ្ជីកត់រាតផែកជំងសរាកសពទយតផែ
កជំងកុ
ឺ
ឺ ារ

ម៉ាូឌ្ុល៤……………………………………………………………………………………….២១៣
a. បញ្ជីកត់រាតផែកររសរធនកមមសរាប់មនទីរសពទយ
b. បញ្ជីកត់រាតផែកសលយគរសរាប់មនទីរសពទយ
c. បញ្ជីកត់រាតផែកវោះកាត់សរាប់មនទីរសពទយ

d. បញ្ជីកត់រាតផែកវោះកាត់តច្
ូ សរាប់មនទីរសពទយ
e. បញ្ជីកត់រាតផែកជំងាត់
-សធេញ
ឺ

f. បញ្ជីកត់រាតផែកមនទីរពិសស្ថធន៍សរាប់មនទីរសពទយ
g. សតសតសរកាយវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល
X.

h. ការវាយតម្មលវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល

ឧបសមពន
័ ធ

a. របាយការណ៍ររចា ំផ្ខសរាប់មណឌលសុខភាព……………………... ២៥៥
b. របាយការណ៍ររចា ំផ្ខសរាប់មនទីរសពទយ………..……………………... ២៩០
c. ស្ថលយ៍បទបគាញការបណុ ត ោះបណ្ត
ត លរគូបសគគល…………………... ៣៤១

ការប្បើ្ាស់បញ្ជីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល

បសចកតីព្ាងននកមមវ ិធីសិកា

I.

II.

សសច្កតតណ
ី

ំទូសៅ

សគលបំណងវគគបណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត

ច្ំណុច្ពិស្ថតរម្នវគគបណ
ត ល (សសច្កតីផ្ណ
ុ ត ោះបណ្ត
a. ររធានបទវគគបណ
ត ល (title)
ុ ត ោះបណ្ត

ំអំ ពីការសរៀបច្ំវគគ)

b. រកុមសគលសៅវគគបណ
ត ល (target group)
ុ ត ោះបណ្ត
c. រយៈសពល (duration)

d. សគលបំណងម្នវគគបណ
ត ល (course objective)
ុ ត ោះបណ្ត
III.

IV.

e. ពណ៌

ពណ៌

វគគ (course content)

វគគបណ
ត ល (including 5 days training as outlines)
ុ ត ោះបណ្ត

សាភរៈសរាប់វគគបណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត

a. មគគុសទសន៍សរាប់រគូបសគគល
b. ទរមង ់បញ្ជីកត់រា
c. សសច្កតីផ្ណ

ំ យ
ំសរាប់បញ្ជីកត់រា និងឧបករណ៍ជន
ួ

ី
d. វសដអូ
បណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត

e. បញ្ជីសំ នរួ មុន និងសរកាយវគគបណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត
V.

f.

បញ្ជីសំ នរួ វាយតម្មលវគគបណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត

ការសរៀបច្ំវគគបណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត

a. មុនសពលវគគបណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត
i. រគូបសគគល

ii. សាភរៈសរាប់វគគបណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត

iii. ការសរៀបច្ំមុនវគគ

iv. សិកាខកាម

b. កនុងអំ ឡុងវគគបណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត
ិ ី ស្ថស្រសតបសរងៀន
i. វធ

ii. រលង ់បសរងៀន(ារាង)

iii. ម៉ាូឌ្ុលសមសរៀន

c. សកមមភាពសរកាយវគគបណ
ត ល
ុ ត ោះបណ្ត

បសៀវបៅបណុត ុះបណ្ត
ត លស្មាប់្គូបបាោល

i

បសចកតីព្ាងននកមមវ ិធីសិកា

i. កត់រាទិនននយ
័ ម្នវគគបណ
ត ល (ដូច្ជា៖ ពិនទុបញ្ជីសំ នរួ មុន
ុ ត ោះបណ្ត
និងសរកាយវគគបណ
ត ល)
ុ ត ោះបណ្ត

ិ
ii. វភាគព
ត ល
ិ នទុសតសតមុន និងសរកាយវគគបណ
ុ ត ោះបណ្ត

iii. ាមោន

បសៀវបៅបណុត ុះបណ្ត
ត លស្មាប់្គូបបាោល

ii

ការផ្ណនំទូបៅ

ការណែនាំេ ូទៅ
I. សគលបំណងម្នវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល

សៅច្ុងបញ្ចប់ម្នវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត លសិកាខកាម៖
o

អាច្សបើកវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត លបនតអំពីការសររើរាស់បញ្ជីកត់រាព័តា
៌ នសុខាភបាល
ិ
ដល ់មន្រនតើសខា
ុ ភបាលតដលរក់
ពន
័ ធ
ិ

o
o

យល ់ដង
ធ ត
័ ា
៌ ន និងគរមូសរមង ់តួសលខររចា ំម្ថៃ
ឹ អំ ពីស្ថរៈសំ ខាន់ម្នររព័នព

យល ់ដង
៌ ន
ឹ អំ ពីនិយមន័យម្នបញ្ជីកត់រា និងការសររើរាស់បញ្ជីកត់រាព័តា
សុខាភបាលន
ិ
ី មួយៗ

o

អនុវតតបានយ៉ាងរតឹមរតូវកនុងការបំសពញព័តា
៌ នសៅកនុងបញ្ជីកត់រានីមួយៗសៅ
ាមតផែក។

II. ខមស្ថរសំ
ខាន់ៗរបស់វគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល(សសច្កតផ្ណ
ឹល
ី
ររធានបទវគគ

រកុមសគលសៅ
រយៈសពលបសរងៀន
សគលបំណងវគគ

ំអំ ពីការសរៀបច្ំវគគ)

ការសររើរាស់បញ្ជីកត់រាតផែកររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាល
ិ

បុគល
គ ិកតផែកររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ ន ឬបុគល
គ ិកសុខាភបាលសៅថា
ន ក់ស្សុក
ិ
ររតបតត
និងថានក់ជាតិ
ិ
ិ មនទីរសុខាភបាល
ិ
០៥ ម្ថៃ (៤០០សា៉ាង)

សៅច្ុងបញ្ចប់ម្នវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល សិកាខកាមនឹងអាច្៖

១. យល ់ដង
ធ ត
័ ា
៌ នសុខា
ឹ អំ ពីស្ថរៈសំ ខាន់ម្នការរគប់រគងររព័នព
ភបាល
ិ

២. យល ់ដង
ឹ អំ ពីបញ្ជីកត់រា

៣. អាច្បំសពញរតឹមរតូវនូវបញ្ជីកត់រាររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាល
ិ
ពណ៌

វគគ

៤. អាច្សធវការបណ
ត លបនត
ើ
ុ ត ោះបណ្ត

១. សគលបំណងម្នវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល
២. ស្ថរៈសំ ខាន់ម្នររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ ន
៣. ជំ
៤. ជំ

ញរាស្ស័យទក់ទង
ញសរមបសរមួល

បសៀវបៅបណុត ុះបណ្ត
ត លស្មាប់្គូបបាោល

iii

ការផ្ណនំទូបៅ

៥. ជំ

ញកនុងការបសរងៀន

៦. គរមូសរមង ់តួសលខររចា ំម្ថៃ

ិ ស្ថស្រសត
៧. ការសររើរាស់ និងវធ
ម្នការកត់រាកនុងបញ្ជីកត់រា៖
ី
៧.១. តផែកពិនិតយម្ផទសរោះមុនសរាល

៧.២. តផែកសរាលកូនសរាប់មនទីរសពទយ

៧.៣. តផែកសរាលកូនសរាប់មណឌលសុខភាព
៧.៤. តផែកតថទសរកាយសរាល
ំ
៧.៥. តផែកសមភពសរាប់មនទីរសពទយ

៧.៦. តផែកសរាគស្រសតើសរាប់មនទីរសពទយ

៧.៧. តផែកពិសរគោះជំងសរៅសរាប់
មណឌលសុខភាព
ឺ
៧.៨. តផែកពិសរគោះជំងសរៅសរាប់
មនទីរសពទយ
ឺ
៧.៩. ជំងសរាកសពទយតផែ
កជំងទូ
ឺ
ឺ សៅ

៧.១០. ជំងសរាកសពទយតផែ
កជំងកុ
ឺ
ឺ ារ

៧.១១. បញ្ជីកត់រារួមសរាប់មនទីរសពទយ

៧.១២. តផែកសសន្រគគោះប ទ ន់សរាប់មនទីរសពទយ
៧.១៣. តផែកររសរធនកមមសរាប់មនទីរសពទយ
៧.១៤. តផែកសលយគរសរាប់មនទីរសពទយ
៧.១៥. តផែកវោះកាត់សរាប់មនទីរសពទយ

៧.១៦. តផែកវោះកាត់តច្
ូ សរាប់មនទីរសពទយ

៧.១៧. តផែកជំងាត់-សធេ
ញសរាប់មនទីរសពទយ
ឺ

៧.១៨. តផែកមនទីរពិសស្ថធន៍សរាប់មនទីរសពទយ

៧.១៩. ស្ស្ថវរជាវមហារកតផែ
ី
កសមភព និងសរាគស្រសតើសរាប់មណឌល
សុខភាព

៧.២០. ស្ស្ថវរជាវមហារកតផែ
ី
កសមភព និងសរាគស្រសតើសរាប់មនទីរ
សពទយ

បសៀវបៅបណុត ុះបណ្ត
ត លស្មាប់្គូបបាោល
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III. ពណ៌

វគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល

ម៉ាូឌ្ុល/តផែកទ១
ី

១. សគលបំណងម្នវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល និងស្ថរៈ

១. សគលបំណងម្នវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល និងស្ថរៈសំ ខាន់ម្នររព័នធ

ិ ស្ថស្រសត
២. ការកស្ថងសមតថភាពសតីពីវធ
បណុ ត ោះ
ី

២. ជំ

សំ ខាន់ម្នររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ ន
បណ្ត
ត ល

ម៉ាូឌ្ុល/តផែកទ២
ី

ិ ស្ថស្រសត
ការបគាញអំ ពីគរមូបញ្ជីកត់រាថមី និងវធ
ី

ិ សុ
កនុងការកត់រាតផែកកមមវធ
ី ខភាពាា និងទរក
និងបញ្ជីកត់រាតផែកពិសរគោះជំងសរៅសរាប់
ឺ
មណឌលសុខភាព។

ព័តា
៌ នសុខាភបាល
ិ
៣. ជំ

ញរាស្ស័យទក់ទង
ញសរមបសរមួល

ិ ស្ថស្រសត
៤. វធ
បសរងៀន
ី

៥. គរមូសរមង ់តួសលខររចា ំម្ថៃ

១. បញ្ជីកត់រាតផែកពិសរគោះជំងសរៅសរាប់
មណឌលសុខភាព
ឺ

២. បញ្ជីកត់រាតផែក ពិនិតយម្ផទសរោះមុនសរាលទងមនទ
ំ
ី រសពទយ
និងមណឌលសុខភាព

៣. បញ្ជីកត់រាតផែកសរាលកូនសរាប់មណឌលសុខភាព
៤. បញ្ជីកត់រាតផែកសរាលកូនសរាប់មនទីរសពទយ
៥. បញ្ជីកត់រាតផែកតថទសរកាយសរាល
ំ

៦. បញ្ជីកត់រាតផែកសមភពសរាប់មនទីរសពទយ និង
ម៉ាូឌ្ុល/តផែកទ៣
ី

ិ ស្ថស្រសត
វធ
កុ ងការកត់
ន
រាសរាប់គរមូបញ្ជីកត់រា
ី
តដលបានតកសរមួលថមី និងបតនថមបញ្ជីកត់រាថមី

បសៀវបៅបណុត ុះបណ្ត
ត លស្មាប់្គូបបាោល

៧. បញ្ជីកត់រាតផែកសរាគស្រសតស
ើ រាប់មនទីរសពទយ

១. បញ្ជីកត់រាស្ស្ថវរជាវមហារកតផែ
ី
កសមភព និងសរាគស្រសតសរាប់
ើ
មណឌលសុខភាព
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ិ ការស្ស្ថវរជាវមហារ
សៅសលើកមមវធ
កតផែ
ី
កសមភព
ី

២. បញ្ជីកត់រាស្ស្ថវរជាវមហារកតផែ
ី
កសមភព និងសរាគស្រសតើ

សពទយ។

៣. បញ្ជីកត់រារួមសរាប់មនទីរសពទយ

និងសរាគស្រសតើ និងបញ្ជីកត់រារួមសរាប់មនទីរ

សរាប់មនទីរសពទយ

៣. បញ្ជីកត់រាតផែកពិសរគោះជំងសរៅសរាប់
មនទីរសពទយ
ឺ
៤. បញ្ជីកត់រាតផែកសសន្រគគោះប ទ ន់សរាប់មនទីរសពទយ
៥. បញ្ជីកត់រាជំងសរាកសពទយតផែ
កជំងទូ
ឺ
ឺ សៅ និង

ម៉ាូឌ្ុល/តផែកទ៤
ី

ិ
១. ការរល
ំ ឹកសឡើងវញសៅសល
ើម៉ាូឌ្ុល ២ និង៣

ិ ស្ថស្រសត
២. វធ
កុ ងការកត់
ន
រាសៅសលើបញ្ជីកត់រាថមី
ី
ច្ំនន
ួ ពីរគឺ បញ្ជីកត់រាតផែកជំងាត់-សធេ
ញ
ឺ

និងបញ្ជីកត់រាតផែកមនទីរពិសស្ថធន៍ផ្ដលរតូវបាន
តកសរមួលសោយការរួមបញ្ូ ច លសៅការសធវសតសត
ើ

រគប់ររសភទដូច្ជា Hematology tests, Biochemistry
Tests និង Immunology Tests និងសតសតសផេងៗជា
សរច្ើនសទៀត។

បសៀវបៅបណុត ុះបណ្ត
ត លស្មាប់្គូបបាោល

៦. បញ្ជីកត់រាជំងសរាកសពទយតផែ
កជំងកុ
ឺ
ឺ ារ

១. បញ្ជីកត់រាតផែកររសរធនកមមសរាប់មនទីរសពទយ
២. បញ្ជីកត់រាតផែកសលយគរសរាប់មនទីរសពទយ
៣. បញ្ជីកត់រាតផែកវោះកាត់សរាប់មនទីរសពទយ

៤. បញ្ជីកត់រាតផែកវោះកាត់តច្
ូ សរាប់មនទីរសពទយ

៥. បញ្ជីកត់រាតផែកជំងាត់-សធេ
ញសរាប់មនទីរសពទយ
ឺ
៦. បញ្ជីកត់រាតផែកមនទីរពិសស្ថធន៍
៧. សតសតសរកាយវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល

៨. វាយតម្មលវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល និងបូកសរុបវគគ
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IV. សាភរៈសរាប់វគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល

១. សសៀវសៅមគគុសទសន៍សរាប់រគូបសគគល

២. ទរមង ់បញ្ជីកត់រារគប់ររសភទ និងគរមូសរមង ់តួសលខររចា ំម្ថៃ
៣. សសច្កតផ្ណ
ី

ំសរាប់បញ្ជីកត់រា

ី
៤. វសដអូ
បណុ ត ោះបណ្ត
ត ល

៥. បញ្ជីសំ នរួ មុន និងសរកាយវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល
៦. បញ្ជីសំ នរួ វាយតម្មលវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល
V. ការសរៀបច្ំវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល
១. មុនសពលវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល
១.១.

រគូបសគគល៖ មន្រនតើររព័នព
ធ ត
័ ា
៌ នសុខាភបាលថា
ន ក់ស្សុកររតបតត
ិ
ិ
ិ និងថានក់មនទីរ
សុខាភបាល។
ិ

១.២. ទកតនល
ងសរាប់វគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល៖ ទកតនល
ងសរាប់សរៀបច្ំការបណុ ត ោះ
ី
ី

បណ្ត
ត លគួរតតរតូវបានដង
ួ ជាសស្សច្មុនសពលវគគបណុ ត ោះ បណ្ត
ត ល
ឹ និងសរៀបច្ំរច្
មកដល ់០១ម្ថៃ។

១.៣. សាភរៈសរាប់វគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល៖
- កុព
ំ យូទ ័រយួរម្ដ

- ា៉ាសុីនបញ្ញ
ច ំងស្ថលយ LCD
- ស្ថលយបទបគាញ

- រកោសផ្លទ ំងធំ Flipchart
ិ ហវឺ ត
- បច្

១.៣. ការសរៀបច្ំមុនវគគ៖
- រសបៀបវារៈបសរងៀន
- បញ្ជីសំ នរួ សតសតមុន និងសរកាយវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល
- បញ្ជីសំ នរួ សរាប់វាយតម្មលវគគ

បសៀវបៅបណុត ុះបណ្ត
ត លស្មាប់្គូបបាោល
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- សបាោះពុមឯ
ភ កស្ថរសរាប់សិកាខកាម ដូច្ជា គំរប
ូ ញ្ជីកត់រារគប់ររសភទ និង
១.៤.

សសច្កតផ្ណ
ី

ំ

សិកាខកាម៖ សិកាខកាមគួរតតរតូវបានសរជើសសរសជាមុ
ី
ន និងសធវការសរជើ
សសរសតត
ី
ើ
សិកាខកាមតដលអាច្នឹងសធវការបណ
ត លបនត។
ើ
ុ ត ោះបណ្ត

២. អំ ឡុងសពលវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល

បសងាតបទបញ្ញ
ជ ម្ផទកុ ងសៅសពលចាប់
ន
សផតើមវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល។ ការ សគរពតួ
ើ

ទ ី និង

ិ សផេងៗ។
សពលសវលាគជាសរឿងសំ
ខាន់ទងការអនុ
ំ
វតតការគរ និង ការច្ូលរួមកមមវធ
ដូសច្ែោះ រគូ
ឺ
ី
ឧសទ ទស និងសិកាខកាមរតូវមកដល ់ថានក់សរៀនសអាយទន់ សពលសវលា។ ការមក
យឺតយ៉ាវសធវសអាយប៉ា
ោះរល ់ដល ់ផ្ផនការបសរងៀន ពីសររោះ
ើ

កាន់ថានក់សរៀន

សកមមភាពនីមួយៗសៅកនុងរលង ់

បសរងៀនរតូវបានកំណត់ សពល សវលាយ៉ាងច្ាស់លាស់។
ិ ស្ថស្រសត
២.១. វធ
បសរងៀន
ី

គផ្ផអ
គ ិក ស្ថថប័ន ឬជា
ឺ កសៅសលស
ើ ិ កាខកាមតដលច្ូលរួម។ សិកាខកាម តដលជាមន្រនតើបុគល

ិ ស្ថស្រសត
័ ។ ការសរៀបច្ំឯកស្ថរ និងវធ
បញ្ញ
ា វនត
តដលរតូវបសរងៀ
ី

ន ច្ំសរោះសិកាខកាមតដលកំពង
ុ

ិ ី ស្ថស្រសតតដលានការច្ូលរួមពីសិកាខកាម ដូច្ជាការសួរ
បំសពញការគរ រគូឧសទ ទសរតូវសររើវធ
សំ ណួរបំផស
ុ គំនិត ការពិភាការួម ការពិភាកាាមរកុម និងការអនុវតតជាក់ផ្សតង។
រគូឧសទ ទសគួរយល ់ថា សិកាខកាមទងអស់
ំ
ានច្ំសណោះដង
ឹ

ការគរ និងបទ

ិ
ខុសៗគន ដូសច្ែោះការរឮកសឡ
ំ
ើ ងវញដតដលៗន
ឹ ងជួយសអាយសិកាខកាម

ពិសស្ថធន៍

ឆាប់ចា ំអវីតដលសទបតត
ើ

បានបសរងៀន។ រគូឧសទ ទសរតូវជួយសអាយពួកសគអាច្សរៀន និងអនុវតតបា ននូវអវីតដលសយើងច្ង ់
សអាយពួកគត់អនុវតត។

២.២. រលង ់បសរងៀន
រលង ់បសរងៀននឹងសរៀបច្ំសឡើងសរាប់រយៈសពល

បសរងៀនសោយតបងតច្កោច្់ៗពីគន។

០៤ម្ថៃ

(២៥សា៉ាង)

ម្នរសបៀបវារៈ

ិ
ដូសច្ែោះរគូឧសទ ទសនឹងអាច្ពិនិតយសមើលសឡើងវញសៅសរៀង
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ំសនោះតបងតច្កសច្ញជា

បណុ ត ោះបណ្ត
ត ល។ ម៉ាូឌ្ុលទ ី ១ បគាញខៗអំ
ពីជំ
ីល

បសៀវបៅបណុត ុះបណ្ត
ត លស្មាប់្គូបបាោល

៤តផែក/៥ម៉ាូឌ្ុល
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ិ
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៣.១. កត់រាទនន
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ិ នយ

ិ
៣.២. វភាគព
ត ល
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បសៀវបៅបណុត ុះបណ្ត
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 សារៈសំ ខាន់ននប្រព័នព
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សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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ុ
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ុ
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ជ នផធកុង
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តណកដល់ការររប់ររងរបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាលផងតដរ
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4. យល់ដឹងអំ ពីការបញ្ូជ នស្តរ ការសរមបសរមួល និ ងវ ិធី ស្តស្រសថកុងការបសរងៀន។
ប

៣. រយៈគពល
៣៣០ នទី (មិ នរាប់បញ្ូច លនទីសរាកោរហារសរមន់)
៤. ប្លងគ់ មគរៀន
មូឌុល១ តបងតចកសចញា០៥តផបក៖
1. ការកំ ណត់ បទបញ្ជ
ជ នផធកុង,
ប សោលបំ ណងននវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល, បទបគាញអំពី

រសបៀបវារៈ និងសធវើសតសថមុនវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល

2. ស្តរៈសំខាន់ ននរបព័ ននព័ត៌ានសុខាភិ បាល
3. ជំ នញរបាស្ស័យទាក់ ទង
4. ជំ នញសរមបសរមួល និ ង

5. វ ិធី ស្តស្រសថកុងការបណ
ប
ថ ល
ុថ ុះបណ្ត

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១
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ររូឧសទធសោចសោយសិកាាកាមសធវើលំហាត់ស្តកលផងមុននឹងចាប់ សផថើមការបសរងៀន កបុង

សោលបំណងសដើមផីស្តធបសធង់សមតទភាពរបស់សកា
ិ ា កាម។ ការតណនំសោយស្តោល់ោប

ក៏ា

ឱកាសមួយសដើមផីបងកសោយានភាពជិតសបិទរវាងសិកាាកាម និងសិកាាកាម រពមទាំងសិកាាកាម
និងអបកសរមបសរមួល។
៥. សម្ភារៈបគ្ងៀន
1. ឯកស្តររសបៀបវារៈ
2. ឯកស្តររសរាង
3. រកដាសផ្ធំងធំ

4. បិ ចសរសសរសលើកាថរស ៀន
5. កុំ ពយូទ័ រយួរនដសរាប់ សធវើបទបគាញ
6. បិ ចសរាប់ ចងអុលស្តលយ៍

7. ាសុីនបញ្ជ
ច ង
ំ ស្តលយ៍ (LCD)

៦. ប្លងប
់ គ្ងៀន
ខមសារ/ប្រធានបទ
ឹល

ពិធីសបើកវរោ

សកមមភាព(ជំហាន)

រយៈគពល

ការចុុះសឈាមុះ

៣០នទី

ស្តវរមន៍រណៈអធិបតី

៤៥នទី

សមាារៈ

ោមន

សនធរថាស្តវរមន៍ និ ងសបើ កវរោបណុថ ុះ
បណ្ត
ថ ល
សោលបំនងននវរោ

សសបើសោយអបកសរមបសរមួល និង

៣០នទី

បណុថ ុះបណ្ត
ថ ល,

សិកាាកាមទាំងអស់តណនំ ួលនសដាយ

ស្តលយ៍

នផធកុង,
ប

ភិបាល និងតួនទីរបស់ពួកោត់។

កាថរស ៀន

និងបទបគាញ

បទបគាញអំពីសោលបំណងរបស់

រសបៀបវារៈ

វរោ ីលៗ និង

ទាំង៤មូឌុល,

បគាញរសបៀបវារៈទាំង០៤នថៃ

១០នទី

រកដាសផ្ធំងធំ

សធវើសតសថមុនវរោ

កំ ណត់ បទបញ្ជ
ជ នផធកុងសដាយានការ
ប

១៥នទី

ឯកស្តររសបៀប

ការកំណត់បទបញ្ជ
ជ និយាយរបាប់សឈាមុះ, មូលដាឌនសុខា

បណុថ ុះបណ្ត
ថ ល

ចូលរួមពីសិកាាកាម

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១

ាសុីនបញ្ជ
ច ង
ំ
កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

២០នទី

បិ ចសរសសរសលើ
កាថរស ៀន

វារៈ
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តចករកដាសសតសថមុនវរោបណុថ ុះ

១០នទី

បណ្ត
ថ លសោយសិកាាកាមររប់ៗោប
ស

ករមងសំនួរសតសថ
មុនវរោ

ើយរបមូ លមកវ ិញបនធប់ ពីពួកសរ

បានបំសពញអស់រយៈសពល០៥នទី។
វ ិធីស្តស្រសថកុងការ
ប

របាស្ស័យទាក់ទង

តលផងពញ្ជដក់ោរមមណ៍

២០នទី

ឯកស្តររសរាង

(ការផថល់ស្តរារបសយារ សឹបដាក់
រតសចៀកបនថោប) សរៀបសិកាាកាមសោយ
ឈរារងវង់
អវីសៅាការរបាស្ស័យទាក់ទង

៤៥នទី

ជំហានសំខាន់ៗននការរបាស្ស័យទាក់
ទង
សតើសធវើយាងណ្តសដើមផីកាលយាអបករបា
ស្ស័យទាក់ទងលអ?
វ ិធីស្តស្រសថកុងការ
ប
សរមបសរមួល

សតើការសរមបសរមួលាអវី?

៣០នទី

ឯកស្តររសរាង

៦០នទី

ឯកស្តររសរាង

បសចចកសទសកបុងការគរឧសទធសសមសរៀន
របការរួរ និងមិនរួរសធវើសរាប់អបក
សរមបសរមួល
របការសំខាន់ៗសរាប់សរមប

វ ិធីស្តស្រសថកុងការ
ប
បណុថ ុះបណ្ត
ថ ល

សរមួលកបុងវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល

វ ិធី ស្តស្រសថកុងការបណ
ប
ថ ល៖
ុថ ុះបណ្ត
១. វ ិធី អធិបាយ

២. រកុមពិភាកា
៣. វ ិធី បគាញ
៤. អំណ្តន
៥. លំហាត់
៦. ករណីសិកា/លំហាត់ពិភាកា
៧. ការសតមថងតួ
៨. ទសសនកិចច

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១
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៩. វ ិធី សរបើសំនួរ

១០. វ ិធី ពិភាកាសដើ មផីបំផុសរំនិត
(Brainstorming)

១១. វ ិធី ពិភាកាតបប Fishbowl
១២. វ ិធី ស្តស្រសថសធវើសោយដូ ច
(Simulation)
តលផងថាមពល

បាឡុង

១៥នទី

រកដាសA4តដល
ានសរសសរ
ពាកយបញ្ជ
ជ រួចា
សស្សច
កូនបាល់
ឺត
វ សរសសរ

ររមូសរមង់តួសល

បទបគាញអំពីររមូសរមង់តួសល

៣០នទី

ាសុីនបញ្ជ
ច ង
ំ

របចាំនថៃ

របចាំនថៃតដលរតូវបានតកសរមួលស្តរ

ស្តលយ៍

ាថមី

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

ឯកស្តររសរាង

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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៧. ឯកសារឧបសមពន
័ ធ

 រសបៀបវារៈ
វរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ លររូបសគោល

សថីពីការសរបើរបាស់បញ្ជីកត់រារបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាល
រយៈសពល៖

០៤នថៃ

សោលបំណង៖
o

ោចសបើ កវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ លបនថអំពីការសរបើ របាស់បញ្ជីកត់ រាព័ ត៌ានសុខាភិ
បាលដល់មន្រនថីសុខាភិបាលតដលពាក់ព័នន

o

យល់ដឹងអំពីនិយមន័យននបញ្ជីកត់រា និងការសរបើរបាស់បញ្ជីកត់រាព័ត៌ាន
សុខាភិបាលនីមួយៗ

o

អនុវតថបានយាងរតឹ មរតូវកបុងការបំ សពញព័ ត៌ានសៅកបុងបញ្ជីកត់ រានី មួយៗសៅ
ាមតផបក។

សពលសវលា

របធានបទ

នថៃទី១

សរមបសរមួល

០៨.០០-០៨.៣០

ចុុះសឈាមុះសិកាាកាម

អបកសរមបសរមួល

០៨.៣០-៩.១៥

វតថានរបស់រណៈអធិបតីអសញ្ជើញមកដល់

អបកសរមបសរមួល

មតិស្តវរមន៍
មតិ សំសណុះសំណ្តល និ ងសបើ កវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល
សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី )

៩.៣០-១០.០០
១០.០០-១០.៣០
១០.៣០-១០.៤៥
១០.៤៥-១០.៥៥
១០.៥៥-១១.១៥
១១.១៥-១២.០០

ការតណនំ ួលន

សិកាាកាម

បទបគាញពីសោលបំណងវរោ និងរសបៀបវារៈទាំង៤នថៃ

គ្រូឧទ្ទទស

ការកំ ណត់បទបញ្ជ
ជ នផធកុង
ប

សិកាាកាម

សតសថមុនវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល
តលផងពញ្ជដក់ោរមមណ៍

បទបគាញអំពីវ ិធី ស្តស្រសថរបាស្ស័យទាក់ទង

អបកសរមបសរមួល
អបកសរមបសរមួល
ររូឧសទធស

សរាកោហារនថៃរតង់
១៤.០០-១៤.៤៥

បទបគាញអំ ពីវ ិធីស្តស្រសថសរមបសរមួល

ររូឧសទធស

១៤.៤៥-១៥.១៥

បទបគាញសលើវ ិធីស្តស្រសថកុងការបសរងៀន
ប

ររូឧសទធស

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១
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សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី )
១៥.៣០-១៥.៤៥

តលផងថាមពល បាឡុង

សិកាាកាម

បនថបទបគាញសលើវ ិធីស្តស្រសថបសរងៀន

ររូឧសទធស

១៦.១៥-១៦.៤៥

បទបគាញអំពីររមូសរមង់តួសល របចាំនថៃ

ររូឧសទធស

១៦.៥៥-១៧.០០

បូកសរុបរបចាំនថៃ

សិកាាកាម/ររូឧសទធស

០៨.០០-០៨.១៥

រ ំលឹកបញ្ជីកត់រានថៃទី១

ររូឧសទធស/សិកាាកាម

០៨.៣០-០៩.០០

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

១៥.៤៥-១៦.១៥

នថៃទី២

រាតផបកពិសរោុះជំងឺសរៅសរាប់មណឍលសុ ភាព
០៩.០០-០៩.៣០

រាតផបកពិនិតយនផធសពាុះមុនសរាល

សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី )
ររូឧសទធស/សិកាាកាម

០៩.៤៥-១០.៤៥

ពិភាកា Fishbowl

១០.៤៥-១១.១៥

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

រាតផបកសរាលកូនសរាប់មណឍលសុ ភាព
១១.១៥-១២.០០

រាតផបកសរាលកូនសរាប់មនធីរសពទយ

សរាកោហារនថៃរតង់
១៤.០០-១៤.១៥
១៤.១៥-១៤.៥៥

តលផងថាមពល ដំ ឡូងសៅថ

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

អបកសរមបសរមួល
ររូឧសទធស

រាតផបកតថទាំសរកាយសរាលសរាប់មនធីរសពទយ
សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី )
១៥.១០-១៥.៥០

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស/សិកាាកាម

រាតផបកសមភពសរាប់មនធីរសពទយ
១៥.៥០-១៦.៣០

រាតផបកសរារស្រសថីសរាប់មនធីរសពទយ
១៦.៣០-១៧.០០ បូកសរុបរបចាំនថៃ

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១

សិកាាកាម
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នថៃទី៣
០៨.០០-០៨.៣០

រ ំលឹកនថៃទី២ មុននឹងបនថចូលបញ្ជីកត់រាថមី

សិកាាកាម

០៨.៣០-០៩.១០

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

រាស្ស្តវរាវមហារ ីកតផបកសមភព និងសរារស្រសថីសរាប់
មណឍលសុ ភាព
០៩.១០-០៩.៤០

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

រាស្ស្តវរាវមហារ ីកតផបកសមភព និងសរារស្រសថស
ី រាប់
មនធីរសពទយ
សរាកោហារសរមន់(១៥នទី )
០៩.៥៥-១០.២៥

ការសតមថងតួ (Play role)

សិកាាកាម

១០.២៥-១០.៤៥

និយមន័យ ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការ
ប

ររូឧសទធស

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

កត់រាបញ្ជីកត់រារួមសរាប់មនធីរសពទយ
១០.៤៥-១១.១៥

រាតផបកពិសរោុះសរៅសរាប់មនធីរសពទយ
១១.១៥-១២.០០

រាតផបកសសន្រគោុះបនធន់សរាប់មនធីរសពទយ
សរាកោហារនថៃរតង់
១៤.០០-១៤.១៥
១៤.១៥-១៥.០០

តលផងថាមពល មនុ សសខាវក់កុងនរព
ប

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

សិកាាកាម
ររូឧសទធស

រាសរាកសពទយតផបកជំងឺទូសៅ

សរាកោហារសរមន់(១៥នទី )
១៥.១៥-១៦.០០

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

រាសរាកសពទយតផបកជំងឺកុារ
១៦.០០-១៦.៣០

សំនួរ-ចសមលើយ

ររូឧសទធស/សិកាាកាម

១៦.៣០-១៧.០០ បូកសរុបរបចាំនថៃ

ររូឧសទធស

០៨.០០-០៨.១៥

សិកាាកាម

នថៃទី៤

រ ំលឹកនថៃទី៣

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១
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០៨.១៥-០៨.៤៥

ករណីសិកា អតទរបសយាជន៍ននការររប់ររងទិនបន័យ

០៨.៤៥-០៩.២៥

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

រាតផបករបសពាធនកមមសរាប់មនធីរសពទយ

សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី )
០៩.៤០-១០.២០

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

រាតផបកសលយោរសរាប់មនធីរសពទយ
១០.២០-១១.០០

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់
រាតផបកវុះកាត់សរាប់មនធីរសពទយ

១១.០០-១១.៣០

សំនួរ-ចសមលើយវ ិលជុំ

១១.៣០-១២.០០

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស/សិកាាកាម

ររូឧសទធស

រាតផបកវុះកាត់តូចសរាប់មនធីរសពទយ

សរាកោហារនថៃរតង់
១៤.០០-១៤.៣០

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

ការសរបើរបាស់ និ ងវ ិធីស្តស្រសថកុងការកត់
ប
រាបញ្ជីកត់

ររូឧសទធស

រាតផបកជំងឺាត់-សធមញ
១៤.៣០-១៥.០០

រាតផបកមនធីរពិសស្តធន៍

សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី )
១៥.១៥-១៦.០០
១៦.០០-១៦.១០
១៦.១០-១៦.៣០

យល់ដឹងពី តួនទី របស់អបកបណុថ ុះបណ្ត
ថ លបនថ
សធវើសតសថសរកាយវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល
និ ងវាយតនមលវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល
បូ កសរុបវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល

ររូឧសទធស/សិកាាកាម

អបកសរមបសរមួល
ររូឧសទធស

១៦.៣០-១៧.០០ ពិ ធីបិទវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល និងថតរូបអនុសាវរ ីយ៍

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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សតសថមុនវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល

ការសរបើរបាស់បញ្ជីកត់រារបព័នព
ន ័ត៌ានសុខាភិបាល
សូមរូសរងវង់នូវចសមលើយមួយតដលរតឹមរតូវ៖
1.

សៅកូសោនសល សរៀងរតូវ៖

ក. សរសសរសល សរៀងពីសល ១ រ
. សរសសរសល សរៀងពីសល ១ រ

ូតដល់ដំណ្តច់ត
ូតដល់ដំណ្តច់ឆ្បំ

រ. ចាប់សផថើមសល សរៀងបនថពីត ចាស់ រ
2.

ូតដល់ដំណ្តច់ឆ្បំ

សធវើការបិទបញ្ជីសៅសរៀងរាល់នថៃទី៖
ក. សៅសរៀងរាល់នថៃទី២៥ ននត
. សៅសរៀងរាល់នថៃទី២៦ ននត

(សលើកតលងតតត ធបូ)

រ. សៅសរៀងរាល់នថៃននចុងត នីមួយៗ
3.

បញ្ជីកត់រារួម រតូវសរបើសៅ៖
ក. ស្តលទទួលជំងឺដំបូង/សសន្រគោុះបឋម
. ស្តលជំងឺទឹកសនមតផអម
រ. ស្តលសរាកសពទយតផបកជំងឺទូសៅ

4.

សៅកបុងកូសោនោយុរបស់អបកជំងឺរតូវ៖

ក. រូសសញ្ជដធិ កកបុងកូសោនតដលរតូវោយុរបស់អបកជំ ងឺ

. សរសសរោយុពិតរបាកដរបស់អបកជំ ងឺសៅកបុងកូ សោនរកុមោយុតដលរតូវនឹ ងអបកជំងឺ

រ. សរសសរោយុពិតរបាកដរបស់អបកជំងឺ
5.

ទិនបន័យស្រសថីសរាលកូន រឺ រតូវកត់ រាសៅកបុង៖

ក. បញ្ជីកត់រាការសរាលកូ នសៅកបុងបនធប់សរាល
. បញ្ជីកត់រាតផបកសមភព

រ. ក និង
6.

សដើមផីស្សង់ទិនបន័យ និងសធវើរបាយការណ៍របចាំត សតើមូលដាឌនសុខាភិបាល រតូវសរបើរបាស់
ទរមង់ណ្ត លុះ?

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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ក. បញ្ជីកត់រា
. បញ្ជីសរមង់ទិនបន័យរបចាំនថៃ
រ. ចសមលើយរតឹមរតូវ ក
7.

និងរ

ដូចសមថចតដលសៅថាមរណភាពាា?
ក. ស្រសថីស្តលប់
. ស្រសថីស្តលប់ កុងអំ
ប
ឡុងសពលាននផធសពាុះ/សរាលកូន និង៤២នថៃសរកាយសរាលកូន

រ. ស្រសថីស្តលប់សពលសរាលកូន
ឃ. ចសមលើយរតឹមរតូវ
8.

និង រ

ដូសមថចតដលសៅថា ករណីថមី ននរបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាល?

ក. ររប់បុរោលមកពិសរោុះសលើកទី១ សដាយស្តរបញ្ជ
ា សុ ភាព១
. ររប់បុរោលមកពិសរោុះបនធប់ពីសលើកទី១ សៅកបុងរូបភាពននជំងឺមួយ សដាយបញ្ជ
ា
សុ ភាពតតមួយដូចករណីទី១

រ. ចសមលើយទាំងពីរខាងសលើ
9.

សដើមផីរកចំនួននថៃសរាកសពទយ៖
ក. រាប់ចំនួនយប់តដលអបកជំងឺបានសរាក
. រាប់ចំនួននថៃ
រ. យកនថៃសចញ ដកនថៃចូលបូកនឹង១

10. ស្រសថីាបក់បាននំកូនមកចាក់បគករសៅោយុ៣០នថៃ ស្សបសពលាមួយោបសនុះោត់ក៏បាន
ពិនិតយសុ ភាពរបស់ោត់។ ោត់បានរបាប់ររូសពទយថា ោត់មិនទាន់បាត់ធាលក់ឈាមសនុះ
សទ បុតនថោត់ានការឈឺចាប់សៅរតង់សពាុះ។

សតើស្រសថី និងកុាររតូវកត់ចូលកបុងបញ្ជ ក
ី ត់រាអីវ?

ក. បញ្ជីកត់រាការចាក់ថាបំបគករ និងបញ្ជីកត់រាតផបកសរាលកូន
. បញ្ជីកត់រាតផបកតថទាំសរកាយសរាល និងបញ្ជីកត់រាការចាក់ថាបំបគករ
រ. បញ្ជីកត់រាតផបកសរារស្រសថី និងបញ្ជីកត់រាការចាក់ថាបំបគករ

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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ចសមលើយសរាប់សតសថមុនវរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល
សំនួរទី១ ចសមលើយ ក
សំនួរទី២ ចសមលើយ រ
សំនួរទី ៣ ចសមលើយ ក
សំនួរទី៤ ចសមលើយ
សំនួរទី៥ ចសមលើយ រ
សំនួរទី៦ ចសមលើយ
សំនួរទី ៧ ចសមលើយ ឃ
សំនួរទី៨ ចសមលើយ ក
សំនួរទី៩ ចសមលើយ រ
សំនួរទី១០ ចសមលើយ

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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 សោលបំណងរបស់វរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល
វរោបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសថីពីការសរបើ របាស់បញ្ជីកត់ រាតផបករបព័ ននព័ត៌ានសុខាភិ បាល

សរាប់ររូបណុថ ុះបណ្ត
ថ លបនថសនុះ សរៀបចំ សឡើងសដើ មផីសឆលើយតបសៅនឹ ងចកាុវ ិស័យននតផនការ

យុទស្ត
ន
ស្រសថ ៥ឆ្បំ របស់របព័ ននព័ត៌ានសុខាភិ បាលកមពុា “រតូវានព័ត៌ានសុខាភិបាល និង
ព័ត៌ានតដលទាក់ទងសៅនឹងសុខាភិបាល តដលានលកា ណៈពាក់ព័នន ទាន់សពលសវលា និង
ានរុណភាព ពស់សរាប់សធវើសោលនសយាបាយ សធវើការ
ាក់តសថង ការអនុ វតថន៍នូវកមមវ ិធី និ ងការរតួតពិ និតយាម

សសរមចចិតថសដាយតផអកសលើភ័សុាង
ថ

ដាន និង ការវាយតនមលសដើមផីចូលរួម

ចំតណកសធវើសោយសុ ភាពរបាជនបានលអរបសសើរសឡើង”។ រកសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជ
ជ ក់
ចាស់ថា របព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាល រឺាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ សរាប់សោយអបកររប់ររងថាបក់
ាតិ និងថាបក់ស្សុកកំណត់ការគរាអទិភាព ស

ើយនិងសធវើការតបងតចកធនធាន។

ឆលងាមរយៈកំតណទរមង់របព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាលថាបក់ាតិ ពីការកត់រា

និងសរបើ

របាស់ទរមង់របាយការណ៍របចាំត សៅសលើរកដាស មកាការកត់រាាមលកាណៈបសចចកវ ិទា
ទំសនើបាមរយៈសរ

ទំព័រសនុះ បានជំរញ
ុ សោយានភាពសុរកិតសៅសលើរបាយ

សធៀបសៅនឹងការកត់រា និងភាពឆ្ប់រ

ការណ៍សដាយ

័សសឆលើយតបសៅនឹងតរមូវការចាំបាច់។ សទាុះបីាយាង

សនុះកថី ក៏តរមូវការតផប ករបព័ននព័ត៌ានសុខាភិ បាលកមពុា សៅតតានការតកតរមូវសៅសលើ តផបក

មួយចំនួន សដាយតផអកសៅាមបចចុបផនបភាពរបស់របសទសតដលអភិ វឌណន៍ ។ ការតក តរមូវរតូវបាន
សធវើសឡើងសៅថាបក់ររប់ររងកំពូលននរបព័ននព័ត៌ាន ដូសចបុះស

ើយសទើបសទៀមទារ

សោយានការ

បណុថ ុះបណ្ត
ថ លសឡើងវ ិញនូ វអវីតដលបានតកតរបថមី។

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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 “សារៈសំខាន់នន្ប្ព័នព
ធ ត
័ ម្ភ
៌ នសុខាភិបាល”
សតើរបព័នឌព័ត៌ានសុខាភិបាលានវតទុបំណងអវី លុះ?

តួនទីរបស់របព័នឌព័ត៌ានសុខាភិ បាល រឺ បសងកើត វ ិភារ និ ងផសពវផាយទិ នបន័យសុខា

ភិបាល។ ទាំងសនុះាការគររបចាំសទៀងទាត់ និងានទំនក់ទំនងជិតដិតាមួយការសំសរចចិតថ
និងការអនុវតថន៍កមមវ ិធីសុខាភិបាលនន។ ខាងសរកាមសនុះ រឺ ាវតទុបំ ណងននរបស់
ព័ត៌ានសុខាភិបាល៖
o

របព័នឌ

រកសឃើញ និងសឆលើយតបបានទាន់សពលសវលាចំសពាុះបញ្ជ
ា សុ ភាព និងការរាលដាលនន

ជមៃឺនន ការរកសឃើញករណីសងស័យការរាលដាលននជមៃឺ និ ងការចាត់វ ិធានការណ៍បានទាន់
សពលសវលា ាកាកចំ បងកបុងការកាត់ បនទយចំ នួនករណីននជមៃឺ និ ង ចំនួនករណីស្តលប់។ របព័នឌ

ព័ត៌ានសុខាភិបាលផថល់ជូនដល់អងោភាព ស្តទប័ននន នូវព័ត៌ ានទាន់ សពលសវលា អំពីបញ្ជ
ា
សុ ភាព និងការរាលដាលននជមៃឺនន។
o

ការពិនិតយនិនបការស្តទនភាពបញ្ជ
ា សុ ភាព និ ងកំ ណត់ អតិភាពសលើកមមវ ិធី សុខាភិបាល

ការពិនិតយនិនបការស្តទនភាពបញ្ជ
ា សុ ភាព ផថល់សោយអបកររប់ររងសុខា

ភិ បាលទាំងអស់

ទទួលបានទរមង់ននបញ្ជ
ា សុភាពរបស់របាជន ការរកសឃើញ ការ ផ្លស់បូរថ ឬបញ្ជ
ា សុ ភាពថមី

និងោចកំណត់ោទិភាពសលើកមមវ ិធី សុខាភិ បាល។ ទាំងសនុះាលទឌផលតដលបានមកពីការតចក
ចាយ និងការរបមូលទិនបន័យពីសាសភាពសំខាន់ៗននរបព័នឌព័ត៌ានសុខាភិបាល។ ាក់

តសថងអរាស្តលប់ និងអរាោហា រូបតទមភបានសរបើរបាស់សដើមផីវាយតនមលឥទឌិពល និងតំរវូ ការ សុខា
ភិបាល។ សលើសពីសនុះ អរាស្តលប់កុារសរកាម ៥ឆ្បំបានបគាញនូវភាពគយរងសរោុះ និងបុះ
ពាល់ដល់សុ ភាពកុារតដលទាមទារសោយានវ ិធានការណ៍។
o

ការវាយតនមលរបសិទឌភាពបទអនថរមន៍ និងសសវាររបដណថប់សុខាភិបាលោចតសវងរក

បាន និងការសរបើរបាស់សសវាសុខាភិ បាលសដាយរបាជន ាកាថចំបងស រាប់វាស់តវងការ
អនុវតថន៍របព័នឌសុខាភិបាលសៅកមពុា។ ការរតួតពិនិតយសលើទិនបន័យ ករណី

ពិនិតយពិសរោុះជមៃឺ

សរៅ ផថល់ជូនអបក តដលសធវើតផនការសុខាភិបាល ោចវាស់ សធង់តរមូវការសសវាសុខាភិបាលរបស់
របាជន និងោចពិនិតយបញ្ជ
ា ននការទទួល សសវា និងបនធុករបស់ មន្រនថីសុខាភិបាល។ ការធាលក់
ចុុះននអរាសរបើរបាស់សសវាសុខាភិបាលទាបាងការរ ំពឹងទុក បគាញ ពីការទទួលសសវា ឬការ

សរបើរបាស់ សសវា សុខាភិ បាលមិនបានររប់រោន់។ ផធុយសៅវ ិញ របសិនសបើ សលើទិនបន័យ ករណី
ពិនិតយពិសរោុះជមៃឺសរៅានភាព ពស់សពក សលើស ធមមាោចបគាញពីបញ្ជ
ា សុ ភាពណ្តមួយ
ដូចាការរាលដាលននជមៃឺាសដើម។ សនុះ
បានជួយសោយអបកសធវើតផនការ

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

បញ្ជ
ជ ក់ សោយសឃើញថារបព័នឌព័ត៌ានសុខាភិបាល

14

សុខាភិបាលោចរតួតពិនិតយឥទឌិពលននបទអនថរារមន៍សុខាភិបាលាមរយៈការសរបៀបសធៀប
សូចនករនន។
o

ការវាយតនមលសលើរុណភាពននបទអនថរមន៍សុខាភិបាល

របព័នឌរតួតពិនិតយ និងវាយ

តនមលបានវ ិភាររុណភាពសសវាាមរយៈការវាស់តវងសលើការចូលរួមរបស់ស

រមន៍ ការ ទទួល

ពីកមមវ ិធីាសដើម។ អរាសបាុះបង់ អរាររបដណថប់ អរាពិ និតយ និ ង ពិសរោុះជមៃឺ អរាស រាក
សពទយ ឆលុុះបញ្ជ
ច ង
ំ ពីការ តសវងរកការតថទាំសុ ភាព និង ការពាបាលស
តវងសមតទភាពរពមទាំងការផថល់សសវា។

ើយនឹងផថល់ាការវាស់

ចរន្តរញ្ជូ ន្េ័ត៌មាន្រុខាភិបាល
រករួអរុខាភិបាល

កមមវិធីជាតិ

នាយកដ្ឋាន្ង្ែន្ការ ន្ិអ េ័ត៌មាន្រុខាភិបាល

Form

មន្ទីរពេទ្យជាតិ

ការបញ្ូច លទិ ននន័យ

មន្ទីររុខាភិបាល

HO2

មន្ទីរពេទ្យពខតត

ការ ិយាល័យររុកររតិរតតិ

មន្ទីរពេទ្យរង្អែក

HO2

មណ្ឌលរុខភាេ

HO2

រុររ
៍ត ខ
ុ ភាេ

HC1

រហគមន្៍

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១

អអគរការ
Form

មូលដ្ឋាន្ពរវាឯកជន្
Form

របាយការណ៍
ផតល់ព័ត៌មានត្តឡប់
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 តលផងថាមពល
របធានបទ៖
សោលបំណង៖

បាឡុង

សដើមផីសោយសិកាាកាម ហានបសញ្ចញសយាបល់ និ ងសំតដងកាយវ ិការ
បសងកើនបញ្ជដស្តមរតី ទទួល ុសរតូវ ពស់ចំស

សាភរៈ៖

រកដាសសអ៤ តដលានសរសសរពាកយបញ្ជ
ជ ស
កូនបាល់តូចមួយ និង

រយៈសពល៖

ុះការគរ និងតួនទី។
ើយាសស្សច

ឺត
វ សរសសរ។

១៥នទី

រសបៀបសលង៖
o

អបកសរមបសរមួលរបាប់សឈាមុះតលផង និងរសបៀបសលង ស

ើយសរជើសសរ ើសោាញ

កណ្ត
ឋ ល២នក់ បនធប់មកសទៀតឱយអបកចូលរួមឈរារងវងម
់ ូ ល។
o
o

យកបាឡុងតដលាន ចប់រកដាសសរសសរពាកយបញ្ជ
ជ សផសងៗ។

ោាញកណ្ត
ឋ លទី១ឈរខាងកបុងសរាប់ សបាុះបាឡុងដំ បូងឱយអបកចូ លរួមសបាុះបនថោប

o

ោាញកណ្ត
ឋ លទី២សៅខាងសរៅាអបកឱយសញ្ជដរាប់ថា ១ ២ ៣ចាប់សផឋើម

o

ោាញកណ្ត
ឋ លទី១តដលសៅខាងកបុង រតូវសបាុះបាឡុងស

ើយសមើលអបកចូលរួមសបាុះ

បនឋោប និងចាំស្តឋប់សរប សោុះឱយឈប់របស់ោាញកណ្ត
ឋ លទី២។
សូមបញ្ជ
ជ ក់ថា បាឡុងឈប់ សៅសលើនដអបកណ្ត អបកសនុះរតូវបកសំបកបាឡុង ស
សធវើាមពាកយសរសសរបញ្ជ
ជ សលើបាឡុងសនុះ។ឧទា

ើយោន រួច

រណ៍៖ បាឡុងបពាជឱយសធវើាមនុ សសររ សដើ រ

ដំសណើសកើតជំងឺទាមោ យំ៣តបប សូរតសមសរៀន រតូវតតអនុវតឋាម។
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 ជំនញរបាស្ស័យទាក់ទង
អវីសៅាការរបាស្ស័យទាក់ទង?

ការរបាស្ស័យទាក់ទង រឺាការផថល់ព័ត៌ាន និងការយល់ោបពីមនុសសាបក់សៅមនុសស

ាបក់សទៀតាមមសធាបាយអវីមួយ។
ា

ូរត

ការរបាស្ស័យទាក់ទងាដំសណើរការមួយតដលពាក់ព័ននោប

រកបុងសងោម មិ នចំ សពាុះថាការរបាស្ស័យទាក់ ទងានលកាណៈតទល់

មុ ោបរវាង

មនុសសាបក់ និងមនុសសាបក់ ឬរវាងមនុសសមួយរកុម និងមនុសសមួយរកុមសទៀត សុទនតតា
សកមមភាពសងោមទាំងអស់។

ជំហានសំខាន់ៗននការរបាស្ស័យទាក់ទង

ការរបាស្ស័យទាក់ ទងានធាតុ សំខាន់ ៗ ដូ ចា អបកបញ្ូជ នព័ ត៌ាន មសធាបាយ អបក

ទទួល និងព័ត៌ានរតឡប់។

o
o
o

អបកបញ្ចូ លព័ត៌ាន ៖ ាមនុសសតដលបញ្ូជ នព័ត៌ាន

ព័ត៌ាន ៖ ាស្តរ/ព័ត៌ានតដលរតូវសផញើចំសពាុះអបកតដលសយើងបានកំណត់

ធសមាបាយ ៖ មសធាបាយននការបញ្ូជ នស្តរ/ព័ត៌ាន រឺានសរចើនរបសភទ ដូចាការ

សនធនតទល់មុ ោប សនធនាមរយៈទូរស័ពន លិ ិតអនុស្តរណៈ សំបុរត ការសផញរើ បាយការណ៍ាមរយៈកុំពយូទ័រ ឬបណ្ត
ថ ញសផសងៗ ការបិទរបកាស ការរបជុំ ការសបាុះពុមព

ផាយាសដើម។ ចំសពាុះការរបាស្ស័យទាក់ទងមួយតបបសទៀតតដលសធវើសឡើងាស្តធារណៈានដូចា ការផសពវផាយព័ត៌ាន សនបិសិទនកាតសត និងផសពវផាយពាណិជជកមម
ាមវ ិទយុ ទូរទសសន៍ ទសសនវដថី និងការតសត។
o
o

អបកទទួល ៖ មនុសសសោលសៅតដលរតូវទទួលស្តរ/ព័ត៌ាន។

ព័ត៌ានរតឡប់ ៖ របសភទននការផថល់ព័ត៌ានរតឡប់ាមរយៈការនិយាយ និងមសធាបាយសផសងៗសទៀតពីអបកទទួលតបសៅអបកបញ្ូជ ន រឺ ចាំបាច់ បំផុតកបុងដំ សណើរការរបា-

ស្ស័យទាក់ទងលអ។ ាមរយៈព័ ត៌ានរតឡប់ សនុះ សធវើសោយអបកបញ្ូជ នព័ តា
៌ នយល់បាន
ថា អបកទទួលពិតាបានទទួល និងយល់ចាស់នូវរំនិតរបស់ោត់។
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របសភទននការរបាស្ស័យទាក់ទង

ការរបាស្ស័យទាក់ទងពាក់ព័ននកាថសំខាន់បីរឺ៖
១. ពាកយសំដី
២. សំសលង
៣. ចកាុ

សតើអបកសធវើយាងណ្តសដើមផីកាលយាអបករបាស្ស័យទាក់ទងលអ?

ានជំនញរបាស្ស័យទាក់ ទងបី យាង តដលសរចាត់ ទុកថាានស្តរៈសំខាន់ សៅកបុង

បរ ិបទសពវនថៃ រឺការស្តថប់សរសសរ ការពនយល់ និងការនិយាយ។ ការស្តថ

ប់ានរបសិទនភាព

ការសរសសរានរបសិទនភាព និងការពនយល់ និងនិយាយលអ។

o

ស្តថប់ានរបសិទនភាព៖ សិកាាស្តលាសសធើរតតររប់ទីកតនលង តដលសថីពីការរបាស្ស័យទាក់

ទងាមរយៈពាកយសំដី សុទនតតសផ្ថតសលើរបធានបទ

ចុុះចំតណកឯការស្តថប់វ ិញ តដលាជំ នញមួ យសៅកបុ
ដូសមថច?

“ការនិយាយានរបសិទនភាព”

។

ងការរបាស្ស័យទាក់ទងតដរសនុះសតើរិត

ការស្តថប់ សៅកបុងដំ សណើរការរបាស្ស័យទាក់ទងានពីរជំហាន។ ទីមួយ

អបកទទួល

ព័ត៌ានរតូវស្តថប់សដើមផីបកស្ស្តយ និងតសវងយល់ពីអតទន័យរបស់ស្តរតដល បានទទួល។ ទីពីរ

អបកតដលបញ្ូជ នស្តរសនុះកាលយាអបកស្តថប់ វ ិញមថង សដាយពាយាម បកស្ស្តយ និងតសវ ងយល់
នូវព័ត៌ានរតឡប់តដលទទួលបានផថល់រតឡប់ មកវ ិញ។ ការស្តថប់ ានរបសិទនភាព រឺ ស្តថប់
ទាំងភាស្ត និ ងសមើលកាយវ ិការរបស់អបកនិ យាយ។
o

សរសសរានរបសិទនភាព៖ សំសណរលអាតផបកមួយននជំហានសរបើពាកយសពចន៍ កបុងដំសណើរ
ការរបាស្ស័យទាក់ទង តដលតរមូវសោយានការរបុងរបយ័តប សដើមផីសចៀសវាងបញ្ជ
ា តផបក
ពាកយសពចន៍។
o សរបើពាកយគយៗ
o សរបើពាកយ ីលៗ
o សរបើរបសយារ/កថា ័ណឍ ីល
o កុំសរបើពាកយសពចន៍តបបតតងសសចកថី
o សរសសរ ី ល ស

ើយគយយល់ និងគយោន

o សជៀសវាងសរបើព័ត៌ានតដលមិនចាំបាច់
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o សជៀសវាងពាកយរោមភាស្តតដលសមុរស្តមញសពក
o តបងតចកសំសណរាវរោ ាកថា ័ណឍ

o សរសសរាមទរមង់តដលអបកធាលប់សរបើ
o ការនិយាយ ឬពនយល់ល៖អ អបករតូវ

o សលើកយករបធានបទ ឬបញ្ជ
ា តដលអបកចង់និយាយ
o សោយសរទទួលស្តោល់ថារបធានបទ ឬបញ្ជ
ា សនុះពិតាានស្តរៈសំខាន់
o រួចចាប់និយាយពីរបធានបទសនុះ
o សោយអបកស្តថប់ចូលរួមពិភាកា សដាយសួរសំនួរពួកសរ
o ស្តថប់អបកដនទសទៀតបសញ្ចញរំនិត
o អនុញ្ជដតសោយអបកដនទសទៀតសលើកយកបញ្ជ
ា របស់សរមកនិយាយ
o តតរបសិនសបើអបកដនទសទៀតមិនសឆលើយ សួរពួកសរថា “សតើអបកយល់យាងសមចតដរពី
បញ្ជ
ា សនុះ”ឬអបកានសឃើញបញ្ជ
ា អវីសផសងសទៀតសទ”
o ឯកភាពសលើអីតវ ដលរតូវអនុវតថបនថ អបកតដលរតូវអនុវតថ និងសពលសវលាតដលនឹង
រតូវបញ្ចប់ននការអនុវតថសនុះ
o ឯកភាពពីសពលសវលាតដលរតូវជួបោបសពលសរកាយ។
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 ជំនញសរមបសរមួល
សតើការសរមបសរមួលាអវ?ី

ការសរមបសរមួលាវ ិធី ស្តស្រសថសរាប់ ការដឹ កនំការពិ ភាកា

សោយសសរមចសោលបំណងរបកបសដាយរបសិទិនភាព។

ឬការបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល

សោលបំណងននការសរមបសរមួល៖
o ដឹកនំការពិភាកាសោយសសរមចសោលបំណង
o ជំរញ
ុ និងសលើកទឹកចិតថសិកាាកាមសោយចូលរួមរំនិត
o បសងកើតបរ ិយាកាសសិកាសោយរស់រសវ ើក

o សដើ មផីសោយអបកចូលរួមតចករ ំតលកបទពិ សស្តធន៍ សៅវ ិញសៅមក

o ផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរួមតចករ ំតលកបទពិ សស្តធន៍ សៅវ ិញសៅមក
o សោយសិកាាកាមសធវើការារកុម សដាយានការសរមបសរមួលពីអបកសរមបសរមួល
o សលើកទឹកចិតថអបកមិនសូវានរំនិតសោយនិយាយ
o សដើមផីស្ស្តយបំភឺល ឹលមស្តរ និងចំណុចតដលានចមៃល់

បសចចកសទសកបុងការគរឧសទធសសមសរៀន
o ជំ

រ (Posture) ៖ ឈរសោយបានសមរមយរបកបសដាយភាពសជឿាក់ សលើ ួលនឯង

សដើមផីបសងកើតបរ ិយាកាសលអ

និងអងោុយកបុងឥរ ិយាបថសមរមយសជៀសវាងអងោុយកបុងឥរ ិយាបថបននូរោរមមណ៍

o ការផ្លស់បូរទី
ថ កតនលង (Movement) ៖ សជៀសវាងឈរ ឬអងោុយសៅមួ យកតនលងកបុងសពល

បសរងៀន ឈរសៅនឹងកាថរស ៀន ឬនិយាយតបរ បងដាក់សិកាាកាម។ អបកសរមបសរមួល
រតូវសទិតសៅទីណ្តមួយតដលសិកាាកាមោចសមើលសឃើញចាស់លាស់ សជៀសវាងចលន
ននតដលឥតរបសយាជន៍ ដូចាអរងួនសជើង សោុះសជើងាសដើម។

o ចលនតភបក (Eyes Contact) ៖ សសងកតសមើលសៅររប់សិកាាកាមទាំងអស់ កុំសមើលសៅតត
រជុងាាង ឬសិកាាកាមតតាបក់ ឬមួយរកុម។

o កាយវ ិការ (Gesture) ៖ ពាយាមសធវើកាយវ ិការសមញ្ដ ៗ អបកោចសរបើ នដ និ ងសជើ ងសដើ មផី
សធវើសោយសិកាាកាមកាន់តតចាប់ ោរមមណ៍មកសលើការពិ ភាកា។ កុំ ដាក់ នដកបុងសហាស
សជៀសវាងសរបើរាមនដមួយចងអុលសិកាាកាម។
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o ទឹកមុ

(Face Expression) ៖ រតូវសធវើទឹកមុ សោយសុីោបសៅនឹងសំសលង ញញឹមសពល

និយាយសរឿងសបាយ ស

ើយកុំសធវើមុ សរកៀមរកំសពលជួបសរឿងទុករពួយ។

o សូរសសមលង (Volume) ៖ និយាយសសមលងសមលមមសៅាមចំនួនសិកាាកាម របសិនសបើ
សសមលងអបកស ាយរតូវ ិតសៅសកៀកនឹងសិកាាកាម ឬសរបើឧសោសនស័ពធ។
o ការសលើកដាក់សសមលង (Pitch) ៖ ការសលើកដាក់សសមលងសៅាមរបសយារោល និងទឹកមុ
សដើមផីសោយសិកាាកាមយល់បានចាស់
o សលផឿនននសំដី (Speed) ៖ និយាយមធយម កុំសលឿន ឬយឺតសពក។ បថូរសលផឿនននសំដីរបស់
អបក របសិនសបើអបកចូលរួមពិបាកយល់។

o ការផ្អក (Pause) ៖ ផ្អក ឬបងអង់សំដី សៅសពលអបកចង់សោយសិកាាកាមសួរ ឬរិត
កុំចាប់សផថើមនិយាយ ឬបនថនិយាយសពលសិកាាកាមកំពុងជតជកោប។
o ការបគាញរូបភាព (Lay out of pictures) ៖ រិតសោយ

ត
ម ់ចត់មុននឹងសរបើសាភរៈទាំង

សនុះ ដូចាសពលសវលា និងសោលបំណង រតូវសរតៀមសាភរៈាមលំដាប់លំសដាយ

សដើមផីគយស្សួលយកវាមកសរបើ ។ កុំ ដាក់ សាភរៈសៅជុំ វ ិញ ួលន តដលពិ បាកកបុងការសដើ រ
បសរងៀន។

o ជំសនឿសលើ ួលនឯង (Self-confidence) ៖ មិនរតូវានការភ័យខាលច និយាយសោយបាន
ចាស់ៗ និងអនុវតថសោយបានរតឹមរតូវលអ។

របការរួរ និងមិនរួរសធវើសរាប់អបកសរមបសរមួល
របការតដលរួរសធវើ

របការរួរសជៀសវាង

 អបកសរមបសរមួលតណនំ ួលនសោយសិកាា

 រ ិុះរន់សលើរំនិតសយាបល់របស់អបកចូល

 បគាញរសបៀបវារៈសោយអបកចូលរួមបានយ

 សធវើការបងាំសោយសរទទួ លយករំ និត ួលន

កាមស្តោល់
ល់ចាស់

 សលើកទឹកចិតថសោយអបកចូលរួមបសញ្ចញមតិ
សយាបល់ររប់ោប

រួម
 សធវើការសសរមចចិតថជំនួសអបកដនទ
 និយាយសរចើនសពក
 សថីបសនធសអបកចូលរួម

 កុំសោយអបកចូលរួមនិយាយចាករបធានបទ
 រតូវសធវើការសសងាបនូវអវីតដលបាននិយាយ
 សោយអបកចូលរួមពិភាកាសដើមផីរកដំសណ្តុះ
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ស្ស្តយ
 អបកសរមបសរមួលជួយបំផុសរំនិតសដើមផីសធវើ
ការសសរមចចិតថ

របការសំខាន់ៗសរាប់សរមបសរមួលកបុងវរោបណុ ថ ុះបណ្ត
ថ ល

o បសងកើតបរ ិយាកាសមួយតដលសធវើសោយសិកាាកាមចាប់ោរមមណ៍ និងានការចូលរួម
o សរៀបចំកតនលងបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសោយបានសមរមយ

o ានសោលសៅចាស់លាស់ និងពាយាមសសរមចសោលសៅសនុះសោយបាន
o ានរសបៀបវារៈរតឹមរតូវតដលោចសោយអបកចូលរួមគយស្សួលលំដាប់លំសដាយ
សកមមភាព

o យល់ពីវ ិធីសរៀនសូរតរបស់មនុ សសធំ សសចកថីរតូវការរបស់ពួកសរ និ ងពាយាមបំ សពញ
តរមូវការរបស់ពួកសរ
o ានការនិយាយសបាយបនថិចបនថួច

o ានការរបាស្ស័យទាក់ទងផ្ធល់ និងមិនផ្ធល់ាត់
o រកាបាននូ វភាពស្តវហាប់ និ ងចំ ណ្តប់ ោរមមណ៍យាងខាជប់ ួជនសលើការសរមបសរមួល
o រតូវានចិតថទូលាយ សដាយទុកឱកាសសោយសិកាាកាមបនថសកមមភាពរបស់ពួកសរ
o ានជំនញរបាស្ស័យទាក់ទងលអ សដាយមិនរតូវរបទូសស្តរាយាមួយអបកចូលរួម
ស

ើយរកាបរ ិយាកាសសបិទស្តបលានិចច

o ោចសរបើបសចចកសទស និ ងវ ិធី ស្តស្រសថសរចើ ន
o ស្តថប់ និងសោរពនូវរំនិតរបស់សិកាាកាម

o សរបើពាកយស្តមញ្ដ តដលអបកចូលរួមគយយល់
o ផថល់ឱកាសដល់សិកាាកាមបសញ្ចញសយាបល់សដាយសសរ ី
o ជួយសដាុះស្ស្តយបញ្ជ
ា សដាយមិនសោយសិកាាកាមណ្តាបក់សកងចំសណញពីោបបាន
o សោយសិកាាកាមយល់ថា ពួកសរាមនុ សសសំខាន់ តដលបានចូ លរួមកបុងវរោសនុះ
o សលើកទឹកចិតថអបកតដលមិនសូវានសយាបល់សោយចូលរួមសយាបល់
o មិនរិតថា ួលនាររូបសរងៀន រឺ រោន់ តតាអបកសរមបសរមួល

o កុំរិតថា ួលនាអបកានចំ សណុះដឹ ងតតាបក់ រត់ និ ងរកាកិ តិ យ
ថ សអបកចូ លរួម

o ពាយាមសរបើបទពិសស្តធន៍របស់អបកចូលរួមាទុនសរាប់ការសរមបសរមួល។
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 វ ិធីស្តស្រសថកុងការបណ
ប
ថ ល
ុថ ុះបណ្ត
វ ិធីស្តស្រសថបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល ាយុទនស្តស្រសថ ឬលផិចតដលរតូវសរបើ សដើ មផីបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល

សិសសសោយបានសសរមចសោលសៅ។ វ ិធី ស្តស្រសថបណុថ ុះបណ្ត
ថ លបំ សរ ើសោយសោលបំ ណង
សំខាន់ពីររឺ៖
១.

ផថល់មសធាបាយដល់សិសសសដើមផីសរៀន ឹលមស្តរសមសរៀនតដលររូបានកំណត់រច
ួ
ស

២.

ើ យ។

រកាចំណូលចិតថរបស់សិសសសោយទាក់ទងនិងការបសរងៀន សដើមផីសលើកកំពស់
ការសរៀន។

ខាងសរកាមសនុះ ាវ ិធី ស្តស្រសថននការបណុថ ុះបណ្ត
ថ លមួ យចំ នួន៖
១.

វ ិធី អធិបាយ

២.

រកុមពិភាកា

៣.

វ ិធី បគាញ (Demonstration)

៤.

អំណ្តន

៥.

លំហាត់

៦.

ករណីសិកា/លំហាត់ពិភាកា

៧.

ការសតមថងតួ

៨.

ទសសនកិចច

៩.

វ ិធី សរបើសំនួរ

១០. វ ិធី ពិភាកាសដើ មផីបំផុសរំនិត(Brainstorming)
១១. វ ិធី ពីពិភាកាតបប Fishbowl

១២. វ ិធី ស្តស្រសថសធវើសោយដូ ច (Simulation)
វ ិធីស្តស្រសថនីមួយៗសុទនតតានរុ ណសមផតថិ និ ងរុណវ ិបផតិ ថសផសងៗោប។ បុ តនថវ ិធី ស្តស្រសថ
ទាំងអស់សនុះរតូវបានសរសរបើ របាស់សរាប់ ការបណុថ ុះបណ្ត
ថ លកបុងលកា ណឍ និ ងកាលៈសទសៈ
ុសៗោបតដរ។
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១.

វិធីអធិប្ាយ (Lecture)
វ ិធី ស្តស្រសថការអធិបាយ ាវ ិធី បសរងៀនធមមាបំ ផុតតដលសរសរបើ បុ តនថវាក៏ាវ ិធីតដលាន

របសិទិភា
ន ពតិចតដរ។ ាធមមាវ ិធី អធិ បាយាការរាយរាប់ ព័ត៌ានដ៏ រតឹ មរតូវសដាយ

អបកផថល់

បទអធិបាយសដើមផីសោយអបកស្តថប់ ោចស្តថប់ ពិនិតយ និងយល់ពីទសសនៈសោលការណ៍ និង

ទរមង់តដលរតូវផថល់សោយ។ វ ិធី អធិ បាយោចសរបើ របាស់បាន កាលណ្តព័ ត៌ានតដល រតូវផថល់
សោយសនុះានកំណត់។

ចំណុចវ ិជជានននវ ិធីអធិបាយ
១.

ោចសោយអបកស្តថប់ផចង់សៅរកចំណុចដូចោប និងោចពិនិតយសពញសលញចំសពាុះ ឹលម
ស្តរសមសរៀន និងលំដាបប់សមសរៀន

២.
៣.

ោចសលើកយកចំសណុះដឹងសរចើ ន និ ងផថល់សោយកបុងរយៈសពល ី ល

ោចពិនិតយសលើសពលសវលា តដលបានចំណ្តយសៅសលើរបធានបទនីមួយៗបាន
គយស្សួល

៤.

ោចសរបើរបាស់សរាប់រកុមធំ។

ចំណុចអវ ិជជានននវ ិធីអធិបាយ
១.

២.
៣.

អបកផថល់បទអធិបាយសរបៀបដូ ចានតតផលូវមួ យបុ សណ្តតុះកបុងការរបាស្ស័យទាក់ ទង
ពិបាកនឹងសធវើសោយការអធិបាយានរបសិទិនភាពណ្តស់

ការអធិបាយយូរសពកតដលោមនការចូលរួមអំពីអបកស្តថប់ ោចគយនឹងសធវើសោយ
អបកស្តថប់ធុនរទាន់

៤.
៥.

ពិបាកកបុងការសធង់ថាសតើ អបកស្តថប់ កំពុងតតសរៀនឬសទ

អបកស្តថប់មិនសូវចងចាំព័ត៌ានបានសរចើន របសិនសបើពួកសរមិនបានពាក់ព័ននយាង
សកមមាមួយដំសណើរការសិកាសនុះ

ចរ ិកលកាណៈននវ ិធីអធិបាយរបកបសដាយរុណភាព
១.

អបកស្តថប់រតូវយល់នូវសោលបំណងននការអធិបាយ

២.

អងោរបធាន និងភាស្តរបស់អបកអធិបាយរតូវទាក់ទងសៅនិងចំសណុះដឹងសិកា
ពីមុន

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

24

៣.

ការអធិបាយរតូវសរៀបចំ សោយបានលអ ស
ផងតដរ

ើយកបុងសនុះានសសចកថីសផថើម និ ងសសងាប

៤.

សលផឿនននការអធិបាយរតូវសោយអបកស្តថប់សពញចិតថ

៥.

អបកស្តថប់សិត
ទ កបុងមជឈដាឌនមួ យស្សួល ស

ើយការអធិ បាយរតូវសមើ លសឃើញ

និងស្តថប់ឮសដាយអបកស្តថប់
៦.

អបកផថល់អធិបាយរតូវសវៀងនវចំសពាុះតរមូវការរបស់អបកស្តថប់ និងនលតំរវូ ការអធិ
បាយសៅាមស

៧.

តុផល

ាសរឿយៗអបកអធិបាយរួរសួរសំនួរសដើមផីពិនិតយកំរ ិតយល់ដឹងរបស់អបកស្តថប់

ការអធិបាយតដលានរបសិទិនភាព ាធមមារតូវានជំនួយពីសនលឹកសមសរៀនតដលបាន
តចកសោយ និងាសុីនបញ្ជ
ច ង
ំ
សដាយស្តរវាផថល់នូវស

LCD ឬកាថរស ៀន។ សមសរៀនតដលតចកសោយានលកាណៈលអ

តុការណ៍ និតួសល

និងោចសោយអបកោន សធវើការសកើនរ ំលឹកសមសរៀន

សដាយ ួលនឯសៅសពលសរកាយ។
២.

វិធីពិភាកា (Group Discussion)
ការពិភាកាារកុម ាការផ្លស់បូរសដាយផ្
ថ
ធ ល់ាត់ នូវ សយាបល់ ទសសនៈ បញ្ជ
ា តដល

រតូវសសងកតពិនិតយ និ ងការយល់ដឹងកបុងចំ សណ្តមអបកសរមបសរមួល និ ងអបកចូ លរួមសដើ មផីសោយ
យល់កាន់ តតចាស់នូវ ឹ ម
ល ស្តរតដលបានសរៀបរាប់ កុងសកមម
ប
ភាពបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល។

ចំណុចវ ិជជានននវ ិធីពិភាកា
១.

ោចផថល់សោយអបកចូលរួមានឱកាសបានចូលរួមសយាបល់ទាំងអស់ោប និងរកា
ពួកសរសោយយកចិតថទុកដាក់ និងាប់ាក់ទងានិចច។

២.

អបកសរមបសរមួលោចយល់អំពីការបុិនរបសប់ ចំសណុះដឹង និងបទពិសស្តធន៍
របស់សិសសទាំងអស់

៣.
៤.

ោចសសងកតសឃើញថា សតើការតសវងយល់របស់អបកចូ លរួមានសៅកបុងកំ រ ិតណ្ត

របសិនសបើអបកសធវើតផនការបសរងៀន និងសរៀបចំការពិភាកា អបកចូលរួមទាំងអស់រតូវ
បានជំរញ
ុ និងសលើកទឹកចិតថយាង ពស់

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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ចំណុចអវ ិជជានននវ ិធីពិភាកា
១.

ការពិភាកាោចគកសៅរកការជតជក ុសសោលសៅ របសិនសបើអបកសរមប
សរមួលមិនបានសរៀបចំ និងរតួតពិនិតយរតឹមរតូវ

២.

អបកចូលរួមមួយចំនួនតូច ោចនឹងររបសលើការពិភាកា

៣.

អបកសរមបសរមួលោចសរបើរបាស់ការពិភាកាារកុម សោយានរបសិទនភាព
តតាមួយរកុមតួចៗបុសណ្តតុះ

៤.

រកុមពិភាកាោចស្សូបយកចំសណុះដឹងបានយាងសរចើន បុតនថចំណុចសំខាន់ា
សរឿយៗោចនឹងភ័នថរចឡំ ឬបាត់បង់តតមថង។

ចរ ិកលកាណៈននវ ិធីអធិបាយរបកបសដាយរុណភាព

រកុមពិភាកាោចជួ យអបកសរមបសរមួលកបុងការបសងកើន និ ងជំ រញ
ុ ទឹ កចិ តថដល់ អបកចូលរួ

និងាមសធាបាយមួយតដលអបកសរមបសរមួលោចសោយអបកចូលរួមរកាទំនក់ទំនងសៅនិង
ដំសណើរការសិកា។
១.

ការពិភាកាចាប់សផថើមាមួយនឹងសសចកថីសផថើម តដលបញ្ជ
ជ ក់ពីសោលបំណង និង
សោលសៅននការសិកា

២.

អបកចូលរួមទាំងអស់រតូវតតាប់ពាក់ព័នននឹងការពិភាកា និងយល់ពីសោលបំណង
និងសោលបំណងននការសិកា

៣.
៤.
៥.

ការពិភាការតូវតតនំសៅរកទិសតដលកំណត់រច
ួ ។ អបកសរមបសរមួលរតូវតត
រកាការពិ ភាកាកបុងផលូវសៅរកសោលសៅានិ ចច និ ងមិ នរបាសចាករបធាន
ការពិ ភាការតូវសំសៅសៅរកបញ្ជ
ា ននពិ ភពពិ តជុំ វ ិញ

អបកសរមបសរមួលបញ្ចប់ការពិភាកាាមួយនឹងការសសងាបចំណុចសំខាន់ៗ
និងភាជប់វាសៅនឹងការសរៀនសូរតសលើកមុន និងសមសរៀនសរកាយ។

៣.

វិធីននការបង្ហាញ (Demonstration)
ការបគាញាការវ ិចិរតការអធិបាយ តដលតរមូវសោយអបកសរមបសរមួលសរបើ

ចំសពាុះ

ដំសណើរការ ឬសសរ ីននសកមមភាពសដើមផីសោយអបកចូលរួមោចសសងកត ពិនិតយ និងយល់ពីទរមង់
ការ សោលការណ៍ ឬបាតុភូត។

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១
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ចំណុចវ ិជជានននការបគាញ
១.

ោចទាក់ទាញអបកចូលរួម

២.

ោចបសងកើតចំណូលចិតថរបស់អបកចូលរួម

៣.

ោចផថល់រំរជ
ូ ំនញដល់អបកចូលរួមសដើមផីសសងកតពិនិតយ

៤.

ោចពិនិតយសលផឿនបសរងៀន និងគយស្សួលផ្ថស់បូរវាសដើ
ថ
មផីសោយសុីោបនឹ ងតរមូវ

ការរបស់អបកចូ លរួម អបកសរមបសរមួលោចបគាញស្តរសឡើងវ ិញសរចើ នដងាម
តរមូវការ

៥.

ោចសរៀបរាប់ ពីសោលការណ៍ននស្តទនភាពពិ តជុំ វ ិញ តដលបានបគាញ ឬកបុងសពល
អធិបាយ

៦.

អបកសរមបសរមួលោចសរបើ វតទុពិ តរបាកដ ឬវតទុរំ រូ

ចំណុចអវ ិជជានននការបគាញ
១.

ការបគាញរតូវាក់លាក់ ដូសចបុះអបកសរមបសរមួលរតូវតតសរៀបចំសោយបាន

ត
ម ់

ចត់ាមុន។ របសិនសបើអីវៗដំសណើរការ ុស អបកនឹងបាត់បង់ផលលអ។
២.

អបកចូលរួមទាំងអស់ពិបាកនឹងសមើលសឃើញការបគាញបានលអ។ អបកសរមប
សរមួលរតូវករមិតការបគាញចំសពាុះរកុមតូចៗ។

ចរ ិកលកាណៈននវ ិធីបគាញរបកបសដាយរុណភាព
១.

រតូវផថល់ព័ត៌ានទាក់ទងនឹងការបគាញមុននឹងបគាញ

២.

សធវើការបគាញរពមទាំងពនយល់ទរមង់ការសោយបានសពញសលញសដាយរបរពឹតថសៅ
ាជំហានៗ

៣.
៤.

សធវើការបគាញយឺតៗលមមសដើមផីសោយសិសសចាប់បានចំណុចរនលឹុះរពមទាំងបញ្ជ
ជ ក់
ពីបសចចកសទសពិសសសកបុងទសងវើការគរសំខាន់ ៗ

អបកសរមបសរមួលរតូវនិយាយសៅរកអបកស្តថប់មិនតមនសៅរកបរ ិកាារសនុះសទ
ស

ើយរតូវតតពនយល់ន័យរបស់ពាកយថមីៗទាំងអស់

៥.

ការបគាញទាំងអស់រតូវតតសោយអបកចូលរួមទាំងអស់សមើលសឃើញ

៦.

រតូវកំណត់នូវសថង់ដារននរុណភាព និងបញ្ជ
ជ ក់ពីការរបុងរបយ័តបកុងការគរសៅ
ប
សពលបគាញ។

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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៧.

សរបើឧបករណ៍បរ ិកាារធមមាសរាប់បគាញ តដលសធវើសោយអបកស្តថប់គយយល់

៨.

រួរសចាទសួរអបកស្តថប់កុងសពលបគ
ប
ា ញសដើ មផីបញ្ជ
ជ ក់ ពីការយល់ដឹងរបស់ពួកសរ
ចំសពាុះជំហាននីមួយៗ និងទាក់ទាញពួកសរសោយរិតអំពីបញ្ជ
ា

៩.

ោលសំ មើលសញ្ជដមិនតមនាសំដី ដូចាការសធវើតភបកសលឺតដលបគាញថាការាមដាន
ឬសឆលើយតបនិងការបគាញបានកំរ ិតណ្ត

១០. តកតរមូវសលើការភ័នថរចឡំរបស់អបកស្តថប់ សៅសពលអនុវតថដំសណើរការអវីមួយ
១១. អនុញ្ជដតិ សោយអបកស្តថប់សសងាបសឡើងវ ិញ សដើ មផីតសវងយល់ថាពួ កោត់ បានយល់
នូវអវីតដលបគាញបានកំរ ិតណ្ត។
៤.

អំណាន (Reading)
វ ិធី ោនាដំ សណ្តុះស្ស្តយផថល់ចំសណុះសៅាមបុ រោលាបក់ ៗ។ វ ិធី អំណ្តនានចំ ណុច

លអ និងចំណុចស ាយដូ ចវ ិធី ស្តស្រសថខាងសលើតដរ៖

ចំណុចវ ិជជានននវ ីធីអំណ្តន
១.

ោចសនសំសពលសវលា

២.

ោចសនសំព័ត៌ានសរបើសៅសពលសរកាយ

៣.

អំណ្តនសធវើសោយរបាកដថា ការបគាញព័ត៌ានបានសធវើសឡើងកបុងផលូវរតឹ មរតូវមួ យ

ចំណុចអវ ិជជានននវ ិធីអំណ្តន
១.

អំណ្តនោចសធវើសោយធុនរទាន់ របសិនសបើអបកសរមបសរមួលសរបើរយៈសពលតវង
សដាយោមនការសរាក

២.

អបកោនកបុងសលផឿនសផសងៗោប ដូ សចបុះអបកសរមបសរមួលពិ បាកនឹ ងរតួតពិ និតយការ
រ ីកចំសរ ើន

៣.

អបកសរមបសរមួលពិបាកនឹងកំណត់ថាសតើ កំពុងោន ឬោនចប់សពវររប់ស

ើយ

ចរ ិកលកាណៈននវ ិធីអំណ្តនរបកបសដាយរុណភាព
១.

អំណ្តនតដលរតូវសរជើសសរ ើស រឺរតូវទាក់ទងសដាយផ្ធល់សៅនឹងអងោរបធានបទ និង
ានព័ត៌ានសំខាន់ៗតដលអបកសរមបសរមួលមិនបានសរៀបរាប់

២.

អំណ្តនតដលសរសសររួរតតសរសសរសោយសមនឹងករមិតរបស់អក
ប ោន

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

28

៣.
៥.

ការសបាុះពុមពរួរតតធំ និងដិតររប់រោន់លសម ោយអបកោនគយសមើល

លំហាត់ (Exercise)
លំហាត់ផថល់សោយអបកចូលរួមអនុវតថបាននូវជំនញថមីតដលបានសរៀន រួចស

ើយាមរយៈ

វ ិធី បណុថ ុះបណ្ត
ថ លសផសងសទៀត ឬសដើ មផីជួយបសងកើតចំ សណុះដឹ ង និ ងចំ សណុះសធវើតដលពួ កោត់ បាន
ទទួលស

ើ យ។

ចំណុចវ ិជជានននវ ីធីស្តស្រសថតបបលំហាត់
១.

ោចជួយសោយអបកអនុវតថយល់ពីអីវតដលសរបានសរៀន

២.

លំហាត់ជួយសោយអបកអនុ វតថរបតិ បតថិជំនញថមីកុងមជឈដា
ប
ឌ នតដលានការរតួត
ពិនិតយ

៣.

អបកចូលរួមាក់ទាក់ទងយាងសកមមសៅនឹងដំសណើរការសិកា

ចំណុចអវ ិជជានននវ ីធីស្តស្រសថតបបលំហាត់
១.

អបកសរមបសរមួលោចនឹងចំណ្តយសពលសវលាតវងសរាប់សរៀបចំលំហាត់

២.

អបកសរមបសរមួលរបត
នឹងតរមូវការ

៣.

លាានការពិ បាកកបុងការរចនលំហាត់ សោយសុីសៅ

ការបំសពញសនលឹកកិ ចចការោចស្សូបយកសពលបណុថ ុះបណ្ត
ថ លរបស់អបកសរមប
សរមួលសរចើន

៤.

ការសធវើលំហាត់ រឺកុងសលផឿន
ប
ុ សោប

ចរ ិកលកាណៈននវ ិធីស្តស្រសថសធវើលំហាត់របកបសដាយរុណភាព
១.

អបកអនុវតថយល់សោយចាស់ពីសោលបំណងននលំហាត់ និងសសចកថីតណនំ
សរាប់សធវើលំហាត់

២.

លំហាត់រតូវសោយពិបាកលមម និងសោយអបកអនុវតថរបឹងរិតបាន បុតនថមិនពិបាក
ួស និងបាត់បង់ការយកចិតថទុកដាក់ស

៣.

ើយសបាុះបង់សចាលសនុះសទ

សៅចុងបញ្ចប់ននលំហាត់ អបកសរមបសរមួលរតូវផថល់ឱកាសសោយសិសសពិនិតយ
ពិ ច័ យ
ច សឡើងវ ិញពី អី តវ ដលពួ កសរបានសរៀន

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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៦.

សិកាករណី (Case Study)
កបុងការសិកាករណី អបកសរមបសរមួលផថល់ព័ត៌ានពី ស្តទនភាពមួ យសោយអបកចូ ល រួម

និងតណនំពួកសរសោយឈានសៅការវ ិនិ ច័ យ
ឆ ឬសដាុះស្ស្តយបញ្ជ
ា ននស្តទនភាពសនុះ។ ការ

សិកាករណីាធមមា តថលងពី សកមមភាពននជី វ ិតពិ ត និ ងកាត់ បនទយទំ សនររបស់អបកសរមប
សរមួល តដលសជៀសវាងបញ្ជ
ា ពិតស

ើយនិងនិយាយតតរទឹសីា
ថ ាងការអនុវតថ។ ាសរឿយៗ

លទនផលចំបងននការសិកាករណីរឺ របសភទ លុះននផលសសរមចបានដូចាការសសរមចចិតថ និង
ការសធវើតផនការសកមមភាព។ ការសិកាករណីោច ី ល ឬតវង។

ចំណុចវ ិជជានននការសិកាករណី

១.

ការសិកាករណីតរមូវសោយសិសសាប់ទាក់ទងយាងសកមម

២.

អបកសរមបសរមួលោចសសងកតការយកចិតថទុករបស់អបកចូលរួម

៣.

ាសរឿយៗអបកចូលរួមរ ីករាយកបុងការសធវើករណីសិកា

៤.

ករណីសិកាោចជួយអភិវឌណជំ នញ វ ិភារ និ ងសដាុះស្ស្តយបញ្ជ
ា

ចំណុចអវ ិជជានននការសិកាករណី
១.

២.
៣.

ានការពិ បាកកបុងការសរៀបចំ ករណីសិកាសោយបានលអ
ពិបាកនឹងរកព័ត៌ានាប់លាប់ និងថមីៗ

ករណីសិកាសទៀមទាសោយានសពលសវលាសរចើនររប់រោន់

ចរ ិកលកាណៈននវ ិធីស្តស្រសថការសិកាករណីរបកបសដាយរុណភាព
១.

ការសិកាករណីានស

តុការណ៍សំខាន់ ាាងស

តុការណ៍ ឬលកា ណាមិន

ាប់ពាក់ព័ននតដលសធវើសោយានការភ័នថរចឡំ
២.

បតនទមពីសលើស

តុការណ៍ចាំបាច់ ការសិកាករណីព័ណ៌នចំសពាុះសសញ្ចតនរបស់

អបកចូលរួមតដលទាក់ទងសៅនឹងតួអងោសំខាន់ៗននករណី
៣.

ការសិកាករណីព័ណ៌នអំពីស្តទនភាពពិតរបាកដ និងនំសោយអបកចូលរួមយក
ចិតថទុកដាក់ភាលមៗ

៤.

រពឹតថការណ៍កបុងករណីសិកា សកើ តានសឡើងសៅាមលំដាប់ សពលសវលាមួ យចំ នួន
តដលអបកចូលរួមោចយល់បាន

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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៥.
៧.

បញ្ជ
ា រតូវសរសសរសចញាមលំដាប់រតឹមរតូវ និងសដាយចាស់លាស់។

ការសំដែងត ួ (Role Play)
កបុងការសតមថងតួ អបកសរមបសរមួលរតូវផថល់ព័ត៌ានដល់អបកចូលរួមពីស្តទនភាពមួយ

និងសសបើពួកសរសោយសតមថងដូចរពឹតថការណ៍ពិតៗ។ ការសតមថងតួអនុញ្ជដតិសោយអបកចូលរួម
សតមថងសឡើងវ ិញនូវស្តទនភាពតដលរបឈមមុ

និ ងមុ របរ ឬសពលអនរត។

ចំណុចវ ិជជានននការសតមថងតួ
១.

ការសតមថងតួោចផថល់សោយអបកចូលរួមនូ វបទពិសស្តធន៍ ននជី វ ិតពិ ត

២.

អបកសរមបសរមួលោចផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរួមសតមថងតួសរកាយការបសរងៀន

៣.

ាសរឿយៗអបកចូលរួមចង់សតមថងតួសរកាយពីការបសរងៀន

៤.

ការសតមថងតួ ាផលូវមួយានរបសិទនភាពកបុងការជំ រញ
ុ ការពិ ភាកាសៅរកដំ សណ្តុះ
ស្ស្តយបញ្ជ
ា

ចំណុចអវ ិជជានននការសតមថងតួ
១.

របសិនសបើអបកសរមបសរមួលមិនបានសរៀបចំ និងរតួតពិនិតយសកមមភាពសោយបាន
លអសទ ការសតមថងតួរតូវបានសមើលសឃើញថា ាតលផងមួយ និងមិនតមនាសកមម
ភាពសិកាសឡើយ

២.

របសិនសបើអបកសរមបសរមួលមិនបានសធវើតផនការរតឹមរតូវសទ ការសតមថងតួោច
បាត់បង់ចំណុចតដលចង់បាន និងោមនការសិកាសកើតសឡើងសទ

៣.

អភិវឌណន៍រុណភាពការសតមថងតួ ោចរតូវការសពលវាលយាងសរចើនរបស់អបក
សរមបសរមួល

៤.

ការសតមថងតួាក់ទាក់ទងាមួយអបកចូលរួមតតមួយតផបកតូច

ចរ ិកលកាណៈននការសតមថងតួរបកបសដាយរុណភាព
១.

អបកចូលរួមយល់ចាស់ពីសោលបំណងននការសតមថងតួ

២.

ដំសណើរសរឿង ឬសំសណរននការសតមថងតួោចសោយសជឿបាន។ ការសតមថងតួសរបើ
របាស់ចរ ិត រពឹតថការណ៍ និងទរមង់ការសមស

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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៣.

អបកចូលរួមទាំងអស់រតូវាប់ពាក់ព័នននឹងការសតមថងតួ។ អបកសរមបសរមួលតដល
មិនចូ លរួមសដាយផ្ធល់កុងការសតមថ
ប
ងតួ សធវើការសផសងមួ យចំ នួន (ឧ. សោយារាង
រតួតពិនិតយសដើមផីោលសំ មើលការសតមថង)

៤.

អបកសរមបសរមួលសសងាបការសតមថងតួសដាយសចាទសួរអបកចូលរួម សតើបានដឹងពីអីវ
និងសដើមផីបានទទួលរបតិកមមននការសតមថង។

៨.

ទសសនកិច្ច (Field Trip)
ទសសនកិចចសិកា អបកសរមបសរមួលផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរួមបានសឃើញស្តទន

ភាពមួយសដាយផ្ធល់ ួលន។ អបកសរមបសរមួលោ ចសរបើរបាស់ទសសនកិចចសិកាាសកមមភាព
សិកាមួយ យាងណ្តក៏សដាយ ាធមមាទសសនកិចចានន័យ និងានរបសិទនភាពសរចើនសរាប់
សសចកថីសផថើមននអងោរបធានមួយ ឬសសងាបអងោរបធានមួយ។
របសិនសបើអបកសរមបសរមួលសរបើទសសនកិចចសដើមផីសមសរៀន អបកសរមបសរមួលរតូវពិ

ពណ៌នពីរពឹតថការណ៍ និ ងជីវ ិតពិ ត តដលរតូវការសរាប់ សមសរៀនសរកាយ។ អបកសរមបសរមួលក៏
ោចសរបើរបាស់ទសសកិ ចចសរាប់ សសងាបសមសរៀនតដលបានបគាញរួចស

ើយសៅកបុងថាបក់ និ ងជួ យ

សោយសិសសយល់ថា ជី វ ិតពិ តានដំ សណើរយាងដូ សមថច។ ទសសនកិ ចចសិកាានចំ ណុចវ ិជជាន
និងអវ ិជជានសរចើន៖

ចំណុចវ ិជជានននទសសនកិចច
១.

ទសសកិចចផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរួមបានសឃើញ និងទទួលបទពិសស្តធន៍ ពីអីវ
តដលមិ នោចសធវើសោយបានដូ ចសៅសពលបគាញ។ អបកចូ លរួមសរបើ វ ិញ្ជដណទាំង

២.

អស់ (តភបក រតសចៀក រចមុុះ និងនដ) កបុងទសសនកិចចសិកា។

ទសសនកិ ចចផ្លស់បូរសលផឿនសិ
ថ
ការបស់អបកចូ លរួម។ វាបថូរបរ ិយាកាសរបស់អបក

សរមបសរមួល និងអបកចូលរួមសោយសចញពី ទំលាប់ រាល់នថៃសៅកបុងថាបក់ សរៀន និ ង
មនធីរពិសស្តធន៍។
៣.

ទសសនកិចចផថល់សោយអបកចូលរួមនូវរសរាងននសសចកថីសយាងរួមមួយ។ អបកចូលរួម
ទាំងអស់ដឹងចាស់ថារតូវនិយាយពីអីវ របសិនសបើអងោរបធាន ឬទីកតនលងសនុះរតូវ
បានសលើកយកមកសិកា។

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១
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៤.

ទសសនកិចចោចផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរួមបានសឃើញពីអីវ តដលពួកសរសរៀន
ស

ើយរតូវសរបើ របាស់កុងជី
ប
វ ិតពិ ត។

ចំណុចអវ ិជជានននទសសនកិចច
១.

សដើមផីសោយានរបសិទនភាព ទសសនកិចចរតូវការសពលសវលារបស់អបកសរមប
សរមួលសរចើន សដើមផីសធវើតផនការ

២.

របសិនសបើអបកសរមបសរមួលមិនរតួតពិនិតយដំសណើរទសសកិចចសទ សនុះោចរតូវ
បានសរសមើលសឃើញថាាការ ជុះខាជយសពលសវលា និងមិនតមនាសកមមភាព
សិកាសឡើយ

៣.

អបកចូលរួមទាំងអស់ោចនឹងមិនបានទទួលបទពិសស្តធន៍ដូចោបសទ

ចរ ិកលកាណៈននទសសនកិចចរបកបសដាយរុណភាព
១.

ទសសនកិចចរបស់អបកសរមបសរមួល រួរតតសរៀបចំ និងសធវើសោយានរចនសមព័ននលអ

២.

តរមូវសោយអបកចូលរួមសរសសរពណ៌នពីអីវតដលពួកសរបានជួបរបទុះ។
អបកសរមបសរមួលោចដាក់សំនួរសោយសឆលើយ។

៣.

អបកចូលរួមមិនតមនសទើបតតនឹងដឹងនូវសពលសធវើទសសនកិចចសនុះសទ ពួកសរធាលប់បាន
ដឹងយាងសកមមាំងពីការបគាញ។

៤.

អងោរបធានតដលទាក់ទងនឹងទសសនកិចចសនុះ ធាលប់រតូវបានអបកសរមបសរមួល
និ យាយសដាយផ្ធល់សៅកបុងសោលសៅ និ ងកបុងការបគាញ មុ ននិ ងសរបើ របាស់
សមសរៀនសរកាយ។

៩.

វិធីគ្ប្ីសំន ួរ (Question)
ការសចាទសួររតូវបានសរបើរបាស់ានិចច របសិនសបើោមនការសចាទសួរសទ

អបកសរមប

សរមួលានទំនក់ទំនងតិចណ្តស់ាមួយសិសស។

ស

តុអីវបានាសយើងសរបើសំនួរ?
ានមូ លស

តុាសរចើនសរាប់ អបកសរមបសរមួលកបុងការសរបើ របាស់សំនួរកបុងរយៈសពល

ននការបសរងៀន។ មូលស
o

តុសំខាន់ៗននការដាក់សំនួរានដូចខាងសរកាម៖

សដើមផីរកសោយសឃើញ តរកងានតរមូវការណ្តមួ យននការបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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o

សដើមផីរកសោយសឃើញករមិតចំសណុះដឹងមូលដាឌនរបស់សិកាាកាម

o

សដើមផីជួយដល់ការចងចាំរបស់សិសស

o

សដើមផីបសងកើតការយល់ដឹងបតនទមសទៀត

o

សដើមផីភាជប់ទំនក់ទនងាមួយសិកាាកាម

o

សដើមផីបសងកើនការសិកាសោយសកមម

o

សដើមផីទទួលបានរបតិកមម

o

សដើមផីសដាុះស្ស្តយបញ្ជ
ា

o

សដើមផីរតួតពិនិតយការយល់របស់អបកចូលរួម

o

សដើមផីពិនិតយសឡើងវ ិញ និ ងតកសរមួលបតនទម

o

សដើមផីរកាចំណ្តប់ោរមមណ៍របស់អបកចូលរួមចំសពាុះការបគាញ

o

សដើមផីជំរញ
ុ ការរិត

o

សដើមផីដឹកនំការពិភាកា

o

សដើមផីសរបើរបាស់បទពិសស្តធន៍របស់អបកចូលរួម

អបកសរមបសរមួលតដលមិនសរបើសំនួរ បណ្ត
ថ លសោយ វុះ ព័ត៌ានតដលផថល់សរចើន និង
ជំនួយដល់អបកចូលរួម។ សបើមិនសរបើរបាស់សំនួរសទ អបកសរមបសរមួលរបថុយនឹងបរាជ័យាំង
ពីចាប់សផថើមសមលុះ។

របសភទសំនួរ

របសភទននសំនួររតូវបានតបងតចកសចញាសរចើនរកុមសផសងោប៖
១. សំនួរផ្ធល់៖ ារបសភទសំនួរតដលអបកសរមបសរមួលសចាទសួរសៅអបកចូលរួមណ្ត
ាបក់កុងរកុ
ប
ម។ សំនួររបសភទសនុះរតូវតតចាស់លាស់ និ ងាធមមាអបកសរមបសរមួលសចាទសួរ
សដើមផីសោយសិសសបំភឺលស

តុការណ៍ណ្តមួយ។ បញ្ជ
ា ចំបង កាលណ្តររូសរបើសំនួររបសភទសនុះ

ានិចច រឺតរមូវសោយសិសសរិតសដើមផីសឆលើយ។

សំនួររសបៀបសនុះ រតូវបានសរបើសដើមផីតណនំការពិភាកាការយល់ដឹងសលើមុ វ ិាជណ្តមួយរបស់
អបកចូលរួមាបក់ ាបតនទមសំនួរសនុះោចសរបើបាន សដើមផីតណនំការពិភាកាតដលគកសចញពី

របធានបទ ឬទាក់ ទាញសិសសតដលបតណថតោរមមណ៍សោយគកមករកដំ សណើរការសិកាវ ិញ។
២. សំនួរចំសពាុះអបកចូលរួមទូសៅ៖ ាសំនួរតដលអបកសរមបសរមួលដាក់ចំសពាុះអបកចូល
រួមទាំងអស់សដាយមិនសំសៅសៅរកបុរោលណ្តាបក់សឡើយ។

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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សំនួរសរាប់អបកចូលរួមទូសៅ រតូវបានសរបើសរាប់សដើមផីរតួតពិនិតយការយល់ដឹងរបស់
អបកចូលរួមកបុងរកុម។ របសិនសបើ ោមនអបកចូ លរួមណ្តាបក់ ស័រម រចិ តថសឆលើយសំនួរសទ អបកសរមប

សរមួលរតូវសួរសំនួរសនុះសឡើងវ ិញ និ ងានការតណនំសរាប់ ចសមលើយ។ អបកសរមបសរមួលបថូរ
សំនួរសនុះសៅាសំនួរផ្ធល់វ ិញ សដាយសរជើ សសរ ើសសឈាមុះអបកចូ លរួមណ្តាបក់ សោយសឆលើយ។

៣. សំនួរបិទ៖ ាធមមា សំនួរបិទរតូវការចសមលើយ “បាទ” ឬ “សទ” ឬពាកយ ីលមួយាត់។
សំនួរសនុះទទួលចសមលើយបានសលឿន បុតនថវាមិនចាស់លាស់សទ របសិនសបើអបកសរមបសរមួលចង់
រតួតពិនិតយចំសណុះដឹងរបស់សិសស។ របសិនសបើសួរសំនួរបិទ អបកសរមបសរមួលរួរបតនទមពី
សរកាយចសមលើយរបស់អបកចូលរួមនូវពាកយ “អវី សពលណ្ត អបកណ្ត ទីណ្ត ឬយាងដូសមថច” សដើមផី
រតួតពិនិតយចំសណុះដឹងសិសសបនថសទៀត។
៤. សំនួរដឹកនំ៖ ោចសរបើបានសដើមផីទទួលបានចសមលើយាក់លាក់។ ាទូសៅអបកសរមប
សរមួលពណ៌នអំពីស្តទនភាពណ្តមួយសដាយានការសចាទសួរាមួយផង។ សំនួរសនុះក៏រតូវ
ានការតណនំសរាប់ចសមលើយតដរ។ សំនួររបសភទសនុះរតូវការចសមលើយាក់លាក់ សរោចសរបើ
សំនួរផ្ធល់ ឬសំនួរចំសពាុះអបកចូលរួមទូសៅសដើមផីសភាញចការរិតរបស់សិសស និងរតួតពិនិតយការ
យល់របស់អបកចូលរួមសលើរបធានបទតដលបានបគាញ។
៥. សំនួរសវាហារស្តស្រសថ៖ ាសំនួរតដលមិនចាំបាច់រតូវការចសមលើយពីសិសស។ ាធមមា
សំនួរសនុះរតូវបានសរបើសដើមផីរោន់តតសោយអបកចូលរួមរ ិុះរិត។ វាមិនតមនាសរឿងចតមលកសទចំសពាុះ
អបកសរមបសរមួលតដលចាប់សផថើមសធវើបទបគាញរបស់ោត់សដាយសរបើសំនួរសវាហារស្តស្រសថចំសពាុះ
រកុមអបកចូលរួម។
កាលណ្តសរបើសំនួរសវាហារស្តស្រសថ មិនរតូវបងអង់សពលយូរសទ មុនសពលតដលអបកចូលរួម
ណ្តាបក់ចាប់សផថើមសឆលើយ ពីសរពាុះវាសធវើសោយ ុសសោលបំណង។ សោលបំណងននសំនួរសវាហារ
ស្តស្រសថ រឺ រោន់តតសភាញចការរិ តរបស់អបកចូ លរួមសៅសលើមុ វ ិាជតដលកំពុងសរៀនបុសណ្តតុះ។

៦. សំនួរសបើក៖ សំនួរសបើករតូវការព័ត៌ានសរចើនពីអបកចូលរួម និងរតូវសពលសវលាសដើមផី
សឆលើយ។ សំណួរសនុះរតូវចាប់សផថើមសដាយ “អវី សពលណ្ត អបកណ្ត ទីណ្ត ឬយាងដូសមថច”។ រតូវ ិត
ំសវៀសសំនួរតដលចាប់សផថើមសដាយ “ស
ទូលាយ។ “ស

តុអី”វ ។ សំនួរ “ស

តុអី”វ សំសៅសៅរកការបកស្ស្តយទូលំ

តុអី”វ រតូវបានសរទទួលស្តោល់ថាាសំនួរតដលររប់ដណថប់សៅសលើ “អវី សពលណ្ត

អបកណ្ត ទីណ្ត ឬយាងដូសមថច”។

សំនួរតដលរបកបសដាយរបសិទនភាព និងលអរតូវតតសរោងទុកាមុនកបុងរំនិតដូចតសៅ៖
o

រួរតត ីល

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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o
o
o
o
o
o
o

រួរតតានសយាបល់ននចសមលើយតតមួយរត់

រួរតតទាក់ទងនិងអងោរបធានកំពុងបគាញ
រួរតតសរបើភាស្តគយយល់

រួរតតរតូវការសពលរិតសរចើនសដើមផីសឆលើយ
រួរតតបញ្ជ
ជ ក់សៅសលើចំនុចរនលឹុះ

រួរតតទាក់ទងសៅនឹងចំសណុះដឹងពីមុន

រួរតតាការរតួតពិនិតយសលើចំសណុះដឹង ឬសលើការយល់

មុននឹងសចាទសួរសៅកាន់អបកចូលរួមណ្តាបក់ ឬរកុមណ្តមួយ រតូវរបាកដថា ចសមលើយ
រតឹមរតូវយាងដូសមថច។ កាលណ្តអបកសរមបសរមួលទទួលចសមលើយស

ើយ ាការលអរតូវនិយាយ

ចសមលើយសនុះសឡើងវ ិញសដើ មផីសោយអបកចូ លរួមទាំងអស់បានឮចសមលើយរតឹ មរតូវ។ សៅសពលសួរ

សំនួររតូវសមលឹងអបកចូលរួមទាំងអស់។ មិនរតូវសមើលាពិសសសសៅសលើអបកចូលរួមណ្តាបក់សទ
របសិនសបើសមលឹងសមើលសៅតតាបក់ សនុះបគាញសោយអបកសផសងយល់ថា រឺាបក់តដលអបកបាន
សមលឹងសនុះស

ើយរតូវសឆលើយ។

កាលណ្តអបកទទួលបានចសមលើយរតឹមរតូវ ចូរកុំនិយាយថា “សទ” ឬ “ ុសស

ើយ” និង

“សឆលើយមថងសទៀត” តដលសធវើសោយអបកចូលរួម ូចចិតថ។ អវីតដលអបករួរសធវើរឺ ទទួលស្តោល់ចសមលើយ
និងបនធប់មកជួយោត់សោយសឆលើយរតូវ សដាយផថល់នូវការតណនំ ឬសយាបល់។ ាការបថូរបរ ិយា
កាស អបកោចដាក់សំនួរសៅរកុមអបកចូលរួមទាំងអស់។ សំនួរទាំងអស់រួរតតសរោងទុកមុនការ
បសរងៀន/បគាញ។ រួរតតសរសសរសំនួរទាំងសនុះសៅកបុងតផនការសមសរៀនសដើ មផីសជៀសវាងរ ំលង
ឬសភលច។

សសចកថីសនបិដាឌន
សំនួរជាផ្ននកសំខាន់មួយននគ្រសិទិធភាពររស់គ្រូ។ ទ្រើគ្មានសំនួរទ្ទ អ្នកសគ្មរសគ្មួល
មានទំនាក់ទំនងតិចតួចណាស់ជាមួយសិសស។ សំនួរនតល់គ្រតិកមាទ្ៅដល់អ្នកនូវកគ្មិតយល់
ដឹង និងការសិការរស់អ្នកចូលរួម។ សំនួរគ្តូវងាយ ចំៗ មិនមានលបិចរំភាន់ ឬចង់រងាាញថា
អ្នកឆ្លាតទ្នាោះទ្ទ។ ដាច់ខាតមិនគ្តូវទ្គ្រើសំនួរទុកដូចជាទណ្ឌកមាចំទ្
(សំនួរពិបាកខាាំង ផ្ដលពួកគ្មត់បានគ្រឹងរិតទ្
កាលណាអ្នកបានទទួលចទ្មាើយសិសស គ្តូវទ្
ទ្រើអ្នកទ្ឆេសគ្រផ្

សចំទ្

ោះអ្នកចូលរួមទ្នាោះទ្ទ

ើយ ទ្ៅផ្តរកចទ្មាើយមិនទ្
ល

ើញទ្ទៀត)។

កយកត់សមាាល់ទ្លើចទ្មាើយទ្នាោះ។ គ្រសិន

ោះរញ្ហ
ា ទ្នោះ អ្នកចូលរួមនឹងផ្លងមានការគ្រុងគ្រយ័តន។

គ្រសិនទ្រើមានអ្នកសួរសំនួរមក អ្នករួរគ្ររល់សំនួរទ្នោះទ្ៅទ្ោយអ្នកចូលរួមទំងអ្ស់
ចូលរួមទ្ឆាើយ ទំងទ្នោះជាការពញាក់ោរមា និងទ្ោយពួកគ្មត់បានរិត។ គ្រសិនទ្រើអ្នកចូលរួម

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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ទំងអ្ស់មិនោចទ្ឆាើយទ្ទ អ្នកគ្តូវសាកលបងផ្លាងសំនួរទ្នាោះជាលាីទ្ដើមបីទ្ោយអ្នកណាមានក់ោច
ទ្ឆាើយបាន។ អ្នកគ្តូវផ្ណ្នាំ និ ងរ ំលឹកដល់អ្នកចូ លរួមទំងអ្ស់កងទិ
ុន សទ្ៅរួម និងគ្តូវ និងគ្រឹង
ផ្គ្រងយ៉ា ងណាទ្ដើមបីទទួលទ្ោយបានចទ្មាើយអ្ំពីពួកគ្មត់។
១០.

វិធីពិភាកាបំផស
ុ គំនិត (Brainstorming)
វ ិធីស្តស្រសថសនុះ ថវីតផិតតតកំ ពុងសពញនិ យមក៏ សដាយ ក៏ ាសពលសវលាមួ យតដលអបកសរមប

សរមួលរតូវសរបើសមទតកិចចរបស់ ួលនសដើ មផីដឹកនំ និ ងតរមង់ ទិសាមរកុមពិភាកានីមួយៗសឆ្ពុះ
សៅរកសមទតកមមតដលបានកំ ណត់ ស

ើយវ ិធី សនុះសទៀតសស្តត ក៏ ាឱកាសសរាប់ អបកចូ លរួម

បំតបការកុមពិភាកាសដើមផីបកស្ស្តយបទពិសស្តធន៍តដលសរបានជួបរបទុះកនលងមក។ រ ីឯអវី
តដលសរបកស្ស្តយរឺ ារំ និតផ្ធល់ ួលនរបស់សរ ថាសតើ អបកសរមបសរមួលរតូវអនុ វតថតបបណ្ត
សដើ មផីសោយវ ិធីសនុះរបរពឹតថសៅបានារបរកតី។ ដូចសនុះសោលការណ៍ននខាងសរកាមពិតា
ជួយអបកមិនខាន៖
o

គ្តូវផ្ចកសិកាាកាមជាគ្កុមតូច (ផ្តមិនទ្លើសពី១០នាក់ )

o

គ្តូវចាត់ទ្ោយមានគ្រធានគ្កុម

o

គ្តូវចាត់ទ្ោយមានអ្នកកត់គ្ា

o

គ្តូវចាត់ទ្ោយមានអ្នករាយការណ្៍

o

គ្តូវពនយល់គ្រធានរទចាស់លាស់

o

គ្តូវពនយល់ពីគ្រធានរទ ផ្ដលគ្តូវយកទ្ៅពិភាកាដល់អ្ងាសិកាាសាលា

o

គ្តូវពិនិតយររ ិយកាស ទ្តើរួរ ឬមិនរួរ ទ្លើការទ្រៀរចំការពិភាកា

o

គ្តូវកត់គ្ាជាទ្គ្មលៗទ្ៅទ្ពលផ្ដលតំណាងគ្កុមទ្

o

គ្តូវសទ្ងារអ្តថន័យទ្គ្កាយទ្ពលផ្ដលគ្កុមនីមួយៗរកស្រសាយចរ់ និងទ្រើកឱកាស

ើងរាយការណ្៍

ដល់គ្កុមដនទទ្ដើមបីសួរសំនួរទ្នសងៗផ្ដលទក់ទងជាមួយតំណាងគ្កុមផ្ដលទ្

ើង

មករកស្រសាយ។
តួនាទី ររស់ទ្មគ្កុមទ្ៅកនុងការពិ ភាការំ នុសរំ និតមានដូ ចតទ្ៅទ្នោះ៖
o

គ្តូវសេោះផ្សេងទ្ដើ មបីរកមទ្យោបាយយ៉ា ងណា ទ្ដើ មបីទ្ោយសមាជិ កររស់ខ្នហ
៊ា ន
ួា
នតល់មតិទ្យរល់

o

មិនគ្តូវគ្រកាន់ទ្លើសមថតភាពររស់សមាជិកមានក់ៗទ្

o

មិនគ្តូវរដិទ្សយរំនិតទ្យរល់ររស់អ្នកដនទទ្ទ

o

គ្តូវទ្ជៀសវាងសមាជិកដផ្ដលៗទ្

ើយ

ើងមានមតិ ផ្ដលនាំទ្ោយមានការយុញគ្ទន់

ដល់សមាជិ កកនុងគ្កុម

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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o

គ្តូវពិ និតយទ្មើលទ្លើកំណ្ត់ គ្ា ទ្ដើ មបីទ្ជៀសវាងកុំ ទ្ោយមានការរ៉ា ោះ
ោរមាណ្៍ររស់សមាជិ កកនុងគ្កុម។

ល់ដល់នូវា

សារៈគ្រទ្យជន៍ររស់វ ិយី ពិភាការំនុសរំនិត
o

រទ្ងកើតមិតតភាព និងទំនាក់ទំនង

o

ហ៊ានផ្ចករ ំផ្លករទពិទ្សាយន៍ផ្ដលធាារ់បានជួយកនាងមក

o

ហ៊ានការ

o

ចងចាំមតិគ្រឆ្លំងទុកជារទពិទ្សាយន៍

ររំ និតររស់ខ្ួន
ា

វ ិរតិតកុងការទ្គ្រើ
ន
វ ិយីពិភាការំ នុសរំ និត
o

ចំណាយទ្ពលវាលាទ្គ្ចើន

o

រងករទ្ោយមានការគ្រផ្កកគ្រឆ្លំងទ្ៅកនុងថានក់ ទ្រៀន

o

រងករទ្ោយមានការោរ់មុខ្មាត់

o

រងករទ្ោយមានការអ្ស់សងឃឹម និងខ្ករំណ្ង

ចំណាំ
វ ិយី ពិភាការំនុសរំ និត រឺ មានរំ ណ្ងចង់ ទ្ោយសមាជិ កគ្កុមនី មួយៗមានទ្យ
ទ្ដើ មបីរកវ ិយី ទ្ដាោះស្រសាយ និ ងចាត់ វ ិធានការណ្៍ទ្លើគ្រធានរទ។ ទ្

រល់

តុ ដូចទ្នោះ អ្នកកត់ គ្ាគ្តូវ

សរទ្សរទ្គ្មលរំនិតសំខាន់ ៗននទ្យរល់ររស់សមាជិ កមានក់ ៗ។ ជាពិ ទ្សសវ ិយី សាស្រសតទ្នោះទ្រ
ទ្គ្រើទ្ដើមបីស្រសាយរំភ្ឺាចំទ្
១១.

ោះទ្រឿងរា៉ា វផ្ដលបានទ្កើតរួចមកទ្

ើ យ។

វិធីពិភាកា (Fishbowl)
Fishbowl ាទរមង់ មួយសទៀតននវ ិធី ពិភាកា បុ តនថកុងសនុះអប
ប
កចូ លរួមមួ យចំ នួនសទិតសៅ

រងវង់ខាងកបុង ស

ើយពិភាកាសៅសលើរបធានបទមួយ ចំតនកអបកសៅសល់សិត
ទ សៅរងវង់ខាងសរៅ

ស្តថប់ និងសសងកត។ វ ិធី សនុះាប់ ទាក់ ទងយាងសកមមសៅនិ ងអបកចូ លរួម ពី សរពាុះ ឹ ម
ល ស្តររតូវបាន
កំណត់ លុះៗសដាយពួកសរ។
ការតណនំ
o

សរជើសសរ ើសរបធានបទមួយតដលានរបសយាជន៍ចំសពាុះររប់ោប។ វាោចារបធាន
បទសចាទសួរ ឬបញ្ជ
ា តដលអបកចូលរួមបញ្ជ
ជ ក់ាមុន។ សរៀបចំសំនួរមួយចំនួនតដល
ោចយកមកសរបើកុងសពលសិ
ប
កា។

o

កំណត់ថាតចការកុមយាងដូចសមថច។

o

ពនយល់ពីសោលបំនងនន Fishbowl និងរតូវដឹកនំយាងដូចសមថច។

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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o

សរៀបរងវង់សៅអី សរាប់អបកតដលចូ លរួមកបុងFishbowl និងរងវង់សៅអីមួយាន់សទៀត
សៅជុំវ ិញខាងសរៅសរាប់ អបកសសងកត។

o

អបកសរមបសរមួលសុំសោយអបកចូលរួមតដលសរជើសសរ ើសរួចស

ើយជួបនឹងោត់សៅ

កបុងរងវង់តូច។ ផថល់សសចកថីតណនំសៅរងវង់ខាងសរៅសោយកត់ រានូ វចំ ណុចតដល
កំពុងសិកា។ ស

ើយសៅសោយសសៃៀមស្តៃត់ សទាុះបីានបំណងចង់និយាយពី

ចំណុចពិភាកាណ្តមួយក៏សដាយ។
o

ដឹកនំការពិភាកាសរាប់រយៈសពលតដលបានកំណត់ទុក។ សលើកទឹកចិតថសោយ
សាជិកកបុងរកុមខាងកបុងចូ លរួមសោយបានររប់ ោប។

o

អនុ ញ្ជដតសោយរកុមសសងកត និ ងស្តថប់ បានចូ លកបុង Fishbowl មថងវ ិញ សៅសពល
តដលរកុមទី១ ចប់សាងពិភាកា។

o

បនធប់ពីចប់ការពិភាកាជុំទី២ អបកសរមបសរមួលរតូវផថល់ឱកាសសោយស្តកសួរ
យកការណ៍។ អបកោចបសងកើតារកុមធំសដើមផីតចករ ំតលកសយាបល់សលើការសសងកត
ពិនិតយសលើមតិស្សបោប និងមតិត វងោប ឬអបកោចបសងកើតារកុមតូចាំៗានចំនួន
បួននក់ តដលពីរនក់បានមកពីរកុមជុំទ១
ី និងពីរនក់មកពីជុំទ២
ី ។

បំតរបំរល
ួ
1.

វ ិធី Fishbowl ោចរតូវបានសរសរបើសដើមផីសសងកតពិនិតយដំសណើរការ និងតួរនទីរបស់

រកុម។ កបុងករណីសនុះរបធានបទានស្តរៈសំខាន់ តិច ថវីសបើ អបកសៅកបុងរងវង់ខាងសរៅរតូវ
បានសុំសោយសសងកតសៅសលើ៖

2.

-

អបកណ្តនិយាយ និងអបកណ្តសៅសសៃៀមស្តៃត់?

-

សតើតួនទីអីវសផសងសទៀតតដលអបកទាំងសនុះបានសធវ?
ើ

-

សតើការពិភាកាោលតសចញពីសោលសៅសរឿយៗឬសទ?

-

សញ្ជដមិនតមនាពាកយសំដី លុះតដលអបកបានសឃើញ?

-

ការរបទាំងរបសទើសោប រតូវបានសដាុះស្ស្តយយាងដូសមថច?

វ ិធី Fishbowl ក៏ដំសណើរការបានលអតដរ កាលណ្តរកុមសនុះធំ ស

ើយអបកសរមប

សរមួលចង់សោយានការពិ ភាការវាងតំ ណ្តងននរកុមតូ ចៗ។ កបុងករណីសនុះអបកបសងកើត
រកុមតូចៗតដលរតូវពិភាកាសលើរបធានបទ សធវើារាងពីអីវៗតដលទាក់ទង និងស្ស្តយបំភឺល
ដំសណ្តុះស្ស្តយ។ រកុមនីមួយៗសរជើ សសរ ើសតំ ណ្តងសោយចូ លរួមកបុងFishbowl សដើមផី

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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បកស្ស្តយពីមតិរបស់ ួលន។ បនធប់ មកសទៀត សរកាយពី ការពិ ភាការកុមតូ ចចប់ សពវររប់
តំណ្តងទាំងសនុះវ ិលរតឡប់ មកកាន់ រកុម ួលនវ ិញស

ើយផថល់ព័តា
៌ នរតឡប់ និង

ពិភាកាបំ តរបំរល
ួ
លុះៗននមតិ របស់រកុម។ តំ ណ្តងរកុមោចរតូវបថូរោបវ ិលពី ាបក់ សៅាបក់
សទៀតកបុងចំ សណ្តមសាជិ ករកុម។
១២. វិធីគធវីគោយែ ៉ូច្ (Simulation)
ឧទា

រណ៍ សដើមផីជួយបសងកើតសមតទភាពនិសសិតសវជជស្តស្រសថ (Medical Student) សចុះសធវើ

ការពិនិតយជំងឺរតង់តផបកការពិនិតយសពាុះាក់តសថង។ សរមិនោចពនយល់សោយពួកសរសធវើការពិនិតយ
សោយបានាក់លាក់ថា សតើសរ រតូវសធវើយាងណ្តៗសនុះសទ ស

ើយក៏មិនោចតណនំពួកសរ សោយ

យល់ពីដំសណើរការពិនិតយសពាុះភាលមៗបានតដរ។ អបក រតូវសរៀបចំដំសណើរការសកើនសឡើងបនថិចមថងៗ
អបកោចចាប់សផថើមសដាយសោយពួកោត់សៅជិត អបកជំងឺសដាយពនយល់ពីរសបៀប

ពិនិតយជំងឺតដល

រតូវសធវើ បុតនថទាំងសនុះមិនររប់រោន់សនុះ សទ។ មុននឹងទុកចិតថសលើររូសពទយថមី សរសោយអបកសនុះ
សធវើការពិនិតយសលើអបកជំងឺសិបផនិមិមត (Maniquin)។
សដើមផីបសរងៀនពិនិតយជំងឺសដាយាមរយៈ Maniquin

សរដាក់ស្តទនភាព Maniquin ដូច

សភាពអបកជំងឺរបស់អបកជំងឺសដាយអនុញ្ជដតសោយនិសសិតសរបើរបាស់ការពិនិតយ ាមរយៈការ
ស្តធបសពាុះ វ ិធីស្តស្រសថស្តធប ឬសោុះស្តថប់ ទីាំង ឬកតនលងណ្តតដលរតូវស្តធប ឬសោុះសៅាម
ោការៈននការឈឺចាប់សនុះ។ ររូសពទយថមីរតូវសចុះកំណត់រកសញ្ជដទាំងោយណ្តតដលោច
កំណត់ពីរបសភទជំងឺ ឬសធវើការសសបើសុំអមរលីនិកបតនទម (Para clinic Order)។ រាល់ការអនុវតថរតូវ
ានររូបគាត់ជួយរតួតពិនិតយសមើល ឬជួយបកស្ស្តយបតនទមរបសិនពួកសរានសំណួរ ឬ បញ្ជ
ា
សផសងៗ។
សរោចបគាត់អនរតររូសពទយថមី (Junior Order) សដាយពិនិតយសមើលាមការតណនំដូច

ានភាជប់កុងវ
ប ិធីស្តស្រសថបគាញដូចតសៅសនុះ៖

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១
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ការស្ទាប៖ ការស្ទាបត្តូវបានធធវើធដើម្បីពិនិតយរកធម្ើលដុុំធផេងៗ និងកន្នែងននការឈឺចាប់
កនុងធពលធធវើការស្ទាបធនេះ សូម្សធងេតធម្ើ លទឹ កម្ុ ខរបស់អ្នកជុំ ងឺ ធដើម្បីធានាថាអ្នកម្ិន
ធធវើឲ្យគាត់ មានការឈឺចាប់ខ្ែុំងធទ។

ការស្ទាបទូធៅ

៖

ធត្បើបាតនដ និងត្មាម្នដ

មាាងធដើម្បី ស្ទាប។ សូម្កុុំធត្បើចុងត្មាម្នដ។ ស្ទាប
តុំបន់ទុំង៩របស់ធ

េះ។

ការស្ទាបរធបៀបធនេះ

ធៅថាការស្ទាប ធសើៗ ។

ការស្ទាបរកដុុំកុ ងធ
ន

េះ ៖ ធត្បើនដធឆវង សងេត់ធលើនដស្ទតុំ

ន្ដលកុំពុងស្ទាបធលើធ

េះអ្នកជុំងឺ។

ការស្ទាបធនេះធៅថា ការ ស្ទាបធត្ៅៗ។

ការធគាេះ៖ ការធគាេះត្តូវបានធត្បើ ធដើ ម្បីពិនិតយរកធម្ើ លការមានទឹ កធៅកនុងធ

ការធគាេះរកធម្ើលចលនារលកទឹក៖
សងកត់នដមាាងទ្ៅទ្លើទ្
ៀងទ្

ការទ្គ្មោះទ្នោះ

គ្បារ់អ្នកជំងឺឲ្យ

ោះឲ្យខាាំង គ្តង់ តំរន់និចត។

នដទ្ឆេងររស់អ្នក ទរ់ទ្ៅចំទ្
ទ្លើចំទ្

េះ។

ៀងទ្

ោះមាាង រួចនដសាតំ

ោះមាាងទ្ទៀត។ គ្រសិនទ្រើមាន

ទច

ដាក់
ទ្គ្មោះ
ទឹក

នឹងទ្យេើឲ្យមានសមាាយរលកទ្ៅរ៉ាោះនដខាង

ទ្ឆេងររស់អ្នក។

ការស្តថប់៖ ការស្តថប់រតូវបានសរបើសដើមផីស្តថប់សំសឡងចលនរបស់សពាុះសវៀន។

ការស្ទតប់ធ

េះ ៖ ធត្បើធសតតូសូ បធដើ
េ
ម្បីធធវើការ ស្ទតប់ធនេះ។

ការគាានលឺសុំធឡង ឬការមាន សុំធឡងធខោយ
គឺជាសញ្ញាននការថយចុេះនន ចលនាធ
ការបង្ហាញថា មានការសាេះធ

េះធវៀន និងអាចជា

េះធវៀន។

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១
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លកាណៈនន Simulation

ក-ឧទា
1.

រណ៍ខាងសលើ

សិសសរតូវដាក់កុងស្ត
ប
ទ នភាពមួ យដូ ចាស្តទនភាពពិ ត។ ការសធវើដូចសនុះោច ិ តសៅ
ជិតភាពសមុរស្តមញពិត ឬផធុយសៅវ ិញសំរល
ួ ស្តទនភាពសនុះសោយគយសដាយតថ
រកាទុកលកាណៈតដលោចទទួលយកបាន។

2.

សិសសសធវើអំសពើសៅសលើស្តទនភាពសនុះសដាយសធវើការសសរមចចិតថ និងតកតរបការពិនិតយ
ជំងឺននស្តទនភាព (ឧ. ស្តទនភាពរបស់អបកជំងឺ...)

3.

ស្តទនភាពវ ិវតថសៅាមអំ សពើ និ ងការសសរមចចិ តថរបស់សិសសកបុងការពិ និតយជំ ងឺ (ឧ.
អវីតដលសិសសពិនិតយសមើលសឃើញ តរបរបួលសៅាមការពិនិតយរបស់សរ)។

4.

ស្តទនភាពជួ នកាលក៏ វ ិវតថសៅាមកាថសរារសញ្ជដសផសងៗ តដលមិនោចរតួតពិនិតយ
បានតដរ (ឧ. សរោចបញ្ូជ ន ឬសសបើសុំអមរលីនិក សដើ មផីបញ្ជ
ជ ក់ ពីសរារវ ិនិ ច័ យ
ឆ របស់ពួក
សរ)

5.

អំសពើ និងការសសរមចចិតថរបស់សិសស រតូវឈានសៅដល់លទនផលាទីសពញចិតថ
ឬសមរមយ (ឧ. តផអកសលើលទនផលអមរលីនិកតដលបានបញ្ជ
ជ ក់របាប់ សដើមផីសឆលើយតប
សៅាមសរារវ ិនិ ច័ យ
ឆ តដលសងស័យ)។

-សរៅពីស្តទនភាពតដល Simulation ាតំណ្តងសោយភាពពិតធាតុសំខាន់រឺ អនថរកមម

(ឥទនិពលសៅវ ិញសៅមក)។ សិសសសធវើអំសពើ ស្តទនភាពវ ិវតថសៅាមអំសពើសនុះ សិសសសធវើ
ស្តរាថមី។ល។កបុងការអនុវតថ Simulation ានបីដំណ្តក់កាល៖
1.

សសចកថីសផថើម ឬការពនយល់ដល់អបករតូវបណុថ ុះបណ្ត
ថ ល និ ងតបបបទននដំ សណើរការ

របស់អីវៗសៅសលើ Simulator។ សរបគាញថារតូវសរបើសាភរៈ ឧបករណ៍ និងឯកស្តរ
យាងដូសមថច។
2.

លំហាត់នន Simulator កបុងតំណ្តក់ កាលសនុះ ររូបគាត់ាននទីាអបករតួតពិនិតយ
សដាយោមនអនថរារមន៍សលើការគររបស់សិសស និ ងការវ ិវតថននស្តទនការណ៍សស្តុះ

សឡើយ។ ររូោចសធវើអនថរារមន៍សដាយផថល់ាព័ត៌ានសៅសពលណ្តតដលសិសសសសបើ
សុំ។ ព័ត៌ានសនុះទាក់ទងសៅនឹងតតស្តទនភាព បុតនថមិនតមនាដំសណ្តុះស្ស្តយ ឬ
ការសសរមចចិតថតដលរតូវរបកាន់យកសទ ពីសរពាុះកបងស្តទនភាពអនុវតថពិតាក់តសថង
សិសសមិនបានទទួលដំបូនមន ឬជំនួយពីខាងសរៅសឡើយ។

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

42

3.

សរកាយពី លំហាត់ សិសស និ ងររូបគាត់ ចូលរួមកបុងពិ ធីបញ្ចប់ មួយតដលរយៈសពល

សនុះសិសសទទួលបានព័ត៌ានរតឡប់សលើរុណភាពននរបតិកមម តំនលននលទនផល
សសរមចបាន តបបតផនតដលសិសសោចតកលំអលទនផល។

រ-Simulation ជួនកាលោចរចឡំនិងការសិកាករណី ពីសរពាុះទាំងពីរសនុះានទំសនរ

ិតសៅជិតការពិតដូចោប។ ការសិកាករណីសិកាសទិតសៅខាងសរៅស្តទនភាពពិត បុតនថ

Simulation សិសសសទិតសៅកបុងស្តទនភាព និងចូលរួមយាងសកមមផង។

ឃ-វាានបំតរបំរល
ួ នន Simulation សរចើន៖ បំតរបំរល
ួ
លុះមិនតមនា Simulation ពិត

របាកដសទ ពីសរពាុះវាមិនតមនាអនថរកមម ឬក៏ានតិចតួច បុតនថវាសធវើាមការពិតសដាយ
ស

តុសនុះសរសៅវាថាា Simulation សដាយការភ័នថរចឡំតិច ឬសរចើន។

លកាណៈវ ិនិច័យ
ឆ វាយតនមល Simulation
ក- ករមិតននភាពពិតរបស់ស្តទនភាពាពិសសស៖
o

បរ ិស្តទន

o

ព័ត៌ានផថល់សោយ

o

របតិកមមសៅសលើស្តទនភាព

- ករមិតននស្តទនភាពរបស់សិសស ាពិសសសរបសិនសបើសិសសសធវើការារកុម ករមិត
សកមមភាពរបស់សិសសាបក់ៗានអវី លុះ?
រ- ករមិតននភាពពិត និងសមស

តុផលននសកមមភាពសិសស

ឃ- រុណភាពននអនថរកមម (ឥទនិពលសៅវ ិញសៅមក)
o

អនថរកមមដូចោប និងស្តទនភាពពិតឬសទ?

o

របតិកមមរតឹមរតូវឬសទ?

o

របតិកមមរ

o

របតិកមម

័សបងោួរឬសទ?

ូរត

រាមលំដាប់លំសដាយឬសទ?

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល១

43

 គ្មូស្មង់ត ួគលខ្ប្ចំនថៃ

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

44

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

45

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

46

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

47

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

48

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

49

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

50

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

51

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

52

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

53

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

54

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

55

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

56

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

57

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

58

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

59

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

60

ស្មង់ត ួគលខ្ប្ចំនថៃ្សាវ្ាវមហារីកដផនកសមាព និងគោគស្រសតី ស្ម្ភប់មនទីរគពទយ

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

61

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

62

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

63

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

64

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

65

ស្មង់ត ួគលខ្ប្ចំនថៃ្សាវ្ាវមហារីកដផនកសមាព និងគោគស្រសតី ស្ម្ភប់មណឌលសុខភាព

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

66

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

67

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

68

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

69

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

70

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

71

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

72

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

73

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

74

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

75

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

76

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

77

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

78

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

79

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

80

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

81

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

82

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

83

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

84

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

85

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

86

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

87

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

88

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

89

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

90

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

91

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

92

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

93

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

94

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

95

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

96

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

97

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

98

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

99

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

100

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

101

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

102

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

103

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

104

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
ថ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល១

105

សសៀវសៅបណុថ ុះបណ្ត
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មឌ
ូ ុល ២

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកពិគររោះជំងគរៅសរាប់
មណ្ឌលសុខភាព
ឺ

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកពិនិតយផ្ផៃគ

ោះមុនសរាលសរាប់មនៃីរគពទ្យ

និងមណ្ឌលសុខភាព

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកសរាលកូនសរាប់មណ្ឌលសុខភាព
 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកសរាលកូនសរាប់មនៃីរគពទ្យ
 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកផ្ែទគរោយសរាល
ំ

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកសមភពសរាប់មនៃីរគពទ្យ

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកគោគស្រសតស
ី រាប់មនៃីរគពទ្យ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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ម ៉ូឌល
ុ ២

១. គោលបំណងម ៉ូឌល
ុ

សៅចុងបញ្ចប់ននមូឌុល ២ សិក្ខាក្ខម នឹងបានយល់ចាស់អំពីក្ខរសរបើ របាស់បញ្ជីកត់រា

ទំងអស់សៅកនុងផ្ផនកសុខភាពាា និងទរក រួមទំងបញ្ជីកត់រា ផ្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់
មណឌលសុខភាព។

២. គោលគៅ
សិក្ខាក្ខមអាចនឹងអាចអនុវត្ន៍បានយងរតឹមរតូវសៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់រា។
1. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
ផ្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ

2. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
ផ្ផនកពិនិតយនផទស

ុះមុនសរាលសរាប់មនទីរសពទយ និងមណឌលសុខភាព

3. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
ផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មនទីរសពទយ

4. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
ផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មណឌលសុខភាព

5. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
ផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាល

6. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
ផ្ផនកសមភព

7. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
ផ្ផនកសោគស្រស្ី

៣. រយៈគេល
៣៩០ នាទី (មិ នោប់បញ្ូច លនាទីសរាកអារហារសរមន់)

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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៤. ប្ងងគ់ មគរៀន
មូឌុល ៣ ផ្បងផ្ចកជា ៧ផ្ផនក៖

1. ក្ខរសរបើ របាស់ និ ងវ ិធីកត់ រាបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកពិ សររុះជំ ងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ
2. ក្ខរសរបើ របាស់ និ ងវ ិធីកត់ រាបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកពិ និតយនផទស

ុះមុនសរាលសរាប់

មនទីរសពទយ និងមណឌលសុខភាព

3. ក្ខរសរបើ របាស់ និ ងវ ិធីកត់ រាបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកសរាលកូ នសរាប់មណឌលសុខភាព
4. ក្ខរសរបើ របាស់ និ ងវ ិធីកត់ រាបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកសរាលកូ នសរាប់មនទីរសពទយ
5. ក្ខរសរបើ របាស់ និ ងវ ិធីកត់ រាបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាលសរាប់

មនទីរសពទយ

6. ក្ខរសរបើ របាស់ និ ងវ ិធីកត់ រាបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកសមភពសរាប់ មនទីរសពទយ

7. ក្ខរសរបើ របាស់ និ ងវ ិធីកត់ រាបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកសោគស្រស្ីសរាប់មនទីរសពទយ

៥. សម្ភារៈបគ្ងៀន
1. កុំ ពយូទ័ រយួរនដសរាប់ សធវើបទបគាញ
2. បិ ចសរាប់ ចងអុលស្លលយ៍

3. ាសុីនបញ្
ច ង
ំ ស្លលយ៍ (LCD)
4. ឯកស្លរ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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៦. ប្លងប
់ គ្ងៀន
ខមសារ/ររធានបទ្
ឹល

សកមមភាព(ជំហាន)

រយៈគពល

សាភរៈ

រ ំលឹកនូវនថៃទី១

រ ំលឹកស

ើងវ ិញនូ វបទបញ្
ជ នផទកុង
ន

១៥នាទី

រមន

បញ្ជីកត់រាផ្ផនកពិ

បទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធី

៣០នាទី

ឯកស្លរគសរាង

សររុះជំងឺសរៅសរាប់

ស្លស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា សសចក្ីផ្ណនាំ

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

ស្ីពីក្ខរបំសពញបញ្ជក
ី ត់រា។

ពិសររុះសរៅ

បគាញខទង់ផ្ដលានក្ខរខុសផ្បលក

សរាប់មណឌល

និងរសបៀបននក្ខរកត់រាផ្ដលានក្ខរ

ភាព

ផ្លលស់បូរសៅខទ
្
ង់មួយចំ នួន។

សសចក្ីផ្ណនាំ

(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ

សរាប់បញ្ជីកត់

ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

រា

មណឌលសុខភាព

និ ងអំ ពីវ ិធីស្លស្រស្សរមបសរមួល

ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

បញ្ជីកត់រាផ្ផនកពិនិតយ សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី
នផទស

ុះមុនសរាល

សរាប់មណឌលសុខ
ភាព និងមនទីរសពទយ

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

ស្ីពីក្ខរបំសពញបញ្ជក
ី ត់រា។

ពិនិតយនផទស

បគាញសៅខទង់ “របសភទននក្ខរបង់នថល

មុនសរាល

សសវា” ផ្ដលបានបផ្នែមសៅកនុងបញ្ជី

សរាប់មណឌល

សរាប់ក្ខរសបាុះពុមពថី។
ម

មនទីរសពទយ

(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័ននធ នសសច

សសចក្ីផ្ណនាំ

ក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន
ន ័យ

សរាប់បញ្ជីកត់

កនុងបញ្ជីកត់ រា)

រា

ុះមុនសរាល

សរៀបសៅអី3-4 ជារងវង់ និងសៅអីផ្ដល
សល់ទំងអស់សរៀបព័ ទធជុំវ ិញ

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី

សរាលកូនសរាប់

ស្លស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រាសសចក្ីផ្ណនាំ

មណឌលសុខភាព

ឯកស្លរគសរាង

ស្លស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រាសសចក្ីផ្ណនាំ

កត់រាផ្ផនកពិនិតយនផទស

ពិភាកា Fishbowl

៣០នាទី

ស្ីពីក្ខរបំសពញបញ្ជក
ី ត់រា។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២

ុះ

សុខភាព និង

៦០នាទី

សំនួរសរាប់
ពិភាកា

៣០នាទី

ឯកស្លរគសរាង
បញ្ជីកត់រាផ្ផនក
សរាលកូន
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(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័ននធ នសសចក្ី

សរាប់មណឌល

ផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន
ន ័ យកនុង

ភាព

បញ្ជីកត់រា)

សសចក្ីផ្ណនាំ
សរាប់បញ្ជីកត់
រា

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

បគាញអំពីកូសោនផ្ដលបានផ្កផ្រប

សរាលកូនសរាប់

ថមីសៅកនុងបញ្ជីកត់រាផ្ផនកសរាលកូន

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

សរាប់មនទីរសពទយដូចជា៖ កូសោនទី៦,

សរាលកូន

១០, ១៣។ កូសោនទី ១៦ និងទី ១៧

សរាប់មនទីរសពទយ

ផ្ដលានក្ខរ

សសចក្ីផ្ណនាំ

មនទីរសពទយ

៤៥នាទី

ក់ ព័នធនឹងា្យស្លលប់

កនុងរយៈសពល២សាង សដើមបីបញ្
ជ ក់អំពី

ឯកស្លរគសរាង

សរាប់បញ្ជីកត់

ក្ខរយកចិតទ
្ ុកដាក់ និងទំនួលខុស

រា

រតូវរបស់បុគោលិកបសងកើតកូន។
កូសោនទី ២៤, ២៧ & ២៨ បគាញអំពី
មូលសេតុ/ស្លរៈសំខាន់ផ្ដលនាំសអាយ
ានក្ខរផ្ថមសៅកូសោនទំង៣សនុះ។
(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)
ផ្លបងថាមពល

ដំ

ូងសៅ្

១៥នាទី

រកដាសA4ផ្ដល
ានសំណួររួចជា
សរសច

បញ្ជីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំ

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធី

សរក្ខយសរាល

ស្លស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

ផ្ថទំសរក្ខយសរាលសំខាន់ៗគួរផ្ត

សរាល

អន្ោគមន៍ផ្ដលទក់ទងសៅនឹងក្ខរ
រតូវបានកត់សាោល់ បូករួមទំងអន្

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២

៤០នាទី

ឯកស្លរគសរាង
ផ្ថទំសរក្ខយ
សសចក្ីផ្ណនាំ
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ោគមន៍សរាប់ា្យ និងទរក។

សរាប់បញ្ជីកត់

(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ

រា

ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

បញ្ជីកត់រាផ្ផនកសមភព សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី
សរាប់មនទីរសពទយ

៤០នាទី

ឯកស្លរគសរាង

ស្លស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ

សមភព

ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

សសចក្ីផ្ណនាំ

ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សរាប់បញ្ជីកត់
រា

បញ្ជីកត់រាផ្ផនកសោគ

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី

ស្រស្ីសរាប់មនទីរសពទយ

ស្លស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ

សោគស្រស្ី

ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

សសចក្ីផ្ណនាំ

ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សរាប់បញ្ជីកត់

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២

៤០នាទី

ឯកស្លរគសរាង

រា
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៧. ឯកសារឧបសមពន
័ ធ

 គរមូបញ្ជីកត់រាពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មណឌលសុខភាព

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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សសចក្ីផ្ណនាំទូសៅបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកពិ សររុះជមៃឺសរៅសរាប់ មណឌលសុខភាព៖
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅកផ្នលងពិ និតយពិ សររុះជំ ងឺសរៅ សរាប់ កត់ រាអនកជំ ងឺផ្ដល
មកពិ សររុះជំ ងសឺ រៅទំងមនុ សសចាស់ និ ងកុ ារ។ (មិ នរតូវកត់ រានូ វសកមមភាពសសវាក្ខរ
ដូ ចជា ក្ខរចាក់ ថានំបគករ ពិ និតយនផទស

រ

ុះ ពនាកំ សណើត ជាសដើ ម និ ងក្ខរសរាលកូ ន ក្ខរផ្ថទំ

សរក្ខយសរាល)។
o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ខនី មួយៗ។

o

សរាប់ផ្ខថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

បញ្ជីកត់រាផ្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មណឌលសុខភាព គឺសរាប់សរបើរបាស់សៅ
សសវាទទួលជំងឺដំបូង ឬស្លលពិសររុះជំងឺសរៅ។ បញ្ជីកត់រាសនុះកត់រាទំងអនកជំងឺថីម និងអនក
ជំងឺចាស់ផ្ដលណ្តត់ជួបសដើមបីមកពិសររុះជំងឺសដាយមិនានសរាកសពទយ។

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

ពិសររុះជំងឺសរៅាន ៣២កូសោន/ខទង់ អនកកត់រាតរមូវសអាយរសង់ព័ត៌ានទំងអស់របស់អនក
ជំងឺសដាយមិនានក្ខរចសនាលុះ ឬក្ខររងចាំសដើមបីបំសពញបផ្នែមសៅសពលសរក្ខយ។

(ព័ត៌ាន/និយមន័យលមអិតសូមសមើលសៅឧបសមព័នធសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិននន័យកនុង
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិសររុះជមៃឺសរៅសរាប់មណឌលសុខភាព)

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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ខទង់ទី១

សលខសរៀង
ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ ដដលអ្នកជំ ងឺមកទទួ លលស្វាពិ និតយពិ លររោះជំ ងឺលរៅ
លៅមណ្ឌលស្ុខភាព។ លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់ លផតើមពី លលខ ១ និ ងលលខបនតបន្ទទប់រហូត
ដល់ដាច់ ដខ។ ចាប់ លផតើមលលខលរៀងថ្ម(ី លលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។

ខទង់ទី២

លលខប័ ណ្ណ
រតូវចមលងលលខពី លលខបណ្ណ័ ឬលស្ៀវលៅរបស្់អ្នកមកទទួ លលស្វា។

ខទង់ទី៣

ល្មោះអនកជំ ងឺ
សរសសរស្មុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាមខលួន) របស់អនកជំ ងឺផ្ដលមកទទួ លសសវា
ពិ សររុះជំ ងឺសរៅ។

ខទង់ទី៤
ខទង់ទី៥
ដល់ខទង់១២

ស្មុះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)
សរសសរស្មុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាមខលួន) របស្់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ ដល់ ≥៦៥ ឆ្នំ

សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង សៅកនុងខទង់ននរកុមអាយុ (៨រកុម)។

ឧទេរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០ សៅកនុងខទង់ទី ៥ អាយុចាប់ ពី០
ដល់២៨នថៃ។
ខទង់ទី១៣

សភទ៖ របុស
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៤

សភទ៖ រសី
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរសី។
ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៥

តំ បន់ ទទួ លខុ សរតូវ៖ ក
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺមកពី កុងតំ
ន
បន់ ទទួ លខុ ស
រតូវ ក។ ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...។

តំ បន់ ទទួ លខុ សរតូវ ក គឺ ជាភូ មិផ្ដលមណឌលសុខភាពាំងសៅ។
ខទង់ទី១៦

តំ បន់ ទទួ លខុ សរតូវ៖ ខ
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺមកពី កុងតំ
ន
បន់ ទទួ លខុ ស
រតូវ ខ។ ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...។

តំ បន់ ទទួ លខុ សរតូវ ខ គឺ ជាតំ បន់ សៅសរៅភូ មិ ផ្ដលមណឌលសុខភាពាំងសៅ
ខទង់ទី១៧

ផ្តសៅកនុងតំ បន់ ទទួ លខុ សរតូវផ្តមួ យរបស់មណឌលសុខភាព។
តំ បន់ ទទួ លខុ សរតូវ៖ គ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺមកពី កុងតំ
ន
បន់ ទទួ លខុ ស
រតូវ គ។ ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...។

តំ បន់ ទទួ លខុ សរតូវ គ គឺ មកពី តំបន់ ទទួ លខុ សរតូវសផសងសទៀត។
ខទង់ទី១៨

ាននផទស

ុះ (សបា្េ៍)

រតូវសរសសរអាយុនផទស

ុះ (របសិនសបើ ជាស្រស្ីផ្ដលកំ ពុងានគភ៌) គិ តជាសបា្េ៍សដាយ

ោប់ ចាប់ ពីនថៃទីមួយននក្ខរបាត់ រដូ វចុ ងសរក្ខយ។
ឧទេរណ៍៖ស្រស្ីានអាយុនផទស
ខទង់ទី១៩

ុះ០៧សបា្េ៍ រតូវសរសសរផ្តសលខ០៧បុ សណ្តណុះ។

អាស័យដាានបចចុបបនន និ ងសលខទូ រស័ពទ

ស្រលស្រអាស្័យដាានបចចុបបននរបស្់អ្នកជំ ងឺដដលមកទទួ លលស្វាមនទីរលពទយ។

រតូវស្រលស្រភូ មិ ឃុ/ំ ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ រាជធានី/លខតត និ ងលលខទូ រស្័ពទ។
ខទង់ទី២០

បញ្ូជ នមកពី

សរសសរស្មុះទី កផ្នលងផ្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺមក។
ឧទេរណ៍៖ សេគមន៍ ឬ សសវាឯកជន។
ខទង់ទី២១

ករណីជំ ងឺ៖ ថមី
សរសសរសលខសរៀង(លលខស្វីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើជាករណីថមី។
ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២២

ករណីជំ ងឺ៖ ចាស់
សរសសរសលខសរៀង(លលខស្វីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើជាករណីចាស់។
ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៣

សោគសញ្ា
សរសសរសោគសញ្ាសផសងៗ ផ្ដលអនកជំ ងឺបានសរៀបោប់ របាប់ ។

ខទង់ទី២៤

អមសវជជស្លស្រស្
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសសុំ សវាអមសវជជ
ស្លស្រស្។ ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៥

សោគវ ិនិ ច័ យ
េ

ខទង់ទី២៦

ក្ខរពាបាល

សរសសរសោគវ ិនិ ច័ យ
េ របស់អនកជំ ងឺផ្ដលកំ ណត់ សដាយរគូសពទយ។
សរសសរសវជជបញ្
ជ របស់រគូសពទយផ្ដលបានផ្ល់សអាយអនកជំ ងឺ។
ឧទេរណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3

ខទង់ទី២៧

បានសរបើ របាស់ទរមង់ សាេរណកមមពិនិតយ និ ងពាបាលជំ ងឺកុារ (IMCI)
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើបានសរបើ របាស់ IMCI។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២៨

ស្លែនភាពអាហារូបតែមភសពលចូ ល៖ ទមៃន់/អាយុ (ប័ ណណសលឿង)
ថលឹងទមៃន់របស់កុារ
កំ ណត់ ទមៃន់របស់កុារសធៀបនឹ ងអាយុ សដាយសរបើ របាស់ប័ណណសលឿង៖

១. សរសសរ R របសិនសបើ ទមៃន់សធៀបនឹ ងអាយុឋិតកនុងតំ បន់ ពណ៌រកេម

២. សរសសរ O របសិនសបើ ទមៃន់សធៀបនឹ ងអាយុឋិតកនុងតំ បន់ ពណ៌ទឹ ករកូច
ខទង់ទី២៩

៣. សរសសរ G របសិនសបើ ទមៃន់សធៀបនឹ ងអាយុឋិតកនុងតំ បន់ ពណ៌នបតង
ស្លែនភាពអាហាររូបតែមភសពលចូ ល៖ ទមៃន់/កមពស់

ថលឹងទមងន់របស់កុមារ។ វាស់របវវង/កមពស់របស់កុមារ (ឲ្យកុ មារដដកដបើ អាយុដរោម២ឆ្នាំ
ឬ ឲ្យឈរដបើ អាយុចដ្លោះពី២ដៅ៥ឆ្នាំ)។ កាំ ណត់ ទមងន់របស់កុមារដធៀបនឹ ងកមពស់
(គមាលតសតង់ដា [SD]) (ឧទាហរណ៍ -៣SD, -២SD, -១SD, ឬ ធមមតា) ដដាយដរបើ រាស់
តារាងសតង់ដាទមងន់ដធៀបកមពស់របស់អងគោរសុខភាពពិ ភពដោក ។
ចូ រដរបើ វផនកខាងស្តាំននតារាងសរមាប់ ដកមងរបុស និ ងវផនកខាងដឆវងននតារាងសរមាប់
ដកមងស្សី។ ចូ រសរដសរ:-៣, -២, -១, ឬ ០ សរមាប់ ធមមតា។
ខទង់ទី៣០

បញ្ូជ នសៅ

សរសសរស្មុះទី កផ្នលងផ្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងសឺ ៅ (មនទីរសពទយសផសងៗ ឬសសវាឯក
ជន)។
ខទង់ទី៣១

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
1. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសដាយខលួនឯង។

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយគំ សោងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយគំ សោងធានាោប់ រងសេគមន៍ ។
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ រត់ ានប័ ណណសុខភាព។
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកផ្លង។

ចំ ណ្តំ៖ ោល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូ ដផ្ដល
ខទង់ទី៣២

រសង់ សចញពី ប័ណណសនាុះកនុងខទង់សាោល់។
សាោល់

សរសសរចំនុចសាោល់សផសងៗ ផ្ដលចាំបាច់ ទក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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 គរមូបញ្ជីកត់រាផ្ផនកពិនិតយនផទស

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២

ុះមុនសរាលសរាប់មណឌលសុខភាព និងមនទីរសពទយ
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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សសចក្ីផ្ណនាំទូសៅបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកពិ និតយនផទស

ុះមុនសរាលសរាប់មណឌលសុខភាព

និងមនទីរសពទយ៖
o

បំ សពញសសៀវសៅសនុះ រពមទំងសធវើក្ខរសរុបរបចាំផ្ខសៅោល់ទិននន័យនី មួយៗសដាយសរបើរបាស់
ទរមង់របាយក្ខរណ៍របចាំផ្ខ

o

សរសសរក្ខលបរ ិសចេទនននថៃនីមួយៗ សៅចំ កណ្ត
្ លននសសៀវសៅរតូវសរបើ ទំព័រថមីសំោប់ក្ខរ
ចាប់ សផ្ើមផ្ខថមី

o

សរបើ បនាទត់ ថី ោ
ម ល់ក្ខរមកពិ និតយម្ងៗ សរាប់ស្រស្ីានក់ ៗ។ មិ នរតូវទុ កបនាទត់ ឱ្យសៅទំ សនរ
សលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់ សផ្ើមទំ ព័រថមីននផ្ខ។
បញ្ជីកត់ រាផ្ផនកពិ និតយនផទស

ស

ុះមុ នសរាលសនុះ ានចំ នួន ៣៣កូ សោន ផ្ដលបានផ្កសរមួល

ើងវ ិញនូ វឆ្ន២
ំ ០១០ សដាយបានរួមបញ្ូច លនូ វព័ ត៌ានសំខាន់ ៗមួ យចំ នួនពី កមមវ ិធី ក្ខរសឆលើយតបរួមរន

និ ង ក្ខរបគករក្ខរចមលងពី ា្យសៅកូ ន សដាយស្លរផ្តព័ ត៌ ាន និ ងទិ ននន័យមួ យចំ នួនសៅផ្ផនកទំងបី សនុះ
ានភាពសុីរន និ ងសដើ មបីបសញ្ចៀសក្ខររបមូ លទិ ននន័យផ្ដលរតួតសុីរន ផ្តក្ខរកត់ រា និ ងក្ខរោយក្ខរណ៍
រតូវបានសធវើស
ខទង់ទី១

ើងដផ្ដលៗ។
សលខសរៀង ៖
គឺ ជាសលខសរៀងាមលំដាប់ ផ្ដលស្រស្ីមកពិ និតយនផទស

ុះកនុងផ្ខនីមួយៗ ជាសរៀងោល់ផ្ខ។

សលខសរៀងសនុះរតូវចាប់ សផ្ើមពី សលខ ១ និ ងបន្សៅសលខបន្បនាទប់ សទៀតរេូតដំ ណ្តច់ ផ្ខ។
ើងវ ិញ។

សៅសពលចាប់ សផ្ើមផ្ខថមី សលខសរៀងសនុះ រតូវចាប់ សផ្ើមពី សលខ ១ ស
ខទង់ទី២

សលខសរៀងសសៀវសៅសុខភាពាា (ប័ ណណផ្លកឈូក) ៖
គឺ ជាសលខសសៀវសៅសុខភាពាា ផ្ដលបានផ្ល់ជន
ូ ស្រស្ីាននផទស

ខទង់ទី៣

សុខភាពរបស់រត់ និ ងកូ នកនុងនផទ។
ស្មុះ ៖

សរសសរស្មុះ (នាមរតកូ ល និ ងនាមខលួន) របស់ស្រស្ា
ី ននផទស
នផទស

ុះផ្ដលមកទទួ លក្ខរពិ និតយ

ុះ និ ងសរសសរស្មុះសៅសរៅរបស់ស្រស្ីសនាុះ ដាក់ កុងវង់
ន
រកចក របសិនជាាន

ឧទេរណ៍៖ បាន ទូ ច (សៅ ស
ខទង់ទី៤

ុះ សដើ មបីាមដាន

)។

អាយុ ៖
សរសសរនថៃផ្ខឆ្នំកំសណើតរបស់ស្រស្ី ឬរបសិនសបើ រត់ មិនចាំ សូមសរសសរអាយុ
(ឧទេរណ៍៖ ២/២/១៩៨៤ ឬ ២៦ ឆ្នំ )។

ខទង់ទី៥

អាស័យដាាន/សលខទូ រស័ពទ ៖

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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សរសសរទី ាំងលំសៅដាានរបស់ស្រស្ីផ្ដលបានមកពិ និតយនផទស

ុះមុ នសរាល។

រតូវសរសសរ៖ ភូ មិ ឃុំ រសុក/រកុង សខត្/ោជធានី (របសិនសបើ ាន) ។
ខទង់ទី៦

បញ្ូជ នមកពី ៖

សរសសរទី កផ្នលង ឬមូ លដាានសុខាភិ បាលផ្ដលបញ្ូជ នស្រស្ីមក ដូ ចជា OI/ART, VHSG,TBA,
HC សផសងសទៀត។ល។ របសិនសបើ មិនានក្ខរបញ្ូជ ន សូមសរសសរថា រមន (មិ នរតូវទុ កខទង់
ទសទ)។
ខទង់ទី៧

ចំ នួននផទស

ុះ/សរាលកូ ន/រលូត/រ ំលូតពី មុនមក ៖

សរសសរ៖ ចំ នួននផទស
ាននផទស

ុះ, ចំ នួនសរាលកូ ន, ចំ នួនរលូត/រ ំលូតពី មុនមក រួមបញ្ូទ លទំងក្ខរ

ុះសលើកសនុះ។ ឧ. G1P0A0។ G1=នផទស

ុះសលើកទី១, P0=មិ នផ្ដលានរបវត្ិ

សរាលកូ នពី មុនមក, A0=មិ នផ្ដលានរបវត្ិរលូត និ ងរ ំលូតកូ នពី មុនមក។
ខទង់ទី៨

អាយុនផទស

ុះផ្ដលពិ និតយ និ ងកំ ណត់ សដាយឆមប គិ តជាសបា្េ៍ ៖

សរសសរអាយុនផទស
ខទង់ទី៩

ុះរបស់ស្រស្ីផ្ដលបានមកពិ និតយនផទស

ុះ គិ តជាសបា្េ៍ សដាយោប់ ចាប់ពី

នថៃទី១ននក្ខរបាត់ រដូ វចុ ងសរក្ខយ (ឧទេរណ៍ ៖ ៥ សបា្េ៍)។
ពិ និតយនផទស

ុះសលើកទី១ ៖

គូ សសញ្ា (
√) ឬ សរសសរសលខសរៀង សរាប់ស្រស្ីមកពិ និតយនផទស

ុះសលើកដំ បូង

សេើយោប់ ចំនួនសរុបសៅចុ ងផ្ខ។
ខទង់ទី១០

ពិ និតយនផទស

ុះសលើកទី២ ៖

គូ សសញ្ា (
√) ឬ សរសសរសលខសរៀង សរាប់ស្រស្ីមកពិ និតយនផទស

ុះសលើកទី ២

សេើយោប់ ចំនួនសរុបសៅចុ ងផ្ខ។
ខទង់ទី១១

ពិ និតយនផទស

ុះសលើកទី៣ ៖

គូ សសញ្ា (
√) ឬ សរសសរសលខសរៀងសរាប់ស្រស្ីមកពិ និតយនផទស

ុះសលើកទី៣

សេើយោប់ ចំនួនសរុបសៅចុ ងផ្ខ។
ខទង់ទី១២

ពិ និតយនផទស

ុះសលើកទី៤ ៖

គូ សសញ្ា (
√) ឬ សរសសរសលខសរៀងសរាប់ស្រស្ីមកពិ និតយនផទស

ុះសលើកទី៤

សេើយោប់ ចំនួនសរុបសៅចុ ងផ្ខ។
ខទង់ទី១៣

ពិ និតយនផទស

ុះសលើកទី ៥ និ ងសញ្ាសលខបូ ក ៖

គូ សសញ្ា (
√) ឬ សរសសរសលខសរៀងសរាប់ស្រស្ីមកពិ និតយនផទស

ុះសលើកទី៥

ឬសលើសពី៥ដង, សេើយោប់ ចំនួនសរុបសៅចុ ងផ្ខ។

ខទង់ទី១៤

បានទទួ លររប់ ថានំជាតិ ផ្ដក/អាសុីតេវលី
ូ កសរាប់ ក្ខរ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២

រ៖
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សរសសរចំ នួនររប់ ថានំផ្ដលរតូវផ្ល់ឱ្យ។ ឧទេរណ៍ ៖ សរសសរសលខ ៦០ររប់
ននថានំជាតិ ផ្ដក/អាសុីតេវលី
ូ ក កនុងករណីស្រស្ីមកពិ និតយសលើកដំ បូង ឬសរសសរសលខ
ខទង់ទី១៥

៣០ររប់ កនុងករណីផ្ដលស្រស្ីមកទទួ លក្ខរពិ និតយបន្។

បានទទួ លររប់ ថានំជាតិ ផ្ដក/អាសុីតេវលី
ូ ក សរាប់ ពាបាល ៖

សរសសរចំ នួនររប់ ថានំជាតិ ផ្ដក /អាសុីតេវលី
ូ កផ្ដលបានផ្ល់ឱ្យស្រស្ីសរាប់ ក្ខរពាបាល។
ឧទេរណ៍ ៖ ២៨ ររប់ ។
ខទង់ទី១៦

ទទួ លថានំ Mebendazole ៖
គូ សសញ្ា (√
) សៅសពលផ្ដលបានផ្លថា
់ ន ំ Mebendazole សៅឱ្យស្រស្ី។
ចំ ស

ខទង់ទី១៧

ុះផ្តរតី ាសទី២ ឬទី៣ននអាយុនផទស

ទទួ លវាក់ ស្លំងក្ខរ

ុះផ្តបុ សណ្តណុះ។

រសតាណូស ៖

សរសសរថានំបគករសតាណូសផ្ដលស្រស្ីាននផទស

ុះបានទទួ លពិ តរបាកដ

(ឧ. TT1,TT2,TT3,TT4 ឬ TT5) ឬ រតូវសរសសរអកសរ C (ានន័ យថា បានចាក់ រគប់)
របសិនសបើ មិ នទន់ ដល់សពលចាក់ សទ សូមសរសសរសលខ 0 ។
សូមសសសរនថៃផ្ខឆ្នំផ្ដលរតូវចាក់ សលើកសរក្ខយសៅកូ សោនសាោល់។
ខទង់ទី១៨

សាពធ្ម ៖
សរសសរជាសលខរបស់ សុីសស្លិ
ូ ក និ ងឌី យស្លិ
ូ ក ។ ឧទេរណ៍៖ សុីសស្លិ
ូ ក ១២០

ខទង់ទី១៩

ម.ម.បារត (mmHg) និ ង ឌី យស្លិ
ូ ក ៨០ ម.ម.បារត (mmHg)។
សញ្ាសររុះថានក់/ស្រស្ីាននផទស

ុះានសររុះថានក់ ៖

សរសសរសញ្ាបរមុងានសររុះថានក់ សរាប់ស្រស្ីាននផទស

ុះសៅាមពិ ធីស្លរជាតិ រគប់ រគង

គលីនិកាតុ ភាពរមនសររុះថានក់របស់រកសួងសុខាភិ បាល។ រតូវសរសសរបិ ចរកេម អំ ពីសញ្ា
សររុះថានក់ ផ្ដលរកសឃើញសៅសពលផ្ដលស្រស្ីមកជួ បសលើកដំ បូង។
សញ្ាទំងសនាុះានដូ ចជា៖ សលើស្ម, សេើមនដ, សេើមមុ ខ ឬ សេើមសជើ ង, ធាលក់ ្ម,
សសលកស្លលំង, ឈឺកាលខាលំង, រសវាំងផ្ភនក, រគុនសៅ្ខាលំង, ដសងាើមញាប់ ឬ ពិ បាកដកដសងាើម,
ទរកមិ នសូវសរ ើបរមុះ ឬឈប់កសរមើ ក, ទរមង់ កូនមិ នធមមា (ទរមង់ ទរកទទឹងស

ុះ ឬ

បញ្ច្ញ្
ច សសជើ ង) របក្ខច់, ផ្បកសរស្លមទឹ កសភាលុះមុ នសពលរគប់ ផ្ខ, កអួតញឹកញាប់ ឬ ជាប់ រេូត,
ឈឺស

ុះខាលំង។ កា្របឈមនឹ ងសររុះថានក់ ដូ ចជា៖ ានកូ នសរចើ ន, ធាលប់ វុះយកកូ ន,

កូ នសភាលុះ, ានរបវត្ធា
ិ ល ក់ ្ម, ានរបវត្ិកូនស្លលប់ សកើ ត, ានរបវត្ិបំរង
ុ រកោសភលើង ឬ
រកោសភលើង, កមពស់ទប, អាយុសលើសពី ៣៥ឆ្នំ, ានរបវត្ិាននផទស

ុះ ឬ

សរាលានបញ្
ា , កមពស់សបូនតូ ចជាងធមមា ឬ ធំ ជាងអាយុននគភ៌, ានជំ ងឺោុនំ រ ដូ ចជា៖
ជំ ងឺសបុះដូ ង, ជំ ងឺពកក, ជំ ងឺទឹកសនាមផ្ផអម, និ ង ជំ ងឺរសបង ឬ រសបងសងស័យ ។

បុ ផ្ន្របសិនជាស្រស្ីមកជួ បជាសលើកទី ពីរាមក្ខរណ្តត់ ជួប សេើយសៅផ្តានបញ្
ា ដផ្ដល

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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សូមបន្ក្ខរពាបាល ផ្ថទំ ឬសធវើក្ខរបញ្ូជ ន ផ្តរតូវសរសសរបិ ចសខៀវវ ិញសដើ មបីកុំឱ្យោប់ ចំនួន
ស្រស្ីពីរដង។
ខទង់ទី២០

ស្លែនភាពសមសោគសអដស៏ ៖
គឺ សួរពី របវត្ិសធវើសតស្្មរកសមសោគសអដស៏កុងកំ
ន

ុងសពលាននផទស

ុះសលើកសនុះ៖

 សបើ ស្រស្ីសនាុះធាលប់ សធវើសតស្ HIV រតូវសួរពីលទធផលសតស្សនាុះ
 សបើ លទផធលសតស្ វ ិជជានរតូវគូ ស សញ្ា (
+)
 សបើ លទធផលអវ ិជជានរតូវគូ សសញ្ា (-) ឬ

 សរសសរ (មិ នដឹ ង) របសិនសបើរត់មិនបានទទួ លលទាផលសតស្ ឬ
 សរសសរ (មិ នធាលប់) របសិនសបើ មិនបានសធវើសតស្
 សៅសពលមកពិ និតយសរក្ខយៗសទៀត របសិនសបើបានសធវើសតស្រច
ួ សេើយ សូមសរសសរថា(រួច)

ខទង់ទី២១

ព័ ត៌ានមុ នសពលសធវើសតស្ ៖
គូ សសញ្ា (√
) កនុងករណីស្រស្ីបានទទួ លក្ខររបឹ កាមុ នសពលសធវើសតស្។ សបើ មិនបានសធវើ
រតូវសរសសរថា (មិ នបានសធវើ)។

ខទង់ទី២២

សលខកូ ដសំណ្តក្ម ៖
សបើ ស្រស្ីាននផទស

ុះសម័រគចិ តឱ្
្ យបូ ម្ម រតូវចុ ុះសលខកូ ដសំណ្តក្មកនុងជួ រសនុះ ផ្ដល

ានសលខទំងអស់ចំនួន ៥ខទង់ នាំមុខសដាយអកសរ W ចាប់ សផ្ើមពី សលខ ០០០០១ ស

ើងសៅ

ឧ.៖ W០០០០១ ាមលំដាប់ សលខសរៀងរេូតសៅ សទុះបី ដាច់ ផ្ខ ឬដំ ណ្តច់ ឆ្នំក៏សដាយ
គឺ មិនរត

ប់ មកសលខ ០០០០១ វ ិញស

ើយ។ ចំ ស

ុះករណីនដគូ សធវើសតស្្មផ្ដរ សលខកូ ដ

រតូវយកសលខរបស់របពនធ ផ្តនាំមុខសដាយអកសរ H, ឧ.៖ H ០០០០១។
សបើ ស្រស្ីានផទុកសមសោគសអដស៏មកសដាយខលួនឯង
ឬបញ្ូជ នពីមណឌលសុខភាពសផសងសៅនផទស

ុះសលើកសនុះ រតូវសរសសរសលខកូ ដ W....... ជា

បិ ចសខៀវ (ឧ.៖ មកពីមណឌលសុខភាព”ក” ផ្ដលានសលខកូ ដ W០០០៣០ ) និ ងរតូវ

សរសសរ្មុះមណឌលសុខភាពផ្ដលបានសធវើសតស្សៅកូ សោនសាោល់សបើ ស្រស្ីានផទុក
សមសោគសអដស៏មកសដាយខលួនឯង ឬបញ្ូជ នពី កផ្នលងសផសង (ឧ.៖ មកពី សសវា OI/ART…)
រតូវសរសសរសលខកូ ដផ្ដលនាំមុខសដាយអកសរ R ឧ.៖ R០០០០១។

*សដើ មបីឱ្យគយរសួលោប់ សលខកូ ដសំណ្តក្ម រតូវសរសសរសដាយ បិ ចរកេម
សរាប់ ស្រស្ីផ្ដលមកសធវើសតស្សលើកទី១។ សរៅពី សលើកទី១ សូមសរសសរ បិ ចសខៀវ។
ខទង់ទី២៣

នថៃផ្ខឆ្នំ ណ្តត់មកយកលទធផលសតស្ ៖
សរសសរនថៃ ផ្ខ ឆ្នំ ផ្ដលស្រស្ីរតូវបានណ្តត់មកយកលទធផលននក្ខរសធវើសតស្្ម។ របសិន
ជានថៃណ្តត់ ចំសពលបិ ទរបាយក្ខរណ៍ រតូវណ្តត់ឱ្យស្រស្ីមកទទួ លលទធផលសៅសពលពិ និតយ
នផទស

ុះបនាទប់ ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ខទង់ទី២៤

នថៃផ្ខឆ្នំ ផ្ល់លទធផល ៖
សរសសរនថៃ ផ្ខ ឆ្នំ ផ្ដលស្រស្ីបានទទួ លលទធផលសតស្្ម។ រតូវសរសសរសៅកនុងជួ រ
នននថៃផ្ដលស្រស្ី/នដគូ បានសធវើសតស្របសិនជារត់ មកទទួ លលទធផលសតស្សៅកនុងអំ

ុង

សពលននផ្ខដផ្ដល។កនុងករណីស្រស្ីមកទទួ លលទធផលសតស្្មឆលងផ្ខ រតូវចុ ុះស្មុះ
និ ងសរសសរនថៃ ផ្ខ ឆ្នំ ផ្ដលស្រស្ីបានទទួ លលទធផលសតស្្ម បុ ផ្ន្មិនបាច់ ចុុះសលខ
សរៀង(កូ សោនទី១)សទសបើ ស្រស្ីមិនបានពិ និតយនផទស
ខទង់ទី២៥

លទធផលសតស្សមសោគសអដស៏ ៖



ខទង់ទី២៦

ុះ.

សបើ លទធផលសតស្ HIV អវ ិជជាន រតូវសរសសរសញ្ា (-)
សបើ លទធផលសតស្ HIV វ ិជជាន រតូវសរសសសញ្ា (
+)

លទធផលសតស្សមសោគស្លវយ ៖

សរសសរលទធផលសតស្សដាយសរបើ សញ្ាវ ិជជាន (+
) ឬអវ ិជជាន (-)។
សរសសរសលខ “០” របសិនសបើ មិនបានសធវើសតស្។

ខទង់ទី២៧

សតស្រគុនចាញ់ ៖
សរសសរបញ្
ជ ក់ របសភទននរគុនចាញ់។ ឧទេរណ៍៖ PF+, PF++, PF+++ ឬ PV+, PV++,
PV+++ សរាប់ លទធផលវ ិជជាន ឬ សបើ លទធផលអវ ិជជាន សូមសរសសរ (-)។

សរសសរសលខ “០” របសិនសបើ មិនបានសធវើសតស្។
ខទង់ទី២៨

សអមូ គូប
ល ី ន, សអាតូ រគី ត ៖

សរសសរលទធផលក្ខរពិ និតយសអមូ គូប
ល ី នជារក្ខម(g) និ ងសអាតូ រគី ត ជាភាគរយ (%)។
សរសសរសលខ “០” របសិនសបើ មិនបានសធវើសតស្។

ខទង់ទី២៩

អាល់បុ យមី ន ៖

សរសសរលទធផលសតស្អាល់បុ យមី នកនុងទឹ កសនាម សដាយសរបើ សញ្ាវ ិជជាន (+, ++, +++) ឬ
សរបើ សញ្ាអវ ិជជាន (-)។

សរសសរសលខ “០” របសិនសបើ មិនបានសធវើសតស្។
ខទង់ទី៣០

ជាតិ សរក ៖

សរសសរលទធផលសតស្ជាតិ សរក កនុងទឹ កសនាម សដាយសរបើ សញ្ាវ ិជជាន (+
) ឬអវ ិជជាន (-)។
សរសសរសលខ “០” របសិនសបើ មិនបានសធវើសតស្។

ខទង់ទី៣១

បញ្ូជ នសៅ ៖

សរសសរស្មុះទី កផ្នលងផ្ដលរតូវបញ្ូជ នស្រស្ីសៅ។ ឧទេរណ៍៖ OI/ART ឬ គលីនិកក្ខមសោគ
ឬមនទីរសពទយបផ្ងអក…។

សរសសរសលខ “០” របសិនសបើ មិនានក្ខរបញ្ូជ នសៅកផ្នលងសផសង។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ខទង់ទី៣២

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា ៖


សូមសរសសរ HEF: របសិនសបើបង់សដាយគំសោងមូលនិធិសមធម៌។
ឩទេរណ៍៖ HEF



សូមសរសសរCBHI: របសិនសបើបង់សដាយគំសោងធានាោប់រងសេគមន៍។
ឩទេរណ៍៖ CBHI



សូមសរសសរ V: របសិនសបើរត់ានប័ណណសុខភាព។ ឩទេរណ៍៖ V
(Voucher)




សូមសរសសរ P: របសិនសបើ រត់ បង់ លុយសដាយខលួនឯង។ ឩទេរណ៍៖ P
សូមសរសសរ E: របសិនសបើរត់ជាករណីសលើកផ្លង។ ឩទេរណ៍៖ E

របសិនសបើ ក្ខរបង់ នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខ កូ ដផ្ដលរសង់ សចញ
ខទង់ទី៣៣

ពី ប័ណណសនាុះកនុងខទង់សាោល់។
សាោល់ ៖

សរសសរចំ ណុចសាោល់សំខាន់ ៗ ផ្ដលទក់ ទងនឹ ងស្រស្ីាននផទស

ុះ។

ឧ.៖ ក្ខរអប់ រ ំសុខភាព, នថៃសរាលកូ នរ ំពឹ ងទុ ក, ទី កផ្នលងផ្ដលរតូវសៅសរាលកូ ន
ឬផ្ណនាំឱ្យសរបើ របាស់មសធាបាយពនារកំ សណើត ឬបញ្
ា សផសងៗ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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វិធីសាស្រសត េិភាកាបបប Fishbowl
ដនោះគឺ ជាវ ិធីពិភាការកុមតូ ច ដដាយដរៀបចាំដៅអីពី៤ដៅ៥ជារាងរងវង់វផនកខាងកនុង។ ដៅ

អីវដលដៅសល់រតូវដរៀបជារងវង់ព័ទធពីដរៅរកុមពិភាកាតូចដ្ោះ។ ដរជើសដរ ើសអនកចូលរួម 2-3
្ក់ ដអាយអងគុយដៅដៅអីរកុមពិភាកាតូ ចដ្ោះ

ឯអនកចូលរួមដផេងដទៀតទាាំងអស់រតូវអងគុយ

ដៅដៅអីវដលដគានដរៀបជារងវង់ព័ទធពីដរៅរកុមតូចដ្ោះ។

ដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចវដលមានលកខណៈដបើកចាំហរ
ដគទុកដៅអីមួយឲ្យដៅទាំដនរ
ដហើយ
ដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចវដលមានលកខណៈបិទ
ដគឲ្យអនកចូលរួមអងគុយរគប់ ដៅអីទាាំងអស់
វដលមាន។

អនកសរមបសរមួលបង្ហាញរបធានបទមួយរួច អនកចូលរួមទាាំងឡាយក៏ចាប់ដផតើមពិភាកា
អាំពីរបធានបទដ្ោះ។

អនកស្តប់ទាាំងឡាយវដលដគដរៀបដអាយអងគុយជារងវង់ព័ទធពីដរៅរកុម

ពិភាកាតូចដ្ោះរង់ចាាំស្តប់ោរពិភាកាដ្ោះ។

ដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចវដលមានលកខណៈ
ដបើកចាំហរសមាជិកកនុងរកុមអនកស្តប់ ណាមានក់ ក៏ដដាយ
សុទធវតមានសិទិច
ធ ូ លដៅអងគុយដៅ
ដៅអីវដលទាំដនរដ្ោះានរគប់ដពលទាាំងអស់
ដ្ោះ។

ដដើមបីចូលរួមជវជកជាមួយរកុមពិភាកាតូច

ដៅដពលដ្ោះសមាជិ កណាមានក់ វដលកាំ ពុងឋិ តដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចរតូវវតសម័រគ

ចិតតដចញពីរកុមពិភាកាតូចដ្ោះ ដដើ មបីទុកឲ្យមានដៅអីមួយដៅទាំ ដនរវ ិញ។

ោរពិភាកាដចោះវតបនតដធវើដៅមុខ ដដាយមានអនកចូលរួមបនតដចញចូលៗ ជាញឹកញាប់
ដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចដ្ោះ។
ដបើសមាជិ កកនុងរកុមអនកស្តប់ មានគ្ននដរចើ នបុ ណាាដ្ោះក៏អាច
មានសមាជិ កដរចើនគ្ននពីកុងរកុ
ន
មអនកស្តប់ ដ្ោះចូ លដៅពិ ភាកាកនុងរកុមតូចដ្ោះតាមហនឹងវដរ។
ោលណាអស់ដពលដហើយ រតូវបិទរកុមពិភាកាតូចដ្ោះ ដហើយអនកសរមបសរមួលក៏ សដងខប
ដឡើងវ ិញពីអី វវ ដលដគដទើ បវតានានពិ ភាកាគ្ននរួច។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២

127

 គរមូបញ្ជីកត់រាផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មណឌលសុខភាព
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សសចក្ីផ្ណនាំទូសៅបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកសរាលកូ នសរាប់ មណឌលសុខភាព៖
o

បញ្ជីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅកនុងបនទប់សរាលកូ ននិ ងរតូវសរសសរ និងចុុះេតែសលខា
ផ្លទល់សដាយបុគោលិកបសងកើតកូននីមួយៗ។

o

បំសពញបញ្ជីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរសរុបទិននន័យរបចាំផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់
សរុបនិងបញ្ូច លទិននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចាំផ្ខ(បិទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ)។

o

សរសសរក្ខលបរ ិសចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្ត
្ លននសសៀវសៅបញ្ជីកត់រារតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី។

o

ចាប់សផ្ើមបនាទត់ថីមោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីានក់ៗ។មិនរតូវទុកបនាទត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខបនាទប់។

រតូវបំ លពញព័ ត៌មានលមអិតលៅបន្ទទត់ (ជួ រលផតក) ដូ ចជាការដណ្ន្ទំខាងលរកាមនូ វរគប់ ករណ្ីទំងអ្ស្់៖
ខទង់ទី១

លលខលរៀង៖
ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ ដដលស្រស្តីមកស្រមាលកូ នកនុងដខនី មួយៗជាលរៀងរាល់ដខ។

លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ និងលលខបនតបន្ទទប់រហូតដល់ដាច់ដខ (បិទបញ្ជី
លៅថ្ថ្ៃចុងលរកាយថ្នដខនីមួយៗ)។ លៅលពលចាប់លផតើមដខថ្មី លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់
លផតើមពីលលខ ១ល
ខទង់ទី២

ើងវ ិញ។

លលខលស្ៀវលៅស្ុខភាពមាតា៖
ជាលលខលស្ៀវលៅស្ុខភាពមាតា ដដលបានផតល់ជូនស្រស្តលី ៅអ្ំ
ដានថ្ផទល

ខទង់ទី៣
ខទង់ទី៤

ុងលពលមកតាម
ោះ និងទរក។ ឧទហរណ្៍៖ ដូចជាលលខលស្ៀវលៅ ០០០១។

ល្មោះ៖
ស្រលស្រល្មោះលពញ (ន្ទមរតកូល និ ងន្ទមខលួន) របស្់ស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូន។
អាយុ៖

ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស្់ស្រស្តីមកស្រមាលកូនដូចជា ២៥
(មិនបាច់ស្រលស្រអ្កសរឆ្នំ)។
ខទង់ទី៥

អាស្័យដាាន/លលខទូរស្័ពទ៖
ស្រលស្រទីតាំងលំលៅដាានរបស្់ស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូន។ រតូវស្រលស្រ ភូមិ ឃុំ
ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និងលលខទូរស្័ពទ(របស្ិនលបើមាន)។

ខទង់ទី៦

បញ្ូជ នមកពី៖
ស្រលស្រល្មោះទីកដនលង ឬមូលដាានស្ុខាភិ បាលដដលបញ្ូជ នស្រស្តីមក
ស្រលស្រលលខ ០របស្ិនលបើមិនមានការបញ្ូជ ន

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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ខទង់ទី៧

ថ្ថ្ៃដខឆ្នំ/លមា៉ោ ងចូលស្រមាកលពទយ៖
ស្រលស្រលលខថ្ថ្ៃដខ ឆ្នំនិងលមា៉ោ ងដដលស្រស្តីចូលមកមណ្ឌលស្ុខភាព។
ឧទហរណ្៍៖ ស្រស្តីចូលថ្ថ្ៃទី១៧ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១២
លមា៉ោ ង១៥និង៣០ន្ទទីរតូវស្រលស្រលលខ 17/1/12លមា៉ោ ង 15.30។

ខទង់ទី៨

របវតតិស្រមាលកូន - ចំនួនថ្ផទល
ស្រលស្រចំនួនថ្ផទល
ការមានថ្ផទល
G1=ថ្ផទល

ោះ/ ស្រមាលកូន/ រលូត/ រ ំលូតពីមុនមក៖

ោះ និងចំនួនស្រមាលកូន រលូត រ ំលូត លលើកមុនលដាយរួមបញ្ូច ល

ោះលលើកលនោះ ដូចជា G1P0A0។

ោះលលើកទី១P0=មិនដដលមានរបវតតិស្រមាលកូនលលើកមុន

A0=មិ នដដលមានរបវតតិរលូតកូ នលលើកមុ ន។
ខទង់ទី៩

អាយុថ្ផទល

ោះគិតជាស្បាតហ៍៖

រតូវស្រលស្រអាយុថ្ផទល
ខទង់ទី១០

ោះរបស្់ស្រស្តីគិតជាស្បាតហ៍លដាយរាប់ ចាប់ ពីថ្ថ្ៃទីមួយថ្នការ

បាត់រដូវ ចុងលរកាយ (មិ នបាច់ ស្រលស្រអ្កសរ ស្បាតហ៍) ។ ឧទហរណ្៍៖ ៤០
បញ្ូជ នលៅស្រមាលកូនលៅកដនលងលផសង៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើ បញ្ូជ នស្រស្តីលៅស្រមាលកូ នលៅកដនលងលផសង
ខទង់ទី១១

ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើ មិនមានការបញ្ូជ ន
កាលបរ ិលចេទ/លមា៉ោ ងស្រមាលកូន៖

ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្នស្
ំ រមាប់កាលបរ ិលចេទ លហើយលមា៉ោ ង និងន្ទទីស្រមាប់ការស្រមាល។
ខទង់ទី១២

ស្រមាលកូនលៅផទោះ៖
ស្ូមស្រលស្រលលខកូដដូចខាងលរកាម៖
TBA: របស្ិនលបើ ស្រមាលលដាយឆមបបុ រាណ្
MW: របស្ិនលបើ ស្រមាលលដាយបុ គគលិកស្ុខាភិ បាល (ប៉ោុ ដនតស្រមាលលៅផទោះ)។

ខទង់ទី១៣

របលភទថ្នការស្រមាល-ស្រមាលធមមតា៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើស្រស្តីស្រមាលកូនធមមតា។
ខទង់ទី១៤

របលភទថ្នការស្រមាល-ស្រមាលលដាយមានអ្នតរាគមន៍៖
ស្ូមស្រលស្រអ្កសរកាត់ពីអ្នតរាគមន៍ណាមួយដដលអ្នកបានលរបើលៅលពលស្រមាល៖
V = បូ ម
O= លផសងៗ

ខទង់ទី១៥

ចាក់ Oxytocin ដល់ស្រស្តី (កនងដំណាក់កាលទី៣ថ្នការស្រមាល)៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើស្រស្តីរតូវបានចាក់ Oxytocin លៅកនុងដំ ណាក់កាលទី៣
ថ្នការស្រមាល។

ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើមិនបានចាក់

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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ខទង់ទី១៦

ផលវ ិបាកការស្រមាលកូ ន - មាតយ៖
ស្រលស្រផលវ ិបាករបស្់មាតយលពលស្រមាលកូ ន។ ឧទហរណ្៍៖ មានធាលក់ ្ម,
រកឡាលភលើង ឬរបកាច់, ការជួយស្រមាលលដាយលរបើតលងាៀប ឬបូម ដដលន្ទំលអាយ
មានការដាច់រដហកកំរ ិតទីបី ដូចជាការកាលយលរាគ ជំងឺស្វវយ HIV/AIDS លស្លកស្វលង
ំ
និងជំងឺដថ្ទលទៀតរបស្ិនលបើមាន។
របស្ិនលបើរមនករណ្ីផលវ ិបាកលទ ស្ូមស្រលស្រ រមនឬ ០

ខទង់ទី១៧

ផលវ ិបាកការស្រមាលកូ ន-ទរក៖
ស្រលស្រផលវ ិបាករបស្់កូនលពលស្រមាល។ ឧទហរណ្៍៖ លកើ តមកស្នលប់
លស្លកស្វលង
ំ របកាច់ លកើតមិនរគប់ដខ លកើតទរមង់គូថ្, កូនលកើតលរកាមទមៃន,់
ខាន់លលឿង។
របស្ិនលបើរមនករណ្ីផលវ ិបាកលទ ស្ូមស្រលស្រ រមនឬ ០

ខទង់ទី១៨

ទរកលរកាយស្រមាល- លកើតរស្់៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើទរកលកើតរស្់។
ខទង់ទី១៩

ទរកលរកាយស្រមាល-លកើតស្វលប់/ស្វលប់លកើតថ្មីៗ/ស្វលប់លកើតយូរ៖
ស្រលស្រលលខកូដដូចតលៅ៖
១= ទរកលទើបនឹងលកើតស្វលប់តិចជាង២៤លមា៉ោ ង។
២= ទរកលទើបនឹងលកើតស្វលប់លលើស្ពី២៤លមា៉ោ ង។
៣= ស្វលប់លកើតថ្មីៗ Fresh Stillbirth (មិនមានស្ញ្ញាទន់ឬរលួយដស្បកលទ)។
ទរកស្វលប់លពលឈឺល

ោះស្រមាល ឬលពលស្រមាលកូន។

៤= ស្វលប់លកើតយូរMacerated stillbirth (មានស្ញ្ញាទន់ឬរលួយដស្បក)។
ទរកស្វលប់មុនលពលឈឺល

ោះស្រមាលកូន

ទរកមិនមានចង្កវក់លបោះដូងមុនលពលឈឺល
ខទង់ទី២០

ោះស្រមាល។

ទរកលរកាយស្រមាល - លភទ៖
ស្ូមស្រលស្រ Mស្ំរាប់លភទរបុស្ឬ Fស្ំរាប់លភទស្ស្ី។

ខទង់ទី២១

ទមៃន់ទរក <2500g៖
ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស្់ទរកដដលមានទមៃន់តិចជាង ២៥០០g។
ឧទហរណ្៍៖ ២០០០g

ខទង់ទី២២

ទមៃន់ទរក ≥ 2500g៖
ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស្់ទរកដដលមានទមៃន់លស្មើ ឬលលើស្ពី ២៥០០g។
ឧទហរណ្៍៖ ៣០០០g

ខទង់ទី២៣

ទរកដកដលងហើមកនុង១ន្ទទីដំបូង៖

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើទរកដកដលងហើមកនុង១ន្ទទីដំបូង

ស្រលស្រលលខ ០របស្ិនលបើទរកមិនបានដកដលងហើម១ន្ទទីដំបូង
ខទង់ទី២៤

ការប៉ោោះផ្ទទល់និងមាតយ៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើ ទរកប៉ោ ោះផ្ទទល់ជាមួ យមាតយលៅកនុងបនទប់ស្រមាល។
ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើទរកមិនបានប៉ោោះផ្ទទល់ជាមួយមាតយលទ។
ខទង់ទី២៥

បំលៅលដាោះកូនកនុង១លមា៉ោ ងដំបូង៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើ ទរកបានបំលៅលដាោះកនុង១លមា៉ោ ងដំបូង
ខទង់ទី២៦

ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើទរកមិ នបានបំ លៅលដាោះកនុង១លមា៉ោ ងដំបូង
លទធផលHIV-លលខកូដស្ំណាក្ម៖

ស្រលស្រលលខកូដស្ំណាក្មរបស្់អ្នកជំងឺ
ខទង់ទី២៧

លទធផលHIV - ស្វថនភាពលមលរាគលអ្ដស្៏ HIV៖
លបើស្រស្តីលន្ទោះធាលប់លធវើលតស្ត HIV រតូវស្ួរពីលទធផល លតស្តលន្ទោះ
លបើ លទធផលលតស្តវ ិជជមានរតូវគូ ស្ស្ញ្ញា (+) លបើ លទធផលអ្វ ិជជមានរតូវគូ ស្ស្ញ្ញា (-)
ឬស្រលស្រមិនដឹង របស្ិនលបើមិនដឹងអ្ំពីលទធផល ឬស្រលស្រ (មិនធាលប់)
លបើមិនដដលលធវើលតស្ត្មរកលមលរាគលអ្ដស្៏

ខទង់ទី២៨

លទធផលHIV លទធផលស្វថនភាពលមលរាគលអ្ដស្៏ដដលបានលធវើអ្ំ
ស្រលស្រលទធផល៖

ុងលពលស្រមាលកូ ន៖



លបើលទធផលលតស្ត HIVអ្វ ិជជមានរតូវគូស្ស្ញ្ញា (-)



លបើលទធផលលតស្ត HIVវ ិជជមានរតូវគូស្ស្ញ្ញា (+)



លបើលទធផលលតស្ត HIVមិនអាចកំណ្ត់បានរតូវស្រលស្រថា (កំណ្ត់មិនបាន)

របស្ិនលបើដឹងពីស្វថនភាពលមលរាគលអ្ដស្៏កុងខទ
ន ង់ទ២
ី ៧លហើយ
រតូវរ ំលងខទង់ទ២
ី ៨លចាល
ខទង់ទី២៩

មាតយ-របវតតិធាលប់បានទទួលART ឬថានំបីមុខរួមបញ្ូច លរនស្រមាប់បង្ការពីមុន៖

ស្រលស្ររបវតតិធាលប់បានទទួល ARTឬថានំបីមុខរួមបញ្ូច លរនស្រមាប់បង្ការពីលពលមុន
១= ទទួល ART

២= ទទួល ARV បង្ការបីមុខរួមបញ្ូច លរន
០= មិនបានទទួល
ខទង់ទី៣០

មាតយ-ទទួលថានំARV ស្ំរាប់លពលស្រមាល៖
ស្រលស្រលលខកូដ៖
១= ទទួល ARV

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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០= មិនបានទទួល
ខទង់ទី៣១

ទទួលARV-ARV ស្ំរាប់ទរក៖
ស្រលស្រលលខកូដ៖
១= ទទួល ARV
០= មិនបានទទួល

ខទង់ទី៣២

កាលបរ ិលចេទ/លមា៉ោ ងលចញ៖
ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ និងលមា៉ោ ងលចញ (ឧទហរណ្៍៖ ៣០/០២/២០១២លមា៉ោ ង ១៦:៣៥)។

ខទង់ទី៣៣

បញ្ូជ នមាតយនិងទរកលៅកដនលងលផសង៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើ បញ្ូជ នមាតយលៅកដនលងលផសង។
ខទង់ទី៣៤
ខទង់ទី៣៥

ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើ មិនមានការបញ្ូជ នលៅកដនលងលផសង។
មរណ្ៈភាពមាតា៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើ មាតយស្វលប់ កុងមណ្
ន
ឌ លស្ុខភាព។
របលភទថ្នការបង់ថ្ថ្លលស្វា៖


ស្ូមស្រលស្រ HEF: របស្ិនលបើបង់លដាយគំលរាងមូលនិធិស្មធម៌។
ឧទហរណ្៍៖ HEF



ស្ូមស្រលស្រ CBHI: របស្ិនលបើបង់លដាយគំលរាងធាន្ទរា៉ោ ប់រងស្ហគមន៍។
ឧទហរណ្៍៖ CBHI



ស្ូមស្រលស្រ V: របស្ិនលបើរត់មានប័ណ្ណស្ុខភាព។ ឧទហរណ្៍៖ V(Voucher)



ស្ូមស្រលស្រ P: របស្ិនលបើ រត់ បង់ លុយលដាយខលួនឯង។ ឧទហរណ្៍៖ P



ស្ូមស្រលស្រ E: របស្ិនលបើរត់ជាករណ្ីលលើកដលង។ឧទហរណ្៍៖ E

របស្ិនលបើការបង់ថ្ថ្លលស្វាលដាយHEFឬ CBHI ឬV ស្ូមស្រលស្រលលខកូដដដលស្ស្ង់
ខទង់ទី៣៦

លចញពីប័ណ្ណលន្ទោះ កនុងខទង់ស្មាគល់។
ស្មាគល់៖

រតូវស្រលស្រចំនុចស្មាគល់លផសងៗដដលទក់ទងនិងការស្រមាលកូន និងហតថលលខា
របស្់អ្នកបលងាើតកូន។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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សសចក្ីផ្ណនាំទូសៅបញ្ជីកត់រាផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មនទីរសពទយ ៖
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើ សៅកនុងបនទប់សរាលកូ ន រតូវសរសសរ និ ងចុ ុះេតែសលខាផ្លទល់
សដាយបុគោលិកបសងកើតកូននីមួយៗ

o

បំសពញបញ្ជីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរបូកសរុបទិននន័យរបចាំផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់
សរុប និ ងបញ្ូច លទិននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចាំផ្ខ (បិទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ)

o

សរសសរក្ខលបរ ិសចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្ត
្ លននសសៀវសៅបញ្ជីកត់រា រតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី

o

ចាប់សផ្ើមបនាទត់ថីមោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីានក់ៗ។ មិនរតូវទុកបនាទត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខ។

រតូវបំ លពញព័ ត៌មានលមអិតលៅបន្ទទត់ (ជួ រលផតក) ដូ ចជាការដណ្ន្ទំខាងលរកាមនូ វរគប់ករណ្ីទំងអ្ស្់៖
ខទង់ទី១

លលខលរៀង៖
ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ ដដលស្រស្តីមកស្រមាលកូ នកនុងដខនី មួយៗជាលរៀងរាល់ដខ។

លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ និងលលខបនតបន្ទទប់រហូតដល់ដាច់ដខ (បិទបញ្ជី
លៅថ្ថ្ៃចុងលរកាយថ្នដខនិមួយៗ)។
លៅលពលចាប់លផតើមដខថ្មីលលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ល
ខទង់ទី២

ើងវ ិញ។

លលខលស្ៀវលៅស្ុខភាពមាតា/លលខកូដមនទីរលពទយ៖
ជាលលខលស្ៀវលៅស្ុខភាពមាតា ដដលបានផតល់ជូនស្រស្តី លៅអ្ំ
ថ្ផទល

ខទង់ទី៣
ខទង់ទី៤

ុងលពលមកតាមដាន
ោះ និងទរក និងលលខកូដស្មាគល់អ្នកជំងឺស្រមាកលពទយ ដូចជា ០០០១ជាលដើម។

ល្មោះ៖
ស្រលស្រល្មោះលពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស្់ស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូន។
អាយុ៖

ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស្់ស្រស្តីមកស្រមាលកូនដូចជា ២៥។
(មិនបាច់ស្រលស្រអ្កសរឆ្នំ)
ខទង់ទី៥

អាស្័យដាាន/លលខទូរស្័ពទ៖
ស្រលស្រទីតាំងលំលៅដាានរបស្់ស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូន។ រតូវស្រលស្រ ភូមិ ឃុំ
ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និងលលខទូរស្័ព(ទ របស្ិនលបើមាន)។

ខទង់ទី៦

ល្មោះបុគគលិកបលងាើតកូន៖
ស្រលស្រល្មោះលពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន)របស្់បុគគលិកស្ុខាភិបាលដដលបាន
បលងាើតកូន និងចុោះហតថលលខាលៅកូលឡាន ស្មាគល់។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ខទង់ទី៧

របវតតិ - ចំនួនថ្ផទល

ោះ/ស្រមាលកូន/រលូត/រ ំលូត៖

ស្រលស្រចំនួនថ្ផទល

ោះ និងចំនួនស្រមាលកូ ន រលូត រ ំលូត លលើកមុ ន លដាយរួមបញ្ូច ល

ការមានថ្ផទល

ោះលលើកលនោះ ដូចជា G1P0A0 ។ G1=ថ្ផទល

ោះលលើកទី១P0=មិនដដលមាន

របវតតិស្រមាលកូនលលើកមុនA0=មិនដដលមានរបវតតិរលូតកូនលលើកមុន។
ខទង់ទី៨

របវតតិ - អាយុថ្ផទល

ោះ៖

រតូវស្រលស្រអាយុថ្ផទល

ោះរបស្់ស្រស្តីគិតជាស្បាតហ៍លដាយរាប់ ចាប់ ពីថ្ថ្ៃទីមួយថ្នការបាត់

រដូវចុងលរកាយ។ ឧទហរណ្៍៖ ស្រស្តីមានអាយុថ្ផទល

ោះ៤០ស្បាតហ៍ រតូវស្រលស្រដតលលខ

៤០ ប៉ោុលណាណោះ។
ខទង់ទី៩

កាលបរ ិលចេទ/លមា៉ោ ងស្រមាល៖
ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្នស្
ំ រមាប់កាលបរ ិលចេទ និងស្រលស្រ លមា៉ោ ង និងន្ទទីស្រមាប់លពលលវលា
ថ្នការស្រមាលកូន។ ឩទហរណ្៍៖ ស្រស្តីស្រមាលកូនថ្ថ្ៃទ១
ី ៥ ដខមីន្ទ ឆ្ន២
ំ ០១២
លមា៉ោ ង១៣និង៥០ន្ទទី រតូវស្រលស្រ 15/3/2012, 13:50។

ខទង់ទី១០

ទរមង់ កូន (លពលស្រមាល) ៖
ស្រលស្រទរមង់របស្់កូនលៅលពលស្រមាល។ ឧទហរណ្៍៖ ទរមង់បង្កហញគូថ្, ទរមង់
បង្កហញកាល ទរមង់បង្កហញមុខ ជាលដើម។

ខទង់ទី១១

របលភទថ្នការស្រមាល-ស្រមាលធមមតា៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើស្រស្តីស្រមាលកូនធមមតា។
ខទង់ទី១២

របលភទថ្នការស្រមាល-អ្នតរាគមន៍(បូម/លរបើតលងាៀប/វោះកាត់/លផសងៗ)៖
ស្ូមស្រលស្រអ្កសរកាត់ពីអ្នតរាគមន៍ណាមួយដដលអ្នកបានលរបើលៅលពលស្រមាល៖
V = បូ ម
F= លរបើ តលងាៀប
C = ការវោះកាត់
O= លផសងៗ (ស្រលស្រអ្នតរាគមន៍ ដដលបានលធវើ

ខទង់ទី១៣

លរៅពីអ្នតរាគមន៍ខាងលលើ)

ចាក់ oxytocin ដល់ស្រស្តី (កនុងដំ ណាក់ កាលទី ៣ថ្នការស្រមាល)៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើស្រស្តីបានចាក់ Oxytocin លៅកនុងដំ ណាក់កាលទី៣
ថ្នការស្រមាល។

ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើ មិនបានចាក់
ខទង់ទី១៤

ផលវ ិបាកលពលឈឺល

ោះ/ស្រមាល-មាតយ៖

ស្រលស្រផលវ ិបាករបស្់មាតយលពលស្រមាលកូ ន។ ឧទហរណ្៍៖ មានធាលក់ ្ម,
រកឡាលភលើង ឬរបកាច់, ការជួយស្រមាលលដាយលរបើតលងាៀប ឬបូម ដដលន្ទំលអាយ
មានការ ដាច់រដហកកំរ ិតទីបី ដូចជាការកាលយលរាគ ជំងឺស្វវយ HIV/AIDS លស្លកស្វលង
ំ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២

138

និងជំងឺដថ្ទ លទៀតរបស្ិនលបើមាន។
របស្ិនលបើរមនករណ្ីផលវ ិបាកលទ ស្ូមស្រលស្រ រមនឬ ០
ខទង់ទី១៥

ផលវ ិបាកលពលឈឺល

ោះ/ស្រមាល-ទរក៖

ស្រលស្រផលវ ិបាករបស្់កូនលពលស្រមាល។ ឧទហរណ្៍៖ លកើ តមកស្នលប់ លស្លកស្វលង
ំ
របកាច់ លកើតមិនរគប់ដខ លកើតទរមង់គូថ្, កូនលកើតលរកាមទមៃន,់ ខាន់លលឿង។
របស្ិនលបើរមនករណ្ីផលវ ិបាកលទ ស្ូមស្រលស្រ រមនឬ ០
ខទង់ទី១៦

ផលវ ិបាកលពលឈឺល

¬¦

ោះ/ស្រមាល-បញ្ូជ នមាតយកនុងរយៈលពល២លមា៉ោ ង៖

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើបញ្ូជ នមាតយកនុងរយៈលពល២លមា៉ោ ង។
ខទង់ទី១៧

ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើមិនមានការបញ្ូជ ន
ផលវ ិបាកលពលឈឺល

¬¦

ោះ/ស្រមាល-មាតយស្វលប់កុងរយៈលពល២លមា៉ោ
ន
ង៖

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើមាតយស្វលប់ កុងរយៈលពល២លមា៉ោ
ន
ង។
ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើមាតយមិនស្វលប់
ខទង់ទី១៨

ទរក - លកើតរស្់៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើទរកលកើតរស្់។
ខទង់ទី១៩

ទរក - ស្វលប់លកើតថ្មីៗ/ស្វលប់លកើតយូរ៖
ស្រលស្រលលខកូដដូចតលៅ៖
៣= ស្វលប់លកើតថ្មីៗ Fresh Stillbirth (មិនមានស្ញ្ញាទន់ឬរលួយដស្បកលទ)។
ទរកស្វលប់លពលឈឺល

ោះស្រមាលឬលពលស្រមាលកូន។

៤= ស្វលប់លកើតយូរ Macerated stillbirth (មានស្ញ្ញាទន់ឬរលួយដស្បក)។
ទរកស្វលប់មុនលពលឈឺល

ោះស្រមាលកូន

ទរកមិនមានចង្កវក់លបោះដូងមុនលពលឈឺល
ខទង់ទី២០
ខទង់ទី២១

ទរក - ទរកលកើតស្វលប់ កុងកំ
ន

¬¦

ោះស្រមាល។

ុងលពល២លមា៉ោ ង៖

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើទរកស្វលប់ កុងកំ
ន
ទរក - លភទ៖

ុងលពល២លមា៉ោ ងបន្ទទប់ពីស្រមាល។

ស្ូមស្រលស្រ Mស្ំរាប់លភទរបុស្ ឬFស្ំរាប់លភទស្ស្ី។
ខទង់ទី២២

ទរក - ទមៃន់ទរក <2500g៖
ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស្់ទរកដដលមានទមៃន់តិចជាង ២៥០០g។
ឧទហរណ្៍៖ ២០០០g

ខទង់ទី២៣

ទរក - ទមៃន់ទរក ≥ 2500g៖
ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស្់ទរកដដលមានទមៃន់លស្មើ ឬលលើស្ពី ២៥០០g។
ឧទហរណ្៍៖ ៣០០០g
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ខទង់ទី២៤

ទរក - ទរកដកដលងហើម១ន្ទទីដំបូង៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើទរកដកដលងហើម១ន្ទទីដំបូង។
ស្រលស្រលលខ ០របស្ិនលបើទរកមិនបានដកដលងហើម១ន្ទទីដំបូង
ខទង់ទី២៥

ទរក - ថានំបង្ការដភនក៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើទរកបានទទួលថានប
ំ ង្ការដភនក។
ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើទរកមិនបានទទួលថានប
ំ ង្ការដភនក
ខទង់ទី២៦

ទរក - វ ីតាមី ន K៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើទរកបានទទួលវ ីតាមី នK។
ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើទរកមិនបានទទួលវ ីតាមី នK
ខទង់ទី២៧

ការប៉ោោះផ្ទទល់ជាមួយនិងមាតយ៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើទរកប៉ោោះផ្ទទល់ជាមួយមាតយ។
ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើទរកមិនបានប៉ោោះផ្ទទល់ជាមួយមាតយ
ខទង់ទី២៨

បំលៅលដាោះកូ នកនុង១លមា៉ោ ងដំបូង៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើទរកបានបំ លៅលដាោះកនុង១លមា៉ោ ងដំបូង។
ខទង់ទី២៩

ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើទរកមិ នបានបំលៅលដាោះកនុង១លមា៉ោ ងដំបូង
ស្មាគល់៖

រតូវស្រស្រចំនុចស្មាគល់លផសងៗដដលទក់ទងនិងការស្រមាលកូន និងហតថលលខា
របស្់អ្នកបលងាើតកូន។
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 ផ្លបងថាមពល
របធានបទ៖
ដគ្នលបាំណង៖

ដាំ ឡូងដៅត

បដងកើនភាពសនិទធស្នល និងដសចកដីោលហានរបស់សិោខោមអាចជាោរ
សួរសាំណួររ ាំលឹកដមដរៀន។

សមាារៈ៖

រកដាសដអ៤វដលមានសាំណួរដហើយជាដស្សច

រយៈដពល៖

១៥្ទី

រដបៀបដលង៖
o

អនកសរមបសរមួលរាប់ដ្មោះវលបង និងរដបៀបដលង

o

ដអាយអនកចូ លរួមអងគុយជារងវង់មូល រួចដរចៀង និ ងទោះនដរួមគ្នន

o

ដាោះបដណើ ដ រដុាំ ដាំឡូងបនដគ្ននដអាយរហ័សដររោះវាដៅដ

o

ដពលវដលឮសូរសញ្ញាអនកសរមបសរមួលដអាយឈប់

o

អនកវដលមានដាំឡូងដៅនដរតូវបក២ស្សទាប់អាន និងដធវើតាម

o

ប្ាប់ មកហុចដាំឡូងដៅដបនដដទៀត ដធវើដូចដនោះទាល់វតអស់សាំណួរពី ដាំឡូងដៅដ។
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សសចក្ីផ្ណនាំទូសៅបញ្ជីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាលសរាប់មនទីរសពទយ ៖
o

បញ្ជីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាលសរាប់មណឌលសុខភាព (ឬមនទីរសពទយផ្ដល
ានសសវាពិនិតយសរក្ខយសរាល) សរបើសរាប់កត់រាទិននន័យរបស់ា្យ និងទរក
ោល់សពលមកទទួលសសវាពិនិតយនផទស

ុះសរក្ខយសរាល សទុះជាស្រស្ីមិនបានសរាល

កូនសៅមូលដាានសុខាភិបាលសនុះក៏សដាយ
o

បំសពញបញ្ជីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរបូកសរុបទិននន័យរបចាំផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់
សរុប និ ងបញ្ូច លទិ ននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចាំផ្ខ (បិទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ)

o

សរសសរក្ខលបរ ិសចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្ត
្ លននសសៀវសៅបញ្ជីកត់រា រតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី

o

ចាប់សផ្ើមបនាទត់ថីមោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីានក់ៗ។ មិនរតូវទុកបនាទត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខ។

រតូវបំ សពញព័ ត៌ានលមអិតសៅបនាទត់(ជួ រសផ្ក) ដូ ចជាក្ខរផ្ណនាំខាងសរក្ខម នូ វរគប់ ករណីទំងអស់៖
ខទង់ទី១

លលខលរៀង៖
ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ ដដលស្រស្តីមកពិ និតយលរកាយស្រមាលកនុងដខនី មួយៗ ជាលរៀងរាល់ដខ។
លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់ លផតើមពី លលខ១ និ ងបនតលៅលលខបនតបន្ទទប់ លទៀតរហូតដំ ណាច់ ដខ។
លៅលពលចាប់ លផតើមដខថ្មីលលខលរៀងលនោះរតូវចាប់ លផតើមពី លលខ១ល

ខទង់ទី២

ើងវ ិញ។

លលខលស្ៀវលៅស្ុខភាពមាតា៖
ជាលលខលស្ៀវលៅស្ុខភាពមាតា ដដលបានផតល់ជូនស្រស្តីមានថ្ផទល

ោះលដើ មបីតាមដានថ្ផទល

ោះ។

ឧទហរណ្៍៖ ដូ ចជាលលខលស្ៀវលៅ ០០០១។
ខទង់ទី៣
ខទង់ទី៤

ល្មោះ៖
ស្រលស្រល្មោះលពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស្់ស្រស្តីដដលមកពិ និតយលរកាយស្រមាល។
អាយុ៖

ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស្់ស្រស្តម
ី កពិ និតយលរកាយស្រមាលដូ ចជា ២៥
(មិ នបាច់ ស្រលស្រអ្កសរឆ្នំលទ)។
ខទង់ទី៥

អាស្័យដាាន/លលខទូ រស្័ព៖
ទ
ស្រលស្រទី តាំងលំលៅដាានរបស្់ស្រស្តីដដលមកពិ និតយលរកាយស្រមាលរតូវស្រលស្រ ភូ មិ ឃុំ
ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និ ងលលខទូ រស្័ព(ទ របស្ិនលបើ មាន)។

ខទង់ទី៦

បញ្ូជ នមកពី៖

ស្រលស្រល្មោះទី កដនលង ឆមបបុ រាណ្(TBA)ឬលស្វាឯកជន ដដលបញ្ូជ នស្រស្តីមក។
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ខទង់ទី៧

ស្ូមស្រលស្រលលខ ០របស្ិនលបើមិនមានការបញ្ូជ ន។
ថ្ថ្ៃដខឆ្នំស្រមាលកូ ន៖

ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្នំ ជាក់ ដស្តងដដលស្រស្តីបានស្រមាលកូ ន ។ ឧទហរណ្៍៖17/03/12។
ខទង់ទី៨

ទី កដនលងស្រមាលកូ ន៖
ស្រលស្រទី កដនលងជាក់ ដស្តងដដលស្រស្តីបានស្រមាលកូ ន។ ឧទហរណ្៍៖ ស្រស្តីស្រមាលកូ នលៅ
ផទោះមណ្ឌលស្ុខភាព មនទីរលពទយលស្វាឯកជន និ ងគលីនិកអ្ងគការជាលដើ ម។

ខទង់ទី៩

ស្រមាលកូ នលដាយ៖
ស្ូមស្រលស្ររបលភទអ្នកដដលបានជួ យស្រមាលកូ ន។ ឧទហរណ្៍៖ លវជជ. ឬឆមប

ខទង់ទី១០

ទរក - លភទ ៖
ស្ូមស្រលស្រ Mស្ំរាប់ លភទរបុស្ ឬ Fស្ំរាប់ លភទស្ស្ី
លបើ កូនលភាលោះ ស្ូមស្រលស្រពី រជួ រ (លផតក) ដតមិ នរតូវដាក់ លលខលរៀងស្រមាប់ កូនលទ។

ខទង់ទី១១

<២៥០០ រកាម៖

ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ ដស្តងរបស្់ទរកដដលមានទមៃន់តិចជាង ២៥០០ រកាម (g)។
ឧទហរណ្៍៖ ២០០០g
ខទង់ទី១២

≥២៥០០រកាម៖

ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ ដស្តងរបស្់ទរកដដលមានទមៃន់លស្មើ ឬលលើស្ពី ២៥០០ រកាម (g)។
ឧទហរណ្៍៖ ៣០០០g
ខទង់ទី១៣

បញ្ញ
ហ កនុងអ្ំ

ុងលពលស្រមាល- មាតយ៖

ស្រលស្របញ្ញ
ហ របស្់ស្រស្តីកុងលពលស្រមាលកូ
ន
ន។ បញ្ញ
ហ ទំងលនោះរតូវស្រលស្រកំ ណ្ត់ស្ំរល់
លៅទំ ព័រស្រមាលរបស្់លស្ៀវលៅស្ុខភាពមាតា។

ឧទហរណ្៍៖ ស្រស្តីស្រមាលធមមតា ស្រមាលលដាយវោះកាត់ ធាលក់ ្ម រកឡាលភលើង។
របស្ិនលបើ ការស្រមាលរមនបញ្ញ
ហ អ្វីលន្ទោះលទ ស្ូមស្រលស្រN(ស្រមាលធមមតា)។
ខទង់ទី១៤

បញ្ញ
ហ កនុងអ្ំ

ុងលពលស្រមាល- ទរកលទើ បលកើ ត៖

ស្រលស្របញ្ញ
ហ របស្ិនលបើ ទរកលទើ បលកើ តមានបញ្ញ
ហ ស្ុខភាព ឬស្ញ្ញាលររោះថានក់ដូចជា៖
ទរកមានទមៃន់ទបដស្បកល

ើងពណ្៌ស្វវយ(Cyanosis) ឬរបកាច់ ជាលដើ ម។

 របស្ិនលបើទរកលទើ បលកើ តរមនបញ្ញ
ហ អ្វីលទ ស្ូមស្រលស្រ N (ទរកលកើ តមកធមមតា)។
 របស្ិនលបើ ជាការពិ និតយលរកាយស្រមាលលលើកទី១ (PNC1) រតូវបំ លពញកូ លឡាន១៥ ដល់២៣

លហើយរ ំលង២៤ ដល់៣៤លអាយលៅទំ លនរ។
 របស្ិនលបើ ជាការពិ និតយលរកាយស្រមាលបនតបន្ទទប់ (2ndPNC, 3 4 5 and….)។
rd

th

th

រតូវរ ំលងកូ លឡាន ១៥ដល់២៣ លហើយរតូវបំ លពញកូ លឡាន ២៤ ដល់៤០។
ខទង់ទី១៥

កាលបរ ិលចេទចូ ល (ចំ នួនថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូ ន)៖
ស្រលស្រកាលបរ ិលចេទជាក់ ដស្តងដដលស្រស្តីទទួ លការដថ្ទំលរកាយស្រមាលលលើកទី១ (PNC1)
និ ងចំ នួនថ្ថ្ៃជាក់ ដស្តងបន្ទទប់ ពីថ្ថ្ៃស្រមាលកូ ន។
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ឧទហរណ្៍៖ 2/11/12 (1d) មានន័ យថាថ្ថ្ៃទី២ ដខវ ិចេិកា ឆ្នំ២០១២ និ ង១ថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាល
កូ ន។ 13/3/12 (7d)មានន័ យថាថ្ថ្ៃទី១៣ ដខមី ន្ទ ឆ្ន២
ំ ០១២ និ ង៧ថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូ ន។
របស្ិនលបើ ស្រស្តីទទួ លការដថ្ទំ(PNC1) តិ ចជាង ២៤ លមា៉ោ ងលរកាយស្រមាលរតូវស្រលស្រជា
លមា៉ោ ងឧទហរណ្៍៖ 24/11/12 (5h)។
ខទង់ទី១៦

ស្ញ្ញាលររោះថានក់ របស្់មាតយ/ការពាបាល៖
ស្រលស្រស្ញ្ញាលររោះថានក់ដដលស្រស្តីបានទទួ លការដថ្ទំ និ ងពាបាលលរកាយស្រមាល
លលើកទី១ (PNC1)។
ឧទហរណ្៍៖ រគុនលៅត ធាលក់ ្មតាមទវរមាស្ លស្លកស្វលំង របកាច់
(ស្ូមស្រលស្រការពាបាលដល់ស្រស្តីលដាយលោងលៅតាមពិ ធីស្វរជាតិ រគប់ រគងគលីនិកមាតុ ភាព
រមនលររោះថានក់ស្រមាប់ មណ្ឌលស្ុខភាពរបស្ិនលបើ មានស្ញ្ញាលររោះថានក់ លកើ តល

ើង)។

របស្ិនលបើ រមនស្ញ្ញាលររោះថានក់ អ្ី លវ ទ ស្ូមស្រលស្រអ្កសរ រមន។
ខទង់ទី១៧

ទទួ លររប់ ថានំជាតិ ដដក/អាស្ុីដហវលី
ូ ក(៤២ររប់ ឬ២៨ររប់ ស្ំរាប់ ពាបាល)៖
ស្រលស្រចំ នួនររប់ ថានជា
ំ តិ ដដក/អាស្ុីតហវលី
ូ ក៖ ៤២ររប់(60mg) ស្រមាប់ ការ

រលរកាយ

លពលស្រមាល អ្ំ

ុងលពលPNC1 លលើកដលងដតស្រស្តីរតូវពាបាលភាពលស្លកស្វលំង។
លបើ ស្រស្តីមានភាពលស្លកស្វលំងរតូវទទួ ល២៨ររប់(60 mg)ស្រមាប់ ពាបាល លលបមតង១ររប់
ពី រដងកនុងមួ យថ្ថ្ៃ។ លហើយរតូវផតល់របឹ កា លអាយមកពិ និតយមតងលទៀតកនុងពី រអាទិ តយលរកាយ។
ខទង់ទី១៨

ស្រលស្រលលខ ០កនុងករណ្ីដដលមិ នបានលអាយលដាយកតាតលផសងៗ។
ទទួ ល Mebendazol (500 mg) ១ររប់៖

¬¦

គូ ស្ស្ញ្ញាធិ ក  របស្ិនលបើ ស្រស្តីបានទទួ លររប់ ថានំលម៉ោ បង់ ដាស្សូល500mg។
ខទង់ទី១៩

ស្រលស្រលលខ ០កនុងករណ្ីដដលមិ នបានទទួ ល។
លតតាណ្ូស្(លលើកទី១-៥ ឬចាក់ រគប់)៖

ពិ និតយលមើ លប័ ណ្ណវា៉ោក់ស្វំងលតតាណ្ូស្របស្់ស្រស្តី។
របស្ិនលបើ មិនមានស្ូមចាក់ជូនដល់រត់ ។ស្រស្រចំ នួនវា៉ោ កស្វ
់ ំងលតតាណ្ូស្៖TT1, TT2,TT3, TT4
ឬ TT5។ របស្ិនលបើ ស្រស្តីបានទទួ លវា៉ោ ក់ស្វំងលតតាណ្ូស្TT5ស្ូមស្រលស្រអ្កសរ C (ចាក់ រគប់)។

ខទង់ទី២០

ស្ញ្ញាលររោះថានក់ របស្់ទរក/ការពាបាល៖
ស្រលស្រស្ញ្ញាលររោះថានក់ របស្់ទរក និ ងការពាបាលលដាយលោងលៅតាមពិ ធស្វ
ី រជាតិ
រគប់ រគងគលីនិកមាតុ ភាពរមនលររោះថានក់ ស្រមាប់ មណ្ឌលស្ុខភាព។
ឧទហរណ្៍៖ ទរកស្នលប់ ខាន់ លលឿង របកាច់ ពិ បាកដកដលងហើម មិ នលៅ (តិ ចជាង៥ដងកនុង
រយៈលពល ២៤លមា៉ោ ង)។

លបើ រមនស្ញ្ញាលររោះថានក់ អ្ី លវ ទ ស្ូមស្រលស្រអ្កសរ រមន។
ខទង់ទី២១

ពិ និតយលមើ លការបំ លៅលដាោះ (ស្វថនភាពបំ លៅរតឹ មរតូវ /ការលៅស្៊ប់)៖
១. ស្រមាប់ ស្ំរល់ស្វថនភាពបំ លៅរតឹ មរតូវ (កាល ដងខលួនទរករតង់ ស្ថិតលៅលលើបន្ទទត់
ដតមួ យ ដងខលួនទរកផអឹបជាប់ រទូងមាតយ)

២. ស្រមាប់ការលៅស្៊ប់ ទរកដាក់ មាត់ ផឹ ប
អ លៅនិ ងលដាោះមាតយ មាត់ ហាធំ, ចង្កាប៉ោ ោះលដាោះមាតយ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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បបូ រមាត់ លរកាមរបស្់ទរកលាត់ លចញលរៅ ដផនកលមមថ្នលដាោះមាតយ ខាងលរកាមស្ល់តិចជាង
ខាងលលើ ទរកបឺ តជញ្ជក់ មួយៗ លលបលឺស្ូរកអឹកៗ។
ស្រលស្រលលខកូ ដដូ ចខាងលរកាមលនោះ៖
 ស្រលស្រ១/២ របស្ិនលបើ ស្វថនភាពបំ លៅទរករតឹ មរតូវ និ ងការលៅស្៊ប់

(ដូ ចជាការពនយល់លលខ១ និ ង លលខ២ខាងលលើ)។
 ស្រលស្រ០/០លបើ មិនរតឹ មរតូវទំងពី រករណ្ី។

ខទង់ទី២២

 ស្រលស្រ ១/០ ឬ ០/២ លបើ មានករណ្ីណាមួ យមិ នរតឹ មរតូវ។

ការផតល់ថានំបង្ការ (BCG, HepB0, លផសងៗ)៖
 ស្ូមស្រលស្រ BCG-HepB0៖ របស្ិនលបើ ជាទរកបានចាក់ វា៉ោក់ស្វំង BCG និ ង HepB0។
 ស្ូមស្រលស្រ BCG /0៖ របស្ិនលបើ ជាទរកបានចាក់ វា៉ោក់ស្វំង BCGប៉ោុ ដនតមិនបានចាក់
HepB0 លទ។
 ស្ូមស្រលស្រ 0/HepB0៖ របស្ិនលបើ ជាទរកបានចាក់ វា៉ោក់ស្វំង HepB0 ប៉ោុ ដនតមិនបានចាក់
BCG លទ។
 ស្ូមស្រលស្រ 0/0៖ របស្ិនលបើ ទរកមិ នបានទទួ លវា៉ោ ក់ស្វំង BCG និ ង HepB0លទ។

ខទង់ទី២៣

ការផតល់របឹ កា (អ្ន្ទម័ យ និ ងអាហារូបតថមភ ការបំ លៅលដាោះ ការដថ្ទំទរកជាស្វរវ ័នត
(ទរកលទើ បនឹ ងលកើ ត)ស្ញ្ញាលររោះថានក់ និ ងការលរៀបចំ ស្លគង្កគោះបន្ទទន់ ការពនារកំ លណ្ើត
ការតាមដានស្ុខភាពមាតា និ ងទរកជាលទៀងទត់...)៖
ស្រលស្រលលខកូ ដរបធានបទដដលអ្នកបានផតល់របឹ កាដល់ស្រស្តីលៅលពលដដលរត់ មកពិ និតយ
ដូ ចខាងលរកាមលនោះ៖
១. អ្ន្ទម័ យនិ ងអាហារូបតថម។
ភ
២. ការបំ លៅលដាោះ។
៣. ការដថ្ទំទរកជាស្វរវ ័នត (ទរកលទើ បនឹ ងលកើ ត)។
៤. ស្ញ្ញាលររោះថានក់ និ ងការលរៀបចំ ស្លគង្កគោះបន្ទទន់ ។
៥. ការពនារកំ លណ្ើត។
៦. ការតាមដានស្ុខភាពមាតានិ ងទរកជាលទៀងទត់ ។
១-៦. ការផតល់របឹ ការគប់ ។

ខទង់ទី២៤

កាលបរ ិលចេទចូ ល (ចំ នួនថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូ ន)៖
ស្រលស្រកាលបរ ិលចេទជាក់ ដស្តងដដលស្រស្តីទទួ លការដថ្ទំលរកាយស្រមាល និ ងចំ នួនថ្ថ្ៃ ជាក់
ដស្តងបន្ទទប់ ពីថ្ថ្ៃស្រមាលទរក។ ឧទហរណ្៍៖ 2/11/12 (7) មានន័ យថាថ្ថ្ៃទី២ ដខវ ិចេិកា
ឆ្នំ២០១២ និ ង៧ថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូ ន។ 13/3/12 (40)មានន័ យថាថ្ថ្ៃទី១៣ ដខមី ន្ទ ឆ្ន២
ំ ០១២
និ ង៤០ថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូ ន។

ខទង់ទី២៥

ពិ និតយលលើកទី......(ស្រលស្រការពិ និតយជាក់ ដស្តង)៖
ស្រលស្រលលខជាក់ ដស្តងរបស្ិនលបើ មាតយ និ ងកូ នមកទទួ លការដថ្ទំលរកាយស្រមាល។

ខទង់ទី២៦

ស្ញ្ញាលររោះថានក់ របស្់មាតយ/ការពាបាល៖

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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ស្រលស្រស្ញ្ញាលររោះថានក់ ឬការពាបាលរបស្់មាតយលរកាយស្រមាល។
ឧទហរណ្៍៖ រគុនលៅត ធាលក់ ្មតាមទវរមាស្ លស្លកស្វលំង របកាច់
(ស្ូមស្រលស្រការពាបាលដល់ស្រស្តីលដាយលោងលៅតាមពិ ធីស្វរជាតិ រគប់ រគងគលីនិកមាតុ ភាព
រមនលររោះថានក់ ស្រមាប់ មណ្ឌលស្ុខភាព របស្ិនលបើ មានស្ញ្ញាលររោះថានក់ លកើតល

ើង)។

លបើ រមនស្ញ្ញាលររោះថានក់ អ្ី លវ ទ ស្ូមស្រលស្រអ្កសរ រមន។
ខទង់ទី២៧

លតតាណ្ូស្ (លលើកទី១-៥ឬចាក់ រគប់)៖
ពិ និតយលមើ លប័ ណ្ណវា៉ោក់ស្វំងលតតាណ្ូស្របស្់ស្រស្តី។
របស្ិនលបើ មិនមានស្ូមចាក់ជូនដល់រត់ ។ស្រស្រចំ នួនវា៉ោ កស្វ
់ ំងលតតាណ្ូស្៖TT1, TT2,TT3, TT4
ឬ TT5។
របស្ិនលបើ ស្រស្តីបានទទួ លវា៉ោ ក់ស្វំងលតតាណ្ូស្TT5ស្ូមស្រលស្រអ្កសរ C (ចាក់ រគប់)។

ខទង់ទី២៨

ររប់ ថានំជាតិ ដដក/អាស្ុីដហវលី
ូ ក (កនុងករណ្ីចាំបាច់ ស្ំរាប់ ពាបាល)៖

ស្រលស្រចំ នួនររប់ ថានជា
ំ តិ ដដក/អាស្ុីតហវលី
ូ ក លបើ ស្រស្តីមានភាពលស្លកស្វលំងរតូវទទួ លពាបាល
២៨ររប់(60 mg) ស្រមាប់ ពាបាល លលបពី រដងកនុងមួ យថ្ថ្ៃ។

លហើយរតូវផតល់របឹ កាលអាយមកពិ និតយមតងលទៀតកនុងពី រអាទិ តយលរកាយ។
ខទង់ទី២៩

ស្រលស្រលលខ ០កនុងករណ្ីដដលមិ នបានលអាយលដាយកតាតលផសងៗ។
ស្ញ្ញាលររោះថានក់ របស្់ទរក/ការពាបាល៖

ស្រលស្រស្ញ្ញាលររោះថានក់ របស្់ទរក និ ងការពាបាលកនុងអ្ំ

ុងលពលទរកទទួ លការដថ្ទំ
បន្ទទប់ ។ ឧទហរណ្៍៖ ទរកស្នលប់ ខាន់ លលឿង របកាច់ ពិ បាកដកដលងហើម លៅតិ ច
(តិ ចជាង៥ដងកនុងរយៈលពល២៤លមា៉ោ ង)។

លបើ រមនស្ញ្ញាលររោះថានក់ អ្ី លវ ទ ស្ូមស្រលស្រអ្កសរ រមន។
ខទង់ទី៣០

ពិ និតយលមើ លការបំ លៅលដាោះ (ស្វថនភាពបំ លៅរតឹ មរតូវ /ការលៅស្៊ប់)៖
១. ស្រមាប់ ស្ំរល់ស្វថនភាពបំ លៅរតឹ មរតូវ (កាល ដងខលួនទរករតង់ ស្ថិតលៅលលើបន្ទទត់
ដតមួ យ ដងខលួនទរកផអឹបជាប់ រទូងមាតយ)

២. ស្រមាប់ការលៅស្៊ប់ ទរកដាក់ មាត់ ផឹ ប
អ លៅនិ ងលដាោះមាតយ មាត់ ហាធំ, ចង្កាប៉ោ ោះលដាោះមាតយ
បបូ រមាត់ លរកាមរបស្់ទរកលាត់ លចញលរៅ ដផនកលមមថ្នលដាោះមាតយខាងលរកាមស្ល់តិចជាង
ខាងលលើទរកបឺ តជញ្ជក់ មួយៗ លលបលឺស្ូរកអឹកៗ។
ស្រលស្រលលខកូ ដដូ ចខាងលរកាមលនោះ៖


ស្រលស្រ១/២របស្ិនលបើ ស្វថនភាពបំ លៅទរករតឹ មរតូវ និ ងការលៅស្៊ប់
(ដូ ចជាការពនយល់លលខ១ និ ង លលខ២ខាងលលើ)។

ខទង់ទី៣១



ស្រលស្រ០/០លបើ មិនរតឹ មរតូវទំងពី រករណ្ី។



ស្រលស្រ ១/០ ឬ ០/២ លបើ មានករណ្ីណាមួ យមិ នរតឹ មរតូវ។

ការបំ លៅលដាោះដតមួ យមុ ខ៖

¬¦

គូ ស្ស្ញ្ញាធិ ក  របស្ិនលបើ ទរកបំ លៅលដាោះដតមួ យមុ ខ។
ស្រលស្រលលខ ០របស្ិនលបើ ទរកលៅលាយ ឬលៅទឹ កលដាោះលរ។
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ខទង់ទី៣២

ទមៃន់ទរក (ការល

ើងទមៃន់, បញ្ញ
ហ )៖

ស្រលស្រទមៃន់ទរកជាក់ ដស្តង និ ងបញ្ញ
ជ ក់ ពីបញ្ញ
ហ របស្ិនលបើ មាន។ ឧទហរណ្៍៖
3000gមិ នល

ខទង់ទី៣៣

ើងទមៃន់ លៅតខលួន

ការផតល់ថានំបង្ការ (OPV, DPT, លផសងៗ)៖
ស្រលស្រល្មោះវា៉ោ ក់ស្វំងដដលទរកបានទទួ លដូ ចជា៖ OPV, DPT, លផសងៗ

ខទង់ទី៣៤

ការផតល់របឹ កា (អ្ន្ទម័ យ និ ងអាហារូបតថមភ ការបំ លៅលដាោះ ការដថ្ទំទរកជាស្វរវ ័នត
(ទរកលទើ បនឹ ងលកើ ត)ស្ញ្ញាលររោះថានក់ និ ងការលរៀបចំ ស្លគង្កគោះបន្ទទន់ ការពនារកំ លណ្ើត
ការតាមដានស្ុខភាពមាតា និ ងទរកជាលទៀងទត់...)៖
ស្ូមស្រលស្រលលខកូ ដចំ ល

ោះករណ្ីណាដដលអ្នកបានផតល់របឹ កាដល់ស្រស្តី៖

១. អ្ន្ទម័ យ និ ងអាហារូបតថម។
ភ
២. ការបំ លៅលដាោះ។
៣. ការដថ្ទំទរកជាស្វរវ ័នត (ទរកលទើ បនឹ ងលកើ ត)។
៤. ស្ញ្ញាលររោះថានក់ និ ងការលរៀបចំ ស្លគង្កគោះបន្ទទន់ ។
៥. ការពនារកំ លណ្ើត។
៦. ការតាមដានស្ុខភាពមាតា និ ងទរកជាលទៀងទត់ ។
១-៦. ការផតល់របឹ ការគប់ ។
ខទង់ទី៣៥

អ្នតរាគមន៍បគងគប់-មាតយ៖
ស្រលស្រពី ការលធវើអ្នតរាគមន៍ លផសងៗដដលមិ នបានលធវើចំល

ោះមាតយកនុងអ្ំ

ុងលពលពិ និតយលលើក

មុ ន។ ឧទហរណ្៍៖ ជាតិ ដដក/អាស្ុីតហវលិ
ូ ក លមបង់ ដាហសុលMebendazole…..
មិ នបាច់ ស្រលស្រ លបើ អ្នតរាគមន៍ បានលធវើលលើកមុ នរួចលហើយ។
ខទង់ទី៣៦

អ្នតរាគមន៍បគងគប់-ទរក៖
ស្រលស្រពី ការលធវើអ្នតរាគមន៍ លផសងៗដដលមិ នបានលធវច
ើ ំល
មុ ន។ ឧទហរណ្៏៖ BCG…..

ោះទរកកនុងអ្ំ

ុងលពលពិ និតយលលើក

មិ នបាច់ ស្រលស្រ លបើ អ្នតរាគមន៍ បានលធវើលលើកមុ នរួចលហើយ។
ខទង់ទី៣៧

បញ្ួជ នមាតយនិ ងទរក៖
គូ ស្ស្ញ្ញាធិ ក

ខទង់ទី៣៨

¬¦របស្ិនលបើបានបញ្ូជ នមាតយ និងទរកលៅកដនលងលផសងលទៀត។

ស្រលស្រលលខ ០ លបើ មិនបានបញ្ូជ នមាតយ និ ងទរកលៅកដនលងលផសងលទៀត។
ថ្ថ្ៃណាត់ ជួបលលើកលរកាយ៖

ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្នំដដលរតូវណាត់ ជួបលលើកលរកាយ។
ខទង់ទី៣៩

របលភទថ្នការបង់ ថ្ថ្លលស្វា៖


ស្ូមស្រលស្រ HEF: របស្ិនលបើបង់លដាយគំលរាងមូលនិធិស្មធម៌។
ឧទហរណ្៍៖ HEF

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ស្ូមស្រលស្រ CBHI: របស្ិនលបើបង់លដាយគំលរាងធាន្ទរា៉ោ ប់រងស្ហគមន៍។
ឧទហរណ្៍៖ CBHI



ស្ូមស្រលស្រ V: របស្ិនលបើរត់មានប័ណ្ណស្ុខភាព។ ឧទហរណ្៍៖ V(Voucher)



ស្ូមស្រលស្រ P: របស្ិនលបើ រត់ បង់ លុយលដាយខលួនឯង។ ឧទហរណ្៍៖ P



ស្ូមស្រលស្រ E: របស្ិនលបើរត់ជាករណ្ីលលើកដលង។ឧទហរណ្៍៖ E

របស្ិនលបើ ការបង់ ថ្ថ្លលស្វាលដាយHEFឬ CBHI ឬV ស្ូមស្រលស្រលលខកូ ដដដលស្ស្ង់លចញ
ខទង់ទី៤០

ពី ប័ណ្ណលន្ទោះ កនុងខទង់ស្ំរល់។
ស្មាគល់៖

រតូវស្រលស្រចំ នុចស្ំរល់លផសងៗដដលទក់ ទងនិ ងការពិ និតយលរកាយស្រមាលស្រមាប់ មាតយ
និ ងទរក។ រតូវស្រលស្របញ្ញ
ជ ក់ បដនថមកនុងករណ្ីដដលមាតយ និ ងទរកស្វលប់ ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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 គរមូបញ្ជីកត់រតាដផនកស្មភពស្រមាប់មនទីរលពទយ
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លស្ចកតីដណ្ន្ទំទូលៅបញ្ជីកត់រតាដផនកស្មភពស្រមាប់មនទីរលពទយ៖
o

បញ្ជីកត់រាសនុះសរបើសរាប់កត់រាស្រស្ីាននផទស
សពទយ ឬមកសរាលកូន និ ងកនុងអំ

ុះចាប់ព២
ី ៧សបា្េ៍ មកសរាក

ុង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូន (សដាយផ្

កស្រស្ីមក

សរាលកូនរតូវកត់រាបផ្នែមសៅកនុងបញ្ជីកត់ រាផ្ផនកសរាលកូន)។
o

បំសពញបញ្ជីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរបូកសរុបទិននន័យរបចាំផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់
សរុប និងបញ្ូច លទិននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចាំផ្ខ (បិទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ)

o

សរសសរក្ខលបរ ិសចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្ត
្ លននសសៀវសៅបញ្ជីកត់រា រតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី

o

ចាប់សផ្ើមបនាទត់ថីមោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីានក់ៗ។ មិនរតូវទុកបនាទត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខ។

រតូវបំ សពញព័ ត៌ានលមអិតសៅបនាទត់(ជួ រសផ្ក) ដូ ចជាក្ខរផ្ណនាំខាងសរក្ខម នូ វរគប់ ករណីទំងអស់៖
ខទង់ទី១

លលខលរៀង៖
ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ ដដលស្រស្តីមកទទួ លលស្វាដផនកស្មភពកនុងដខនី មួយៗ។

លលខលរៀងលនោះ រតូវចាប់ លផតើមពីលលខ១ និ ងលលខបនតបន្ទទប់ រហូតដល់ដាច់ ដខ(បិ ទបញ្ជី លៅថ្ថ្ៃ
ចុ ងលរកាយថ្ន ដខនី មួយៗ)។លៅលពលចាប់ លផតើមដខថ្មីលលខលរៀងលនោះ រតូវចាប់ លផតើមពី លលខ១
ល

ើងវ ិញ ប៉ោុ ដនតលបើ មាន ស្រស្តីមក ពិ និតយដផនកស្មភពស្រមាកពាបាលឆលងដខ មិ នរតូវស្រលស្រ

លលខថ្មី ឬចមលងល្មោះស្វរជា ថ្មី លៅកនុងដខថ្មី លទៀតលទរតូវគូ ស្រ ំលលច (highlight) នូ វទិ ននន័យ
ចាស្់រច
ួ កត់ រតាចំ នួនអ្នកជមៃឺ ពាបាលឆលងដខដដលលៅស្ល់ពីលរកាមដខថ្មី។

ឧទហរណ្៍៖ ស្រស្តីមកពិ និតយដផនកស្មភពស្រមាកពាបាលមិ នទន់ លចញលៅស្ល់ដខចាស្់
ខទង់ទី២

៥ន្ទក់ លលខលរៀងរតូវចាប់ លផតើមស្រលស្រពី លលខ ៦ លៅកនុងលលខលរៀងដខថ្មី។
លលខលស្ៀវលៅស្ុខភាពមាតា/លលខកូ ដមនទីរលពទយ៖

ជាលលខលស្ៀវលៅស្ុខភាពមាតា ដដលបានផតល់ជូនស្រស្តីមានថ្ផទល
ខទង់ទី៣
ខទង់ទី៤

ោះលដើ មបីតាមដានថ្ផទល

និ ងកូ នកនុងថ្ផទនិងលលខស្មាគល់អ្នកជំ ងឺ។ ឧទហរណ្៍៖ ០០០១ លដើ ម។
ល្មោះអ្នកជំ ងឺ៖

ស្រលស្រល្មោះលពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស្់ស្រស្តីដដលមកពិ និតយដផនកស្មភព។
អាយុ៖

ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស្់ស្រស្តម
ី កស្រមាកលពទយដផនកស្មភព។
ឧទហរណ្៍៖ ២៥ (មិ នបាច់ ស្រលស្រអ្កសរ ឆ្ន)ំ ។
ខទង់ទី៥

អាស្័យដាាន (និ ងលលខទូ រស្័ពទរបស្ិនលបើ មាន)៖

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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ោះ

ស្រលស្រទី តាំងលំលៅដាានរបស្់ស្រស្តីដដលមកស្រមាកលពទយដផនកស្មភព រតូវស្រលស្រ ភូ មិ ឃុំ
ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និ ងលលខទូ រស្័ព(ទ របស្ិនលបើ មាន)។
ខទង់ទី៦

បញ្ូជ នមកពី៖

ស្រលស្រល្មោះទី កដនលង ឬមូ លដាានស្ុខាភិ បាលដដលបញ្ូជ នស្រស្តីមក។
ខទង់ទី៧

ស្រលស្រលលខ „០’ របស្ិនលបើ មិនមានការបញ្ូជ ន
កាលបរ ិលចេទ/លមា៉ោ ងចូ លស្រមាកលពទយ៖

ស្រលស្រលលខថ្ថ្ៃដខ ឆ្នំនិងលមា៉ោ ងដដលស្រស្តីមកស្រមាកលពទយ។
ឧទហរណ្៍៖ ស្រស្តីចូលថ្ថ្ៃទី១៧ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១១ លមា៉ោ ង ១៤និ ង១៥
ន្ទទី រតូវស្រលស្រ17/1/11, 14:15
ខទង់ទី៨

ចំ នួនថ្ផទល

ោះ/ចំ នួនស្រមាលកូ ន/រលូត-រ ំលូត៖

ស្រលស្រចំ នួនថ្ផទល
មានថ្ផទល

ោះ និ ងចំ នូនស្រមាលកូ ន រលូត-រ ំលូត លលើកមុ ន លដាយរួមបញ្ូច លការ

ោះលលើកលនោះ ដូ ចជា

G1P0A0។G1=ថ្ផទល

ោះលលើកទី១P0=មិ នដដលមានរបវតតិស្រមាល

កូ នលលើកមុ នA0=មិ នដដលមានរបវតតរិ លូតកូ នលលើកមុ ន។
ខទង់ទី៩

លរាគវ ិនិ ច័េយចូ ល-មុ នលពលស្រមាល/បញ្ញ
ហ ថ្ផទល

ោះ៖

ស្ូមស្រលស្រលរាគវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ ល ឬបញ្ញ
ហ មុ នស្រមាល។
ឧទហរណ្៍៖ ដបកទឹ កលភាលោះមុ នឈឺល
ខទង់ទី១០

លរាគវ ិនិ ច័េយចូ ល-លពលឈឺល

ោះ ស្រមាលរកឡាលភលើង

ោះស្រមាល និ ងស្រមាល៖

ស្ូមស្រលស្រលរាគវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ លលពលឈឺល
ឧទហរណ្៍៖ ឈឺល
ខទង់ទី១១

ោះស្រមាល ឬស្រមាល។

ោះស្រមាល

លរាគវ ិនិ ច័េយចូ ល-លរកាយស្រមាល៖
ស្ូមស្រលស្រលរាគវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ ល លរកាយស្រមាល ឬស្រមាល (លបើ ស្រមាលធមមតា ឬមានបញ្ញ
ហ
ស្ូមស្រលស្រឲ្យបានចាស្់លាស្់)។ ឧទហរណ្៍៖ ការកាលយលរាគលរកាយស្រមាល

ខទង់ទី១២

វោះកាត់ ឬរបលភទថ្នអ្នតរាគមន៍៖
ស្ូមស្រលស្រអ្កសរកាត់ ពីអ្នតរាគមន៍ ណាមួ យដដលបានលរបើ ដូចខាងលរកាម៖
V = បូ ម
F= លរបើ តលងាៀប
C = ការវោះកាត់
O = លផសងៗ(ស្រលស្រអ្នតរាគមន៍ ដដលបានលធវើលរៅពី អ្នតរាគមន៍ ខាងលលើ)

ខទង់ទី១៣

កាលបរ ិលចេទ/លមា៉ោ ងថ្នការស្រមាល៖
កត់ រតាពី ថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្នំលមា៉ោ ងដដលស្រស្តីស្រមាលកូ ន។ ឧទហរណ្៍៖ 25/3/12, 10:30

ខទង់ទី១៤

ការរបឹ កា(ស្ញ្ញាលររោះថានក់ ស្ំរាប់ មាតយនិ ងទរកអាហារបំ ប៉ោនអ្ន្ទម័ យការបំ លៅលដាោះ
កាលវ ិភាគតាមដាន...)៖

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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ស្ូមស្រលស្រលលខកូ ដរបធានបទដដលអ្នកបានផតល់របឹ កាដល់ស្រស្តីលៅលពលដដលរត់ មកពិ
និ តយដូ ចខាងលរកាមលនោះ៖
១. អ្ន្ទម័ យ និ ងអាហារូបតថមភ
២. ការបំ លៅលដាោះ
៣. ការដថ្ទំទរកជាស្វរវ ័នត (ទរកលទើ បនឹ ងលកើ ត)
៤. ស្ញ្ញាលររោះថានក់ និ ងការលរៀបចំ ស្លគង្កគោះបន្ទទន់
៥. ការពនារកំ លណ្ើត
៦. ការតាមដានស្ុខភាពមាតា និ ងទរកជាលទៀងទត់ ។
១-៦. ការផតល់របឹ ការគប់
ខទង់ទី១៥

លមបង់ ដាហសុល (500mg)៖

ស្រលស្រលលខ ១របស្ិនលបើ ស្រស្តីបានទទួ លររប់ ថានំលម៉ោ បង់ ដាស្សូល ១ ររប់
ខទង់ទី១៦

ស្រលស្រលលខ ០ របស្ិនលបើ ស្រស្តីមិនបានទទួ លររប់ ថានលំ ម៉ោ បង់ ដាស្សូលលទ។

បានទទួ លររប់ថានំជាតិ ដដក/អាស្ុីតហវលី
ូ ក (៤២ ឬ២៨ររប់ ស្រមាប់ ពាបាល)៖
ស្រលស្រចំ នួនររប់ ថានជា
ំ តិ ដដក/អាស្ុីតហវលី
ូ ក៖
៤២ររប់ ស្រមាប់ ការ

ខទង់ទី១៧

រឬ២៨ររប់ ស្រមាប់ ពាបាល។

ស្រលស្រលលខ០កនុងករណ្ីដដលមិ នបានលអាយលដាយកតាតលផសងៗ។
វា៉ោ ក់ស្វំងលតតាណ្ូស្៖
ស្រលស្រចំ នួនដូ ស្វា៉ោ ក់ស្វង
ំ ការ

រជំ ងឺលតតាណ្ូស្ ដដលស្រស្តីបានទទួ លពី មុនមក ដូ ចជា

TT1, TT2 , TT3, TT4, TT5 ឬ ស្រលស្រ C ចាក់ រគប់ ចំនួន។

ខទង់ទី១៨

ស្រលស្រលលខ ០និ ងបញ្ួជ នលៅកដនលងចាក់កុងករណ្
ន
ី ដដលមិ នបានទទួ ល។
ការរបឹ កា/លស្វាដផនការរគួស្វរ៖

ស្ូមគូ ស្ស្ញ្ញាធិ ក () របស្ិនលបើ ស្រស្តីបានទទួ លការរបឹ កាដផនកពនារកំ លណ្ើត។
របស្ិនលបើ ស្រស្តីបានទទួ លលស្វាពនារកំ លណ្ើត រតូវស្រលស្រពី មលធាបាយពនារកំ លណ្ើត

ខទង់ទី១៩

លន្ទោះ។ ឧទហរណ្៍៖ ថានំររប់ ថានំចាក់ កងដាក់ កុងស្ប
ន
ូ ន កងដាក់ ថ្ដ លស្ស្វមស្រមាប់ បុរស្
ស្រស្តី ឬវោះកាត់ ចងថ្ដស្បូន។
វា៉ោ ក់ស្វំង BCG HepB0៖

ស្ូមស្រលស្រ BCG / HepB0 លបើ ស្ិនជាទរកបានចាក់ វា៉ោក់ស្វំង BCG និ ង Hep B0។
ស្ូមស្រលស្រ BCG /0 លបើ ស្ិនជាទរកបានចាក់ វា៉ោក់ស្វំង BCGប៉ោុ ដនតមិនបានចាក់ HepB0 លទ។
ស្ូមស្រលស្រ 0/ HepB0 លបើ ស្ិនជាទរកបានចាក់ វា៉ោក់ស្វំង HepB0 ប៉ោុ ដនតមិនបានចាក់ BCG
លទ។
ស្ូមស្រលស្រ 0/0 លបើ ស្ិនទរកមិ នបានទទួ លវា៉ោ ក់ស្វំង BCG និ ង HepB0លទ។
ខទង់ទី២០

ពិ និតយលមើ លការបំ លៅលដាោះ(ស្វថនភាពបំ លៅរតឹ មរតូវ/ការលៅស្៊ប់)៖
១. ស្រមាប់ស្មាគល់ស្វថនភាពបំ លៅរតឹ មរតូវ(កាល ដងខលួនទរករតង់
ស្ថិតលៅលលើបន្ទទត់ ដតមួ យ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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ដងខលួនទរកផអឹបជាប់ រទូងមាតយ)។
២. ស្រមាប់ ការលៅស្៊ប់ ទរកដាក់ មាត់ ផឹ ប
អ លៅនិ ងលដាោះមាតយ, មាត់ ហាធំ,
ចង្កាប៉ោ ោះលដាោះមាតយ បបូ រមាត់ លរកាមរបស្់ទរកលាត់ លចញលរៅ
ដផនកលមមថ្នលដាោះមាតយខាងលរកាមស្ល់តិចខាងលលើ
ទរកបឺ តជញ្ជក់ មួយៗ លលបលឺស្ូរកអឹកៗ។
o ស្រលស្រ ១/២

របស្ិនលបើស្វថនភាពបំ លៅទរករតឹ មរតូវ និ ងការលៅស្៊ប់

(ដូ ចជាការពនយល់លលខ ១និ ងលលខ ២ខាងលលើ)។
o ស្រលស្រ ០/០ លបើ មិនរតឹ មរតូវទំងពី រករណ្ី។

ខទង់ទី២១

o ស្រលស្រ ១/០ឬ ០/២ លបើ មានករណ្ីណាមួ យមិ នរតឹ មរតូវ។

ការលធវើលតស្ត HIV និ ងលទធផល - លលខកូ ដស្ំណាក្ម៖
ស្រលស្រលលខកូ ដស្ំណាក្មរបស្់អ្នកជំ ងឺ ដដលមានលលខទំងអ្ស្់ ៥ខទង់ន្ទំមុខលដាយ
អ្កសរ Dចាប់ លផតើមពី លលខ 00001 ល

ើងលៅ។ឧទហរណ្៍៖ D00001។

ោះស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូ ន លហើយដឹ ងពី ស្វថនភាពលមលរាគលអ្ដស្៏វ ិជជមានពី មណ្ឌល

ចំ ល

លផសង រតូវស្រលស្រលលខកូ ដមណ្ឌលស្ុខភាព និ ងលលខកូ ដW របស្់ស្រស្តីពីមណ្ឌលលដើ ម។

ឧទហរណ្៍៖ 10402/W00012 (10402 ជាលលខកូ ដមណ្ឌលស្ុខភាពគំ រ,ូ W00012
ជាលលខកូ ដដដលស្រស្តីលន្ទោះបានលធវើលតស្តរច
ួ លហើយលៅមណ្ឌលស្ុខភាពលន្ទោះ)។
កនុងករណ្ីដដលស្រស្តីមានលទធផលលតស្ត្មពី VCCT, OI/ART,… លហើយមិ នដដលបានពិ និតយ
ថ្ផទល ោះលស្វោះ រតូវស្រលស្រលលខកូ ដរបាំខទង់ដដលន្ទំមុខលដាយអ្កសរ R។ ឧទហរណ្៍៖
ខទង់ទី២២

R00001។

ការលធវើលតស្ត HIVនិ ងលទធផល - ស្វថនភាពលមលរាគលអ្ដស្៏ (HIV)៖
លបើ ស្រស្តីលន្ទោះធាលប់ លធវើលតស្ត HIV រតូវស្ួរពី លទធផលលតស្តលន្ទោះ លបើ លទធផលលតស្តវ ិជជមានរតូវគូ ស្
ស្ញ្ញា (+) លបើ លទធផលអ្វ ិជជមានរតូវគូ ស្ស្ញ្ញា (-) ឬស្រលស្រមិ នដឹ ងរបស្ិនលបើ មិនដឹ ងអ្ំ ពី
លទធផល។ ឬស្រលស្រ (មិ នធាលប់) លបើ មិនដដលលធវើលតស្ត្មរកលមលរាគលអ្ដស្៏ ។

ខទង់ទី២៣

ការលធវើលតស្ត HIVនិ ងលទធផល - ការលធវើលតស្តមុនលពលស្រមាល ឬលរកាយលពលស្រមាលកូ ន
និ ងលទធផល៖
ស្រលស្រលទធផល៖

ខទង់ទី២៤



លបើ លទធផលលតស្ត HIV អ្វ ិជជមានរតូវគូ ស្ស្ញ្ញា (-)។ ឧ. លតស្តមុនស្រមាល (-)



លបើ លទធផលលតស្ត HIV វ ិជជមានរតូវគូ ស្ស្ញ្ញា (+)។ ឧ. លតស្តលរកាយស្រមាល (+)

របស្ិនលបើ ដឹងពី ស្វថនភាពលមលរាគលអ្ដស្៏កុងខទ
ន ង់ទ២
ី ២ រតូវរ ំលងខទង់ទ២
ី ៣លចាល។

របបឱស្ថ្ ARV ចំល

ោះមាតយ៖

ស្រលស្ររបវតតិធាលប់បានទទួ ល ART ឬថានំបីមុខរួមបញ្ូច លរនស្រមាប់ បង្ការពី លពលមុ ន
១= ទទួ ល ART

២= ទទួ ល ARV បង្ការបីមុខរួមបញ្ូច លរន
០= មិ នបានទទួ ល

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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ខទង់ទី២៥

ទទួ លថានំ ARV ស្រមាប់ លពលស្រមាល - មាតយ៖
ស្រលស្រលលខកូ ដ៖
១= ទទួ ល ARV បង្ការ
០= មិ នបានទទួ ល

ខទង់ទី២៦

ARV ស្រមាប់ ទរក៖
ស្រលស្រលលខកូ ដ៖
១= ទទួ ល ARV
០= មិ នបានទទួ ល

ខទង់ទី២៧

PNC 1-PNC 2 ៖
ស្រលស្រ PNC 1 ចំ ល

ោះស្រស្តីដដលបានទទួ លអ្នតរាគមន៍ ដូចបានលរៀបរាប់ ពីខទង់ទី ១៣ ដល់

២៦ លហើយស្រស្តីលៅស្រមាកកនុងមនទីរលពទយកនុងអ្ំ
ស្រលស្រ PNC 2 ចំ ល

ុងលពល 24លមា៉ោ ង។
ោះស្រស្តីដដលបានទទួ លអ្នតរាគមន៍ ដូចបានលរៀបរាប់ ពីខទង់ទី ១៣ ដល់

២៦ លហើយស្រស្តីលៅស្រមាកកនុងមនទីរលពទយបានទទួ លការដថ្ទំកុងស្បា
ន
ី (ថ្ថ្ៃទី២
ត ហ៍ទ១
លៅថ្ថ្ៃទី៣)។

ស្រលស្រ PNC1-PNC2 ចំ ល
ខទង់ទី២៨

ោះស្រស្តបា
ី នទទួ លការដថ្ទំទំងពី រលលើក។

លរាគវ ិនិ ច័េយលចញ-មាតយ៖
មិ នរតូវទុ កកូ លឡានលអាយទំ លនរលទ។ ស្ូមស្រលស្រលរាគវ ិនិ ច័ យ
េ លចញរបស្់មាតយ ។
ឧទហរណ្៍៖ ស្រមាលធមមតា ស្រមាលលដាយវោះកាត់ ធាលក់ ្មលរកាយស្រមាល
រកឡាលភលើង...។

ខទង់ទី២៩

លរាគវ ិនិ ច័េយលចញ-ទរក ៖
ស្ូមស្រស្រលរាគវ ិនិ ច័ យ
េ របស្់ទរក រស្់-ស្វលប់ ។

-ចំ ល

ោះទរកលកើ តរស្់៖

ស្ូមគូ ស្ស្ញ្ញាធី ក  ចំ ល

-ចំ ល

ោះទរកលកើ តរស្់លៅតាមខទង់របុស្ឬស្ស្ី

ោះទរកលកើ តស្វលប់៖

ស្ូមស្រលស្រលលខកូ ដលៅតាមខទង់របុស្ឬស្ស្ីដូចខាងលរកាម៖
១= ទរកលទើ បនឹ ងលកើ តស្វលប់ តិចជាង២៤លមា៉ោ ង
២= ទរកលទើ បនឹ ងលកើ តស្វលប់ លលើស្ពី២៤លមា៉ោ ង
៣= ទរកស្វលប់ លកើ តថ្មីៗ Fresh Stillbirth (មិ នមានស្ញ្ញាទន់ ឬរលួយដស្បកលទ)។
ទរកស្វលប់ លពលឈឺល

ោះស្រមាល ឬលពលស្រមាលកូ ន ។

៤= ទរកស្វលប់ លកើ តយូរ Macerated stillbirth (មានស្ញ្ញាទន់ ឬរលួយដស្បក)។
ទរកស្វលប់ មុនលពលឈឺល

ឈឺល
ខទង់ទី៣០

ោះស្រមាលកូ ន ទរកមិ នមានចង្កវក់ លបោះដូ ងមុ នលពល

ោះស្រមាល។

ស្ូមស្រលស្រទី កដនលងដដលទរកលផទរលៅ/បញ្ូ ជ នលៅ
កាលបរ ិលចេទលចញ៖

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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ស្ូមស្រលស្រកាលបរ ិលចេទ (ថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្ន)ំ លចញពី មនទីរលពទយ។ ឧទហរណ្៍៖ 25/3/2012
ខទង់ទី៣១

របលភទថ្នការលចញពី មនី ទរលពទយ - អ្នុ ញ្ញាតិ៖
ស្ូមគូ ស្ស្ញ្ញាធិ ក () របស្ិនលបើ ស្រស្តីលចញពី លពទយលដាយមានការអ្នុ ញ្ញាតិ ។

ខទង់ទី៣២

របលភទថ្នការលចញពី មនី ទរលពទយ - មិ នអ្នុ ញ្ញាតិ(រត់)៖
ស្ូមគូ ស្ស្ញ្ញាធិ ក () របស្ិនលបើ ស្រស្តីលចញពី លពទយលដាយមិ នមានការអ្នុ ញ្ញាតិ រួមមាន រត់

ខទង់ទី៣៣
ខទង់ទី៣៤

និ ងស្ុំលចញលដាយខលួនឯង។

របលភទថ្នការលចញពី មនី ទរលពទយ - បញ្ូជ នលចញ/បញ្ូជ នលៅ៖

ស្ូមគូ ស្ស្ញ្ញាធិ ក () របស្ិនលបើ ស្រស្តីរតូវបានបញ្ូជ នលចញ ឬបញ្ូជ នលៅកដនលងលផសង។
របលភទថ្នការលចញពី មនី ទរលពទយ - ស្វលប់ ៖

ស្ូមគូ ស្ស្ញ្ញាធិ ក () របស្ិនលបើ ស្រស្តីស្វលប់ ។
ខទង់ទី៣៥

រយៈលពលស្រមាកលពទយ៖
ស្ូមស្រលស្រជាចំ នួនថ្ថ្ៃដដលស្រស្តីស្រមាកលពទយ។ ឧទហរណ្៍៖
ស្រស្តីស្រមាកលពទយរយៈលពល៣ថ្ថ្ៃ រតូវស្រលស្រដតលលខ ៣ ប៉ោុ លណាណោះ។

ខទង់ទី៣៦

របលភទថ្នការបង់ថ្ថ្លលស្វា៖


ស្ូមស្រលស្រ HEF: របស្ិនលបើបង់លដាយគំលរាងមូលនិធិស្មធម៌។
ឧទហរណ្៍៖ HEF



ស្ូមស្រលស្រ CBHI: របស្ិនលបើបង់លដាយគំលរាងធាន្ទរា៉ោ ប់រងស្ហគមន៍។
ឧទហរណ្៍៖ CBHI



ស្ូមស្រលស្រ V: របស្ិនលបើរត់មានប័ណ្ណស្ុខភាព។ ឧទហរណ្៍៖
V(Voucher)




ស្ូមស្រលស្រ P: របស្ិនលបើ រត់ បង់ លុយលដាយខលួនឯង។ ឧទហរណ្៍៖ P
ស្ូមស្រលស្រ E: របស្ិនលបើរត់ជាករណ្ីលលើកដលង។ឧទហរណ្៍៖ E

របស្ិនលបើ ការបង់ ថ្ថ្លលស្វាលដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V
ខទង់ទី៣៧

ស្ូមស្រលស្រលលខកូ ដប័ ណ្ណកុងខទ
ន
ង់ស្មាគល់
ស្មាគល់

ស្ូមស្រលស្រចំ នុចស្មាគល់លផសងៗដដលទក់ ទងស្រស្តីស្រមាលកូ ន និ ងទរក។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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 គរមូបញ្ជីកត់រាផ្ផនកសោគស្រស្សរាប់
ី
មនទីរសពទយ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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លស្ចកតីដណ្ន្ទំទូលៅបញ្ជីកត់រតាដផនកលរាគស្រស្តីស្រមាប់មនទីរលពទយ៖
o

បញ្ជីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកសោគស្រស្ី សរាប់កត់រាទិននន័យរបស់ស្រស្ីាននផទស

ុះ

មុន២៧សបា្េ៍មកសរាកសពទយ។
o

បំសពញបញ្ជីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរបូកសរុបទិននន័យរបចាំផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់
សរុប និ ងបញ្ូច លទិននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចាំផ្ខ (បិទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ)

o

សរសសរក្ខលបរ ិសចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្ត
្ លននសសៀវសៅបញ្ជីកត់រា រតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី

o

ចាប់សផ្ើមបនាទត់ថីមោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីានក់ៗ។ មិនរតូវទុកបនាទត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខ។

រតូវបំ លពញព័ ត៌មានលមអិតលៅបន្ទទត់ (ជួ រលផតក) ដូ ចជាការដណ្ន្ទំខាងលរកាមនូ វរគប់ករណ្ីទំងអ្ស្់៖
ខទង់ទី១

លលខលរៀង៖
ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ ដដលស្រស្តីមកស្រមាកពាបាលកនុងដខនី មួយៗ ជាលរៀងរាល់
ដខ។ លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ និងបនតលៅលលខបនតបន្ទទប់លទៀតរហូត
ដាច់ដខ(បិទបញ្ជី លៅថ្ថ្ៃចុងលរកាយថ្ន ដខនីមួយៗ)។
លៅលពលចាប់លផតើមដខថ្មីលលខលរៀងលនោះ រតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ល

ើងវ ិញប៉ោុដនតលបើមាន

ស្រស្តីមកស្រមាកពាបាលឆលងដខ មិនរតូវ ស្រលស្រលលខថ្មី ឬចមលងល្មោះ ស្វរជាថ្មីលៅ
កនុងដខថ្មីលទៀតលទរតូវគូស្រ ំលលច (highlight) នូវទិននន័យចាស្់ រួចកត់រតាចំនួនអ្នកជមៃឺ
ពាបាលឆលងដខដដលលៅស្ល់ពីលរកាមដខថ្មី។
ឧទហរណ្៍៖ ស្រស្តីស្រមាកពាបាលមិនទន់លចញលៅស្ល់ដខចាស្់ ៥ន្ទក់ លលខលរៀង
ខទង់ទី២

រតូវចាប់លផតើមស្រលស្រពីលលខ ៦ លៅកនុងលលខលរៀងដខថ្មី។
លលខកូដមនទីរលពទយ៖

ចមលងលលខលរៀងពីឯកស្វរអ្នកជំងឺ ។ ឧទហរណ្៍៖ ០០២៣
ខទង់ទី៣
ខទង់ទី៤

ល្មោះ៖
ស្រលស្រល្មោះលពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស្់ស្រស្តីដដលមកស្រមាកពាបាល
អាយុ៖

ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស្់ស្រស្តីមកស្រមាកពាបាលដូចជា៖ ២៥
ខទង់ទី៥

អាស្័យដាាន/លលខទូរស្័ពទ៖
ស្រលស្រទីតាំងលំលៅដាានរបស្់ស្រស្តីដដលមកស្រមាកពាបាល។ រតូវស្រលស្រ ភូមិ ឃុំ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និងលលខទូរស្័ព(ទ របស្ិនលបើមាន)។
ខទង់ទី៦
ខទង់ទី៧

បញ្ូជ នមក៖
ស្រលស្រទីកដនលងដដលបានបញ្ូជ នស្រស្តីមក ។ ឧទហរណ្៍៖ ពីមណ្ឌលស្ុខភាព “ខ”
ថ្ថ្ៃដខឆ្នំ/លមា៉ោ ងចូលស្រមាកលពទយ៖

ស្រលស្រថ្ថ្ៃដខឆ្ន ំ និងលមា៉ោ ងរបស្់អ្នកជំងឺលពលចូលស្រមាកលពទយ។
ឧទហរណ្៍៖ ២៨/០១/២០១១ លៅលមា៉ោ ង ២:៣០
ខទង់ទី៨

លរាគវ ិនិ ច័យ
េ ចូ ល៖
ស្រលស្រលរាគវ ិនិច័យ
េ ចូលរបស្់អ្នកជំ ងឺ។ ឧទហរណ្៍៖ ស្ងស័យមានដុំ ស្បូន

ខទង់ទី៩

រលាកថ្ដស្បូន មហារ ីកមាត់ ស្បូន ជាលដើ ម។
លរាគវ ិនិ ច័យ
េ លចញ៖

ស្រលស្រលរាគវ ិនិច័យ
េ លចញលដាយចំ លងពី ឯកស្វរអ្នកជំ ងឺ។
ខទង់ទី១០

លរាគវ ិនិ ច័យ
េ លចញ-ផលវ ិបាករ ំលូត/រលូត (complicated abortion )៖
ស្រលស្រផលវ ិបាករ ំលូត/រលូតរបស្់ស្រស្តី ។ ឧទហរណ្៍៖ មានធាលក់្ម

ខទង់ទី១១

លៅតខលួនជាលដើម។

លរាគវ ិនិ ច័យ
េ លចញ-រ ំលូតស្ុវតថិភាព (Induced Abortion )៖
ស្ូមស្រលស្រ MA: រ ំលូតលដាយលរបើថានំ
ស្ូមស្រលស្រ MVA: រ ំលូតលដាយលរបើឩបករណ្៍បូមលដាយថ្ដ
ស្ូមស្រលស្រ D&C: រ ំលូតលដាយការពរងីកមាត់ ស្បូន និ ងលកាស្

ខទង់ទី១២

ស្ូមស្រលស្រ D&E: រ ំលូតលដាយការពរងី កមាត់ ស្បូន និ ងបលញ្ចញកូ ន
ការផតល់របឹកា/លស្វាដផនការរគួស្វរ៖

ស្ូមគូស្ស្ញ្ញាធិក () របស្ិនលបើស្រស្តីបានទទួលការរបឹកាដផនកពនារកំលណ្ើត។
របស្ិនលបើស្រស្តីបានទទួលលស្វាពនារកំលណ្ើតរតូវស្រលស្រពីមលធាបាយពនារ
កំលណ្ើតលន្ទោះ។

ខទង់ទី១៣

ឧទហរណ្៍៖ ថានំររប់ ថានំចាក់ កងដាក់ កុងស្ប
ន
ូ ន កងដាក់ ថ្ដ លស្ស្វមស្រមាប់ បុរស្ស្រស្តី ឬវោះកាត់ ចងថ្ដស្បូន។
ការវោះកាត់ - ថ្ថ្ៃដខ ឆ្នំ៖

ស្រលស្រថ្ថ្ៃដខឆ្នំវោះកាត់។ ឧទហរណ្៍៖20/2/12
ខទង់ទី១៤

ការវោះកាត់ - របលភទថ្នការវោះកាត់៖
ស្រលស្ររបលភទថ្នការវោះកាត់ ។ ឧទហរណ្៍៖ ការកាត់ ស្បូនទំងអ្ស្់

ខទង់ទី១៥

ការកាត់ ដផនកខលោះថ្នស្បូន កាត់ ថ្ដស្បូន ជាលដើ ម។
កាលបរ ិលចេទលចញ (ថ្ថ្ៃ/ដខ/ឆ្នំ) ៖

ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្នំ ថ្នការលចញរបស្់អ្នកជំងឺ។ ឧទហរណ្៍៖ 29/2/12

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល២
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ខទង់ទី១៦

រយៈលពលថ្នការស្រមាកលពទយ៖
ស្រលស្ររយៈលពលថ្នការស្រមាកលពទយរបស្់អ្នកជំងឺជាចំនួនថ្ថ្ៃ។
ឧទហរណ្៍៖ អ្នកជំងឺមកស្រមាកលពទយ ៨ថ្ថ្ៃ រតូវស្រលស្រលលខ ៨។

ខទង់ទី១៧
ខទង់ទី១៨

បញ្ួជ នលៅដផនកលផសងលទៀត៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើអ្នកជំ ងឺបានបញ្ូជ នលៅដផនកលផសងលទៀត។
មរណ្ៈភាពមាតា៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើស្រស្តីស្វលប់ កុងអ្ំ
ន
ខទង់ទី១៩

ុងលពលមានថ្ផទល
ស្បាតហ៍កុងលពល៤២ថ្ថ្ៃ
ន
លរកាយស្រមាល ឬរ ំលូត/រលូត។

ោះតិ ចជាង២៧

ទរមង់ ថ្នការលចញ -អ្នុញ្ញាតិ ៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើស្រស្តីលចញលដាយមានការអ្នុញ្ញាតិ។
ខទង់ទី២០

ទរមង់ ថ្នការលចញ- មិនអ្នុញ្ញាតិ (រត់ )៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើស្រស្តីលចញលដាយមិនមានការអ្នុញ្ញាតិ ឬរត់។
ខទង់ទី២១
ខទង់ទី២២

ទរមង់ ថ្នការលចញ- បញ្ូជ នលចញ៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើស្រស្តីបានបញ្ូជ នលចញ។
ទរមង់ ថ្នការលចញ- ស្វលប់ ៖

¬¦

គូស្ស្ញ្ញាធិក  របស្ិនលបើស្រស្តីស្វលប់លទោះបីជាតំរវូ លអាយមានការធិកលៅខទង់ទ១
ី ៨
រួចលហើយក៏ លដាយ។ រគប់ ករណ្ីមរណ្ៈភាពមាតាទំងអ្ស្់ក៏រតូវធិ កលៅកនុងខទង់ទ២
ី ២
(ស្វលប់ ) លនោះដដរ។
ខទង់ទី២៣

របលភទថ្នការបង់ថ្ថ្លលស្វា៖


ស្ូមស្រលស្រ HEF: របស្ិនលបើបង់លដាយគំលរាងមូលនិធិស្មធម៌។

ឧទហរណ្៍៖ HEF


ស្ូមស្រលស្រ CBHI: របស្ិនលបើបង់លដាយគំលរាងធាន្ទរា៉ោ ប់រងស្ហគមន៍។
ឧទហរណ្៍៖ CBHI



ស្ូមស្រលស្រ V: របស្ិនលបើរត់មានប័ណ្ណស្ុខភាព។ ឧទហរណ្៍៖ V(Voucher)



ស្ូមស្រលស្រ P: របស្ិនលបើ រត់ បង់ លុយលដាយខលួនឯង។ ឧទហរណ្៍៖ P



ស្ូមស្រលស្រ E: របស្ិនលបើរត់ជាករណ្ីលលើកដលង។ឧទហរណ្៍៖ E

របស្ិនលបើការបង់ថ្ថ្លលស្វាលដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V
ខទង់ទី២៤

ស្ូមស្រលស្រលលខកូដដដលស្ស្ង់ លចញពី ប័ណ្ណលន្ទោះ កនុងខទងស្
់ មាគល់។
ស្មាគល់៖

រតូវស្រលស្រចំនុចស្មាគល់លផសងៗ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល២
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មឌ
ូ ុល ៣

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកស្រាវរាវមហារកផ្ផែ
ី
កសមភព និងរោគស្រសតី
សរាប់មណ្ឌលសុខភាព

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកស្រាវរាវមហារកផ្ផែ
ី
កសមភព និងរោគស្រសតី
សរាប់មនទីររពទ្យ

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកកត់រារួមសរាប់មនទីររពទ្យ

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកពិរររោះជំងររៅសរាប់
មនទីររពទ្យ
ឺ
 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកសររ្គោះបន្ទទន់សរាប់មនទីររពទ្យ
 បញ្ជីកត់រាជំងសរាករពទ្យផ្ផែ
កជំងទ្ូ
ឺ
ឺ រៅ

 បញ្ជីកត់រាជំងសរាករពទ្យផ្ផែ
កជំងកុ
ឺ
ឺ ារ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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ម ៉ូឌល
ុ ៣
១. គោលបំណងម ៉ូឌល
ុ

សៅចុងបញ្ចប់ននមូឌុល ៣ សិក្ខាក្ខមនឹងបានស្សវងយល់អំពីបញ្ជីកត់រាស្រាវរាវមហា

រ ីកស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ីស្ដលាបញ្ជីកត់រាថមី និងរសបៀបកត់ រាបញ្ជីកត់រារួម, បញ្ជីកត់រា
ស្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ,

បញ្ជីកត់រាស្ផនកសសរគោុះបន្ទទន់សរាប់មនទីរសពទយ,

បញ្ជីកត់រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺទូសៅ, បញ្ជីកត់រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺកុារ។

២. គោលគៅ
សិក្ខាក្ខមអាចនឹងអាចអនុវត្ន៍បានយងរតឹមរតូវសៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់រា។
1. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
ស្ផនកស្រាវរាវមហារ ីកស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ីសរាប់មណឌលសុខភាព

2. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំ សពញបញ្ជីកត់
ស្ផនកស្រាវរាវមហារ ីកស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ីសរាប់មនទីរសពទយ

3. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំ សពញបញ្ជីកត់
ស្ផនកកត់រារួមសរាប់មនទីរសពទយ

4. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំ សពញបញ្ជីកត់
ស្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ

5. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
ស្ផនកសសរគោុះបន្ទទន់សរាប់មនទីរសពទយ

6. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺទូសៅ

7. សចុះបំ សពញរគប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺកុារ

៣. រយៈគពល
៣៩០ ន្ទទី (មិ នោប់បញ្ូច លន្ទទីសរាកអារហារសរមន់)

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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៤. ប្ងងគ់ មគរៀន
មូឌុល ៤ ស្បងស្ចកា ៧ស្ផនក៖

1. ក្ខរសរបើ របាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាស្រាវរាវមហារ ីកស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ី
សរាប់មណឌលសុខភាព

2. ក្ខរសរបើ របាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាស្រាវរាវមហារ ីកស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ី
សរាប់មនទីរសពទយ
3. ក្ខរសរបើ របាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រារួមសរាប់មនទីរសពទយ

4. ក្ខរសរបើ របាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាស្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ
5. ក្ខរសរបើ របាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាស្ផនកសសរគោុះបន្ទទន់

6. ក្ខរសរបើ របាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺទូសៅ
7. ក្ខរសរបើ របាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងក
ឺ ុ ារ
៥. សម្ភារៈបគ្ងៀន
1. កុំ ពយូទ័ រយួរនដសរាប់ សធវើបទបគាញ
2. បិ ចសរាប់ ចងអុលាលយ៍

3. ាសុីនបញ្
ច ង
ំ ាលយ៍ (LCD)
4. ឯការ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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៦. ប្លងប
់ គ្ងៀន
ខមារ/ររធានបទ្
ឹល

សកមមភាព(ជំហាន)

រយៈរពល

សាភរៈ

រ ំលឹកនថៃទី២

រ ំលឹកអំពីបញ្ជីកត់រាស្ដលបានសរៀន

១៥ន្ទទី

រមន

បញ្ជីកត់រាស្រាវរាវ

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធី

៤០ន្ទទី

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ

មហារ ីកស្ផនកសមភព

ាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

ាលយ LCD

ននសសចក្ីស្ណន្ទំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯការគសរាង

និងសោគស្រស្ីសរាប់
មណឌលសុខភាព
បញ្ជីកត់រាស្រាវរាវ
មហារ ីកស្ផនកសមភព
និងសោគស្រស្ីសរាប់
មនទីរសពទយ
ក្ខរសស្ម្ងតួ

(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សធវើបទបគាញពី ក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធី

៣០ន្ទទី

ាលយ LCD

ននសសចក្ីស្ណន្ទំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯការគសរាង

(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

(play role to be added)

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

៣០ន្ទទី
២០ន្ទទី

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ

ាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

ាលយ LCD

ននសសចក្ីស្ណន្ទំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯការគសរាង

(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ

បញ្ជីកត់រាស្ផនក

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ

ាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

បញ្ជីកត់រារួមសរាប់ សធវើបទបគាញពី ក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធី
មនទីរសពទយ

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

បញ្ជីកត់រាស្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅ

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

៤០ន្ទទី

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ

ពិសររុះជំងឺសរៅ

សរាប់មនទីរសពទយ ាន១៣ខទង់/កូ

ាលយ LCD

សរាប់មនទីរសពទយ

សោន។ បញ្ជីកត់រាស្ផនកសនុះរតូវបាន

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

ពិ និតយ និងស្កសរមួលសឡើងវ ិញសោយ

ឯការគសរាង

ានក្ខរអនុញ្ាតិសអាយសបាុះពុមព និង
ោក់ សអាយសរបើរបាស់ាផលូវក្ខរាមួ យ
និងបញ្ជីកត់រាសរាកសពទយស្ផនកជំងឺ
ទូសៅ, បញ្ជីកត់រាសរាកសពទយស្ផនក
ជំងឺកុារ និងបញ្ជីកត់រាស្ផនកពិសររុះ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ជំងឺសរៅសរាប់មណឌលសុខភាព។
ចំនុចសំខាន់ស្ដលបានបំសពញបស្នែម
សៅកនុងបញ្ជីសនុះ គឺ ទិននន័យស្ដលទាក់
ទងសៅនឹងក្ខរពិនិតយអមសវជជាស្រស្

ក្ខរស្កស្របរកុមអាយុ កូសោនស្មុះ
អាណ្តពាបាលរបស់អនកជំងឺស្ដលា
កុារ ាែនភាពអាហារូបបតែមភ និង
របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា។
(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីស្ណន្ទំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន
បញ្ជីកត់រាស្ផនក
សសរគោុះបន្ទទន់
សរាប់មនទីរសពទយ

ស្លបងថាមពល

ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធី

៣០ន្ទទី

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ

ាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

ាលយ LCD

ននសសចក្ីស្ណន្ទំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯការគសរាង

(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

មនុ សសខាវក់ កុងនរព
ន

១៥ន្ទទី

បញ្ជីកត់រាជំងឺ

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី

៤៥ន្ទទី

សរាកសពទយស្ផនក

ាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

ាលយ LCD

ននសសចក្ីស្ណន្ទំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯការគសរាង

ជំងឺទូសៅ

បញ្ជីកត់រាជំងឺ
សរាកសពទយ
ស្ផនកជំងឺកុារ

កស្នសង សៅអី ដប

(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី

បាល់តូច បាល់ធំ
ាសុីនបញ្
ច ង
ំ
កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

៤៥ន្ទទី

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ

ាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

ាលយ LCD

ននសសចក្ីស្ណន្ទំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯការគសរាង

(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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៧. ឯកសារឧបសមពន
័ ធ

 គរមូបញ្ជីកត់រាមហារ ីកស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្សរាប់
ី
មណឌលសុខភាព

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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គសចក្តីណណនំសីពីការបំគពញទិនន
ន យ
័ កនងបញ្ជ
ីកត់្ា្សាវ្ាវមហារីក
ុ
ណផនកសមាព និងគោគស្រសីី ស្ម្ភប់មណឌលសុខភាព

o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅកស្នលងពិ និតយពិ សររុះស្រាវរាវមហារ ីកស្ផនកសមភពនិ ង សោគស្រស្ីសៅ
កនុងមណឌលសុខភាព។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនី មួយៗ។

o

សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

ខទង់ទី១

សលខសរៀង
ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ ដដលអ្នកជំ ងឺមកពិសររុះជំ ងឺសរៅ ក្ខរណ្តត់ ជួប
និ ងក្ខរពិ និតយសុខភាពសផសងៗ។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ ល្តើមពី លលខ១

ិ ងលលខប ត

បន្ទទប់រហូតដល់ដាច់ ដខ។ ចាប់ ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ី លលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។
ខទង់ទី២

លលខស្ម្គាល់អ្តិ ថ្ិជ /លលខប័ ណ្ណ
រតូវចមលងលលខស្ម្គាល់អ្តិ ថ្ិជ ឫលលខប័ ណ្ណរបស្ិ លបើ ម្គ ។
ឧទាហរណ្៍៖ 000-000-123-1។

ខទង់ទី៣

ល្មេះអ្តិ ថ្ិជ
សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស់ស្រស្ីស្ដលមកទទួ លសសវា ពិ សររុះ
សដើ មបីស្រាវរាវរកមហារ ីក។

ខទង់ទី៤

អាយុ៖ <៣០ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុតិចាង ៣០ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២៥ឆ្នំ សរសសរ ២៥។

ខទង់ទី៥

អាយុ៖ ៣០-៤៩ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៣០ឆ្នំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០ឆ្នំ សរសសរ ៣០។

ខទង់ទី៦

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥០ឆ្នំ សរសសរ ៥០។
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។

ខទង់ទី៧

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៦៥ឆ្នំ សឡើងសៅ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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ខទង់ទី៨

អាស័យោានបចចុបបនន និ ងសលខទូ រស័ពទ

ស្រលស្រអាស្័យដាា បចចុបប រន បស្់ស្រស្តីដដលមកទទួ លលស្វាម ី រទ លពទយ។ រតូវស្រលស្រភូ មិ
ឃុំ/ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ រាជធា ី/លខតត ិ ងលលខទូ រស្័ពទ។
ខទង់ទី៩

បញ្ូជ មកពី

ខទង់ទី១០

លរាគស្ញ្ញា

សរសសរស្មុះទី កស្នលងស្ដលបានបញ្ូជ នស្រស្ីមក។ ឧទាហរណ៍៖ អនកសម័រគចិ ត្ភូម។
ិ ល។
សរសសរសោគសញ្ាសផសងៗស្ដលស្រស្ីបានសរៀបោប់ របាប់។

ខទង់ទី១១

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ សតស្VIA+

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានសតស្ VIAវ ិជជាន (VIA+)
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១២

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ សតស្VIA-

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានសតស្VIAអវ ិជជាន (VIA-)
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៣

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ បញ្ូជ នសៅសធវើសតស្ Pap Smear ឬពាបាលសោយ Cryo

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានរតូវបញ្ូជ នសៅសធវើសតស្ Pap
Smear ឬពាបាលសោយ Cryo ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៤

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ សងស័យមហារ ីក

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើសោគវ ិនិ ច័ យ
េ សងស័យមហារ ីក
ាត់ សបូន។

និ យមន័ យសងស័យមហារ ីកាត់ សបូន៖ គឺ ាដំ សៅស្ដលសកើ តសៅសលើាត់ សបូន

សហើយអាចសននិោានថាាដំ សៅមហារ ីកសោយស្រស្ីសន្ទុះានធ្លលក់ ទឹករនងសរចើ នាម
ទាវាស និ ងានហូរ្មសរក្ខយសពលរួមសភទ។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៥

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ បញ្
ា សផសងៗ

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើានបញ្
ា ាត់ សបូនសផសងៗសទៀត។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៦

អប់ រ ំ និ ងាទបសោុះសោយខលួនឯង

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានទទួ លក្ខរអប់ រ ំស្ីអំពីក្ខរ
ស្រាវរាវរកមហារ ីកសោុះ និ ងបសរងៀនសអាយសចុះាទបសោុះសោយខលួនឯង។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៧

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ៖ ក្ខររលាក

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្
ា រលាកសោុះ។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៨

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ៖ ដុំ សោុះ
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានដុំ សោុះ។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៩

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ:សងស័យមហារ ីក

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់របសិនសបើសោគវ ិនិ ច័ យ
េ សងស័យមហារ ីកសោុះ។

និ យមន័ យសងស័យមហារ ីកសោុះ៖

គឺ ាដំ សៅសោុះករមិ តធៃន់ស្ដលកសកើ តសឡើងសៅកនុងាលិក្ខសោុះ។សយើងអាចដឹ ងបាន
សោយារក្ខររកសឃើញដុំ សោុះស្ដលាប់ នឹងស្សបកសោុះសៅមួ យកស្នលង និ ងានកូ ន
ខទង់ទី២០

កណុ ្ រសៅសកលៀក។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ៖ បញ្
ា សផសងៗ
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្
ា សោុះសផសងៗសទៀត។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២១

ក្ខរពាបាលសោយ Cryo ( Cryo Performed)
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានទទួ លក្ខរពាបាលសោយ
Cryo។

និ យមន័ យក្ខរពាបាលសោយCryotherapy ៖ គឺ ាក្ខរពាបាលាត់ សបូនសោយធ្លតុ
ខទង់ទី២២
ខទង់ទី២៣

រតាក់ (ឬដុ តរតាក់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
បញ្ូជ នសៅ

សរសសរស្មុះទី កស្នលងស្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺសៅ (មនទីរសពទយ ឬសសវាឯកជនសផសងៗ)។
មកពិ និតយ៖ ថមី

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិ និតយាករណីថម។
ី
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២៤

មកពិ និតយ៖ ាមោនបន្
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិ និតយាមោនបន្។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៥

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
1. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសោយខលួនឯង។

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគសរាងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគសរាងធ្លន្ទោប់ រងសហគមន៍ ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ រត់ ានប័ ណណសុខភាព។
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកស្លង។

ចំ ណ្តំ៖ ោល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូ ដស្ដល
ខទង់ទី២៦

ស្រសង់ សចញពី ប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោល់។
សាោល់

រតូវសរសសរចំណុចសាោល់សផសងៗ ស្ដលចាំបាច់ ទាក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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 គរមូបញ្ជីកត់រតាស្ាវរជាវមហារ ីកដ្នកស្មភព ិងលរាគស្រស្តីស្រម្គប់ម ីរទ លពទយ
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គសចក្តីណណនំសីពីការបំគពញទិនន
ន យ
័ កនងបញ្ជ
ីកត់្ា្សាវ្ាវមហារីក
ុ
ណផនកសមាព និងគោគស្រសីី ស្ម្ភប់មនទីរគពទយ

o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅកស្នលងពិ និតយពិ សររុះស្រាវរាវមហារ ីកស្ផនកសមភពនិ ង សោគស្រស្ីសៅ
កនុងមនទីរសពទយ។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនី មួយៗ។

o

សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

ខទង់ទី១

សលខសរៀង
ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ ដដលអ្នកជំ ងឺមកពិសររុះជំ ងឺសរៅ ក្ខរណ្តត់ ជួប
និ ងក្ខរពិ និតយសុខភាពសផសងៗ។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ ល្តើមពី លលខ១

ិ ងលលខប ត

បន្ទទប់រហូតដល់ដាច់ ដខ។ ចាប់ ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ី លលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។
ខទង់ទី២

លលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងលលខពី លលខកូ ដអ្នកជំ ងឺរបស្់ម ី រទ លពទយ។ ឧទាហរណ្៍៖ 000-000-123-1។

ខទង់ទី៣

ល្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស់ស្រស្ីស្ដលមកទទួ លសសវា ពិ សររុះ
សដើ មបីស្រាវរាវរកមហារ ីក។

ខទង់ទី៤

អាយុ៖ <៣០ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុតិចាង ៣០ឆ្នំ។ ឧទាហរណ៍៖
អាយុ ២៥ឆ្នំ សរសសរ ២៥។

ខទង់ទី៥

អាយុ៖ ៣០-៤៩ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៣០ឆ្នំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០ឆ្នំ សរសសរ ៣០។

ខទង់ទី៦

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។

ខទង់ទី៧

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៦៥ឆ្នំ សឡើងសៅ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។

ខទង់ទី៨

អាស័យោានបចចុបបនន និ ងសលខទូ រស័ពទ

ស្រលស្រអាស្័យដាា បចចុបប រន បស្់ស្រស្តីដដលមកទទួ លលស្វាម ី រទ លពទយ។ រតូវស្រលស្រភូ មិ
ឃុំ/ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ រាជធា ី/លខតត ិ ងលលខទូ រស្័ពទ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣

177

ខទង់ទី៩

បញ្ូជ មកពី៖ កនុងស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ថ្មី)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកទទួ លសសវាពិ សររុះ
សដើ មបីស្រាវរាវមហារ ីកាករណីថមី ស្ដលបានបញ្ូជ នមកពី កុងស្រសុ
ន
ករបតិ បត្សិ ៅកនុង

ខទង់ទី១០

សខត្របស់ខួនផ្ទ
ល
ទ ល់។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
បញ្ូជ មកពី៖ លរៅស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ថ្មី)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកទទួ លសសវាពិ សររុះ
សដើ មបីស្រាវរាវមហារ ីកាករណីថមី ស្ដលបានបញ្ូជ នមកពី សរៅស្រសុករបតិ បត្ិសៅកនុង
ខទង់ទី១១

សខត្របស់ខួន
ល ឬបញ្ូជ នមកពីសខត្សផសងៗសទៀត)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
មកពិ និតយសោយខលួនឯង៖ កនុងស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ថ្មី)
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់

របសិនសបើស្រស្ីមកសោយខលួនឯងទទួ លសសវាពិ សររុះ សដើ មបីស្រាវរាវមហារ ីកាករណីថមី
ខទង់ទី១២

សហើយានក់ សៅកនុងស្រសុករបតិ បត្ិកុងសខត្
ន
របស់ខួន។
ល
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
មកពិ និតយសោយខលួនឯង៖ កនុងស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ចាស្់)
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់

របសិនសបើស្រស្ីមកសោយខលួនឯងទទួ លសសវាពិ សររុះសដើ មបីស្រាវរាវមហារ ីក
ាករណីចាស់ សហើយានក់ សៅកនុងស្រសុករបតិ បត្ិកុងសខត្
ន
របស់ខួន។
ល
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៣

មកពិ និតយសោយខលួនឯង៖ លរៅស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ថ្មី)
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់

របសិនសបើស្រស្ីមកសោយខលួនឯងទទួ លសសវាពិ សររុះសដើ មបីស្រាវរាវមហារ ីកាករណីថមី
សហើយានក់ សៅសរៅស្រសុករបតិ បត្ិកុងសខត្
ន
របស់ខួន
ល ឬមកពីសខត្សផសង។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៤

មកពិ និតយសោយខលួនឯង៖ លរៅស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ចាស្់)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកសោយខលួនឯងទទួ លសសវា
ពិ សររុះសដើ មបីស្រាវរាវមហារ ីកាករណីចាស់ សហើយានក់ សៅសរៅស្រសុករបតិ បត្ក
ិ ុង
ន
ខទង់ទី១៥

សខត្របស់ខួន
ល ឬមកពី សខត្សផសង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ VIA+

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានសតស្ន៍ VIA វ ិជជាន VIA+
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៦

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ VIA-

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានសតស្ VIA វ ិជជាន VIA-

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៧

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ សធវើសតស្គំសនៀាត់ សបូន (Pap Smear)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានសធវើសតស្គំសនៀាត់ សបូន
(Pap Smear)

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៨

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ ពិ និតយសោយមី រកូសប
ុក /សោយរចឹ បាច់ (Biopsy)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានពិ និតយរចឹ បាច់ ាត់សបូន
សៅពិ និតយមី រកូសប
ូក (Biopsy)។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៩

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ មហារ ីក

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើសោគវ ិនិ ច័ យ
េ ាមហារ ីកាត់ សបូន។

និ យមន័ យមហារ ីកាត់ សបូន៖ គឺ ាជំ ងឺមាងស្ដលសក្ខសិក្ខាត់ សបូនចាប់ សផ្ើមលូត
លាស់មិនធមមាសហើយមិ នអាចរគប់ រគងបាននិ ងស្របក្ខលយសៅាដុំ ពក។

ភាគសរចើ នជំងឺសនុះបងកសឡើងសោយសមសោគ HPV ស្ដលឆលងាមរយៈក្ខររួមសភទ និ ងាន
កា្អំ សណ្តយផលមួ យចំ នួនសទៀត។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២០

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ ក្ខរពាបាលសោយសរបើ នរកយូ (Cryotherapy)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានទទួ លក្ខរពាបាលាត់
សបូនសោយសរបើ នរកយ។
ូ

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២១

អត្សញ្ាណបញ្
ា ាត់ សបូន៖ បញ្
ា សផសងៗ

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្
ា ាត់ សបូនសផសងៗ
សទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២១

អប់ រ ំ និ ងាទបសោុះសោយខលួនឯង

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានទទួ លក្ខរអប់ រ ំស្ីអំពីក្ខរ
ស្រាវរាវរកជំ ងឺមហារ ីកសោុះ និ ងបសរងៀនសអាយសចុះាទបសោុះសោយខលួនឯង។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២២

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ៖ ក្ខររលាក
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្
ា រលាកសោុះ។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៣

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ៖ ក្ខរថតសោុះ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានថតសោុះ។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២៤

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ៖ ក្ខររចឹ បាច់
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានសធវើក្ខររចឹ បាច់ សោុះ
សៅពិ និតយ(Biopsy)។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៥

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ៖ ដុំ សោុះ
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានដុំ សោុះ។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៦

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ៖ មហារ ីក

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើសោគវ ិនិ ច័ យ
េ ាមហារ ីកសោុះ។

និ យមន័ យមហារ ីកសោុះ៖ មហារ ីកសោុះគឺ ាដំ សៅសោុះករមិ តធៃន់ស្ដលកសកើ តសឡើងសៅ
កនុងាលិក្ខសោុះបងកសោយសក្ខសិក្ខមិ នធមមារបស់សក្ខសិក្ខសោុះ បសងកើតាដុំ ពក

សហើយវាអាចោតតាតដល់រកសពញាលិក្ខ(កូ នកណុ ្ រ) និ ងដល់កស្នលងសផសងៗសទៀត
ននខលួនមនុ សសដូ ចាឆអឹង និ ងសថលើម។ល។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២៧

អត្សញ្ាណបញ្
ា របស់សោុះ៖ បញ្
ា សផសងៗ
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្
ា សោុះសផសងៗសទៀត។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៨

ក្ខរពាបាល
សរសសរសវជជបញ្
ជ របស់រគូសពទយស្ដលបានផ្ល់សអាយអនកជំ ងឺ។
ឧទាហរណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3

ខទង់ទី២៩

សផទរសៅស្ផនកសផសង (សៅសរៅ/សរាកសពទយ)
សរសសរស្មុះទី កស្នលងស្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺសៅទាំងកនុងមនទីរសពទយ និ ងបញ្ូជ នសៅ
ក្ខន់មនទីរសពទយ ឬសសវាឯកជនសផសងៗ។

ខទង់ទី៣០

ាមោន៖ សលើកទី១
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិ និតយាមោនសលើកទី១។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី៣១

ាមោន៖ សលើកទី២
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិ និតយាមោនសលើកទី២។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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ខទង់ទី៣២

ាមោន៖ សលើកទី៣
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិ និតយាមោនសលើកទី៣។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី៣៣

ាមោន៖ សលើកទី៤
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិ និតយាមោនសលើកទី៤។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី៣៤

ាមោន៖ សលើកទី៥
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិ និតយាមោនសលើកទី៥។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី៣៥

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
1. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសោយខលួនឯង។

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគសរាងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគសរាងធ្លន្ទោប់ រងសហគមន៍ ។
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ រត់ ានប័ ណណសុខភាព។
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកស្លង។

ចំ ណ្តំ៖ ោល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូ ដស្ដល
ខទង់ទី៣៦

ស្រសង់ សចញពី ប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោល់។
សាោល់

រតូវសរសសរចំណុចសាោល់សផសងៗ ស្ដលចាំបាច់ ទាក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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 គរមូបញ្ជីកត់រម
ួ ស្រម្គប់ម ីរទ លពទយ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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សសចក្ីស្ណន្ទំទូសៅបញ្ជីកត់ រារួមសរាប់មនទីរសពទយ៖
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅកស្នលងទទួ លជំ ងឺដំបូង សរាប់ កត់ រាោល់អនកជំ ងឺទាំងអស់ស្ដល
មកទទួ លសសវាមនទីរសពទយ (ោប់ ទាំងជំ ងឺ IPD និ ងOPD)។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនី មួយៗ។

o

សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។
បញ្ជីកត់ រារួមសរាប់ មនទីរសពទយាន

អនកកត់ រាបំ សពញរគប់ចសន្ទលុះ។

១៨ខទង់/កូ សោន សហើយស្ដលខទង់នីមួយៗតរមូវ សអាយ

សរបើ របាស់បញ្ជីកត់ រាសរាប់ កត់ រាោល់អនកជំ ងឺទាំងអស់ស្ដលមក

ទទួ លសសវាមនទីរសពទយ។ បញ្ជីកត់ រារួមសនុះ នឹ ងរបាប់ អំពីចំនួនសរុបកនុងមួ យនថៃៗ និ ង

របាប់អំពីចំនួន

សរុបរបស់អនកជំ ងឺសៅាមាល/សសវាសផសងៗ ដូ សចនុះបញ្ជីកត់ រារួមសនុះនឹ ងរតូវសរបើ របាស់សរាប់ សផទៀង
ផ្ទទត់ចំនួនអនកជំ ងឺស្ដលបានបញ្ូជ នសៅក្ខន់ ាល ឬសសវាសផសងៗរបស់មនទីរសពទយ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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គសចក្តីណណនំសីពីការបំគពញទិនន
ន យ
័
ណផនកបញ្ជ ីកត់្ារ ួម ស្ម្ភប់មនទីរគពទយ
ខទង់ទី១

សលខសរៀង
ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ ដដលអ្នកជំ ងឺមកទទួ លលស្វាល្េងៗលៅម ី រទ លពទយ។
លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ ល្តើមពី លលខ ១

ិ ងលលខប តបន្ទទប់ រហូតដល់ដាច់ ។

ចាប់ ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ី លលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។
ខទង់ទី២

ល្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស់អនកជំ ងឺស្ដលមកទទួ លសសវាសៅ
មនទីរសពទយ។

ខទង់ទី៣
ខទង់ទី៤

ស្មុះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)
សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស្់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ

សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ០នថៃ រហូតដល់ ២៨នថៃ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០។
ខទង់ទី៥

អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ស្ខ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ២៩នថៃ រហូតដល់ ១១ស្ខ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ស្ខ រតូវសរសសរបញ្
ជ ក់ នថៃ ឬស្ខសអាយចាស់។

ខទង់ទី៦

អាយុ៖ ១-៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ១ឆ្នំ រហូតដល់ ៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្នំ សរសសរ ៣។

ខទង់ទី៧

អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥ឆ្នំ រហូតដល់ ១៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្នំ សរសសរ ៥។

ខទង់ទី៨

អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ១៥ឆ្នំ រហូតដល់ ២៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នំ សរសសរ ២០។

ខទង់ទី៩

អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ២៥ឆ្នំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្នំ សរសសរ ៣៥។

ខទង់ទី១០

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្នំ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។
ខទង់ទី១១

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៦៥ឆ្នំ សឡើងសៅ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។

ខទង់ទី១២

សភទ៖ របុស
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៣

សភទ៖ ស្រសី
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្រសី។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៤

អាស័យោានបចចុបបនន និ ងសលខទូ រស័ពទ

ស្រលស្រអាស្័យដាា បចចុបប រន បស្់អ្នកជំ ងឺដដលមកទទួ លលស្វាម ី រទ លពទយ។
រតូវស្រលស្រភូ មិ ឃុ/ំ ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ រាជធា ី/លខតត ិ ងលលខទូ រស្័ពទ។
ខទង់ទី១៥

ាននផទស

ុះ (សបា្ហ៍)

រតូវសរសសរអាយុនផទស

ុះរបស់ស្រស្ីគិតាសបា្ហ៍សោយោប់ ចាប់ ពីនថៃទីមួយននក្ខរ

បាត់ រដូ វចុ ងសរក្ខយ។ ឧទាហរណ៍៖ស្រស្ីានអាយុនផទស
សលខ០៧បុ សណ្តណុះ។
ខទង់ទី១៦

ុះ០៧សបា្ហ៍ រតូវសរសសរស្ត

អ្នកជំ ងឺណាត់ ជួប
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត) ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺមកទទួ លសសវាាមក្ខរ
ណ្តត់ ជួបរបស់រគូសពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៧

ដ្នកអ្នកជំ ងឺរតូវលៅពិ ិ តយ
សរសសរស្ផនក/ាលស្ដលអនកជំ ងឺរតូវសៅពិ និតយ។ ឧទាហរណ៍៖ ពិ សររុះសរៅ របស

ធនកមម

ទឹ កសន្ទមស្ផអម រតសចៀក-រចមុ ុះ-បំ ពង់ ក។ល។
ខទង់ទី១8

សាោល់
រតូវសរសរចំនុចសាោល់សផសងៗ ស្ដលចាំបាច់ ទាក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ងឺ ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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 គរមូបញ្ជីកត់រតាដ្នកពិលររេះជំងឺលរៅស្រម្គប់ម ីរទ លពទយ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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លស្ចកតីដណ្ន្ទំទូលៅបញ្ជីកត់រតាពិលររេះជំងឺលរៅស្រម្គប់ម ីរទ លពទយ៖
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅកស្នលងពិ និតយពិ សររុះជំ ងឺសរៅ សរាប់ កត់ រាអនកជំ ងឺស្ដល
មកពិ សររុះជំ ងសឺ រៅទាំងមនុ សសចាស់ និ ងកុ ារ។ (មិ នរតូវកត់ រានូ វសកមមភាពសសវាក្ខរ
ដូ ចា ក្ខរចាក់ ថានំបគករ ពិ និតយនផទស

រ

ុះ ពនាកំ សណើត ាសដើ ម និ ងក្ខរសរាលកូ ន ក្ខរស្ថទាំ

សរក្ខយសរាល)។
o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនី មួយៗ។

o

សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

បញ្ជីកត់រតាដ្នកពិលររេះជំងឺលរៅស្រម្គប់ម ីរទ លពទយ ម្គ ៣១ខទង់/កូលោ ។ បញ្ជីកត់រតា
ដ្នកល េះ រតូវបា ពិ ិ តយ

ិ ងដកស្រមួលល

ើងវ ិញ លដាយម្គ ការអ្ ុ ញ្ញាតិ លអាយលបាេះពុ មភ

ិង

ដាក់លអាយលរបើរបាស្់ជា្លូវការជាមួ យ ិ ងបញ្ជីកត់ រតាជំ ងឺស្រម្គកលពទយដ្នកជំ ងឺទូលៅ, បញ្ជីកត់
រតាជំងឺស្រម្គកលពទយដ្នកជំងឺកុម្គរ

ិងបញ្ជីកត់រតាដ្នកពិលររេះជំងឺលរៅស្រម្គប់មណ្ឌលស្ុខ

ភាព។ ចំណ្ុចស្ំខា ់ដដលបា បំ លពញបដ ថមលៅកនុងបញ្ជីកត់ រតាពិ លររេះជំ ងឺលរៅល េះ គឺ ទិ ន

-

័យដដលទាក់ទងលៅការពិ ិតយអ្មលវជជាស្រស្ត ការដកដរបរកុមអាយុ កូលោ ល្មេះអាណាពា

បាលរបស្់អ្នកជំងឺដដលជាកុម្គរ ាថ ភាពអាហារូបតថមភ
ខទង់ទី១

ិងរបលភទន ការបង់នថ្លលស្វា។

សលខសរៀង
ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ ដដលអ្នកជំ ងឺមកពិ សររុះជំ ងឺសរៅ ក្ខរណ្តត់ ជួប និ ងក្ខរពិ និតយ
សុខភាពសផសងៗ។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ ល្តើមពី លលខ១ ិ ងលលខប ប
ត ន្ទទប់រហូតដល់
ដាច់ ដខ (បិ ទបញ្ជលី ៅនថ្ៃចុងលរកាយន ដខ ិ មួយៗ)។

ខទង់ទី២

លលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងលលខពី លលខកូ ដអ្នកជំ ងឺរបស្់ម ី រទ លពទយ។ ឧទាហរណ្៍៖ 000-000-123-1។

ខទង់ទី៣

ល្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស់អនកជំ ងឺស្ដលមកទទួ លសសវា
ពិ សររុះជំ ងឺសរៅ ក្ខរណ្តត់ ជួប និ ងក្ខរពិ និតយសុខភាពសផសងៗ។

ខទង់ទី៤
ខទង់ទី៥

ស្មុះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)
សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស្់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ

សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ០នថៃ រហូតដល់ ២៨នថៃ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០។
ខទង់ទី៦

អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ស្ខ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ២៩នថៃ រហូតដល់ ១១ស្ខ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ស្ខ រតូវសរសសរបញ្
ជ ក់ នថៃ ឬស្ខសអាយចាស់។
ខទង់ទី៧

អាយុ៖ ១-៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ១ឆ្នំ រហូតដល់ ៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ 3ឆ្នំ សរសសរ 3។

ខទង់ទី៨

អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥ឆ្នំ រហូតដល់ ១៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ 5ឆ្នំ សរសសរ 5។

ខទង់ទី៩

អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ១៥ឆ្នំ រហូតដល់ ២៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នំ សរសសរ ២០។

ខទង់ទី១០

អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ២៥ឆ្នំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្នំ សរសសរ ៣៥។

ខទង់ទី១១

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។

ខទង់ទី១២

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៦៥ឆ្នំ សឡើងសៅ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។

ខទង់ទី១៣

សភទ៖ របុស
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៤

សភទ៖ ស្រសី
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្រសី។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៥

អាស័យោានបចចុបបនន និ ងសលខទូ រស័ពទ

ស្រលស្រអាស្័យដាា បចចុបប រន បស្់អ្នកជំ ងឺដដលមកទទួ លលស្វាម ី រទ លពទយ។ រតូវស្រលស្រ
ភូ មិ ឃុំ/ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ រាជធា ី/លខតត ិ ងលលខទូ រស្័ពទ។
ខទង់ទី១៦

បញ្ូជ មកពី៖ កនុងស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ថ្មី)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺមកទទួ លសសវាពិ សររុះជំ ងឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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សរៅាករណីថមី ស្ដលបានបញ្ូជ នមកពី កុងស្រសុ
ន
ករបតិ បត្ិ ឬសខត្របស់ខួនផ្ទ
ល
ទ ល់។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៧

បញ្ូជ មកពី៖ លរៅស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ថ្មី)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺមកទទួ លសសវាពិ សររុះជំ ងឺ
សរៅាករណីថមី ស្ដលបានបញ្ូជ នមកពី សរៅស្រសុករបតិ បត្ិ ឬសខត្របស់ខួន
ល (ស្រសុករបតិ
បត្ិ/សខត្សផសង)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៨

មកពិ និតយសោយខលួនឯង៖ កនុងស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ថ្មី)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺមកសោយខលួនឯងាករណី
ខទង់ទី១៩

ថមី និ ងសែិតកនុងស្រសុក របតិ បត្ិ ឬសខត្របស់ខួន។
ល
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
មកពិ និតយសោយខលួនឯង៖ កនុងស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ចាស្់)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺមកសោយខលួនឯងាករណី
ខទង់ទី២០

ចាស់ ស្ដលសែិតកនុងស្រសុករបតិ បត្ិ ឬសខត្របស់ខួន។
ល
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
មកពិ និតយសោយខលួនឯង៖ លរៅស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ថ្មី)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺមកសោយខលួនឯងាករណី
ថមី និ ងមកពីស្រសុក របតិ បត្ិ ឬសខត្សផសង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២១

មកពិ និតយសោយខលួនឯង៖ លរៅស្ស្ុករបតិ បតត/ិ លខតត (ចាស្់)

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺមកសោយខលួនឯងាករណី
ថមី និ ងមកពីស្រសុក របតិ បត្ិ ឬសខត្សផសង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២២

ាននផទស

ុះ (សបា្ហ៍)

រតូវសរសសរអាយុនផទស

ុះ (របសិនសបើ ាស្រស្ីស្ដលកំ ពុងានគភ៌) គិ តាសបា្ហ៍សោយ

ោប់ ចាប់ ពីនថៃទីមួយននក្ខរបាត់ រដូ វចុ ងសរក្ខយ។
ឧទាហរណ៍៖ស្រស្ីានអាយុនផទស
ខទង់ទី២៣

សោគសញ្ា

ុះ០៧សបា្ហ៍ រតូវសរសសរស្តសលខ០៧បុ សណ្តណុះ។

សរសសរសោគសញ្ាសផសងៗ ស្ដលអនកជំ ងឺបានសរៀបោប់ របាប់ ។
ខទង់ទី២៤

អមសវជជាស្រស្
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសសុំ សវាអមសវជជាស្រស្
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៥

សោគវ ិនិ ច័ យ
េ

ខទង់ទី២៦

ក្ខរពាបាល

សរសសរសោគវ ិនិ ច័ យ
េ របស់អនកជំ ងឺស្ដលកំ ណត់ សោយរគូសពទយ។
សរសសរសវជជបញ្
ជ របស់រគូសពទយស្ដលបានផ្ល់សអាយអនកជំ ងឺ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ឧទាហរណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3
ខទង់ទី២៧

ាែនភាពអាហារូបតែមភសពលចូ ល៖ ទមៃន់/អាយុ (បណណ័ សលឿង)
ថលឹងទមៃន់របស់កុារ
កំ ណត់ ទមៃន់របស់កុារសធៀបនឹ ងអាយុសោយសរបើ បណណ័ សលឿង៖

១. សរសសរ R របសិនសបើ ទមៃន់សធៀបនឹ ងអាយុឋិតកនុងតំ បន់ ពណ៌រកហម

២. សរសសរ O របសិនសបើ ទមៃន់សធៀបនឹ ងអាយុឋិតកនុងតំ បន់ ពណ៌ទឹ ករកូច
ខទង់ទី២៨

៣. សរសសរ G របសិនសបើ ទមៃន់សធៀបនឹ ងអាយុឋិតកនុងតំ បន់ ពណ៌នបតង
ាែនភាពអាហាររូបតែមភសពលចូ ល៖ ទមៃន់/កមពស់

ថលឹងទមងន់របស់កុមារ ។ វាស់របវវង/កំ ពស់របស់កុមារ (ឲ្យកុ មារដដកដបើ អាយុដរោម២ឆ្នំ
ឬ ឲ្យឈរដបើ អាយុចដ្លោះពី២ដៅ៥ឆ្នំ)។ កំ ណត់ ទមងន់របស់កុមារដធៀបនឹ ងកំ ពស់
(គមាលតសតង់ដា [SD]) (ឧទាហរណ៍ -៣SD, -២SD, -១SD, ឬ ធមមតា)
ដដាយដរបើ រាស់តារាងសតង់ដាទមងន់ដធៀបកំ ពស់របស់អងគោរសុខភាពពិ ភពដោក ។
ចូ រដរបើ វផនកខាងស្តំននតារាងសរមាប់ ដកមងរបុស និ ងវផនកខាងដឆវងននតារាងសរមាប់ដកមង
ស្សី ។ ចូ រសរដសរ:-៣, -២, -១,ឬ ០ សរមាប់ ធមមតា។
ខទង់ទី២៩

បញ្ូជ នសៅ (សៅសរៅ/សរាកសពទយ)

សរសសរស្មុះទី កស្នលងស្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺសៅទាំងកនុងមនទីរសពទយ និ ងបញ្ូជ នសៅ
ក្ខន់មនទីរសពទយ ឬសសវាឯកជនសផសងៗ។
ខទង់ទី៣០

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
6. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសោយខលួនឯង។

7. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគំ សោងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
8. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគំ សោងធ្លន្ទោប់ រងសហគមន៍ ។
9. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ រត់ ានប័ ណណសុខភាព។
10. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកស្លង។

ចំ ណ្តំ៖ ោល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូ ដស្ដល
ខទង់ទី៣១

ស្រសង់ សចញពី ប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោល់។
សាោល់

រតូវសរសសរចំនុចសាោល់សផសងៗ ស្ដលចាំបាច់ ទាក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣

191
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គសចក្តីណណនំសីពីការបំគពញទិនន
ន យ
័ កនងបញ្ជ
ីកត់្ា ណផនកសគស្រ្គោះបនទន់
ុ
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅស្ផនកសសរគោុះបន្ទទន់ ។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនី មួយៗ។

o

សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

ខទង់ទី១

សលខសរៀង
ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ ។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ ល្តើមពី លលខ ១

ិ ងលលខ

ប ប
ត ន្ទទប់រហូតដល់ដាច់ ដខ។ ចាប់ ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ី លលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។
ខទង់ទី២

លលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងលលខពី លលខកូ ដអ្នកជំ ងឺរបស្់ម ី រទ លពទយ។ ឧទាហរណ្៍៖ 000-000-123-1។

ខទង់ទី៣
ខទង់ទី៤
ខទង់ទី៥

ល្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស់អនកជំ ងឺ។
ល្មេះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)

សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស្់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ

សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ០នថៃ រហូតដល់ ២៨នថៃ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០។
ខទង់ទី៦

អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ស្ខ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ២៩នថៃ រហូតដល់ ១១ស្ខ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ស្ខ រតូវសរសសរបញ្
ជ ក់ នថៃ ឬស្ខសអាយចាស់។

ខទង់ទី៧

អាយុ៖ ១-៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ១ឆ្នំ រហូតដល់ ៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្នំ សរសសរ ៣។

ខទង់ទី៨

អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥ឆ្នំ រហូតដល់ ១៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្នំ សរសសរ ៥។

ខទង់ទី៩

អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ១៥ឆ្នំ រហូតដល់ ២៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នំ សរសសរ ២០។

ខទង់ទី១០

អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្នំ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ២៥ឆ្នំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្នំ សរសសរ ៣៥។
ខទង់ទី១១

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហូតដល់

៦៤ឆ្នំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។
ខទង់ទី១២

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៦៥ឆ្នំ សឡើងសៅ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។

ខទង់ទី១៣

សភទ៖ របុស
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៤

សភទ៖ ស្រសី
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្រសី។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១៥

អាស័យោានបចចុបបនន និ ងសលខទូ រស័ពទ

ស្រលស្រអាស្័យដាា បចចុបប រន បស្់អ្នកជំ ងឺដដលមកទទួ លលស្វាម ី រទ លពទយ។
រតូវស្រលស្រភូ មិ ឃុ/ំ ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ រាជធា ី/លខតត ិ ងលលខទូ រស្័ពទ។
ខទង់ទី១៦

បញ្ូជ មកពី

សរសសរស្មុះទី កស្នលងស្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺមក។
ឧទាហរណ៍៖ មណឌលសុខភាព ខ។
ខទង់ទី១៧

សោគវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ ល

ខទង់ទី១៨

នថៃស្ខឆ្នំចាប់ សផ្ើមឈឺ

សរសសរសោគវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ លស្ដលរគូសពទយបានកំ ណត់ ។
ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្នំ ដដលអ្នកជំ ងឺចាប់ ល្តើមឈឺ (មុ លពលមកម ី រទ លពទយលលើកល េះ)។
ឧទាហរណ្៍៖ អ្នកជំ ងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ បុ ដ តចាប់ល្តើម

ខទង់ទី១៩

ឈឺលៅនថ្ៃទី ០៥ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ រតូវស្រលស្រ ០៥/០១/២០១៣។
នថៃស្ខឆ្នំ/សាងចូ ល

ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន/ំ លម្គង ដដលអ្នកជំ ងឺចូលស្រម្គកដ្នកស្លរង្កាេះបន្ទទ ។
់
ឧទាហរណ្៍៖ អ្នកជំ ងឺចូលស្រម្គកនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ លម្គង២៣.០០
ខទង់ទី២០

រតូវស្រលស្រ ១០/០១/២០១៣ ម ២៣.០០ ។
អមសវជជាស្រស្

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសុំសសវាអមសវជជ
ាស្រស្។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២១

នថ្ៃដខឆ្នំ/លម្គងលចញ
ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន/ំ លម្គង ដដលអ្នកជំ ងឺបា លចញពីដ្នកស្លរង្កាេះបន្ទទ ់ ឬពីម ី រទ លពទយ។
ឧទាហរណ្៍៖ អ្នកជំ ងឺលចញពីដ្នកស្លរង្កាេះបន្ទទ ់ ឬពី ម ី រទ លពទយលៅនថ្ៃទី ១៤ ដខមករា

ខទង់ទី២២

ឆ្នំ២០១៣ លម្គង១៥.០០ រតូវស្រលស្រ ១៤/០១/២០១៣ ម ១៥.០០។
សោគវ ិនិ ច័ យ
េ សចញ

សរសសរសោគវ ិនិ ច័ យ
េ សចញ សៅសពលអនកជំ ងឺសចញពីស្ផនកសសរគោុះបន្ទទន់ ឬពី
មនទីរសពទយ។

ខទង់ទី២៣
ខទង់ទី២៤

បញ្ូជ នសៅស្ផនកសផសង

សរសសរស្មុះាល/អររស្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺសៅ។
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ អនុ ញ្ាត

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានអនុ ញ្ាតសអាយ
សចញពីស្ផនកសសរគោុះបន្ទទន់ ឬពីមនទីរសពទយ។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២៥

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ មិ នអនុ ញ្ាត
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺបានសចញពី មនទីរសពទយ
សោយរមនក្ខរអនុ ញ្ាត ឬសសនើសុំសចញពី មនទីរសពទយសោយករណីសផសងៗ (អនកជំ ងឺរតូវ
បានសសនើសុំសៅពាបាលសៅផទុះ ឬកស្នលងសផសងសទៀតសោយាែនភាពជំ ងឺពុំទាន់ បាន
ធូ រស្រាល)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៦

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ បញ្ូជ ន

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានបញ្ូជ សចញពី

មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលោានសុខាភិ បាលណ្តសផសង (សរសសរស្មុះមូ លោានសុខា
ខទង់ទី២៧

ភិ បាល/សសវាឯកជនសផសងៗសៅកនុងខទង់សាោល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ ាលប់<៤៨សាង

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺាលប់ សរក្ខម ៤៨ សាង។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២៨

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ ាលប់ ≥៤៨សាង
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺាលប់ រតឹ ម ឬសលើស ៤៨
សាង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៩

មូ លសហតុ ាលប់

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣

196

សរសសរមូ លសហតុ សផសងៗ ស្ដលទាក់ ទងសៅនឹ ងក្ខរាលប់ របស់អនកជំ ងឺ។
ខទង់ទី៣០

មរណភាពាា
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើានករណីា្យាលប់ កំឡុងសពល
ាននផទស

ខទង់ទី៣១

ុះ/សរាលកូ ន និ ង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូ ន (សរសសរមូ លសហតុាលប់ សៅ

កនុងខទង់សាោល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ាែនភាពអនកជំ ងឺសពលសចញ

សរសសរសលខកូ ដសរាប់ ាែនភាពសចញរបស់អនកជំ ងឺស្ដលបានសចញពី មនទីរសពទយសទាុះ
បី កុងករណ
ន
ី អនុ ញ្ាត មិ នអនុ ញ្ាត បញ្ូជ ន ឬាលប់ ។

(១) ាសុះសសបើយ (២) ធូ រស្រាល (៣) មិ នានក្ខរធូ រស្រាល (៤) រ ិតស្តធៃន់ធៃរ និ ង (៥)

អស់សងឃឹម + ាែនភាពពិ ក្ខរសោយារផលវ ិបាកននជំ ងឺ ឬសររុះថានក់ សផសងៗ យកស្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះបុ សណ្តណុះ (A1=ពិ ក្ខរក្ខយសមបទា, A2=ពិ ក្ខរសតិ បញ្ា,
A3=ពិ ក្ខរផលូវចិ ត,្ A4=ពិ ក្ខរសផសងៗ)។

ឧទាហរណ៍៖ ាសុះសសបើយ និ ងពិ ក្ខរក្ខយសមបទា = ១A1

សាោល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវ ិនិច័យ
េ របសភទ និងករមិត
ពិក្ខរភាព របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ស្ខវ ិចេិក្ខ ឆ្នំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធ នន

មគោុសទសន៍ស្ណន្ទំសរាប់ក្ខរបណុ ្ ុះបណ្ត
្ លស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់ បញ្ជ ីកត់រាស្ផនក របព័នធព័ត៌ាន

ខទង់ទី៣២

សុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផសពវផាយននសគហទំព័រ www.hiscambodia.org។

ចំ នួននថៃសរាកសពទយ

សរសសរចំ នួននថៃពិតរបាកដស្ដលអនកជំ ងឺបានសរាកសពទយ(ស្ផនកសសរគោុះបន្ទទន់)។
ឧទាហរណ៍៖ ចូ លសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហើយសចញពី មនទីរសពទយ
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូ សចនុះចំ នួននថៃសរាកសពទយគឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក
នថៃចូល បូ កនិ ង ១) រតូវសរសសរសលខ ០៦។

និ យមន័ យសរាកសពទយ៖ គឺ អនកជំ ងឺស្ដលរគូសពទយបានអនុ ញ្ាតសអាយសរាកសពទយ
សៅាល/អររ សោយមិ នគិ តពី សពលសវលា។
ខទង់ទី៣៣

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
11. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសោយខលួនឯង។

12. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគំ សោងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
13. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគំ សោងធ្លន្ទោប់ រងសហគមន៍ ។
14. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ រត់ ានប័ ណណសុខភាព។
15. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកស្លង។

ចំ ណ្តំ៖ ោល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូ ដស្ដល

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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ខទង់ទី៣៤

ស្រសង់ សចញពី ប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោល់។
សាោល់

សរសសរចំ នុចសាោល់សផសងៗ ស្ដលចាំបាច់ ទាក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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 ដលបងថាមពល
របធានបទ៖
ដោលបំណង៖

មនុ សសខាវក់ កុងនរព
ន

ដដើមបីឱ្យសិោាោមមានោរចងចំ និងមានោររបុងរបយ័តនរាល់ទដងវើ
របស់ខួនវដលានរបរពឹ
ល
តដ។

សមាារៈ៖

ាល់តូច ាល់ធំ កវនសង ធុង ដៅអី ដប ដហើយទីកវនលងធំទូោយ។

រយៈដពល៖

១៥្ទី

រដបៀបដលង៖
o

អនកសរមបសរមួលរាប់ដ្មោះវលបង និងរដបៀបដលង

o

វចកសិោាោមជាពីររកុម ដហើយដអាយសិោាោមឈរតាមបរ ិដវណជារងវង់មូល

o

អនកសរមបសរមួលដរៀបចំសមាារៈ ាល់តូច ាល់ធំ ធុង ដៅអី ដបទឹក ដធវើជា
ឧបសគគដៅខាងកនុងរងវង់ ដហើយអនកសរមបសរមួលឈរដៅចំ កណ្ដ
ដ លរងវង់ ដហើយ
រាប់ដល់អនកដលងទាំងអស់ឱ្យកត់សំោល់កវនលងវដលមានឧបសគគ មុននឹងបញ្ជ
ា
ដអាយបិទវភនក។

o

ប្ទប់មកដៅមានក់មដងននរកុមនីមួយៗឆ្នស់ោនមកចងកវនសងបិទវភនកដហើយដអាយ
ដដើរវសវងរកអនកសរមបសរមួលដដាយដជៀសវាងឧបសគគវដលមានដៅកនុងរងវងដ់ ធវើ
យ៉ា ងណ្ដដអាយជួបអនកសរមបសរមួល

o

ប្ទប់ពីជួបអនកសរមបសរមួលដហើយ អនកដ្ោះមានសិទធដដាោះកវនសងដចញ ដហើយ
ដដើរដៅកវនលងខលួនវ ិញ។

o

អនកសរមបសរមួលដៅមានក់បនដមកដទៀតចងកវនសងបិទមុខដធវើដូចអនកមុនរហូតដល់
អសសសមាជិកកនុងរកុមនី មួយៗ។

o

អនកសំរបសំរល
ួ ដាក់ដពិនុដៅតាមចំ
ទ
នួនដងវដលសមាជិ កកនុងរកុមនី មួយៗប៉ា ោះវតថុឧប
សគគ។

o

រកុមវដលឈនោះវលបងដ្ោះគឺជារកុមវដលប៉ាោះឧបសគគតិចជាងដគ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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 គរមូបញ្ជីកត់រតាជំងឺស្រម្គកលពទយដ្នកជំងឺទូលៅ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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គសចក្តីណណនំទ ៉ូគៅបញ្ជ ីកត់្ាជំងឺស្ម្ភកគពទយណផនកជំងឺទ ៉ូគៅ
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅាលជំ ងឺសរាកសពទយស្ផនកជំ ងឺទូសៅ សរាប់ កត់ រាអនកជំ ងឺ
សរាកសពទយទូ សៅ។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនី មួយៗ។

o

សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

បញ្ជីកត់រតាជំងឺស្រម្គកលពទយដ្នកជំងឺទូលៅ រតូវបា ដកដរបជាថ្មីលដាយម្គ

២៧ខទង់/

កូលោ ។ រកុមអាយុរតូវបា ដកតរមូវជា ០៨រកុម ខទង់/កូលោ ន នថ្ៃដខឆ្នំចាប់ល្តើមឈឺ ាថ
ភាពអ្នកជំងឺលពលលចញពីម ីរទ លពទយ រតូវបា បដ ថមថ្មី។
ខទង់ទី១

សលខសរៀង
ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ ។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ ល្តើមពី លលខ ១ ិ ងលលខ
ប តបន្ទទប់ រហូតដល់ដាច់ ដខ។ ចាប់ ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ី លលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។

ខទង់ទី២

លលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងលលខពី លលខកូ ដអ្នកជំ ងឺរបស្់ម ី រទ លពទយ។ ឧទាហរណ្៍៖ 000-000-123-1។

ខទង់ទី៣
ខទង់ទី៤

ល្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស់អនកជំ ងឺស្ដលមកសរាកសពទយ។
អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នំ

សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ១៥ឆ្នំ រហូតដល់ ២៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នំ សរសសរ ២០។
ខទង់ទី៥

អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ២៥ឆ្នំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្នំ សរសសរ ៣៥។

ខទង់ទី៦

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហូតដល់

៦៤ឆ្នំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។
ខទង់ទី៧

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៦៥ឆ្នំ សឡើងសៅ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។

ខទង់ទី៨

សភទ៖ របុស
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី៩

សភទ៖ ស្រសី
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្រសី។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១០

អាស័យោានបចចុបបនន និ ងសលខទូ រស័ពទ

ស្រលស្រអាស្័យដាា បចចុបប រន បស្់អ្នកជំ ងឺដដលមកទទួ លលស្វាម ី រទ លពទយ។
រតូវស្រលស្រភូ មិ ឃុ/ំ ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ រាជធា ី/លខតត ិ ងលលខទូ រស្័ពទ។
ខទង់ទី១១

បញ្ូជ មកពី

សរសសរស្មុះទី កស្នលងស្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺមក។
ឧទាហរណ៍៖ មណឌលសុខភាព ខ។
ខទង់ទី១២

សោគវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ ល

ខទង់ទី១៣

នថៃស្ខឆ្នំចាប់ សផ្ើមឈឺ

សរសសរសោគវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ លស្ដលរគូសពទយបានកំ ណត់ ។
ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្នំ ដដលអ្នកជំ ងឺចាប់ ល្តើមឈឺ (មុ លពលមកម ី រទ លពទយលលើកល េះ)។
ឧទាហរណ្៍៖ អ្នកជំ ងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ បុ ដ តចាប់ល្តើម

ខទង់ទី១៤

ឈឺលៅនថ្ៃទី ០៥ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ រតូវស្រលស្រ ០៥/០១/២០១៣។
នថៃស្ខឆ្នំ/សាងចូ ល

ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្នំ ដដលអ្នកជំ ងឺចាប់ ល្តើមចូ លស្រម្គកលពទយ។
ឧទាហរណ្៍៖ អ្នកជំ ងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ លម្គង២៣.០០
ខទង់ទី១៥

រតូវស្រលស្រ ១០/០១/២០១៣ ម ២៣.០០ ។
អមសវជជាស្រស្

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសសុំ សវាអមសវជជ
ាស្រស្។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១៦

នថ្ៃដខឆ្នំ/លម្គងលចញ
ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន/ំ លម្គង ដដលអ្នកជំ ងឺបា លចញពី ម ី រទ លពទយ។
ឧទាហរណ្៍៖ អ្នកជំ ងឺលចញពី ម ី រន លពទយលៅនថ្ៃទី ១៤ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣

ខទង់ទី១៧
ខទង់ទី១៨

លម្គង១៥.០០ រតូវស្រលស្រ ១៤/០១/២០១៣ ម ១៥.០០។
សោគវ ិនិ ច័ យ
េ សចញ

សរសសរសោគវ ិនិ ច័ យ
េ សចញសៅសពលអនកជំ ងឺសចញពី មនទីរសពទយ។
មរណភាពាា
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើានករណីា្យាលប់ កំឡុងសពល
ាននផទស

ុះ/សរាលកូ ន និ ង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូ ន (សរសសរមូ លសហតុាលប់ សៅ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ខទង់ទី១៩

កនុងខទង់សាោល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ អនុ ញ្ាត

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានអនុ ញ្ាតសអាយ
សចញពី មនទីរសពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២០

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ មិ នអនុ ញ្ាត
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺបានសចញពី មនទីរសពទយ
សោយរមនក្ខរអនុ ញ្ាត ឬសសនើសុំសចញពី មនទីរសពទយសោយករណីសផសងៗ (អនកជំ ងឺរតូវ
បានសសនើសុំសៅពាបាលសៅផទុះ ឬកស្នលងសផសងសទៀតសោយាែនភាពជំ ងឺពុំទាន់ បាន
ធូ រស្រាល)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២១

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ បញ្ូជ ន

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានបញ្ូជ នសចញពី

មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលោានសុខាភិ បាលណ្តសផសង (សរសសរស្មុះមូ លោានសុខា
ខទង់ទី២២

ភិ បាល/សសវាឯកជនសផសងៗសៅកនុងខទង់សាោល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ ាលប់

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺាលប់ ។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២៣

ចំ ណ្តំ៖ សទាុះបី ាានោយក្ខរណ៍កនុងខទង់មរណភាពាាក៏ សោយ។
មូ លសហតុ ាលប់

សរសសរមូ លសហតុ សផសងៗ ស្ដលទាក់ ទងសៅនឹ ងក្ខរាលប់ របស់អនកជំ ងឺ។
ខទង់ទី២៤

ាែនភាពអនកជំ ងឺសពលសចញ
សរសសរសលខកូ ដសរាប់ ាែនភាពសចញរបស់អនកជំ ងឺស្ដលបានសចញពី មនទីរសពទយសទាុះ
បី កុងករណ
ន
ី អនុ ញ្ាត មិ នអនុ ញ្ាត បញ្ូជ ន ឬាលប់ ។

(១) ាសុះសសបើយ (២) ធូ រស្រាល (៣) មិ នានក្ខរធូ រស្រាល (៤) រ ិតស្តធៃន់ធៃរ និ ង (៥)

អស់សងឃឹម + ាែនភាពពិ ក្ខរសោយារផលវ ិបាកននជំ ងឺ ឬសររុះថានក់ សផសងៗ យកស្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះបុ សណ្តណុះ (A1=ពិ ក្ខរក្ខយសមបទា, A2=ពិ ក្ខរសតិ បញ្ា,
A3=ពិ ក្ខរផលូវចិ ត,្ A4=ពិ ក្ខរសផសងៗ)។

ឧទាហរណ៍៖ ាសុះសសបើយ និ ងពិ ក្ខរក្ខយសមបទា = ១A1

សាោល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវ ិនិច័យ
េ របសភទ និងករមិត
ពិក្ខរភាព របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ស្ខវ ិចេិក្ខ ឆ្នំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធ នន
មគោុសទសន៍ស្ណន្ទំសរាប់ក្ខរបណុ ្ ុះបណ្ត
្ លស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់ បញ្ជ ីកត់រាស្ផនក របព័នធ
ព័ត៌ានសុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផសពវផាយននសគហទំព័រ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ខទង់ទី២៥

www.hiscambodia.org។

ចំ នួននថៃសរាកសពទយ

សរសសរចំ នួននថៃពិតរបាកដស្ដលអនកជំ ងឺបានសរាកសពទយ។
ឧទាហរណ៍៖ ចូ លសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហើយសចញពី មនទីរសពទយ
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូ សចនុះចំ នួននថៃសរាកសពទយគឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក
នថៃចូល បូ កនិ ង ១) រតូវសរសសរសលខ ០៦។

និ យមន័ យសរាកសពទយ៖ គឺ អនកជំ ងឺស្ដលរគូសពទយបានអនុ ញ្ាតសអាយសរាកសពទយ
សៅាល/អររ សោយមិ នគិ តពី សពលសវលា។
ខទង់ទី២៦

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
1. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសោយខលួនឯង។

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគំ សោងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគំ សោងធ្លន្ទោប់ រងសហគមន៍ ។
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ រត់ ានប័ ណណសុខភាព។
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកស្លង។

ចំ ណ្តំ៖ ោល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូ ដស្ដល
ខទង់ទី២៧

ស្រសង់ សចញពី ប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោល់។
សាោល់

សរសសរចំ នុចសាោល់សផសងៗ ស្ដលចាំបាច់ ទាក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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គសចក្តីណណនំទ ៉ូគៅបញ្ជ ីកត់្ាជំងឺស្ម្ភកគពទយណផនកជំងឺកម្ភ
ុ រ
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅាលជំ ងឺសរាកសពទយ ស្ផនកជំ ងឺកុារ សរាប់ កត់ រាអនកជំ ងក
ឺ ុ ារ
សរាកសពទយទូ សៅ។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនី មួយៗ។

o

សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

ខទង់ទី១

សលខសរៀង
ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ ល្តើមពី លលខ ១ ិ ងលលខប ត
បន្ទទប់ រហូតដល់ដាច់ ដខ។ ចាប់ ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ី លលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។

ខទង់ទី២

លលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងលលខពី លលខកូ ដអ្នកជំ ងឺរបស្់ម ី រទ លពទយ។ ឧទាហរណ្៍៖ 000-000-123-1។

ខទង់ទី៣
ខទង់ទី៤
ខទង់ទី៥

ល្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស់អនកជំ ងឺស្ដលមកសរាកសពទយ។
ល្មេះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)

សរសសរស្មុះសពញ (ន្ទមរតកូ ល និ ងន្ទមខលួន) របស្់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ

សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ០នថៃ រហូតដល់ ២៨នថៃ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០។
ខទង់ទី៦

អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ស្ខ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ២៩នថៃ រហូតដល់ ១១ស្ខ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ស្ខ រតូវសរសសរបញ្
ជ ក់ នថៃ ឬស្ខសអាយចាស់។

ខទង់ទី៧

អាយុ៖ ១-៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ១ឆ្នំ រហូតដល់ ៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្នំ សរសសរ ៣។

ខទង់ទី៨

អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ៥ឆ្នំ រហូតដល់ ១៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្នំ សរសសរ ៥។

ខទង់ទី៩

អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុាក់ ស្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចាប់ ពី ១៥ឆ្នំ រហូតដល់ ២៤ឆ្នំ។
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នំ សរសសរ ២០។

ខទង់ទី១០

សភទ៖ របុស

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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សរសសរសលខសរៀង(លលខស្វីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី១១

សភទ៖ ស្រសី
សរសសរសលខសរៀង(លលខស្វីត)ាមលំោប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្រសី។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី១២

អាស័យោានបចចុបបនន និ ងសលខទូ រស័ពទ

ស្រលស្រអាស្័យដាា បចចុបប រន បស្់អ្នកជំ ងឺដដលមកទទួ លលស្វាម ី រទ លពទយ។
រតូវស្រលស្រភូ មិ ឃុ/ំ ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ រាជធា ី/លខតត ិ ងលលខទូ រស្័ពទ។
ខទង់ទី១៣

បញ្ូជ មកពី

សរសសរស្មុះទី កស្នលងស្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺមក។
ឧទាហរណ៍៖ មណឌលសុខភាព ខ។
ខទង់ទី១៤

សោគវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ ល

ខទង់ទី១៥

នថៃស្ខឆ្នំចាប់ សផ្ើមឈឺ

សរសសរសោគវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ លស្ដលរគូសពទយបានកំ ណត់ ។
ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្នំ ដដលអ្នកជំ ងឺចាប់ ល្តើមឈឺ (មុ លពលមកម ី រទ លពទយលលើកល េះ)។
ឧទាហរណ្៍៖ អ្នកជំ ងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ បុ ដ តចាប់ល្តើមឈឺ

ខទង់ទី១៦

លៅនថ្ៃទី ០៥ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ រតូវស្រលស្រ ០៥/០១/២០១៣។
ាែនភាពអាហារូបតែមភសពលចូ ល៖ ទមៃន់/អាយុ (ប័ ណណសលឿង)
ថលឹងទមៃន់របស់កុារ
កំ ណត់ ទមៃន់របស់កុារសធៀបនឹ ងអាយុ សោយសរបើ របាស់ប័ណណសលឿង៖

១. សរសសរ R របសិនសបើ ទមៃន់សធៀបនឹ ងអាយុឋិតកនុងតំ បន់ ពណ៌រកហម

២. សរសសរ O របសិនសបើ ទមៃន់សធៀបនឹ ងអាយុឋិតកនុងតំ បន់ ពណ៌ទឹ ករកូច
ខទង់ទី១៧

៣. សរសសរ G របសិនសបើ ទមៃន់សធៀបនឹ ងអាយុឋិតកនុងតំ បន់ ពណ៌នបតង
ាែនភាពអាហារូបតែមភសពលចូ ល ៖ ទមៃន់/កមពស់

ថលឹងទមងន់របស់កុមារដៅដពលចូ ល។ វាស់របវវង/កមពសរ់ បស់កុមារ (ឲ្យកុ មារដដកដបើអាយុ
ដរោម២ឆ្នំ ឬ ឲ្យឈរដបើ អាយុចដ្លោះពី២ដៅ៥ឆ្នំ)។ កំ ណត់ ទមងន់របស់កុមារដធៀប
នឹ ងកមពស់ (គមាលតសតង់ដា [SD]) (ឧទាហរណ៍ -៣SD, -២SD, -១SD, ឬ ធមមតា)
ដៅដពលចូ លដដាយដរបើ រាស់តារាងសតង់ដាទមងន់ដធៀបកមពស់របស់អងគោរសុខភាព
ពិ ភពដោក ។ ចូ រដរបើ វផនកខាងស្តំននតារាងសរមាប់ ដកមងរបុស និ ងវផនកខាងដឆវងននតារាង
សរមាប់ ដកមងស្សី ។ ចូ រសរដសរ:-៣, -២, -១, ឬ ០ សរមាប់ ធមមតា។
ខទង់ទី១៨

នថៃស្ខឆ្នំ/សាងចូ ល
ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្នំ/លម្គង ដដលអ្នកជំ ងឺចាប់ ល្តើមចូ លស្រម្គកលពទយ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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ឧទាហរណ្៍៖ អ្នកជំ ងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ លម្គង២៣.០០
ខទង់ទី១៩

រតូវស្រលស្រ ១០/០១/២០១៣ ម ២៣.០០ ។
អមសវជជាស្រស្

សរសសរសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសសុំ សវាអមសវជជាស្រស្។។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២០

នថ្ៃដខឆ្នំ/លម្គងលចញ
ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្នំ ដដលអ្នកជំ ងឺបា លចញពី ម ី រទ លពទយ។
ឧទាហរណ្៍៖ អ្នកជំ ងឺលចញពី ម ី រទ លពទយលៅនថ្ៃទី ១៤ ដខមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ លម្គង១៥.០០

ខទង់ទី២១
ខទង់ទី២២

រតូវស្រលស្រ ១៤/០១/២០១៣ ម ១៥.០០។
សោគវ ិនិ ច័ យ
េ សចញ

សរសសរសោគវ ិនិ ច័ យ
េ សចញស្ដលរគូសពទយបានកំ ណត់ ។
ាែនភាពអាហារូបតែមភសពលសចញ ៖ ទមៃន់/កមពស់
ថលឹងទមងន់របស់កុមារដៅដពលដចញ។ វាស់របវវង/កមពស់របស់កុមារ (ឲ្យកុ មារដដកដបើ
អាយុដរោម២ឆ្នំ ឬ ឲ្យឈរដបើ អាយុចដ្លោះពី២ដៅ៥ឆ្នំ)។ កំ ណត់ ទមងន់របស់កុមារដធៀប
នឹ ងកមពស់ (គមាលតសតង់ដា [SD]) (ឧទាហរណ៍ -៣SD, -២SD, -១SD, ឬ ធមមតា)
ដៅដពលដចញដដាយដរបើ រាស់តារាងសតង់ដាទមងន់ដធៀបកមពស់របស់អងគោរសុខភាព
ពិ ភពដោក។ ចូ រដរបើ វផនកខាងស្តំននតារាងសរមាប់ ដកមងរបុស និ ងវផនកខាងដឆវង
ននតារាងសរមាប់ ដកមងស្សី។
ចូ រសរដសរ:-៣, -២, -១,ឬ ០ សរមាប់ ធមមតា

កុ មារណ្ដវដលទទួ លាន -៣ មិ នគួ ររតូវានអនុ ញ្ជាតឲ្យដចញពី មនទីរដពទយដទ។

ផទុយដៅវ ិញដគគួ រពាាលបញ្ជ
ា កងវោះអាហារូបតថមាស្សួចស្ស្វធងន់ធងរ (SAM)ដល់កុមារដ្ោះ
របសិនដបើ អាចដធវើដៅាន ឬដបើ មិនអាចពាាលានដទ កុ មារគួ ររតូវ
ខទង់ទី២៣

បញ្ូ ា នដៅោន់ មនទីរដពទយណ្ដមួ យវដលអាចផតល់ោរពាាលករណី SAM ដ្ោះាន ។
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ អនុ ញ្ាត

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានអនុ ញ្ាតសអាយ
សចញពី មនទីរសពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២៤

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ មិ នអនុ ញ្ាត
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺបានសចញពី មនទីរសពទយសោយរម
នក្ខរអនុ ញ្ាត ឬសសនើសុំសចញពី មនទីរសពទយសោយករណីសផសងៗ (អនកជំ ងឺរតូវបានសសនើសុំសៅ
ពាបាលសៅផទុះ ឬកស្នលងសផសងសទៀតសោយាែនភាពជំ ងឺពុំទាន់ បានធូ រស្រាល)។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...

ខទង់ទី២៥

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ បញ្ូជ ន

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានបញ្ូជ នសចញពី

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលោានសុខាភិ បាលណ្តសផសង (សរសសរស្មុះមូ លោានសុខា
ខទង់ទី២៦

ភិ បាល/សសវាឯកជនសផសងៗសៅកនុងខទង់សាោល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ ាលប់

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺាលប់ ។
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...
ខទង់ទី២៧

មូ លសហតុ ាលប់
សរសសរមូ លសហតុ សផសងៗ ស្ដលទាក់ ទងសៅនឹ ងក្ខរាលប់ របស់អនកជំ ងឺ។

ខទង់ទី២៨

ាែនភាពអនកជំ ងឺសពលសចញ
សរសសរសលខកូ ដសរាប់ ាែនភាពសចញរបស់អនកជំ ងឺស្ដលបានសចញពី មនទីរសពទយសទាុះបី កុន
ងករណី អនុ ញ្ាត មិ នអនុ ញ្ាត បញ្ូជ ន ឬាលប់ ។

(១) ាសុះសសបើយ (២) ធូ រស្រាល (៣) មិ នានក្ខរធូ រស្រាល (៤) រ ិតស្តធៃន់ធៃរ និ ង (៥)

អស់សងឃឹម + ាែនភាពពិ ក្ខរសោយារផលវ ិបាកននជំ ងឺ ឬសររុះថានក់ សផសងៗ យកស្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះបុ សណ្តណុះ (A1=ពិ ក្ខរក្ខយសមបទា, A2=ពិ ក្ខរសតិ បញ្ា,
A3=ពិ ក្ខរផលូវចិ ត,្ A4=ពិ ក្ខរសផសងៗ)។

ឧទាហរណ៍៖ ាសុះសសបើយ និ ងពិ ក្ខរក្ខយសមបទា = ១A1

សាោល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវ ិនិច័យ
េ របសភទ និងករមិត ពិក្ខរភាព
របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ស្ខវ ិចេិក្ខ ឆ្នំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធនន

មគោុសទសន៍ស្ណន្ទំសរាប់ក្ខរបណុ ្ ុះបណ្ត
្ លស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់ បញ្ជ ីកត់រាស្ផនក របព័នធព័ត៌ាន

ខទង់ទី២៩

សុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផសពវផាយននសគហទំព័រ www.hiscambodia.org។

ចំ នួននថៃសរាកសពទយ

សរសសរចំ នួននថៃពិតរបាកដស្ដលអនកជំ ងឺបានសរាកសពទយ។
ឧទាហរណ៍៖ ចូ លសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហើយសចញពី មនទីរសពទយ
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូ សចនុះចំ នួននថៃសរាកសពទយគឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក នថៃចូល
បូ កនិ ង ១) រតូវសរសសរសលខ ០៦។

និ យមន័ យសរាកសពទយ៖ គឺ អនកជំ ងឺស្ដលរគូសពទយបានអនុ ញ្ាតសអាយសរាកសពទយ
សៅាល/អររ សោយមិ នគិ តពី សពលសវលា។
ខទង់ទី៣០

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
1. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសោយខលួនឯង។

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគំ សោងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សោយគំ សោងធ្លន្ទោប់ រងសហគមន៍ ។
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ រត់ ានប័ ណណសុខភាព។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល-មូឌុល៣
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5. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកស្លង។

ចំ ណ្តំ៖ ោល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូ ដស្ដល
ខទង់ទី៣១

ស្រសង់ សចញពី ប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោល់។
សាោល់

សរសសរចំ នុចសាោល់សផសងៗ ស្ដលចាំបាច់ ទាក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់រគូបសគោល -មូឌុល៣
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ម៉ឌ
ូ ុល ៤

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកររពោធនកមមសរាប់មនទីរពពទ្យ
 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកសលយគារសរាប់មនទីរពពទ្យ
 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកវះកាត់សរាប់មនទីរពពទ្យ

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកវះកាត់តច
ូ សរាប់មនទីរពពទ្យ
 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកជំងាត់
-ពធេញ
ឺ

 បញ្ជីកត់រាផ្ផែកមនទីរពិពោធន៍សរាប់មនទីរពពទ្យ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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ម៉ឌ
៉ូ ល
ុ ៤

១. គោលបំណងម៉ឌ
៉ូ ល
ុ

សៅចុងបញ្ចប់ននមូឌុល ៤ សិក្ខាក្ខម នឹងបានយល់ចាស់ ពី វ ិធី សាស្រស្កកនុងក្ខរកត់រា

បញ្ជីកត់រាផ្ផនករបសោធនកមម, សលយគារ, វុះក្ខត់, វុះក្ខត់តូចសរាប់មនទីរសពទយ, បញ្ជីកត់រា
ផ្ផនកជំងឺាត់-សធមញសរាប់មនទីរសពទយ, បញ្ជីកត់រាផ្ផនកមនទីរពិសសាធន៍សរាប់មនទីរសពទយ។

២. គោលគៅ
សិក្ខាក្ខមអាចនឹងអាចអនុវត្ន៍បានយងរតឹមរតូវសៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់រា។
1. សចុះបំ សពញររប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់រា
ផ្ផនករបសោធនកមមសរាប់មនទីរសពទយ

2. សចុះបំ សពញររប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់រា
ផ្ផនកសលយគារសរាប់មនទីរសពទយ

3. សចុះបំ សពញររប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់រា
ផ្ផនកវុះក្ខត់សរាប់មនទីរសពទយ

4. សចុះបំសពញររប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់រា
ផ្ផនកវុះក្ខត់តូចសរាប់មនទីរសពទយ

5. សចុះបំ សពញររប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
រាផ្ផនកជំងឺាត់-សធមញ

6. សចុះបំ សពញររប់ទិននន័យ និ ងអាចបណុ្ ុះបណ្ត
្ លបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់
រាផ្ផនកមនទីរពិសសាធន៍សរាប់មនទីរសពទយ

៣. រយៈគពល
៣៩០ នាទី (មិ នរាប់បញ្ូច លនាទីសរាកអារហារសរមន់)

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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៤. ប្ងងគ់ មគរៀន
មូឌុល ៦ ផ្បងផ្ចកជា៦ផ្ផនក៖

1. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាផ្ផនករបសោធនកមមសរាប់មនទីរសពទយ
2. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាផ្ផនកសលយគារសរាប់មនទីរសពទយ
3. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាផ្ផនកវុះក្ខត់សរាប់មនទីរសពទយ

4. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាផ្ផនកវុះក្ខត់តូចសរាប់មនទីរសពទយ
5. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាផ្ផនកជំងឺាត់-សធមញ

6. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធីកត់រាបញ្ជីកត់រាផ្ផនកមនទីរពិសសាធន៍សរាប់មនទីរសពទយ

៥. សម្ភារៈបគរងៀន
1. កុំ ពយូទ័ រយួរនដសរាប់ សធវើបទបគាញ
2. បិ ចសរាប់ ចងអុលសាលយ៍

3. ាសុីនបញ្
ច ង
ំ សាលយ៍ (LCD)
4. ឯកសារ

៦. ប្លងប
់ គរងៀន
ខ្មោរ/ររធានបទ្
ឹល

រ ំលឹកនថៃទី៣

សកមមភាព(ជំហាន)

រ ំលឹកអំពីបញ្ជីកត់រាផ្ដលបានសរៀន

រយៈពពល

សាារៈ

១៥នាទី

គាមន

៣០នាទី

រកដាសផ្ទំងធំ

សៅនថៃទី៤ (សិក្ខាក្ខមសម័ររចិត)្
ករណីសិកា

អតថរបសយជន៍ននក្ខរររប់ររងទិននន័យ
ផ្បងផ្ចកជារកុមពិភាកាតូចៗរយៈ

បិ ចហ្វឺត

សពល១០នាទី

ក្ខ្រស ៀន

សិក្ខាក្ខមរតូវបគាញពីលទធផលននក្ខរ
ពិភាការបស់រកុម
បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី

របសោធនកមមសរាប់

សាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

មនទីរសពទយ

(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤

៤០នាទី

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ
សាលយ LCD
កុំ ពយូទ័ រយួរនដ
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ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន
បញ្ជីកត់រាផ្ផនក
សលយគារសរាប់
មនទីរសពទយ

បញ្ជីកត់រាបញ្ជផ្ី ផនក
វុះក្ខត់សរាប់
មនទីរសពទយ

សំនួរ-ចសមលើយ

ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី

ឯកសាររសរាង
៤០នាទី

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ

សាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

សាលយ LCD

ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯកសាររសរាង

(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

៤០នាទី

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ

សាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

សាលយ LCD

ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯកសាររសរាង

(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)
សំនួរ-ចសមលើយវ ិលជុំ

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

៣០នាទី

មុននឹងឈានសៅបន្សលើបញ្ជីកត់រា

រកដាសផ្ទំងធំ
ក្ខ្រស ៀន
បិ ចហ្វឺត

សផេងសទៀត សរជើសសរ ើសសិក្ខាក្ខមានក់
សអាយសួរសំនួរ និងអនុញ្ាតិសអាយ
គាត់ សរជើសសរ ើសានក់កុងចំ
ន
សណ្តមពួ ក
គាត់សដើមបីសឆលើយសំនួរ

របសិនសបើគាត់អាចសឆលើយនឹងសំនួរ
អនុញ្ាតិសអាយគាត់សួរសំនួរមួយ
និងបន្សរជើសសរ ើសអនកផ្ល់ចំសលើយ
(សំនួរ-ចសមលើយវ ិលជុំចំនួន ២ដង)
បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី

វុះក្ខត់តូចសរាប់

សាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

សាលយ LCD

ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯកសាររសរាង

មនទីរសពទយ

បញ្ជីកត់រាផ្ផនកជំងឺ

៣០នាទី

(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និ ងវ ិធី

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ
កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

៣០នាទី

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ
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ាត់-សធមញសរាប់
មនទីរសពទយ

បញ្ជីកត់រាផ្ផនក

សាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា

សាលយ LCD

ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

ឯកសាររសរាង

(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ
ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

សធវើបទបគាញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវ ិធី

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

៣០នាទី

មនទីរពិសសាធន៍សរាប់ សាស្រស្កុងក្ខរកត់
ន
រា
មនទីរសពទយ

ាសុីនបញ្
ច ង
ំ

(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ

សាលយ LCD

ននសសចក្ីផ្ណនាំសីព
្ ីក្ខរបំសពញទិនន

កុំ ពយូទ័ រយួរនដ

ន័ យកនុងបញ្ជីកត់រា)

យល់ដឹងពីតួនាទីរបស់ ផ្ចករកដាសសអាយសិក្ខាក្ខមសរសសរ
អនកបណុ្ ុះបណ្ត
្ ល

ឯកសាររសរាង

ឯកសាររសរាង
១៥នាទី

រកដាសទំហ្ំA4

នូវក្ខរចងចំរបស់គាត់ចំសោុះសមសរៀន

ក្ខត់ជា៤ចំផ្ណក

ផ្ដលបានសរៀទំង៤នថៃ និងក្ខរយល់ដឹង

រកដាសផ្ទំងធំ

អំពីតួនាទីរបស់អនកបណុ្ ុះបណ្ត
្ ល

បិ ចហ្វឺត

(ានក់សរសសរផ្តមួយសរាប់មួយ

ក្ខ្រស ៀន

របធានបទ រយៈសពល១០នាទី )

សោត់បិទរកដាស

រួចសិក្ខាក្ខមអាននូវអវីផ្ដលបាន
សរសសរនូវសលើរកដាសសរៀងៗ ួលន
និងអនកសរមបសរមួលជួយ

៣០នាទី

ឯកសាររសរាង

ផ្ចករកដាសសំនួរសរក្ខយវរោបណុ្ ុះ

០៥នាទី

ករមងសំនួរសតស្

វាយតនមលវរោបណុ្ ុះ

ផ្ចករកដាសវាយតនមលវរោបណុ្ ុះ

០៥នាទី

បូកសរុបវរោបណុ្ ុះ

???

៤០នាទី

សរសសរសៅសលើរកដាសផ្ទំងធំ
បនាទប់មកសធវើបទបគាញអំពីតួនាទីរបស់
សតស្សរក្ខយវរោបណុ្ ុះ
បណ្ត
្ ល
បណ្ត
្ ល

អនកបណុ្ ុះបណ្ត
្ លផ្ដលបានសរៀបចំ
បណ្ត
្ លជូនសិក្ខាក្ខម

សរក្ខយវរោ

បណ្ត
្ លជូនសិក្ខាក្ខម

ករមងសំនួរវាយ
តនមលវរោ

បណ្ត
្ ល

ពិធីបិទវរោ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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ករណីសិកា
អតថរបសយជន៍ននក្ខរររប់ររងទិន័នយ

ជាសរៀងរាល់ចុងឆ្នំសាលាស ត្ផ្តងផ្តសរៀបចំក្ខររបជុំបូកសរុបក្ខរគររបស់ររប់មនទីរ

ោក់ពនឋ័សដើមបីសរៀបចំផ្ផនក្ខរឆ្នំបន្។

សៅសល់រយៈសពល០២នថៃសទៀត

កិចចរបជុំបានមកដល់

សលាកសារ ិន របធានមនទីរសុខាភិបាលស ត្បានសអាយសលាករតនៈរបធានមនទីរសពទយស ត្សរៀបចំ
របាយក្ខរណ៍សរាប់ក្ខររបជុំរបចំឆ្នំសៅសាលាស ត្។ សលាកស្សីសុនីាអនកទទួ លបនទុក

របពនឋ័ព័ត៌ានមនទីរសពទយបានចុុះស្សង់ព័ត៌ានាមផ្ផនកនីមួយៗ សដាយ ិត ំចមលងពីសសៀវ សៅ
កត់រាផ្ដលានក្ខរចុុះបញ្ជីមិនបានសពញសលញ។ ឧទហ្រណ៍៖ ចំនួនពិសរគាុះជំងឺសរៅ និង
ចំនួនអនកជំងឺសំរាកសពទយសៅផ្ផនកសរាល ផ្ផនកសមភព ផ្ផនកជំងឺ

កុារ និងផ្ផនកជំងឺទូសៅមិន

បានចាស់លាស់ សភលចបំសពញសៅនថៃ លុះ គាមនចំនួនសរុបសៅរាល់ដំណ្តច់ផ្ ។ រ ីឯចំនួន សរាក
សពទយមិនបានកត់រា
សយជន៍
បញ្ជី។

សដាយសារមន្រន្ីភារសរចើនពួកគាត់រិតថាក្ខរចុុះបញ្ជីទំងសនុះវាគាមនរប-

នឹងរួរសអាយធុញរទន់សទៀតផង បូកផេំនឹងពួកគាត់

គាមនសពលសវលាររប់រគាន់ចុុះ

សដាយសពលសវលា ីលសពកសលាកស្សីសុនិាមិនអាចរបមូលទិន័នយបានររប់គាន់សដើមបីសធវើ

ក្ខរវ ិភារសអាយបានររប់រជុងសរជាយស

ើយ រួចក៏ សំសរចចិ ត្បញ្ូជ នរបាយក្ខរណ៍បនលំ សដើ មបី

កុំ

សអាយសលាករបធានបសនាទស។ ជាលទឋផលមនទីរសុខាភិបាលបានដាក់ផ្ផនក្ខរទំងឆកផ្លវង។

សំណួរពិភាកា

១) សតើក្ខរបំសពញបញ្ជីកត់រាអនកជំងឺពិតជាានក្ខរធុញញរទន់ផ្ដរឬសទ? សហ្តុអី?
វ
២) សតើទិន័នយានអតថរបសយជន៍អីវ លុះ? ានសារសំខាន់យងណ្តផ្ដរចំសោុះអនកសធវើផ្ផនក្ខរ
និងអនកររប់ររងសុ ភាពសាធារណុះ ចូរពនយល់!
៣) សតើរតូវសធវើដូចសម្ចសដើមបីសអាយទិនយ
័ន សពញសលញ ឬររប់រជុងសរជាយទន់សពលសវលា?
៤) សតើសធវើយងណ្តសដើមបីសអាយក្ខរបំសពញទិន័នយបានសុរកិតយ?និងានក្ខរចូលរួមពីមន្រន្ី
សុខាភិបាល?
៥) សតើក្ខរសរបើរបាស់របពនទ័ទិន័នយាមផ្បបសអ

ិចរតូនិកានភាពគយស្សួលយងណ្ត

លុះ?

ក្ខរផ្ណនាំ ផ្បងផ្ចកសិក្ខាក្ខមជា៥រកុមសសមើៗគាន រកុមនិមួយៗពិភាកា១សំណួរ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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៧. ឯកសារឧបសមពន
័ ធ

 គរមូបញ្ជីកត់រាផ្ផែករបពោធនកមម

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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គសចក្តីណណនំសីពីការបំគពញទិនន
ន យ
័ កនងបញ្ជ
ីកត់រា ណផនករប្គោធនកមម
ុ
កំ ណត់ សាោល់៖
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនករបសោធនកមម។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នី មួយៗ។

o

សរាប់ផ្ ថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

រតូវបំ សពញព័ ត៌ានលមអិតសៅបនាទត់ (ជួ រសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនាំខាងសរក្ខមនូ វររប់ករណីទំងអស់៖
ទង់ទី១

សល សរៀង
ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់ ។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ ពផតើមពី ពលខ ១ និ ងពលខ
បនតបន្ទាប់ រហូតដល់ដាច់ ផ្ខ។ ចាប់ ពផតើមពលខពរៀងថម(ី ពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។

ទង់ទី២

ពលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងពលខពី ពលខកូ ដអ្ែកជំ ងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។

ទង់ទី៣
ទង់ទី៤
ទង់ទី៥

ព្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួលន) របស់អនកជំ ងឺ។
ព្មេះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)

សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួលន) របស់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ

សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ០នថៃ រហ្ូតដល់ ២៨នថៃ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសល
ទង់ទី៦

២០។

អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ផ្
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ២៩នថៃ រហ្ូតដល់ ១១ផ្ ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ផ្

ទង់ទី៧

រតូវសរសសរបញ្
ជ ក់ នថៃ ឬផ្ សអាយចាស់។

អាយុ៖ ១-៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ១ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្នំ សរសសរ ៣។

ទង់ទី៨

អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ១៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្នំ សរសសរ ៥។

ទង់ទី៩

អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ១៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ២៤ឆ្នំ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នំ សរសសរ ២០។
ទង់ទី១០

អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ២៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្នំ សរសសរ ៣៥។

ទង់ទី១១

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហ្ូតដល់

៦៤ឆ្នំ។ ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។
ទង់ទី១២

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៦៥ឆ្នំ ស

ើងសៅ។

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។
ទង់ទី១៣

សភទ៖ របុស
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៤

សភទ៖ ស្សី
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្សី។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៥

អាស័យដាឋនបចចុបបនន និ ងសល ទូ រស័ពទ

សរពសរអាស័យដាានបចចុបបនែរបស់អ្ែកជំ ងឺផ្ដលមកទទួ លពសវាមនាីរពពទយ។

រតូវសរពសរភូ មិ ឃុ/ំ សង្កាត់ ស្សុក/រកុង/ខណឌ រាជធានី/ពខតត និ ងពលខទូ រស័ពា។
ទង់ទី១៦

បញ្ូជ នមកពី

សរសសរសឈាមុះទី កផ្នលងផ្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺមក។
ឧទហ្រណ៍៖ មណឌលសុ ភាព
ទង់ទី១៧

សរារវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ ល

ទង់ទី១៨

នថៃផ្ ឆ្នំចប់ សផ្ើមឈឺ

។

សរសសរសរារវ ិនិ ច័ យ
េ ផ្ដលររូសពទយបានកំ ណត់ ។
សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ ផ្ដលអ្ែកជំ ងឺចាប់ ពផតើមឈឺ (មុ នពពលមកមនាីរពពទយពលើកពនេះ)។
ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំ ងឺចូលសរាកពពទយថ្ថៃទី ១០ ផ្ខមករា ឆ្ែ២
ំ ០១៣ បុ ផ្នតចាប់ពផតើម

ទង់ទី១៩

ឈឺពៅថ្ថៃទី ០៥ ផ្ខមករា ឆ្ែ២
ំ ០១៣ រតូវសរពសរ ០៥/០១/២០១៣។
នថៃផ្ ឆ្នំ/សាងចូ ល

សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ/ពាង ផ្ដលអ្ែកជំ ងឺចាប់ ពផតើមចូ លសរាកពពទយ។
ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំ ងឺចូលសរាកពពទយថ្ថៃទី ១០ ផ្ខមករា ឆ្ែ២
ំ ០១៣ ពាង២៣.០០

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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ទង់ទី២០

រតូវសរពសរ ១០/០១/២០១៣ ម ២៣.០០ ។
អមសវជជសាស្រស្

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើររូសពទយសសនើសសុំ សវាអមសវជជ
សាស្រស្។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី២១

ថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ/ពាងពចញ
សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ/ពាង ផ្ដលអ្ែកជំ ងឺបានពចញពី មនាីរពពទយ។
ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំ ងឺពចញពី មនែីរពពទយពៅថ្ថៃទី ១៤ ផ្ខមករា ឆ្ែ២
ំ ០១៣ ពាង១៥.០០

ទង់ទី២២
ទង់ទី២៣

រតូវសរពសរ ១៤/០១/២០១៣ ម ១៥.០០។។
សរារវ ិនិ ច័ យ
េ សចញ

សរសសរសរារវ ិនិ ច័ យ
េ សចញសៅសពលអនកជំ ងឺសចញពី មនទីរសពទយ។
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ អនុ ញ្ាត
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានអនុ ញ្ាតសអាយ
សចញពី មនទីរសពទយ។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៤

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ មិ នអនុ ញ្ាត
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺបានសចញពី មនទីរសពទយ
សដាយគាមនក្ខរអនុ ញ្ាត ឬសសនើសុំសចញពី មនទីរសពទយសដាយករណីសផេងៗ (អនកជំ ងឺរតូវ
បានសសនើសុំសៅពាបាលសៅផទុះ ឬកផ្នលងសផេងសទៀតសដាយសាថនភាពជំ ងឺពុំទន់ បាន
ធូ រស្សាល)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៥

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ បញ្ូជ ន

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានបញ្ូជ នសចញពី

មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលដាឋនសុខាភិ បាលណ្តសផេង (សរសសរសឈាមុះមូ លដាឋនសុខា
ទង់ទី២៦

ភិ បាល/សសវាឯកជនសផេងៗសៅកនុង ទង់សាោល់)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ សាលប់<៤៨

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺសាលប់ សរក្ខម ៤៨ សាង។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី២៧

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ សាលប់ ≥៤៨
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺសាលប់ រតឹ ម ឬសលើស ៤៨
សាង។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៨

មូ លសហ្តុ សាលប់
សរសសរមូ លសហ្តុ សផេងៗ ផ្ដលទក់ ទងសៅនឹ ងក្ខរសាលប់ របស់អនកជំ ងឺ។

ទង់ទី២៩

មរណភាពាា

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើានករណីា្យសាលប់ កំ

ុងសពល

ាននផទសោុះ/សរាលកូ ន និ ង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូ ន (សរសសរមូ លសហ្តុសាលប់ សៅ
ទង់ទី៣០

កនុង ទង់សាោល់)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
សាថនភាពអនកជំ ងឺសពលសចញ

សរសសរសល កូ ដសរាប់ សាថនភាពសចញរបស់អនកជំ ងឺផ្ដលបានសចញពី មនទីរសពទយសទុះ
បី កុងករណ
ន
ី អនុ ញ្ាត មិ នអនុ ញ្ាត បញ្ូជ ន ឬសាលប់ ។

(១) ជាសុះសសបើយ (២) ធូ រស្សាល (៣) មិ នានក្ខរធូ រស្សាល (៤) រ ិតផ្តធៃន់ធៃរ និ ង (៥)

អស់សងឃឹម + សាថនភាពពិ ក្ខរសដាយសារផលវ ិបាកននជំ ងឺ ឬសរគាុះថានក់ សផេងៗ យកផ្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះបុ សណ្តណុះ (A1=ពិ ក្ខរក្ខយសមបទ, A2=ពិ ក្ខរសតិ បញ្ា,
A3=ពិ ក្ខរផលូវចិ ត,្ A4=ពិ ក្ខរសផេងៗ)។

ឧទហ្រណ៍៖ ជាសុះសសបើយ និ ងពិ ក្ខរក្ខយសមបទ = ១A1

សាោល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវ ិនិច័យ
េ របសភទ និងករមិត
ពិក្ខរភាព របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ផ្ វ ិចេិក្ខ ឆ្នំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធ នន
មរោុសទសន៍ផ្ណនាំសរាប់ក្ខរបណុ ្ ុះបណ្ត
្ លស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់ បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក របព័នធ
ព័ត៌ាន សុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផេពវផាយននសរហ្ទំព័រ

ទង់ទី៣១

www.hiscambodia.org។

ចំ នួននថៃសរាកសពទយ

សរសសរចំ នួននថៃពិតរបាកដផ្ដលអនកជំ ងឺបានសរាកសពទយ។
ឧទហ្រណ៍៖ ចូ លសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហ្ើយសចញពី មនទីរសពទយ
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូ សចនុះចំ នួននថៃសរាកសពទយរឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក នថៃចូល
បូ កនិ ង ១) រតូវសរសសរសល

០៦។

និ យមន័ យសរាកសពទយ៖ រឺ អនកជំ ងឺផ្ដលររូសពទយបានអនុ ញ្ាតសអាយសរាកសពទយ
សៅសាល/អគារ សដាយមិ នរិ តពី សពលសវលា។
ទង់ទី៣២

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
1. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសដាយ ួនឯង។
ល

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយរំ សរាងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយរំ សរាងធានារាប់ រងសហ្រមន៍ ។
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ គាត់ ានប័ ណណសុ ភាព។
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកផ្លង។

ចំ ណ្តំ៖ រាល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសល កូ ដផ្ដល
ស្សង់ សចញពី ប័ណណសនាុះកនុង ទង់សាោល់។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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ទង់ទី៣៣

សាោល់
សរសសរចំ នុចសាោល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ ទក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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 គរមូបញ្ជីកត់រាផ្ផែកសលយគារសរាប់មនាីរពពទយ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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គសចក្តីណណនំសីពីការបំគពញទិនន
ន យ
័ កនងបញ្ជ
ីកត់រាណផនកសលយោរ
ុ

o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកសលយគារ។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នី មួយៗ។

o

សរាប់ផ្ ថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

រតូវបំ សពញព័ ត៌ានលមអិតសៅបនាទត់ (ជួ រសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនាំខាងសរក្ខមនូ វររប់ករណីទំងអស់៖
ទង់ទី១

សល សរៀង
ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់ ។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ ពផតើមពី ពលខ ១និ ងពលខ
បនតបន្ទាប់ រហូតដល់ដាច់ ផ្ខ។ ចាប់ ពផតើមពលខពរៀងថម(ី ពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។

ទង់ទី២

ពលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងពលខពី ពលខកូ ដអ្ែកជំ ងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។

ទង់ទី៣
ទង់ទី៤
ទង់ទី៥

ព្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួលន) របស់អនកជំ ងឺ។
ព្មេះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)

សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួលន) របស់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ

សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ០នថៃ រហ្ូតដល់ ២៨នថៃ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសល
ទង់ទី៦

២០។

អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ផ្
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ២៩នថៃ រហ្ូតដល់ ១១ផ្ ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ផ្

ទង់ទី៧

រតូវសរសសរបញ្
ជ ក់ នថៃ ឬផ្ សអាយចាស់។

អាយុ៖ ១-៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ១ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្នំ សរសសរ ៣។

ទង់ទី៨

អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ១៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្នំ សរសសរ ៥។

ទង់ទី៩

អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ១៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ២៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នំ សរសសរ ២០។

ទង់ទី១០

អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ២៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្នំ សរសសរ ៣៥។
ទង់ទី១១

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៦៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។

ទង់ទី១២

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៦៥ឆ្នំ ស

ើងសៅ។

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។
ទង់ទី១៣

សភទ៖ របុស
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៤

សភទ៖ ស្សី
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្សី។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៥

ពរាគវ ិនិ ច័ យ
ឆ
សរពសរពរាគវ ិនិ ច័ យ
ឆ ផ្ដលបានពធវើការវេះកាត់ ។

ទង់ទី១៦

នថៃផ្ ឆ្នំ/សាងចប់ សផ្ើមវុះក្ខត់
សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ/ពាងចាប់ ពផតើមពធវើការវេះកាត់ អ្ែកជំ ង។
ឺ

ទង់ទី១៧

ឧទាហរណ៍៖ ០៦/០១/២០១៣ ម ០៨.៣០។
វ ិធី សាស្រស្វុះក្ខត់ (Indication)

សរសសរវ ិធី សាស្រស្វុះក្ខត់ ផ្ដលររូសពទយវុះក្ខត់ បានកំ ណត់ សរាប់ ក្ខរវុះក្ខត់ ដូចជា៖
Appendectomy ជាសដើ ម។

ទង់ទី១៨

សកមមភាពវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកកាល និ ង ក (ENT)
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ផ្ផនកកាល
និ ងក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៩

សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសផេងៗននកាល
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសផេងៗនន
កាល។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២០

សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសរនសរបសាទ
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ផ្ផនកសរនស
របសាទ។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២១

សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនករទូង

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ផ្ផនករទូង។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី២២

សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសោុះ
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ផ្ផនកសោុះ។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៣

សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកតំ រងទឹ កមូ រត
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកតំ រង
ទឹ កមូ រត។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៤

សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសមភព
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ផ្ផនកសមភព។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៥

សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសរារស្រស្ី
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសរារស្រស្។
ី
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៦

សកមមវុះក្ខត់៖ ឆអឹងកង
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ឆឹ ង
អ កង។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៧

សកមមវុះក្ខត់៖ ឆអឹងអវៈយវៈ
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ឆឹ ង
អ អវៈយវៈ។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៨

សកមមវុះក្ខត់៖ ពកក
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ពកក។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៩

សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្របងចក់ ផ្ភនក
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះផ្របងចក់ ផ្ភនក។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី៣០

សកមមវុះក្ខត់៖ ជំ ងឺសុះទ រនធទឹកផ្ភនក
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ជំងឺសុះទ រនធ
ទឹ កផ្ភនក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី៣១

សកមមវុះក្ខត់៖ បាយផ្ភនកដាក់ ផ្កវសិបបនិ មិត្
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់បាយផ្ភនក

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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ដាក់ ផ្កវសិបបនិ មិត្។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី៣២

សកមមវុះក្ខត់៖ បាយផ្ភនកមិ នដាក់ ផ្កវសិបបនិ មិត្
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ បាយផ្ភនក
មិ នដាក់ផ្កវសិបបនិ មិត្។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី៣៣

សកមមវុះក្ខត់៖ បកកនទុយផ្ថលន

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ បកកនទុយ
ផ្ថលន។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី៣៤

សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសផេងៗននផ្ភនក
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសផេងៗ
ននផ្ភនក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី៣៥

វុះចងបំ ពងសមជី វ ិតបុ រស

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ចងបំ ពង់
សមជី វ ិតបុ រស។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី៣៦

វុះចងនដសបូន

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះចងនដសបូន។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី៣៧

វុះក្ខត់ សផេងៗ
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ផ្ផនកសផេងៗ
(សរៅពីសកមមភាពទំងឡាយផ្ដលមិ នានកនុង ទង់ទ១
ី ៨ ដល់៣៦)។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី៣៨

កមមវ ិធី៖ វុះក្ខត់ ាមក្ខលវ ិភារ
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ ក្ខរវុះក្ខត់ រតូវសធវើសៅាមក្ខល
វ ិភារផ្ដលបានកំ ណត់ទុក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី៣៩

កមមវ ិធី៖ វុះក្ខត់ បនាទន់

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ ជាក្ខរវុះក្ខត់ បនាទន់ ផ្ដលមិ នបាន
សរគាងទុ ក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី៤០

សាលប់ (នថៃ ផ្

សាង)

សរសសរនថៃផ្ និ ងសពលសវលាអនកជំ ងឺសាលប់ ។ ឧទហ្រណ៍៖ នថៃទ១
ី ០ ផ្ មករា
ទង់ទី៤១

សាង១៤.៣០ នាទី សរសសរ ១០/០១ ម ១៤.៣០។
សាាល់

សរសសរចំនុចសាោល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ ទក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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 គរមូបញ្ជីកត់រាផ្ផែកវេះកាត់សរាប់មនាីរពពទយ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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គសចក្តីណណនំសីពីការបំគពញទិនន
ន យ
័ កនងបញ្ជ
ីកត់រាណផនកវះកាត់
ុ
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកវុះក្ខត់ ។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នី មួយៗ។

o

សរាប់ផ្ ថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

រតូវបំ សពញព័ ត៌ានលមអិតសៅបនាទត់ (ជួ រសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនាំខាងសរក្ខមនូ វររប់ករណីទំងអស់៖
ទង់ទី១

សល សរៀង
ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ ពផតើមពី ពលខ១ និ ងពលខ
បនតបន្ទាប់ រហូតដល់ដាច់ ផ្ខ។ ចាប់ ពផតើមពលខពរៀងថម(ី ពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។

ទង់ទី២

ពលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងពលខពី ពលខកូ ដអ្ែកជំ ងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។

ទង់ទី៣
ទង់ទី៤
ទង់ទី៥

ព្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួលន) របស់អនកជំ ងឺ។
ព្មេះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)

សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួលន) របស់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ

សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ០នថៃ រហ្ូតដល់ ២៨នថៃ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសល
ទង់ទី៦

២០។

អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ផ្
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ២៩នថៃ រហ្ូតដល់ ១១ផ្ ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ផ្

ទង់ទី៧

រតូវសរសសរបញ្
ជ ក់ នថៃ ឬផ្ សអាយចាស់។

អាយុ៖ ១-៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ១ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្នំ សរសសរ ៣។

ទង់ទី៨

អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ១៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្នំ សរសសរ ៥។

ទង់ទី៩

អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ១៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ២៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នំ សរសសរ ២០។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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ទង់ទី១០

អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ២៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្នំ សរសសរ ៣៥។

ទង់ទី១១

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហ្ូតដល់

៦៤ឆ្នំ។ ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។
ទង់ទី១២

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៦៥ឆ្នំ ស

ើងសៅ។

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។
ទង់ទី១៣

សភទ៖ របុស
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៤

សភទ៖ ស្សី
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្សី។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៥

អាស័យដាឋនបចចុបបនន និ ងសល ទូ រស័ពទ

សរពសរអាស័យដាានបចចុបបនែរបស់អ្ែកជំ ងឺផ្ដលមកទទួ លពសវាមនាីរពពទយ។

រតូវសរពសរភូ មិ ឃុ/ំ សង្កាត់ ស្សុក/រកុង/ខណឌ រាជធានី/ពខតត និ ងពលខទូ រស័ពា។
ទង់ទី១៦

បញ្ូជ នមកពី

សរសសរសឈាមុះទី កផ្នលងផ្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺមក។
ឧទហ្រណ៍៖ មណឌលសុ ភាព
ទង់ទី១៧

។

នថៃផ្ ឆ្នំ/សាងចូ ល
សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ/ពាង ផ្ដលអ្ែកជំ ងឺចាប់ ពផតើមចូ លសរាកពពទយ។
ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំ ងឺចូលសរាកពពទយថ្ថៃទី ១០ ផ្ខមករា ឆ្ែ២
ំ ០១៣ ពាង២៣.០០

ទង់ទី១៨
ទង់ទី១៩

រតូវសរពសរ ១០/០១/២០១៣ ម ២៣.០០ ។
សរារវ ិនិ ច័ យ
េ ចូ ល

សរសសរសរារវ ិនិ ច័ យ
េ ផ្ដលររូសពទយបានកំ ណត់ ។
នថៃផ្ ឆ្នំវុះក្ខត់
សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ ផ្ដលបានពធវើការវេះកាត់ អ្ែកជំ ង។
ឺ

ទង់ទី២០

ឧទាហរណ៍៖ ០៦/០១/២០១៣។
ថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ/ពាងពចញ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ/ពាង ផ្ដលអ្ែកជំ ងឺបានពចញពី មនាីរពពទយ។
ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំ ងឺពចញពី មនាីរពពទយពៅថ្ថៃទី ១៤ ផ្ខមករា ឆ្ែ២
ំ ០១៣ ពាង១៥.០០
ទង់ទី២១
ទង់ទី២២

រតូវសរពសរ ១៤/០១/២០១៣ ម ១៥.០០។
សរារវ ិនិ ច័ យ
េ សចញ

សរសសរសរារវ ិនិ ច័ យ
េ សចញ សៅសពលអនកជំ ងឺសចញពី មនទីរសពទយ។
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ អនុ ញ្ាត
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានអនុញ្ាតសអាយ
សចញពីមនទីរសពទយ។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៣

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ មិ នអនុ ញ្ាត
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺបានសចញពី មនទីរសពទយ
សដាយគាមនក្ខរអនុ ញ្ាត ឬសសនើសុំសចញពី មនទីរសពទយសដាយករណីសផេងៗ (អនកជំ ងឺរតូវ
បានសសនើសុំសៅពាបាលសៅផទុះ ឬកផ្នលងសផេងសទៀតសដាយសាថនភាពជំ ងឺពុំទន់ បាន
ធូ រស្សាល)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៤

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ បញ្ូជ ន

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺរតូវបានបញ្ូជ សចញពី

មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលដាឋនសុខាភិ បាលណ្តសផេង (សរសសរសឈាមុះមូ លដាឋនសុខា
ទង់ទី២៥

ភិ បាល/សសវាឯកជនសផេងៗសៅកនុង ទង់សាោល់)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ សាលប់<៤៨

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺសាលប់ សរក្ខម ៤៨ សាង។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី២៦

ទរមង់ ននអនកជំ ងឺសចញ៖ សាលប់ ≥៤៨
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំ ងឺសាលប់ រតឹ ម ឬសលើស
៤៨សាង។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៧

មូ លសហ្តុ សាលប់
សរសសរមូ លសហ្តុ សផេងៗ ផ្ដលទក់ ទងសៅនឹ ងក្ខរសាលប់ របស់អនកជំ ងឺ។

ទង់ទី២៨

មរណភាពាា
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើានករណីា្យសាលប់ កំ

ុងសពល

ាននផទសោុះ/សរាលកូ ន និ ង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូ ន (សរសសរមូ លសហ្តុសាលប់ សៅ
ទង់ទី២៩

កនុង ទង់សាោល់)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
សាថនភាពអនកជំ ងឺសពលសចញ

សរសសរសល កូ ដសរាប់ សាថនភាពសចញរបស់អនកជំ ងឺផ្ដលបានសចញពី មនទីរសពទយសទុះ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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បី កុងករណ
ន
ី អនុ ញ្ាត មិ នអនុ ញ្ាត បញ្ូជ ន ឬសាលប់ ។

(១) ជាសុះសសបើយ (២) ធូ រស្សាល (៣) មិ នានក្ខរធូ រស្សាល (៤) រ ិតផ្តធៃន់ធៃរ និ ង (៥)

អស់សងឃឹម + សាថនភាពពិ ក្ខរសដាយសារផលវ ិបាកននជំ ងឺ ឬសរគាុះថានក់ សផេងៗ យកផ្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះបុ សណ្តណុះ (A1=ពិ ក្ខរក្ខយសមបទ, A2=ពិ ក្ខរសតិ បញ្ា,
A3=ពិ ក្ខរផលូវចិ ត,្ A4=ពិ ក្ខរសផេងៗ)។

ឧទហ្រណ៍៖ ជាសុះសសបើយ និ ងពិ ក្ខរក្ខយសមបទ = ១A1

សាោល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវ ិនិច័យ
េ របសភទ និងករមិត
ពិក្ខរភាព របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ផ្ វ ិចេិក្ខ ឆ្នំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធ នន
មរោុសទសន៍ផ្ណនាំសរាប់ក្ខរបណុ ្ ុះបណ្ត
្ លស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់ បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក របព័នធ
ព័ត៌ានសុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផេពវផាយននសរហ្ទំព័រ

ទង់ទី៣០

www.hiscambodia.org។

ចំ នួននថៃសរាកសពទយ

សរសសរចំ នួននថៃពិតរបាកដផ្ដលអនកជំ ងឺបានសរាកសពទយ។
ឧទហ្រណ៍៖ ចូ លសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហ្ើយសចញពី មនទីរសពទយ
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូ សចនុះចំ នួននថៃសរាកសពទយរឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក នថៃចូល
បូ កនិ ង ១) រតូវសរសសរសល

០៦។

និ យមន័ យសរាកសពទយ៖ រឺ អនកជំ ងឺផ្ដលររូសពទយបានអនុ ញ្ាតសអាយសរាកសពទយ
សៅសាល/អគារ សដាយមិ នរិ តពី សពលសវលា។
ទង់ទី៣១

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
1. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសដាយ ួនឯង។
ល

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយរំ សរាងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយរំ សរាងធានារាប់ រងសហ្រមន៍ ។
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ គាត់ ានប័ ណណសុ ភាព។
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកផ្លង។

ចំ ណ្តំ៖ រាល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសល កូ ដផ្ដល
ទង់ទី៣២

ស្សង់ សចញពី ប័ណណសនាុះកនុង ទង់សាោល់។
សាោល់

សរសសរចំ នុចសាោល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ ទក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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 គរមូបញ្ជីកត់រាផ្ផែកវេះកាត់តូចសរាប់មនាីរពពទយ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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គសចក្តីណណនំសីពីការបំគពញទិនន
ន យ
័ កនងបញ្ជ
ីកត់រាណផនកវះកាត់ត ៉ូច
ុ
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកវុះក្ខត់ តូច។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នី មួយៗ។

o

សរាប់ផ្ ថមី ក្ខលបរ ិសចេទរតូវសរសសរសៅចំ កណ្ត
្ លទំ ព័រថមីននសសៀវសៅកត់ រា។

រតូវបំ សពញព័ ត៌ានលមអិតសៅបនាទត់ (ជួ រសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនាំខាងសរក្ខមនូ វររប់ករណីទំងអស់៖
ទង់ទី១

សល សរៀង
ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់ ។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ ពផតើមពី ពលខ ១និ ងពលខ
បនតបន្ទាប់ រហូតដល់ដាច់ ផ្ខ។ ចាប់ ពផតើមពលខពរៀងថម(ី ពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។

ទង់ទី២

ពលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងពលខពី ពលខកូ ដអ្ែកជំ ងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។

ទង់ទី៣
ទង់ទី៤
ទង់ទី៥

ព្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួន)
ល របស់អនកជំ ងឺ។
ព្មេះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)

សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួលន) របស់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ

សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ០នថៃ រហ្ូតដល់ ២៨នថៃ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសល
ទង់ទី៦

២០។

អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ផ្
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ២៩នថៃ រហ្ូតដល់ ១១ផ្ ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ផ្

ទង់ទី៧

រតូវសរសសរបញ្
ជ ក់ នថៃ ឬផ្ សអាយចាស់។

អាយុ៖ ១-៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ១ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្នំ សរសសរ ៣។

ទង់ទី៨

អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ១៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្នំ សរសសរ ៥។

ទង់ទី៩

អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ១៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ២៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នំ សរសសរ ២០។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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ទង់ទី១០

អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ២៥ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៤៩ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្នំ សរសសរ ៣៥។

ទង់ទី១១

អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៥០ឆ្នំ រហ្ូតដល់ ៦៤ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នំ សរសសរ ៥៥។

ទង់ទី១២

អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ៦៥ឆ្នំ ស

ើងសៅ។

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នំ សរសសរ ៦៦។
ទង់ទី១៣

សភទ៖ របុស
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៤

សភទ៖ ស្សី
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្សី។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៥

អាស័យដាឋនបចចុបបនន និ ងសល ទូ រស័ពទ

សរពសរអាស័យដាានបចចុបបនែរបស់អ្ែកជំ ងឺផ្ដលមកទទួ លពសវាមនាីរពពទយ។

រតូវសរពសរភូ មិ ឃុ/ំ សង្កាត់ ស្សុក/រកុង/ខណឌ រាជធានី/ពខតត និ ងពលខទូ រស័ពា។
ទង់ទី១៦

សរារសញ្ា
សរសសរសរារសញ្ាសផេងៗ ផ្ដលអនកជំ ងឺបានសរៀបរាប់ របាប់ ។

ទង់ទី១៧

អមសវជជសាស្រស្
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើររូសពទយសសនើសសុំ សវាអមសវជជ
សាស្រស្។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៨

សរារវ ិនិ ច័ យ
េ

ទង់ទី១៩

ក្ខរពាបាល

សរសសរសរារវ ិនិ ច័ យ
េ របស់អនកជំ ងឺផ្ដលកំ ណត់ សដាយររូសពទយ។ ឧទហ្រណ៍៖ វុះបូ ស។
សរសសរាមសវជជបញ្
ជ របស់ររូសពទយផ្ដលបានផ្ល់សអាយអនកជំ ងឺ។
ឧទហ្រណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3

ទង់ទី២០

បញ្ូជ នសៅ (សៅសរៅ/សរាកសពទយ)

សរសសរសឈាមុះទី កផ្នលងផ្ដលបានបញ្ូជ នអនកជំ ងឺសៅទំងកនុងមនទីរសពទយ និ ងបញ្ូជ នសៅ
ក្ខន់ មនទីរសពទយ ឬសសវាឯកជនសផេងៗ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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ទង់ទី២១

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
1. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសដាយ ួនឯង។
ល

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយរំ សរាងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយរំ សរាងធានារាប់ រងសហ្រមន៍ ។
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ គាត់ ានប័ ណណសុ ភាព។
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកផ្លង។

ចំ ណ្តំ៖ រាល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសល កូ ដផ្ដល
ទង់ទី២២

ស្សង់ សចញពី ប័ណណសនាុះកនុង ទង់សាោល់។
សាោល់

រតូវសរសសរចំនុចសាោល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ ទក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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 គរមូបញ្ជីកត់រាផ្ផែកជំងឺាត់-ពធមញសរាប់មនាីរពពទយ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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គសចក្តីណណនំសីពីការបំគពញទិនន
ន យ
័ កនងបញ្ជ
ីកត់រាណផនកជំងឺម្ភត់-គធមញ
ុ
o

បញ្ជីកត់ រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកជំ ងឺាត់-សធមញទំងផ្ផនកពិ និតយពិ សរគាុះសរៅ និ ងសរាកសពទយ។

o

បិ ទបញ្ជីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នី មួយៗ។

រតូវបំ សពញព័ ត៌ានលមអិតសៅបនាទត់ (ជួ រសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនាំខាងសរក្ខមនូ វររប់ករណីទំងអស់៖
ទង់ទី១

សល សរៀង
ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ ពផតើមពី ពលខ ១និ ងពលខ
បនតបន្ទាប់ រហូតដល់ដាច់ ផ្ខ។ ចាប់ ពផតើមពលខពរៀងថម(ី ពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។

ទង់ទី២

ពលខកូ ដអនកជំ ងឺ
រតូវចមលងពលខពី ពលខកូ ដអ្ែកជំ ងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។

ទង់ទី៣
ទង់ទី៤
ទង់ទី៥

ព្មេះអនកជំ ងឺ
សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួលន) របស់អនកជំ ងឺ។
ព្មេះអាណ្តពាបាល (សរាប់ កុារ)

សរសសរសឈាមុះសពញ (នាមរតកូ ល និ ងនាម ួលន) របស់អាណ្តពាបាលកុ ារ។
អាយុ៖ <១៥ ឆ្នំ

សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុសរក្ខម ១៥ឆ្នំ។
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ 5 ឆ្នំ សរសសរ 5។
ទង់ទី៦

អាយុ៖ ≥១៥ ឆ្នំ
សរសសរអាយុជាក់ ផ្ស្ង របសិនសបើ អនកជំ ងឺានអាយុចប់ ពី ១៥ឆ្នំ ស

ើងសៅ។

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ១៥ឆ្នំ សរសសរ ១៥។
ទង់ទី៧

សភទ៖ របុស
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទរបុស។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី៨

សភទ៖ ស្សី
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសភទស្សី។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី៩

អាស័យដាឋនបចចុបបនន និ ងសល ទូ រស័ពទ

សរពសរអាស័យដាានបចចុបបនែរបស់អ្ែកជំ ងឺផ្ដលមកទទួ លពសវាមនាីរពពទយ។

រតូវសរពសរភូ មិ ឃុ/ំ សង្កាត់ ស្សុក/រកុង/ខណឌ រាជធានី/ពខតត និ ងពលខទូ រស័ពា។
ទង់ទី១០

នថៃផ្ ឆ្នំ/សាងចូ ល

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤
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សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ/ពាង ផ្ដលអ្ែកជំ ងឺមកពិ និតយពិ ពរគាេះ ឬចូ លសរាកពពទយ។
ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំ ងឺមកពិ និតយពិ ពរគាេះ ឬចូ លសរាកពពទយថ្ថៃទី ១០ ផ្ខមករា
ទង់ទី១១
ទង់ទី១២

ឆ្ែំ២០១៣ ពាង២៣.០០ រតូវសរពសរ ១០/០១/២០១៣ ម ២៣.០០ ។
សរារវ ិនិ ច័ យ
េ

សរសសរសរារវ ិនិ ច័ យ
េ ផ្ដលររូសពទយបានកំ ណត់ ។
ពិ ពរគាេះ និ ងពអាយថ្ែំ
សរសសរក្ខរពិ សរគាុះសយបល់សផេងៗ និ ងសវជជបញ្
ជ របស់ររូសពទយផ្ដលបានផ្ល់សអាយ
អនកជំ ងឺ។
ឧទហ្រណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3

ទង់ទី១៣

វុះក្ខត់ ៖ ចងថាោម
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ចងថាោម។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៤

វុះក្ខត់ ៖ វុះបូ ស
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះបូ ស។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៥

វុះក្ខត់ ៖ សផេងៗ
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ ផ្ផនកសធមញ
សផេងៗសទៀតផ្ដលពុំ ានសរៀបរាប់ ខាងសលើ។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៦

ដកសធមញ៖ សធមញនរព
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺដកសធមញនរព។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៧

ដកសធមញ៖ សធមញស្សុក
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺដកសធមញស្សុក។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៨

បុះសធមញ៖ GIC
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរបុះសធមញ GIC។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី១៩

បុះសធមញ៖ Amal
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរបុះសធមញ Amal។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ទង់ទី២០

បុះសធមញ៖ Comp
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរបុះសធមញ Comp។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២១

បុះសធមញ៖ សផេងៗ
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរបុះសធមញសដាយ
ថានំបិតបុះសផេងៗសទៀត។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២២

ថតសធមញ X-ray
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរថតសធមញ។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៣

ពាបាលរនធឬស (RTC)
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរពាបាលរនធឬស។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៤

សក្ខសកំ សបារ (Scaling)
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរសក្ខសកំ សបារ។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៥

បិ តក្ខរោរ (Sealant)
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសធវើក្ខរបិ តក្ខរោរSealant។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៦

សរបើ ភុយអរ
ល
(F varnish or gel)

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺសរបើ ភុយអរ។
ល
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...
ទង់ទី២៧

ដាក់ សធមញ (Prosthetic)៖ ដាក់ ជាប់
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺដាក់ សធមញអចិ នន្រន្យ៍។
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៨

ដាក់ សធមញ (Prosthetic)៖ ដាក់ សដាុះ
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើ អនកជំ ងឺដាក់ សធមញផ្ដលអាច
សដាុះបាន។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣...

ទង់ទី២៩

របសភទននក្ខរបង់ នថលសសវា
1. សរសសរ P: សរាប់ ក្ខរបង់ លុយសដាយ ួនឯង។
ល

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយរំ សរាងមូ លនិ ធិសមធម៌ ។
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ ក្ខរបង់ សដាយរំ សរាងធានារាប់ រងសហ្រមន៍ ។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើ គាត់ ានប័ ណណសុ ភាព។
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ ករណីសលើកផ្លង។

ចំ ណ្តំ៖ រាល់ក្ខររបង់ នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសល កូ ដផ្ដល
ទង់ទី៣០

ស្សង់ សចញពី ប័ណណសនាុះកនុង ទង់សាោល់។

នថៃផ្ ឆ្នំ/សាងសចញ(បំ សពញផ្តចំ សោុះអនកជំ ងឺសរាកសពទយ)
សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែំ/ពាង ផ្ដលអ្ែកជំ ងឺពចញពី មនាីរពពទយ។
ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំ ងឺពចញពី មនាីរពពទយថ្ថៃទី ១២ ផ្ខមករា ឆ្ែ២
ំ ០១៣ ពាង១០.០០

ទង់ទី៣១

រតូវសរពសរ ១០/០១/២០១៣ ម ១០.០០ ។
សាោល់

សរសសរចំ នុចសាោល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ ទក់ ទងសៅនឹ ងអនកជំ ង។
ឺ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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 គរមូបញ្ជីកត់រាផ្ផែកមនាីរពិពោធន៍សរាប់មនាីរពពទយ
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 សតស្សរក្ខយវរោបណុ្ ុះបណ្ត
្ ល

ក្ខរសរបើរបាស់បញ្ជីកត់រារបព័នព
ធ ័ត៌ានសុខាភិបាល
សូមរូសរងវង់នូវចសមលើយមួយផ្ដលរតឹមរតូវ៖
1. សៅកូសឡានសល សរៀងរតូវ៖

ក. សរសសរសល សរៀងពីសល ១ រហ្ូតដល់ដំណ្តច់ផ្
. សរសសរសល សរៀងពីសល ១ រហ្ូតដល់ដំណ្តច់ឆ្នំ
រ. ចប់សផ្ើមសល សរៀងបន្ពីផ្ ចស់ រហ្ូតដល់ដំណ្តច់ឆ្នំ
2. សធវើក្ខរបិទបញ្ជីសៅសរៀងរាល់នថៃទី៖
ក. សៅសរៀងរាល់នថៃទី២៥ ននផ្
. សៅសរៀងរាល់នថៃទី២៦ ននផ្

(សលើកផ្លងផ្តផ្ ធនូ)

រ. សៅសរៀងរាល់នថៃននចុងផ្ នីមួយៗ
3. បញ្ជីកត់រារួម រតូវសរបើសៅ៖

ក. សាលទទួលជំងឺដំបូង/សសន្រគោុះបឋម
. សាលជំងឺទឹកសនាមផ្ផអម
រ. សាលសរាកសពទយផ្ផនកជំងឺទូសៅ
4. សៅកនុងកូ សឡានអាយុរបស់អនកជំ ងឺរតូវ៖

ក. រូសសញ្ាធិកកនុងកូសឡានផ្ដលរតូវអាយុរបស់អនកជំ ងឺ

. សរសសរអាយុពិតរបាកដរបស់អនកជំ ងឺសៅកនុងកូ សឡានរកុមអាយុផ្ដលរតូវនឹ ងអនកជំងឺ

រ. សរសសរអាយុពិតរបាកដរបស់អនកជំងឺ

5. ទិននន័យស្រស្ីសរាលកូន រឺ រតូវកត់ រាសៅកនុង៖

ក. បញ្ជីកត់ រាក្ខរសរាលកូ នសៅកនុងបនទប់សរាល
. បញ្ជីកត់រាផ្ផនកសមភព

រ. ក និង
6. សដើមបីស្សង់ទិននន័យ និងសធវើរបាយក្ខរណ៍របចំផ្ សតើមូលដាឋនសុខាភិបាល
រតូវសរបើរបាស់ ទរមង់ណ្ត លុះ?

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
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ក. បញ្ជីកត់រា
. បញ្ជីសរមង់ទិននន័យរបចំនថៃ
រ. ចសមលើយរតឹមរតូវ ក

និងរ

7. ដូចសម្ចផ្ដលសៅថាមរណភាពាា?
ក. ស្រស្ីសាលប់
. ស្រស្ីសាលប់កុងអំ
ន

ុងសពលាននផទសោុះតិ ចជាង២៧សបា្ហ្៍/កនុងសពល៤២នថៃសរក្ខយ

សរាល ឬរលូត/រ ំលូត

រ. ស្រស្ីសាលប់សពលសរាលកូន
ឃ. ចសមលើយរតឹមរតូវ

និង រ

8. ដូសម្ចផ្ដលសៅថា ករណីថមី ននរបព័នធព័ត៌ានសុខាភិបាល?

ក. ររប់បុរោលមកពិសរគាុះសលើកទី១ សដាយសារបញ្
ា សុ ភាព១
. ររប់បុរោលមកពិសរគាុះបនាទប់ពីសលើកទី១ សៅកនុងរូបភាពននជំងឺមួយ សដាយបញ្
ា
សុ ភាពផ្តមួយដូចករណីទី១

រ. ចសមលើយទំងពីរខាងសលើ
9. សដើមបីរកចំនួននថៃសរាកសពទយ៖
ក. រាប់ចំនួនយប់ផ្ដលអនកជំងឺបានសរាក
. រាប់ចំនួននថៃ
រ. យកនថៃសចញ ដកនថៃចូលបូកនឹង១
10. ស្រស្ីានក់បាននាំកូនមកចក់បគារសៅអាយុ៣០នថៃ ស្សបសពលជាមួយគានសនុះគាត់ក៏បាន
ពិនិតយសុ ភាពរបស់គាត់។ គាត់បានរបាប់ររូសពទយថា
គាត់មិនទន់បាត់ធាលក់ឈាមសនាុះសទ បុផ្ន្គាត់ានក្ខរឈឺចប់សៅរតង់សោុះ។

សតើស្រស្ី និងកុាររតូវកត់ចូលកនុងបញ្ជ ីកត់រាអីវ?

ក. បញ្ជីកត់រាក្ខរចក់ថានំបគារ និងបញ្ជីកត់រាផ្ផនកសរាលកូន
. បញ្ជីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាល និងបញ្ជីកត់រាក្ខរចក់ថានំបគារ
រ. បញ្ជីកត់រាផ្ផនកសរារស្រស្ី និងបញ្ជីកត់រាក្ខរចក់ថានំបគារ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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ចសមលើយសរាប់សតស្សរក្ខយវរោបណុ្ ុះបណ្ត
្ ល
សំនួរទី១ ចសមលើយ ក
សំនួរទី២ ចសមលើយ រ
សំនួរទី ៣ ចសមលើយ ក
សំនួរទី៤ ចសមលើយ
សំនួរទី៥ ចសមលើយ រ
សំនួរទី៦ ចសមលើយ
សំនួរទី ៧ ចសមលើយ ឃ
សំនួរទី៨ ចសមលើយ ក
សំនួរទី៩ ចសមលើយ រ
សំនួរទី១០ ចសមលើយ

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល-មូឌុល៤

253

 សំនួរវាយតនមលវរោបណុ្ ុះបណ្ត
្ ល
ល.រ

សូមពឆលើយសំណួរខាងពរកាមពដាយធិក () ឬ ផ្ខវង (X)
កែុងរបអ្ប់ ខាងោតពំ ៅពរកាមរូបភាព  /  / 

១

យល់ចាស់ពីមូ ឌុលផ្ដលសទើ បនឹ ងបានសរៀន

២

ក្ខរសរមសរមួល/ពនយល់របស់ររូ

៣

វ ិធី សាស្រស្បសរងៀន

៤

សាភរៈ/ឯកសារ/សមសរៀនសរាប់ ក្ខរបណុ្ ុះបណ្ត
្ ល

៥
៦
៧
៨







សពលសវលាររប់ រគាន់ សរាប់ ក្ខរពិ ភាកា

ផលរបសយជន៍ ននវរោបណុ្ ុះបណ្ត
្ លចំ សោុះក្ខរគររបចំនថៃ
បនទប់/បរ ិយក្ខសកនុងសពលបណុ្ ុះបណ្ត
្ ល
ក្ខរសរៀបចំ អាហារសរមន់

សូមបំពពញនូវគំនិត ឬ/ពោបល់របស់អ្ែកពៅកែុងរបអ្ប់ខាងពរកាម។

សសៀវសៅបណុ្ ុះបណ្ត
្ លសរាប់ររូបសគោល -មូឌុល៤
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របាយការណ៍សកមមភាពររចាំខែ HC1
មណឌលសុែភាព.................

ស្សុកររត្តិរត្តិ...............................

ខែត្ត.............................................. ចរ់ ពីថ្ងៃទី 01 ដល់ថ្ងៃទីចុងខរកាយថ្ៃខែ............ឆ្នាំ……

ផ្ផែកពិនិត្យពិគររោះជំងឺគរៅ
I. ពិ ៃិត្យពិ ខររោះជាំ ងឺខរៅ
១ - ររ ិមាណសកមមភាពតមត្ាំ រៃ់

ត្ាំរៃ់ក

ត្ាំរៃ់ែ

ត្ាំរៃ់គ

សរុរ

ររុស

ស្សី

Zone A

Zone B

Zone C

Total

M

F

សរុរករណីងមី New OPD
ចាំៃួៃពិៃិត្យពិខររោះសរុរ Total OPD
ត្ាំរៃ់ ក = ជាភូមិខដលមណឌលសុែភាពតាំងខៅ

២. រញ្ហ
ា សុ ែភាពករណីងមី

ត្ាំរៃ់ ែ = ខៅខរៅភូមិខដលមណឌលសុែភាពតាំងខៅខត្ខៅកនុងត្ាំរៃ់ទទួលែុសរត្ូវខត្មួយររស់មណឌលសុែភាពខ

ICD10

0-28 ថ្ងៃ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

ោះ

ត្ាំរៃ់ គ = មកពីត្ាំរៃ់ទទួលែុសរត្ូវខសេងរន

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

1. ខសនកជាំ ងឺទូខៅ
1

អាសៃនខោគ

A00

2

សងេ័យអាសៃនខោគ

A00.9

3

រគុៃខ

A01

4

ោកមួល

A06

5

ោករមៃខែសោះជាត្ិទឹក

A09

6

ោកមាៃខែសោះជាត្ិទឹកមធ្យម

A09.1

7

ោកមាៃខែសោះជាត្ិទឹកធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

A09.2

8

ខត្តណូសទារក

A33

9

ខត្តណូសខសេងៗខទៀត្

A35

ោះខវៀៃ

10 ខាៃ់ស្លលក់

A36

11 កអកមាៃ់

A37.1

12 ឆលងខោគកនុងឈាម

A41.9

13 រគុៃទៃ់អវៈយវៈ

A80

14 ជាំងឺខឆែឆួត្
ែ

A82

15 កញ្រ្ចិល

ឧបសម្ព័ន្ធ

B05

255
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២. រញ្ហ
ា សុ ែភាពករណីងមី

ICD10

16 សុីសសតូសូមីញ៉ាសុីស

B65

17 ជាំងឺខសលកស្លលង
ាំ

D64.9

18 ជាំងឺងយចុោះជាត្ិសរែ

E16.2

19 ជាំងឺរលាកខស្ស្លមែួរកាល

G03.9

20 ជាំងឺឆត្រជូ
ក
ួែ

G40.9

21 រាំងខរោះដូង

I46.9

22 ជាំងឺខរោះដូងខសេងៗ

I49.9

23 ជាំងឺខែសយខរោះដូង Heart Failure

I50

24 ស្ទសទូក (AVC)

I63

25 រលាកខសនកខដើមថ្ៃខ

ោះខវៀៃត្ូ ច Peptic ulcer

K29.1

27 រលាករកពោះោុថ្ាំ រ ៉ា

K29.5

28 ទាចទឹក

K74

29 រកិៃខងលើម Cirrhosis

K74.6

30 រលាកងង់ទឹកររមាត្់

K81

31 រលាកស ល ក់

M13.99

32 ខោគពុកឆអឹង

M81.99

34 ចុកត្ាំរងខ

ម
ម

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

K27

26 រលាករកពោះស្សួចស្ស្លវ

33 រលាកត្ាំរងខ

0-28 ថ្ងៃ

N05.9
N23

35 ជាំងឺរគុៃខលឿង

R17

36 ពុលថ្នាំខពទយ

T50.9

37 ពុលចាំណីអាហារ

T62.9

38 ពស់ចឹក

T63.0

39 ពុលស្លរធាត្ុខសេងៗ

T65

40 ពុលស្លរធាត្ុគីមី

X44

41 ជាំងឺទូខៅខសេងៗ

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ស្ស

២. រញ្ហ
ា សុ ែភាពករណីងមី

ICD10

0-28 ថ្ងៃ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

2. ខសនកជាំ ងឺឆលង
42 ជាំងឺកាមខោគ (STD)

A64

43 ជាំងឺរគុៃឈាមរមៃសាុក

A91

44 ជាំងឺរគុៃឈាមមាៃសាុក

A91.1

45 រគុៃឈាមសងេ័យ

A91.2

46 រគុៃឈាមររហាក់ររខែល

A91.3

47 រគុៃឈិកសងេ័យ

A92.0

48 រគុៃឈិកររហាក់ររខែល

A92.1

49 ជាំងឺពងខរកខៅថ្ដ-ខជើ ង-មាត្់

B08.4

50 រលាកខងលើមររខភទ A

B15

51 រលាកខងលើមររខភទ B

B16

52 រលាកខងលើមររខភទ C

B17.1

53 ជាំងឺខអដស៏

B20

54 រគុៃចញ់ស្ស្លល

B50

55 រគុៃចញ់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

B50.8

56 ផ្តតស្លយរកេី

J09.0

57 ផ្តតស្លយងមី Swine flu

J09.1

58 ជាំងឺឆលងខសេងៗ

B99

3. ខសនករខរង
59 រខរងសួត្

A15.0

60 រខរងទឹកខស្ស្លមសួត្ Pleural effusion TB

A15.6

61 ជាំងឺរខរងសួត្ខសេងៗ

A15.8

62 រខរងសួត្សងេ័យ

A16.2

63 រលាកខស្ស្លមែួរកាលរណ្ដ
ា លមកពី រខរង

A17.0

64 រខរងររព័ៃឋសរថ្សររស្លទខសេងៗ

A17.8

65 រខរងឆអឹង Tuberculosis of other bones

A18.03

66 រខរងខស្ស្លមខ

A18.31

ឧបសម្ព័ន្ធ

ោះ Tuberculous peritonitis
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ស្ស

២. រញ្ហ
ា សុ ែភាពករណីងមី

ICD10

67 រខរងសរ ីោងគខសេងខទៀត្

A18.8

68 រខរងោលដាលខរចើៃកខៃលង Miliary TB

A19

69 ែង់សិៃ

A30.9

70
71

រខរង MOTT= Mycobacterium other than
tuberculosis (MOTT)

រខរងស្លុថ្
ាំ ន ាំមាៃការរណុា ោះខមខោគ MDRTB
confirmed by Culture

0-28 ថ្ងៃ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

A31.0
U50.0

4. ជាំ ងឺមិៃឆលង
72 ជាំងឺទឹកខ

មខសអម១

E10

73 ជាំងឺទឹកខ

មខសអម២

E11

74

75

កងវោះអាហារូរត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវមាៃខែើម
SAM with nutritional oedema
កងវោះអាហារូរត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវមាៃខោគ
សញ្ហាគលីៃិក SAM with clinical signs

E40

E41

កងវោះអាហារូរត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវ Severe
76 acute malnutrition (SAM) - weight for height

E43

Z score <-3
77

កងវោះអាហារូរត្ថមភស្សួចស្ស្លវ Mild acute
malnutrition-weight for height Z score -1 to -2SD

E44.0

កងវោះអាហារូរត្ថមភស្សួចស្ស្លវមធ្យម Moderate

78 acute malnutrition - weight for height Z score E44.1

79
80

-2 to -3
រញ្ហ
ា សុែភាពរងែខដាយខរគឿងខញៀៃ Harmful
use

ខលើសសមាាធ្ឈាមមកពីសលវ ិបាកខសេងៗ
Secondary Hypertension

81 ខលើសសមាាធ្ឈាមដាំ រូង

ឧបសម្ព័ន្ធ

F11.1
I10.0
I10.9
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ា សុ ែភាពករណីងមី
82

ខលើសសមាាធ្ឈាម មាៃទៃ់អវៈយវៈ
Sequelae of cerebrovascular disease

83 ទឹកខ
84
85
86

មខសអមស្ទសតីមាៃថ្សទខ

ោះ

ររួសខដាយខររោះថ្នក់ចោចរណ៍មាៃរ៉ា ោះទងគិច
កាល Focal traumatic brain injury

ររួសខសេងៗ(ខរៅពី ខររោះថ្នក់ចោចរណ៍ ៃិ ង
រររ់មីៃ)

ររួសខដាយខររោះថ្នក់ចោចរណ៍ខរៅពី រ៉ាោះ
ទងគិចកាល

87 ខររោះថ្នក់ខដាយអាវុធ្ជាត្ិ សុោះ
ទ

88 ររួសខដាយខររោះថ្នក់ខដាយរររ់ មីៃ

ICD10

0-28 ថ្ងៃ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

I69
O24.4
S06.3
T14.8
V87
Y38
Y92.64

89 ជាំងឺមិៃឆលងខសេងៗ

5. ជាំ ងឺសូវចិ
ល ត្ត

90 ជាំងឺវ ិកលចរ ិត្ Schizophrenia

F20

91 ជាំងឺឡរ់សត្ិ Manic episode

F30

ា រ់ធានរ់ថ្ៃស្លមរត្ី Bipolar disorder
92 ភាពែូចសណ្ដ

F31

93 ជាំងឺរពួយធាលក់ទឹកចិត្ត Depression

F32.9

94 ជាំងឺសវចិ
ូល ត្តខដកមិៃលក់ Insomnia

G47.0

95 វ ិរត្តិដាំខណក Sleep Disorder

G47.9

96 សុែភាពសលវចិ
ូ ត្តខសេងៗ

F99

6. ខសនកខោគស្ទសតី
97 ធាលក់សឬែូរែទុោះតមទាវរមាស

A74

98 សិរមាៃ់/ដុោះស្លច់ខៅខលើររដារ់រៃតពូជ

B07

99 ដាំខៅពងខរកខលើររដារ់រៃតពូជ

B08

100 គីសខដាោះ Solitary cyst of breast

N60.0

101 រលាកថ្ដសបួៃស្សួចស្ស្លវ

N71.01

102 រលាកមាត្់សបួៃ

ឧបសម្ព័ន្ធ

N72
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103 ស្សុត្សបួៃ

N81.4

104 ដាំខៅររដារ់ខភទស្ទសតី

N82

105 ការធាលយរៃធងីជា
ម មួយទាវរមាស Genital fistula

N82.8

106 ដុាំថ្ដសបួៃ

N83.20

108 ដុាំឈាមកនុងថ្ដសបូៃ

N83.6

107 គីសថ្ដសបូៃ Ovarian cyst

N83.29

109 ជាំងឺវដតរដូវមិៃខទៀង

N92.6

110 ជាំងឺបាត្់វដតរដូវ

N94.6

111 រលូត្

O03

112 រ ាំលូត្

O04

0-28 ថ្ងៃ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

113 ជាំងឺខោគស្ទសតីខសេងៗ

7. ខសនកសមភព
114 កូៃខរៅសបូៃ

O00

115 កូៃពង Hydatidiform mole

O01

116 ទារកឈរ់មាៃចល

O02.1

117 ខែើមខពលមាៃថ្សទខ
118

Early fetal death
ោះ Gestational oedema

ខលើសឈាមខៅខពលមាៃថ្សទខ

ោះ Gestational

Hypertension

O12.0
O13

119 រាំរង
ុ រកឡាខភលើងមិៃធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

O14.0

120 រាំរង
ុ រកឡាខភលើងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

O14.1

121 រកឡាខភលើង Eclampsia

O15

122
123

ធាលក់ឈាមមុៃសរមាល Hemorrhage in early
pregnancy

កអត្ខា
ល ាំងខពលមាៃថ្សទខ
ួ

ោះ Excessive vomiting

in pregnancy

124 សុកខៅែុសកខៃលង Placental disorders

ឧបសម្ព័ន្ធ

O20
O21
O43
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125 សុកសុីជារ់ស្លច់សបួៃោក់ Placenta accreta

O43.21

127 សុក

O44

0-28 ថ្ងៃ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

126 សុកសុីជារ់ស្លច់សបួៃខរៅ Placenta percreta O43.23

128

ាំងមាត្់សបូៃ Placenta previa

ធាលក់សុកមុៃកាំណត្់ Premature separation of
placenta

O45

129 ការធាលក់ទងសុកមកមុ ៃ Prolapse of cord

O69.0

130 ធាលក់ឈាមខរកាយសរមាលកូ ៃ

O72

131 សល់សុកកនុងសបូៃ Retained placenta

O73

132 ឆលងខោគខរកាយសរមាលកូ ៃ Puerperal sepsis

O85

ាំ ខរកាយសរមាល
133 ខសលកស្លលង

O90.81

134 ខសលកស្លលង
ាំ ខពលមាៃថ្សទខ

O99.0

ោះ

135 ជាំងឺខសនកសមភពខសេងៗ

O99

8. ខសនកជាំ ងឺសូវដខងា
ល
ើម
136

រលាកសលវដខងា
ើមខលើស្សួចស្ស្លវ Acute upper
ូ

respiratory infection

J06.9

137 ជាំងឺរលាកសួត្ Pneumonia

J18.9

138 រលាកទងសួត្ស្សួចស្ស្លវ Acute bronchitis

J20

139
140

ការរលាកទងសួត្ត្ូចស្សួចស្ស្លវ Acute
bronchiolitis

រលាកសលូវដខងាើមខាងខរកាមខសេងខទៀត្ Other
acute lower respiratory infection

J21
J22

141 ែយល់កុងសួ
ន
ត្ Emphysema

J43

142 ជាំងឺែឺត្ Asthma

J45

143 ជាំងឺរ ីកទងសួត្Bronchiectasis

J47

144 ខែើមសួត្ស្សួចស្ស្លវ Acute pulmonary edema

J81.0

ឧបសម្ព័ន្ធ
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145 ខែើមសួត្ោុថ្ាំ រ Chronic pulmonary edema

J81.1

146 រុសសួត្ Abscess of lung

J85

147 ែទុោះកនងសួ
ត្ Pyothorax
ុ

J86

148 ទឹកខស្ស្លមសួត្ Pleural effusion
149

ខែសយសួត្ស្សួចស្ស្លវ Acute respiratory
failure

0-28 ថ្ងៃ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

J90
J96.0

150 ខែសយសួត្ោុថ្ាំ រ Chronic respiratory failure

J96.1

151 សវិត្សួត្ Atelectasis

J98.11

152 កអកឈាម Hemoptysis

R04.2

153 កអកខលើសពី១៤ថ្ងៃ

R05

154 ជាំងឺែត្់ Dyspnea

R06.0

155 ជាំងឺសវដខងា
ើមខសេងៗ
ូល

J99

156 រមាស់ក្រោមស្សបក Scabies

B86

157 រលាកស្សបកចាំងថ្ងៃ Impetigo

L01

158 បូសររនិច Carbuncle of face

L02.03

159 រលាកស្សបកររអក Atopic dermatitis

L20

160 ជាំងឺក្សើរស្សបកស្ែលក្្វើឲ្យស្សបកក្ឡើងរោស់
seborrhoeic dermatitis

L21

161 រលាកស្សបករកហម Exfoliative dermatitis

L26

162 រមាស់ស្សបកខ្លាំង Pruritus

L29

9. ខសនកជាំ ងឺខសើរខសបក

163 រលាកស្សបកស្បកស្សោក្ឡើងរកហម Psoriasis L40
164 ជាំងឺរកទាលត្អាក Urticaria

L50

165 ពងរឹកក្លើស្សបក Erythema multiforme

L51

166 រលាកស្សបកក្ោយសារកាំក្ៅថ្ងៃ Sunburn

L55

167 ជាំងឺរលាកស្សបកក្ោយសារោាំរសមី
Radiodermatitis

L58

168 ជាំងឺមុន Acne

L70

ឧបសម្ព័ន្ធ
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169 ជាំងឺមុនក្លើថ្ផៃមុខ Rosacea

ICD10

0-28 ថ្ងៃ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

L71

170 ជាំងឺក្សើស្សបកក្ផេងៗ

10. ខសនកមាត្់ ខធ្មញ
171 ខធ្មញដុោះខលើសចាំៃួៃ Supernumerary teeth
172

ខធ្មញដុោះករ់ខរៅ Embedded and impacted
teeth

K00.1
K01

173 ដងែូវសុីខធ្មញ Dental caries

K02

174

K03

ជាំងឺអញ្ហ
ច ញខធ្មញខសេងៗ Other diseases of

hard tissues of teeth

175 ខធ្មញខររោះ Cracked tooth

K03.81

176 រលាកអញ្ហ
ច ញខធ្មញស្សួចស្ស្លវ Acute gingivitis K05.0
177 រលាកអញ្ហ
ច ញខធ្មញោុថ្ាំ រ Chronic gingivitis

K05.1

178 ជាំងឺមាត្់ខធ្មញខសេងៗ

11. ខសនកខភនក
179 រតកូម Trachoma

A71

180 ែទុោះខៅរត្រកខភនក Abscess of eyelid

H00.03

181 ជាំងឺរលាករត្រកខភនក Blepharitis

H01.0

182 ជាំងឺសួត្ខសបករត្រកខភន
ៃ
ក Xeroderma of eyelid

H01.14

183 ជាំងឺខររងចក់ខភនក Trichiasis

H02.05

184 រត្រកខភនករិទអត្់ជិត្ Lagophthalmos

H02.2

185 ជាំងឺធាលក់រត្រកខភនក Ptosis of eyelid

H02.4

186 ដុាំខាលញ់ខៅរត្រកខភនក Xanthelasma of eyelid

H02.6

187 ដុាំគីសខលើរត្រកខភនក Cysts of eyelid

H02.82

188

ជាំងឺស្លច់រត្រកខភនកដុ ោះខរចើ ៃ Dermatochalasis
of eyelid

189 ជាំងឺខែើមរត្រកខភនក Edema of eyelid

ឧបសម្ព័ន្ធ
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190

ជាំងឺរលាករកខពញរខ្ចញទឹកខភនក
Dacryoadenitis

ICD10

H04.11

192 គីសរកខពញទឹកខភនក Lacrimal cyst

H04.13

193 ជាំងឺែូរទឹកខភនកខរចើៃ Epiphora

H04.2

រលាកងង់ទឹកខភនកស្សួចស្ស្លវ Acute
dacryocystitis

29ថ្ងៃ-11ខែ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ

50-64 ឆ្នាំ

ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

រ្ូជ ៃខៅ
ររ

ស្ស

ខររើរបាស់ HEF
ររ

H04.0

191 ជាំងឺដក់ទឹកកនងខភន
ក Dacryops
ុ

194

0-28 ថ្ងៃ

H04.32

195 រលាកងង់ទឹកខភនកោុថ្ាំ រ ៉ា Chronic dacryocystitis

H04.41

196 ជាំងឺខភនករកែម Conjunctivitis

H10

197 ជាំងឺកៃទយខងល
ៃ Pterygium of eye
ុ

H11.00

198 ជាំងឺខែើមររស្សីខភនក Conjunctival edema

H1142

199 រលាកក្ចក់ខភនក Keratitis

H16

200 ដាំខៅក្ចក់ខភនក Corneal ulcer

H16.0

201 ែទុោះខៅក្ចក់ខភនក Corneal abscess

H16.31

202 ជាំងឺខឡើងបាយខភនក Cataract

H26

203 កលូកូម

H40

204 ជាំងឺខភនកខសេងៗ
សរុរ
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ស្ស

គោគវិនិច្យ
ឆ័ ជំងឺសរាកគពទ្យ
II - សកមមភាពសរមាកខពទយ
១ - ជាំ ងឺ និ ងមរណៈភាពកនុងអរី រក្ពរយស្សុក
0-28 ថ្ងៃ

ខោគវ ិៃិច័យ
ឆ ខចញ (Discharged Diagnosis) ICD10

ឈឺ
ររ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្ស ររ

5 - 14 ឆ្នាំ

1-4 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

15 - 24 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

25-49 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

50-64 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

≥65 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

សរុរ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ស្ស

ឈឺ
ររ

ស្លលរ់
ស្ស

ររ

ស្ស

រ្ាួៃខៅ

ខររើរបាស់ HEF

ររ

ររ

ឈឺ

ស្ស

ឈឺ

1. ខសនក ជាំ ងឺទូខៅ
1

2
3
4
5
6
7
8
9

អាសៃនខោគ

A00

សងេ័យអាសៃនខោគ

A00.9

រគុៃខ

A01

ោះខវៀៃ

ោកមួល

A06

ោករមៃខែសោះជាត្ិទឹក

A09

ោកមាៃខែសោះជាត្ិទឹកមធ្យម

A09.1

ោកមាៃខែសោះជាត្ិទឹកធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

A09.2

ខត្តណូសទារក

A33

ខត្តណូសខសេងៗខទៀត្

A35

10 ខាៃ់ស្លលក់

A36

11 កអកមាៃ់

A37.1

12 ឆលងខោគកនុងឈាម

A41.9

13 រគុៃទៃ់អវៈយវៈ

A80

14 ជាំងឺខឆែឆត្
ួែ

A82

15 កញ្រ្ចិល

B05

16 សុីសសតសូមីញ៉ាសុីស
ូ

B65

18 ជាំងឺងយចុោះជាត្ិសរែ

E16.2

17 ជាំងឺខសលកស្លលង
ាំ

D64.9

19 ជាំងឺរលាកខស្ស្លមែួរកាល
20 ជាំងឺឆែត្រជូក
ួ

G40.9

21 រាំងខរោះដូង

I46.9

22 ជាំងឺខរោះដូងខសេងៗ

23 ជាំងឺខែសយខរោះដូង Heart Failure
24 ស្ទសទូក (AVC)

25 រលាកខសនកខដើមថ្ៃខ
27 រលាករកពោះោុថ្ាំ រ ៉ា
28 ទាចទឹក

29 រកិៃខងលើម Cirrhosis

30 រលាកងង់ទឹកររមាត្់
31 រលាកស ល ក់

I50
K27
K29.1
K29.5
K74
K74.6
K81
M13.99

32 ខោគពុកឆអឹង
34 ចុកត្ាំរងខ

I49.9
I63

ោះខវៀៃត្ូច Peptic

26 រលាករកពោះស្សួចស្ស្លវ

33 រលាកត្ាំរងខ

G03.9

M81.99
ម

ម

35 ជាំងឺរគុៃខលឿង
36 ពុលថ្នាំខពទយ

37 ពុលចាំណីអាហារ
38 ពស់ចឹក

N05.9
N23
R17
T50.9
T62.9
T63.0
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ស្ស

0-28 ថ្ងៃ

ខោគវ ិៃិច័យ
ឆ ខចញ (Discharged Diagnosis) ICD10

ឈឺ
ររ

39 ពុលស្លរធាត្ុខសេងៗ
40 ពុលស្លរធាត្ុគីមី
41 ជាំងឺទូខៅខសេងៗ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្ស ររ

5 - 14 ឆ្នាំ

1-4 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

15 - 24 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

25-49 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

50-64 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

≥65 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

សរុរ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ស្ស

ឈឺ
ររ

ស្លលរ់
ស្ស

ររ

ស្ស

រ្ាួៃខៅ

ខររើរបាស់ HEF

ររ

ររ

ឈឺ

ស្ស

ឈឺ

T65
X44

2. ខសនក ជាំ ងឺឆលង
42 ជាំងឺកាមខោគ (STD)

A64

43 ជាំងឺរគុៃឈាមរមៃសាក
ុ

A91

45 រគុៃឈាមសងេ័យ

A91.2

44 ជាំងឺរគុៃឈាមមាៃសាក
ុ
46 រគុៃឈាមររហាក់ ររខែល
47 រគុៃឈិកសងេ័យ

48 រគុៃឈិកររហាក់ ររខែល

49 ជាំងឺពងខរកខៅថ្ដ-ខជើង-មាត្់
50 រលាកខងលើមររខភទ A
51 រលាកខងលើមររខភទ B

52 រលាកខងលើមររខភទ C
53 ជាំងឺខអដស៏

54 រគុៃចញ់ស្ស្លល
55 រគុៃចញ់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

A91.1
A91.3
A92.0
A92.1
B08.4
B15
B16
B17.1
B20
B50
B50.8

56 ផ្តតស្លយរកេី

57 ផ្តតស្លយងមី Swine flu
58 ជាំងឺឆលងខសេងៗ

J09.0
J09.1
B99

3. ខសនក រខរង

59 រខរងសួត្

A15.0

60 រខរងទឹកខស្ស្លមសួត្ Pleural effusion TB A15.6
61 ជាំងឺរខរងសួត្ខសេងៗ
62 រខរងសួត្សងេ័យ
63

រលាកខស្ស្លមែួរកាលរណ្ដ
ា លមកពី រ
ខរង

A15.8
A16.2
A17.0

64 រខរងររព័ៃឋសរថ្សររស្លទខសេងៗ

A17.8

65 រខរងឆអឹងTuberculosis of other bones

A18.03

66 រខរងខស្ស្លមខ

ោះ Tuberculous peritonitis A18.31

67 រខរងសរ ីោងគខសេងខទៀត្

A18.8

68 រខរងោលដាលខរចើៃកខៃលង Miliary TB

A19

69 ែង់សិៃ

A30.9

70

71

រខរង MOTT= Mycobacterium other
than tuberculosis (MOTT)
រខរងស្លុាំថ្នាំមាៃការរណុា ោះខមខោគ
MDRTB confirmed by Culture
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ស្ស

0-28 ថ្ងៃ

ខោគវ ិៃិច័យ
ឆ ខចញ (Discharged Diagnosis) ICD10

ឈឺ
ររ

29ថ្ងៃ-11ខែ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្ស ររ

5 - 14 ឆ្នាំ

1-4 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

15 - 24 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

25-49 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

50-64 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

≥65 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

សរុរ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ស្ស

ឈឺ
ររ

ស្លលរ់
ស្ស

ររ

ស្ស

រ្ាួៃខៅ

ខររើរបាស់ HEF

ររ

ររ

ឈឺ

ស្ស

ឈឺ

4. ជាំ ងឺមិៃឆលង
72 ជាំងឺទឹកខ

មខសអម១

E10

73 ជាំងឺទឹកខ

មខសអម២

E11

74

75

កងវោះអាហារូរត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវមាៃ
ខែើម SAM with nutritional oedema
កងវោះអាហារូរត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវមាៃ
ខោគសញ្ហាគលីៃិក SAM with clinical signs

E40

E41

កងវោះអាហារូរត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវ
76 Severe acute malnutrition (SAM) -

E43

weight for height Z score <-3

កងវោះអាហារូរត្ថមភស្សួចស្ស្លវ Mild acute

77 malnutrition-weight for height Z score -1 to - E44.0
2SD

កងវោះអាហារូរត្ថមភស្សួចស្ស្លវមធ្យម
78 Moderate acute malnutrition - weight

E44.1

for height Z score -2 to -3
79
80

រញ្ហ
ា សុែភាពរងែខដាយខរគឿងខញៀៃ
Harmful use

ខលើសសមាាធ្ឈាមមកពីសលវ ិបាកខសេ
ងៗ Secondary Hypertension

81 ខលើសសមាាធ្ឈាមដាំរូង
82

ខលើសសមាាធ្ឈាមមាៃទៃ់អវៈយវៈ
Sequelae of cerebrovascular disease

83 ទឹកខ

84

85

86

មខសអមស្ទសតីមាៃថ្សទខ

ោះ

ររួសខដាយខររោះថ្នក់ចោចរណ៍មាៃរ៉ា ោះ
ទងគិចកាល Focal traumatic brain injury
ររួសខសេងៗ (ខរៅពីខររោះថ្នក់
ចោចរណ៍ៃិងរររ់មីៃ)
ររួសខដាយខររោះថ្នក់ចោចរណ៍ខរៅពី
រ៉ាោះទងគិចកាល

87 ខររោះថ្នក់ខដាយអាវុធ្ជាត្ិសុោះ
ទ

88 ររួសខដាយខររោះថ្នក់ខដាយរររ់ មីៃ

F11.1
I10.0
I10.9
I69
O24.4

S06.3

T14.8

V87
Y38
Y92.64

89 ជាំងឺមិៃឆលងខសេងៗ

5. ជាំ ងឺសូលវចិ ត្ត

90 ជាំងឺវ ិកលចរ ិត្ Schizophrenia

F20

91 ជាំងឺឡរ់សត្ិ Manic episode

F30
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ស្ស

0-28 ថ្ងៃ

ខោគវ ិៃិច័យ
ឆ ខចញ (Discharged Diagnosis) ICD10

ឈឺ
ររ

92

ភាពែូចសណ្ដ
ា រ់ ធានរ់ថ្ៃស្លមរត្ី Bipolar
disorder

29ថ្ងៃ-11ខែ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្ស ររ

5 - 14 ឆ្នាំ

1-4 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

15 - 24 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

25-49 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

50-64 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

≥65 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

សរុរ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ស្ស

ឈឺ
ររ

ស្លលរ់
ស្ស

ររ

ស្ស

រ្ាួៃខៅ

ខររើរបាស់ HEF

ររ

ររ

ឈឺ

ស្ស

ឈឺ

F31

93 ជាំងឺរពួយធាលក់ទឹកចិត្ត Depression

F32.9

94 ជាំងឺសូលវចិត្តខដកមិៃលក់ Insomnia

G47.0

95 វ ិរត្តិដាំខណក Sleep Disorder

G47.9

96 សុែភាពសលូវចិត្តខសេងៗ

F99

6. ខសនក ខោគស្ទសតី
97 ធាលក់សឬែូរែទោះតមទាវរមាស
ុ

A74

99 ដាំខៅពងខរកខលើររដារ់រៃតពូជ

B08

98 សិរមាៃ់/ដុោះស្លច់ ខៅខលើររដារ់រៃតពូជ
100 គីសខដាោះ Solitary cyst of breast
101 រលាកថ្ដសបៃស្សួចស្ស្លវ
ួ

N60.0
N71.01

102 រលាកមាត្់សបៃ
ួ

N72

103 ស្សុត្សបៃ
ួ

N81.4

104 ដាំខៅររដារ់ខភទស្ទសតី
105

B07

N82

ការធាលយរៃធងីមជាមួយទាវរមាស Genital
fistula

N82.8

106 ដុាំថ្ដសបួៃ

N83.20

108 ដុាំឈាមកនុងថ្ដសបូៃ

N83.6

109 ជាំងឺវដតរដូវមិៃខទៀង

N92.6

110 ជាំងឺបាត្់វដតរដូវ

N94.6

107 គិសថ្ដសបូៃ Ovarian cyst

N83.29

111 រលូត្

O03

112 រ ាំលូត្

O04

113 ជាំងឺខោគស្ទសតីខសេងៗ

7. ខសនក សមភព
114 កូៃខរៅសបូៃ

O00

115 កូៃពង Hydatidiform mole

O01

116 ទារកឈរ់មាៃចល

O02.1

117 ខែើមខពលមាៃថ្សទខ

Early fetal death

ោះ

118 ក្លើសឈាមក្ៅក្ពលមានថ្ផៃក្
Gestational Hypertension

O12.0
ោះ

O13

119 រាំរង
ុ រកឡាខភលើងមិៃធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

O14.0

120 រាំរង
ុ រកឡាខភលើងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

O14.1

121 រកឡាខភលើង Eclampsia

O15

122 ធ្លលក់ឈាមមុនសរមាល Hemorrhage in
early pregnancy

O20

123 កាួរខ្លាំងក្ពលមានថ្ផៃក្ ោះ Excessive
vomiting in pregnancy

O21

124 សុកក្ៅខុសកស្នលង Placental disorders

O43
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ឈឺ
ររ

125 សុកសុីជាប់សាច់ សបួនរាក់ Placenta
accreta

O43.21

126 សុកសុីជាប់សាច់ សបួនក្រៅ Placenta
percreta

O43.23

127 សុក

O44

ាំងមាត្់សបូៃ Placenta previa

128 ធ្លលក់សុកមុនកាំណរ់ Premature
separation of placenta

O45

129 សរមាលមុៃកាំណត្់ Preterm

O60

130 ោរសរមាលជួបឧបសគកក្ផេងៗ Other
obstructed labor

O66

131 ធាលក់ឈាមខពលសរមាលកូៃ

O67

29ថ្ងៃ-11ខែ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្ស ររ

5 - 14 ឆ្នាំ

1-4 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

15 - 24 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

25-49 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

50-64 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

≥65 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

សរុរ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ស្ស

ឈឺ
ររ

ស្លលរ់
ស្ស

ររ

ស្ស

រ្ាួៃខៅ

ខររើរបាស់ HEF

ររ

ររ

ឈឺ

ស្ស

ឈឺ

132 ោរធ្លលក់រងសុកមកមុន Prolapse of cord O69.0
133 សរមាលកូនមានរស្ហកសបូន Uterus
rupture

O71.1

134 ធាលក់ឈាមខរកាយសរមាល

O72

135 សល់សុកកនុងសបូៃ Retained placenta
136 សរមាលកូៃមាៃសលវ ិបាកខសេងៗ
137

ឆលងខោគខពលសរមាលកូៃ Sepsis during
labour

O73
O75
O75.3

ក្ខោយរាំក្រាងក្ោមស្សួចស្សាវក្រោយ
138 សរមាលកូន Postpartum acute renal
failure

O90.4

139 សរមាលកូៃធ្មមត Normal delivery

O80

140 សរមាលកូៃខដាយរូម

O81

141 វោះយកកូៃ Cesarean

O82

142 សរមាលកូៃខដាយមាៃជាំៃួយខសេងៗ

O83

143 ឆលងក្រាគក្រោយសរមាលកូន Puerperal
sepsis

O85

ាំ ខរកាយសរមាល
144 ខសលកស្លលង

O90.81

145 ខសលកស្លលង
ាំ ខពលមាៃថ្សទខ

O99.01

ោះ

146 ជាំងឺខសនកសមភពខសេងៗ

O99

8. ខសនក ជាំ ងឺសូលវដខងាើម
147

រលាកសលូវដខងាើមខលើស្សួចស្ស្លវ Acute
upper respiratory infection

148 ជាំងឺរលាកសួត្ Pneumonia
149
150
151

រលាកទងសួត្ស្សួចស្ស្លវ Acute
bronchitis

ការរលាកទងសួត្ត្ូចស្សួចស្ស្លវ Acute
bronchiolitis

រលាកសលូវដខងាើមខាងខរកាមខសេងខទៀត្
Other acute lower respiratory infection

152 ែយល់កុនងសួត្ Emphysema
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ឆ ខចញ (Discharged Diagnosis) ICD10

ឈឺ
ររ

153 ជាំងឺែឺត្ Asthma

J45

154 ជាំងឺរ ីកទងសួត្ Bronchiectasis

J47

155

ខែើមសួត្ស្សួចស្ស្លវ Acute pulmonary
edema

29ថ្ងៃ-11ខែ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្ស ររ

5 - 14 ឆ្នាំ

1-4 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

15 - 24 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

25-49 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

50-64 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

≥65 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

សរុរ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ស្ស

ឈឺ
ររ

ស្លលរ់
ស្ស

ររ

ស្ស

រ្ាួៃខៅ

ខររើរបាស់ HEF

ររ

ររ

ឈឺ

ស្ស

ឈឺ

J81.0

156 ខែើមសួត្ោុថ្ាំ រ Chronic pulmonary edema J81.1
157 រុសសួត្ Abscess of lung

J85

158 ែទុោះកនុងសួត្ Pyothorax

J86

159 ទឹកខស្ស្លមសួត្ Pleural effusion
160
161

ខែសយសួត្ស្សួចស្ស្លវ Acute respiratory
failure

ខែសយសួត្ោុថ្ាំ រ Chronic respiratory
failure

J90
J96.0
J96.1

162 សវិត្សួត្ Atelectasis

J98.11

163 កអកឈាម Hemoptysis

R04.2

164 កអកខលើសពី ១៤ថ្ងៃ

R05

165 ជាំងឺែត្់ Dyspnea

R06.0

166 ជាំងឺសូលវដខងាើមខសេងៗ

J99

167 រមាស់ក្រោមស្សបក Scabies

B86

168 រលាកស្សបកចាំងថ្ងៃ Impetigo

L01

169 បូសររនិច Carbuncle of face

L02.03

170 រលាកស្សបកររអក Atopic dermatitis

L20

171 ជាំងឺក្សើស្សបកស្ែលក្្វើឲ្យស្សបកក្ឡើង
រោស់ Seborrhoeic dermatitis

L21

9. ខសនក ជាំ ងឺខសើ ខសបក

172 រលាកស្សបករកហម Exfoliative dermatitis L26
173 រមាស់ស្សបកខ្លាំង Pruritus

L29

174 រលាកស្សបកស្បកស្សោក្ឡើងរកហម
Psoriasis

L40

175 ជាំងឺរកទាលត្អាក Urticaria

L50

176 ពងរឹកក្លើស្សបក Erythema multiforme

L51

177 រលាកស្សបកក្ោយសារកាំក្ៅថ្ងៃ Sunburn L55
178 ជាំងឺរលាកស្សបកក្ោយសារោាំរសមី
Radiodermatitis

L58

179 ជាំងឺមុន Acne

L70

180 ជាំងឺមុនក្លើថ្ផៃមុខ Rosacea

L71

181 ជាំងឺក្សើស្សបកក្ផេងៗ

10. ខសនក មាត្់ ខធ្មញ
182

ខធ្មញដុោះខលើសចាំៃួៃ Supernumerary
teeth

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ឆ ខចញ (Discharged Diagnosis) ICD10

ឈឺ
ររ

183

ខធ្មញដុោះករ់ខរៅ Embedded and

184 ដងែូវសុីខធ្មញ Dental caries

K02

185

K03

187

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្ស ររ

5 - 14 ឆ្នាំ

1-4 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

15 - 24 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

25-49 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

50-64 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

≥65 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

សរុរ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ស្ស

ឈឺ
ររ

ស្លលរ់
ស្ស

ររ

ស្ស

រ្ាួៃខៅ

ខររើរបាស់ HEF

ររ

ររ

ឈឺ

ស្ស

ឈឺ

K01

impacted teeth

ជាំងឺអញ្ហ
ច ញខធ្មញខសេងៗ Other diseases
of hard tissues of teeth

186 ខធ្មញខររោះ Cracked tooth

29ថ្ងៃ-11ខែ

ស្លលរ់

K03.81

រលាកអញ្ហ
ច ញខធ្មញស្សួចស្ស្លវ Acute

K05.0

gingivitis

188 រលាកអញ្ហ
ច ញខធ្មញោុថ្ាំ រ Chronic gingivitis

K05.1

189 ជាំងឺមាត្់ខធ្មញខសេងៗ

11. ខសនក ខភនក
190 រតកូម Trachoma

A71

191 ែទុោះខៅរត្រកខភនក Abscess of eyelid

H00.03

192 ជាំងឺរលាករត្រកខភនក Blepharitis
193

ជាំងឺសត្ខសបករត្រកខភន
ក Xeroderma of
ួៃ
eyelid

H01.0
H01.14

194 ជាំងឺខររងចកខភនក Trichiasis

H02.05

195 រត្រកខភនករិទអត្់ជិត្ Lagophthalmos

H02.2

196 ជាំងឺធាលក់រត្រកខភនក Ptosis of eyelid

H02.4

197

ដុាំខាលញ់ខៅរត្រកខភនក Xanthelasma of
eyelid

H02.6

198 ដុាំគីសខលើរត្រកខភនក Cysts of eyelid
199

ជាំងឺស្លច់ រត្រកខភនកដុោះខរចើៃ
Dermatochalasis of eyelid

200 ជាំងឺខែើមរត្រកខភនក Edema of eyelid
201

H02.82
H02.83
H02.84

ជាំងឺរលាករកខពញរខ្ចញទឹកខភនក
Dacryoadenitis

H04.0

202 ជាំងឺដក់ទឹកកនុងខភនក Dacryops

H04.11

203 គីសរកខពញទឹកខភនក Lacrimal cyst

H04.13

204 ជាំងឺែូរទឹកខភនកខរចើៃ Epiphora

H04.2

205

206

រលាកងង់ទឹកខភនកស្សួចស្ស្លវ Acute
dacryocystitis
រលាកងង់ទឹកខភនកោុថ្ាំ រ ៉ា Chronic
dacryocystitis

H04.32

H04.41

207 ជាំងឺខភនករកែម Conjunctivitis

H10

208 ជាំងឺកៃទុយខងលៃ Pterygium of eye

H11.00

209 ជាំងឺខែើមររស្សីខភនក Conjunctival edema H1142
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ឈឺ
ររ

210 រលាកក្ចក់ខភនក Keratitis

H16

211 ដាំខៅក្ចក់ខភនក Corneal ulcer

H16.0

212 ែទុោះខៅក្ចក់ខភនក Corneal abscess

H16.31

213 ជាំងឺខឡើងបាយខភនក Cataract

H26

214 កលូកូម

H40

29ថ្ងៃ-11ខែ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្ស ររ

5 - 14 ឆ្នាំ

1-4 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ឈឺ

ស្ស ររ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

15 - 24 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

25-49 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

50-64 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

≥65 ឆ្នាំ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ឈឺ

ស្ស ររ

សរុរ

ស្លលរ់

ស្ស ររ

ស្ស

ឈឺ
ររ

ស្លលរ់
ស្ស

ររ

ស្ស

រ្ាួៃខៅ

ខររើរបាស់ HEF

ររ

ររ

ឈឺ

ស្ស

ឈឺ

215 ជាំងឺខភនកខសេងៗ
សរុប
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ស្ស

សកម្មភាពទ្ ូគៅ
២ - ការវាយត្ាំថ្លសកមមភាព (សរមារ់មណឌលសុែភាពខដលមាៃខរគ)
ចាំៃួៃខរគ

ខចញអៃុញ្ហាត្

ខចញមិៃ
អៃុញ្ហាត្

រ្ូជ ៃ

ស្លលរ់

មរណភាព

អរតស្លលរ់ ខៅ

ចាំៃួៃថ្ងៃសរមាក

រយៈខពលសរមាក

អរតខររើរបាស់ខរគ

មាត

កនុងមៃទីរខពទយ(1)

ខពទយមធ្យម

ខពទយមធ្យម(២)

(៣)

ជាំងឺសរមាកខពទយ
ខរៅពីរខរង
រខរង

1. អរតស្លលរ់ខៅកនុងមៃទីរខពទយ• = (ចាំៃួៃស្លលរ់ / ចាំៃួៃសរុរថ្ៃការខចញពីមៃទីរខពទយ) x 100

‚2. រយៈខពលសរមាកខពទយមធ្យម = ចាំៃួៃថ្ងៃសរមាកពាបាល / ចាំៃួៃសរុរថ្ៃការខចញពីមៃទីរខពទយ
ចាំៃួៃសរុរថ្ៃការខចញពីមៃទីរខពទយ = (ខចញអៃុញត្ ខចញមិៃអៃុញត្ រ្ជូ ៃ ៃិង ស្លលរ់)

3. អរតខររើរបាស់ខរគ = (ចាំៃួៃថ្ងៃសរមាកពាបាល X 100) / (ចាំៃួៃខរគ X ចាំៃួៃថ្ងៃថ្ៃខែ)

សកមមភាពកនុងមណឌលសុែភាព

0-28 ថ្ងៃ
ររ

ស្ស

29ថ្ងៃ-11ខែ
ររ

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

ររ

ស្ស

ចាំៃួៃកុមារទទួល ស.ព.ជ.ក ករណីងមី (IMCI) Total
New Child receive IMCI

ចាំៃួៃកុមារទទួល ស.ព.ជ.ក សរុរ (IMCI) Total Child
receive IMCI

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ
receive OPD)

ោះទទួល OPD (Pregnant women

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ

ោះមាៃជាំងឺរគុៃចញ់

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ

ោះបាៃទទួលការស្ស្លវរជាវរខរង

ចាំៃួៃកុមារខដលបាៃពិៃិត្យអាហារូរត្ថមភ Number of
child assessed nutrition

ចាំៃួៃកុមារខដលបាៃពិៃិត្យជាំងឺខរៅ Number of
children receive OPD

ទឹកខ

មខសអម១ ករណីងមី

ទឹកខ

មខសអម១ ករណីសរុរ

ទឹកខ

មខសអម២ ករណីងមី

ទឹកខ

មខសអម២ ករណីសរុរ

ជាំងឺរគុៃចញ់ពាបាលខដាយ VMW
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ពិខររោះជាំងឺខរៅ
ររុស

ស្សី

សរមាកខពទយ
ររុស

ស្សី

សរមាលកូៃ

ពិៃិត្យថ្សទខ

ោះ

មុៃសរមាល

ខងទាាំ
ខរកាយ
សរមាល

ពៃារកាំខណើត្
ររុស

ស្សី

សរុរ
ររុស

ស្សី

P: រង់លុយខដាយែលួៃឯង

HEF: គាំខោងមូលៃិធ្ិសមធ្ម៌
CBHI: គាំ ខោងធា

ោ៉ា រ់រងសុែភាពសែគមៃ៍

V: រ័ណណសុែភាព
E: ករណីខលើកខលង
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ផ្ផែកម្នទីរពិគោធន៍
III. សកមមភាពខសនកមៃទីរពិ ខស្លធ្ៃ៍ (សរមារ់ មណឌលសុែភាពខដលមាៃមៃទីរពិ ខស្លធ្ៃ៍)
១. ររ ិមាណសកមមភាពមៃទីរពិខស្លធ្ៃ៍

ចាំ ៃួៃវ ិជជមាៃ

សុីស

សុីសូសូ
ត មីញ

អាមី រ

ខត្ៃីញ៉ា

រពូៃមូ ល

TPPA / TPHA

លាមក
VDRL / RPR

តមដាៃ

រខរង ** BK+
ស្ស្លវរជាវ

វ ិភាគខសេងៗខទៀត្

ពិៃិត្យស

លាមក

ម
ទឹកខ

TPPA / TPHA

តមដាៃ

VDRL / RPR

ស្ស្លវរជាវ

រូបមនតឈាម

រខរង BK

ជារិសរក ក្ៅកនុងឈាម

ចាំៃួៃវ ិភាគ

* BK: ចាំៃួៃក្ច ក់កាំហាកវ ិភាគទាាំងអស់រម
ួ ទាាំងក្ច ក់កាំហាកខធ្វើខោគវ ិៃិច័យ
ឆ ៃិងរត្ួត្ពិៃិត្យ ។ **BK +: ក្ច ក់កាំហាកខធ្វើខោគវ ិៃិច័យ
ច វ ិជជមាៃករណីងមី ។
VDRL / RPR : Venereal disease research laboratory / RPR : Rapid plasma reagent ; TPPA / TPHA : Treponema palidum partical agglutination

២. ខត្សតឈាមរកខមរកខអដស៏
0-28 ថ្ងៃ
ររ

ស្ស

29ថ្ងៃ-11ខែ
ររ

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

ររ

ចាំៃួៃអត្ិងិជៃខដលបាៃទទួលខធ្វើខត្សត
ខត្សត HIV +
ខត្សត HIV -

ឧបសម្ព័ន្ធ

275

ស្ស

៣. រគុៃចញ់
៣.១. ក្ចក់ឈាម (Slides)
ក្ចក់ឈាមខធ្វើខោគ

0-28 ថ្ងៃ
ររ

វ ិៃិច័យ
ឆ

ស្ស

29ថ្ងៃ-11ខែ
ររ

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

សរុរ
ររ

ស្ស

វ ិជជមាៃ

ស្ស

(1)

(2)

(3)

(4)

សរុរក្ចក់ឈាមពិៃិត្យខឡើងវ ិញ (5)

(6)

ហាវល់សុីបា៉ារម
៉ាូ
វ ីវា៉ា ក់
ចាំរោះ
ុ
អវ ិជជមាៃ

សរុរក្ចក់បាៃវ ិភាគទាាំងអស់

(1+3+5)

(2+4+6)

៣.២. ឌីរសទីក (Dipsticks)
ឌីរសទីកខធ្វើខោគវ ិៃិច័យ
ឆ
វ ិជជមាៃ

0-28 ថ្ងៃ
ររ

ស្ស

29ថ្ងៃ-11ខែ
ររ

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

(1)

(2)

(3)

(4)

ហាវល់សុីបា៉ារម
៉ាូ
វ ីវា៉ា ក់
ចាំរោះ
ុ
អវ ិជជមាៃ

សរុរឌីរសទីកបាៃវ ិភាគទាាំងអស់ (1+3)
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៣. ៣. ឌីរសទីក / VMW (Dipsticks/VMW)
ឌីរសទីកខធ្វើខោគវ ិៃិច័យ
ឆ
វ ិជជមាៃ

0-28 ថ្ងៃ
ររ

ស្ស

29ថ្ងៃ-11ខែ
ររ

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ររ

ស្ស

ស្ស

(1)

(2)

(3)

(4)

ហាវល់សុីបា៉ារម
៉ាូ
វ ីវា៉ា ក់
ចាំរោះ
ុ
អវ ិជជមាៃ
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(2+4)
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ផ្ផែករំពារសុខភាពាតា និង ទារក
IV. ការពិៃិត្យថ្សទខ

ោះមុៃសរមាល ៃិងការសរមាលកូៃ (Antenatal Cares and Delivery)

១. ោរពិនិរយថ្ផៃក្

ោះមុនសរមាល និងោរស្សាវរជាវរកថ្ផៃក្

ពិៃិត្យ

ពិៃិត្យ

ពិៃិត្យ

ពិៃិត្យ

ខលើកទី១

ខលើក២

ខលើក៣

ខលើក៤

ពិៃិត្យ
ខលើក៥
ៃិង៥+

ោះបរមុងមានក្ររោះថ្ននក់
ពិៃិត្យ
សរុរ
១+២+

ថ្សទខ
រ្ូជ ៃមកពី

៣+៤+

ោះររមុងមាៃខររោះថ្នក់

ធាលក់ឈាម ខសលកស្លលង
ាំ

ខសេងៗ

ចាំនួនស្តសតីមានថ្ផៃក្ ោះែឹង
ពីសាានភាពក្មក្រាគក្អែស៏
សរុរ

ចាំនួនស្តសតីមានថ្ផៃក្ ោះបានររួលរបឹកោមុន្វី
ក្រសតឈាមក្មក្រាគក្អែស៏និងររួលលរធ
ផលក្រសត

វ ិជជមាៃ

សរុរ

វ ិជជមាៃខត្

វ ិជជមាៃខត្

សតរែ័ស

សតរញ្ហ
ជ ក់

ស្តសតីមានថ្ផៃ
ក្ ោះផៃុកក្ម
ក្រាគក្អែ
ស៏បាន
ររួល ARV
សរមាប់
ពាបាល

មណឌល
សុខភាព
សហគមន៍

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ

ោះបាៃខធ្វើខត្សតឈាមរកខមខោគ

ស្លវយ ៃិងបាៃទទួលយកលទធសល
សរុរ

វ ិជជមាៃ

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ

បាៃខធ្វើខត្សតឈាមរក
ក្អមូគូប
ល ីន

២. ការសរមាលកូៃខៅមណឌលសុែភាព (HC
delivery)

ោះ

ក្អមា៉ា រូរគីរ

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ

ោះ

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ

ោះ

បាៃខធ្វើខត្សតទឹកខ

ម

បាៃខធ្វើខត្សតទឹកខ

ម

រកអាល់រុយមីៃ
សរុរ

ចក់ Oxytocin

វ ិជជមាៃ

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ

រកជាត្ិសរែ
សរុរ

ចាំ ៃួៃសរុរ

ោះខដលសងេ័យថ្មាៃជាំងឺរគុៃចញ់

ក្ចក់ឈាម

វ ិជជមាៃ

សរុរ

រ្ូជ ៃមកពី

ឌីរសទិក

វ ិជជមាៃ

សរុរ

រ្ូជ ៃខៅ

រ្ូជ ៃខៅ

វ ិជជមាៃ

ចាំ ៃួៃមាតយស្លលរ់

សរមាលកូៃធ្មមត
សរមាលមុៃកាំណត្់ Preterm
ធាលក់ឈាម Bleeding
រាំរង
ុ រកឡាខភលើងមិៃធ្ៃៃ់ធ្ៃរ
រាំរង
ុ រកឡាខភលើងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

ការសរមាលកូៃមាៃរញ្ហ
ា
(មាតយ)

រកឡាខភលើង Eclampsia
រខែកសបូៃ Uterus rupture

ការកាលយខោគ Septicemia
រូម
ជាំៃួយខសេងៗ
ខសេងៗ Other causes

ការសរមាលកូៃមាៃរញ្ហ
ា (កូៃ)

សរុរ
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ចាំនួនមាតយស្ែលមក
សរមាលកូនបានែឹងពី
សាានភាពក្មក្រាគក្អែស៍
មុនក្ពលសរមាល
សរុរ

វ ិជជមាៃ

ចាំនួនមាតយបានក្្វើក្រសតឈាមក្មក្រាគ
ក្អែស៍និងររួលលរធផលក្រសតក្ៅ
ក្ពលសរមាល
សរុរ

វ ិជជមានក្រ
សត រហ័ស

ARV : Anti Retro Virus : ឱសងររឆ្ាំងការ

វ ិជជមានក្រ
សត បញ្ជ
ជ ក់

ART

ពាបាល

រ្ូជ ៃខៅ

ទារកផៃុកក្មក្រាគក្អែស៍

បានររួល ARV

បញ្ូជ នក្ៅស្ផនកស្ងទាាំ
កុមារផៃុកក្មក្រាគក្អែស៍

មាតយ

ការរ៉ាោះផ្តទល់
កូៃ

ជាមួយ ៃិងមាតយ

រាំខៅខដាោះ

ទារកដក

កូៃកនុង១

ដខងាើមកនុង

ខមា៉ា ងដាំរូង

១

ទីដាំរូង

រខមខោគខអដស៏(រង្កែរការចាំលងខមខោគខអដស៏ពីមាាយខៅកូៃ)

៣. ការសរមាលកូៃខៅសទោះ (Home
Delivery)

ស្តសតីសរមាលកូនបាន
ររួល ARV

ចាំៃួៃសរុរ

រ្ូជ ៃខៅ

ចាំ ៃួៃមាតយស្លលរ់

រុគគលិកសុខាភិបាល
ឆមររូោណ

V. កាំខណើត្ទារក (Births)
១. សកមមភាពខៅមូលដាឋៃសុខាភិបាល
< 2500រកាម

ទមៃៃ់ទារក

≥ 2500 រកាម

ររ

ស្ស

ររ

ស្ស

ខភាលោះ២

ខភាលោះ៣

ខលើសពី៣

សរុប

សរុរខកើត្រស់*
ររ

ស្ស

ខកើត្ស្លលរ់
ររ

ស្ស

ខកើត្ស្លលរ់ កុងអាំ
ន
ឡុង
ខពល២ខមា៉ា ង

ររ

ស្ស

ស្លលរ់ ខកើត្
ស្លលរ់ ខកើត្ងមីៗ សាលប់ ក្កើរយូរ

ចាំៃួៃទារក

ចាំៃួៃមាតយ
កូៃខភាលោះ
ខកើត្រស់

* កូៃខកើត្រស់មិៃោរ់រ្ចូ លជាមួយៃឹងចាំៃួៃកូៃស្លលរ់ខកើត្

២. សកមមភាពខៅសែគមៃ៍
មិៃបាៃងលឹង

ទមៃៃ់ទារក

< 2500រកាម

ររុស

ស្សី

ររុស

ស្សី

ខភាលោះ២

ខភាលោះ៣

ខលើសពី៣

សរុប

≥ 2500 រកាម
ររុស

ស្សី

សរុរខកើត្រស់ *
ររុស

ស្សី

ខកើត្ស្លលរ់
ររុស

ស្សី

ខកើត្ស្លលរ់ កុងអាំ
ន
ឡុងខពល២
ររុស

ខមា៉ា ង

ស្សី

ស្លលរ់ ខកើត្
ស្លលរ់ ខកើត្ងមីៗ

សាលប់ ក្កើរ
យូរ

ចាំៃួៃទារក
ចាំៃួៃមាតយ
កូៃខភាលោះខកើ ត្
រស់

* កូៃខកើត្រស់មិៃោរ់រ្ចូ លជាមួយៃឹងចាំៃួៃកូៃស្លលរ់ខកើត្
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VI. ការខងទាាំខរកាយសរមាល (Post-partum cares)
ោរស្ងទាាំក្រោយ
សរមាលក្លើករី១
មាតយ

1

កូៃ

ោរស្ងទាាំក្រោយ
សរមាលសរុប

ការខងទាាំខរកាយសរមាលរៃតរ ទ រ់(ទី)

មាតយ

2

កូៃ

មាតយ

3

កូៃ

មាតយ

4

កូៃ

(1+2+3+4)

មាតយ

រញ្ហ
ា ខរកាយសរមាល

ធ្លលក់
ឈាម

ោរោលយ
ក្រាគ

រកឡាខភលើង

ជាំងឺខសេងៗ

ទារកសៃលរ់

ខាៃ់ខលឿង

មាតយ

ររកាច់

ពិបាក
ែកែក្ងហើម

មិៃខៅ

ខដាោះខត្១មុែ

កូៃ

ទមៃៃ់ទារក

ទារករាំខៅ

កូៃ

មាតយ

កូៃ

រ្ូជ ៃមកពី

ោរក្ឡើង
រមៃន់

មាៃរញ្ហ
ា

រ្ូជ ៃខៅ
មាតយ

កូៃ

ការខងទាាំខរកាយសរមាលខៅតមសែគមៃ៍ (Post-partum cares)
ការខងទាាំខលើកទី១
មាតយ

(1)

កូៃ

មាតយ

(2)

ការខងទាាំរៃតរ ទ រ់
កូៃ

មាតយ

(3)

កូៃ

មាតយ

(4)

ការខងទាាំសរុរ
កូៃ

មាតយ

រញ្ហ
ា ខរកាយសរមាល

ធ្លលក់
ឈាម

ោរោលយ
ក្រាគ

រកឡាខភលើង

ជាំងឺខសេងៗ

ទារកសៃលរ់

ខាៃ់ខលឿង

ររកាច់

ពិបាក
ែកែក្ងហើម

មិៃខៅ

VII. ការទទួ លជាត្ិ ខដក - អាសុី ដែវូលីក (Folic acid and iron supplementation)
ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ

ោះបាៃទទួលរររ់ថ្នាំជាត្ិខដកសរមារ់ ការ

ជួរខលើកទី ១ (៦០ រររ់)

ឧបសម្ព័ន្ធ

ជួរខលើកទី ២ (៣០ រររ់)

រ

ស្ទសតីខរកាយសរមាលកូ ៃទទួ ល
រររ់ថ្នាំជាត្ិ ខដក ៤២រររ់

ខដាោះខត្១មុែ

រ្ូជ ៃមកពី
កូៃ

ទមៃៃ់ទារក

ទារករាំខៅ

កូៃ

មាតយ

(1+2+3+4)

ោរក្ឡើង
រមៃន់

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ

មាៃរញ្ហ
ា

ោះបាៃទទួល

រររ់ថ្នាំជាត្ិខដកសរមារ់ពាបាល

មាតយ

កូៃ

រ្ូជ ៃខៅ
មាតយ

កូៃ

ចាំៃួៃស្ទសតីខរកាយសរមាលបាៃទទួល
រររ់ថ្នាំជាត្ិខដកសរមារ់ពាបាល
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VIII. ការរ ាំលូត្កូៃ ៃិង រលូត្

ចាំៃួៃសរុរ

រ្ូជ ៃមកពី

រ្ូជ ៃខៅ

រ ាំលូត្កូៃ
រលូត្

IX. មូ លខែត្ុ សរុរថ្ៃការស្លលរ់ ររស់មាត
ធាលក់ឈាមជុាំវ ិញ
កាំខណើត្

រកឡាខភលើង

ការកាលយខោគ

រ ាំលូត្កូៃ/រលូត្

ខសេងៗ

សរុរ

* ោរ់រ្ចូ លទាាំងលទធសលថ្ៃការចុោះស្ស្លវរជាវរកមូលខែត្ុស្លលរ់ររស់មាតខៅតមភូមិ

X. ការអរ់ រស្ទាំ សតីខអាយខចោះពិ ៃិត្យ ៃិ ង ស្លទរខដាោះខដាយែលួៃឯង
បាៃអរ់រ ាំ

រញ្ហ
ា រកខ
ដុាំ ខដាោះ

ើញ
រញ្ហ
ា ខសេងៗខទៀត្

រ្ូជ ៃខៅ

ចាំៃួៃស្ទសតី

XI. ការស្ស្លវរជាវរកមហារ ីកមាត្់ សបូៃ
ចាំ ៃួៃស្ទសតីខដល

ចាំ ៃួៃស្ទសតីបាៃខធ្វើ VIA

ចូ លរួមស្ស្លវរជាវ

ខត្សត

រញ្ហ
ា ខដលបាៃរកខ
VIA (+)

ើញ

សងេ័យមហារ ីក

រ្ូជ ៃខៅ

<30 ឆ្នាំ
30-49 ឆ្នាំ
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ផ្ផែកពនារកំគ

ីត្

XII. ពនាកាំក្ណើរ (Birth Spacing)
ថ្នរាំ ររ់ (រៃទោះ)

អនកទទួលយកកមមវ ិធ្ី

COC

POP

ថ្នច
ាំ ក់ (ដូស)

ក្ស្សាម
សរមាប់បុរស
(ឯកត្អ)

ក្ស្សាម
កងោក់
កងោក់កុនងសបូន
សរមាប់ស្តសតី
ក្រោមស្សបក
(ឯកត្អ)
(ឯកត្អ)
(ឯកត្អ)

ចងបាំពង់
បងហូរក្មជីវ ិរ
បុរស

ចងថ្ដសបូៃ

សរុរ

ក្ស្សាម
ក្ស្សាម
កងោក់
កងោក់កុនងសបូន
សរមាប់បុរស សរមាប់ស្តសតី
ក្រោមស្សបក
(ឯកត្អ)
(ឯកត្អ)
(ឯកត្អ)
(ឯកត្អ)

ចងបាំពង់
បងហូរក្មជីវ ិរ
បុរស

ចងថ្ដសបូៃ

សរុរ

ការពិភាកសខសេងៗ
ពៃារកាំខណើត្

អត្ិងិជៃត្ាំរូង

ោរ រ
កាំក្ណើរបោៃន់

អត្ិងិជៃងមី
អត្ិងិជៃសរុរ
ចាំនួនមក្្ាបាយពនារ
កាំក្ណើរស្ែលបានក្របើរបាស់
អនកខបាោះរង់ខសវា
អនកកាំពុងខររើរបាស់រៃត
COC = Combined Oral Contraceptive
POP = Progesterone Only Pill
ECP = Emergency Contraceptive Pill
ខចកចយមខធ្ាបាយពៃារ
កាំខណើត្តមសែគម៍

ថ្នរាំ ររ់ (រៃទោះ)

COC

POP

ខស្ស្លមសរមារ់រុរស (ឯកត)

អត្ិងិជៃដាំរូង
អត្ិងិជៃងមី
អត្ិងិជៃសរុរ
ចាំៃួៃថ្នៃ
ាំ ិងខស្ស្លមអ

ម័យ

អនកខបាោះរង់ខសវា
អនកកាំពុងខររើរបាស់រៃត

អនកសទុកខមខោគខអដស៍
អត្ិងិជៃដាំរូង

ថ្នរាំ ររ់ (រៃទោះ)

COC

POP

ថ្នច
ាំ ក់ (ដូស)

ការពិភាកសខសេងៗ
ពៃារកាំខណើត្

ោរ រ
កាំក្ណើរបោៃន់

អត្ិងិជៃងមី
អត្ិងិជៃសរុរ
ចាំនួនមក្្ាបាយពនារ
កាំក្ណើរស្ែលបានក្របើរបាស់
អនកខបាោះរង់ខសវា

អនកកាំពុងខររើរបាស់រៃត
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ស្ទសតីខរកាយសរមាលកូៃ/
ខរកាយរលូត្/រ ាំលូត្ទទួលខស
វាពៃាកាំខណើត្

ថ្នរាំ ររ់ (រៃទោះ)

COC

POP

ថ្នច
ាំ ក់ (ដូស)

ក្ស្សាម
សរមាប់បុរស
(ឯកត្អ)

ក្ស្សាម
កងោក់
កងោក់កុនងសបូន
សរមាប់ស្តសតី
ក្រោមស្សបក
(ឯកត្អ)
(ឯកត្អ)
(ឯកត្អ)

ចងបាំពង់
បងហូរក្មជីវ ិរ
បុរស

ចងថ្ដសបូៃ

សរុរ

ការពិភាកសខសេងៗ
ពៃារកាំខណើត្

ោរ រ
កាំក្ណើរបោៃន់

អត្ិងិជៃត្ាំរូង
អត្ិងិជៃងមី
អត្ិងិជៃសរុរ

ចាំនួនមក្្ាបាយពនារ
កាំក្ណើរស្ែលបានក្របើរបាស់
អនកខបាោះរង់ខសវា

អនកកាំពុងខររើរបាស់រៃត
COC = Combined Oral Contraceptive
POP = Progesterone Only Pill
ECP = Emergency Contraceptive Pill
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283

យុទធ

ចាំៃួៃកុ មារបាៃ

ទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ

OPV1

ខៅមណឌលសុែភាព

យុទធ

ឧបសម្ព័ន្ធ
ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា

ក់ ស្លង
ាំ OPV2

ថ្នាំរង្កែរ Hep B ខពល
ខកើត្

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃ
ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃ
ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃ
ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃ
ចាំៃួៃកុមារបាៃទទួល

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃ

ទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ
ទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ
ទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ
ទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ
វា៉ា ក់ស្លង
ាំ កញ្រ្ចិល (ពី

ទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ

DPT-Hep B-Hib 3
១២ដល់១៧ខែ)

JE (ពី១២ដល់

OPV3

ចាំ ៃួៃទារកបាៃទទួ ល

DPT-Hep B-Hib 1 DPT-Hep B-Hib 2

ខៅមណឌលសុែភាព

ចុោះតមភូមិ

ការ

សរុរ

២. កុ មារខរៅចាំ ណុចររស់កមមវ ិធ្ីជាត្ិថ្នាំរង្កែរ (Out of Target Children of National Immunization Program )

២៣ខែ)

ចុោះតមភូមិ

ការ

សរុរ
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កមាស់

ចាំ ៃួៃកុ មារ២៤ - ៥៩ខែបាៃ ពិ ៃិត្យការលូត្លាស់

លូត្លាស់កមាស់

ចាំ ៃួៃកុ មារខរកាម២៤ខែខសេងខទៀត្បាៃ ពិ ៃិត្យការ

ការលូត្លាស់កមាស់

ចាំ ៃួៃកុ មារខរកាម២៤ខែបាៃចក់ថ្នាំរង្កែរ ៃិ ង ពិ ៃិត្យ

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃចក់រគរ់

១៨ ដល់២៣ខែ)

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ កញ្រ្ចិល (M18) (ពី

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ JE(ពី៩ ដល់១១ ខែ)

(ពី៩ ដល់១១ ខែ)

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ កញ្រ្ចិល-សអូច (MR9)

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ DPT-Hep B-Hib 3

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ DPT-Hep B-Hib 2

)

ចាំ ៃួៃទារកមាៃភាពស្លុាំខត្តណូសពី កាំខណើត្ (PAB

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ DPT-Hep B-Hib 1

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ OPV3

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ OPV2

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ OPV1

សរុរ

ពី២៤ខមា៉ា ងដល់៧ថ្ងៃ

ខរកាម២៤ខមា៉ា ង

ចាំ ៃួៃកុ មារបាៃទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ BCG

ចាំ ៃួៃទិ វាបាៃអៃុ វត្តៃ៍ជាក់ ខសតង

ចាំ ៃួៃទិ វាកនុងខសៃការការសតល់ថ្នាំរង្កែរ

កម្មវិធីផល
ត ថ្
់ ែ ំបង្ការ

XIII. សកមមភាពថ្ៃកមមវ ិធ្ី សតល់ថ្នាំរង្កែរ (National Immunization Program )
១. កុ មារចាំណុចររស់កមមវ ិធ្ីជាត្ិថ្នាំរង្កែរ (Target Children of National Immunization Program )

៣. ស្ទសតីមាៃថ្សទខ
ខត្តណុល១

ោះ (Pregnant women)
ខត្តណុល២

ខត្តណុល៣

៤. ស្ទសតីពីអាយុ ១៥-៤៤ ឆ្នរ
ាំ ម ៃថ្សទខ
ខត្តណុល៤ ខត្តណុល៥ ខត្តណុល១

ខត្តណុល២

ោះ (non-pregnant women aged 15-44)

ខត្តណុល៣

ខត្តណុល៤

ខត្តណុល៥

ខៅមណឌលសុែភាព
ចុោះតមភូមិ
សរុរ

៥. ស្ទសតីខរកាយសរមាល/រលូត្/រ ាំលូត្
ខៅមណឌលសុែភាព ខត្តណុល១

ខត្តណុល២

ខត្តណុល៣

ខត្តណុល៤ ខត្តណុល៥

ខត្តណុល២

ខត្តណុល៣

ខត្តណុល៤ ខត្តណុល៥

ស្ទសតីខរកាយសរមាល
រលូត្
រ ាំលូត្
សរុរ
ចុោះតមភូមិ

ខត្តណុល១

ស្ទសតីខរកាយសរមាល
រលូត្
រ ាំលូត្
សរុរ
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XIV. ោរបញ្ុ្ ោះរពូន-ក្មបង់ ោហេុល (Deworming: Mebendazole)
កុមារ 12-59 ខែ

ការសតល់ថ្នាំខមរង់ដាែេុល

ររ

ស្ស

កុមារ 6 ឆ្នាំ -14 ឆ្នាំ
សរុរ

ស្ស

ររ


សរុរ

ខ

ស្ទសតីមាៃថ្សទ
ោះ

4ខែ-9ខែ

ស្ទសតីសិត្
ថ កនុង

ស្ទសតីរាំខៅ

វ ័យរៃតពូជ

ខដាោះកូ ៃ

ខៅមូលដាឋៃសុខាភិបាល
ចុោះតមភូមិ Outreach
សាលាមក្រយយ,បឋមសិកោ,
ម្យមសិកោ Schools
សរុរ

XV. កមមវ ីធ្ី វ ីតមីៃអា (Vitamin A)
សរមារ់ការ

ឧបសម្ព័ន្ធ

រ

សរមារ់ពាបាល

កុមារអាយុ 6-11 ខែ

កុមារអាយុ 12-59ខែ

សរុរ

ជាំងឺសត្ខភន
ក ៃិងខាវក់មាៃ់
ួៃ

កញ្រ្ចិល

កងវោះអាហាររូបរាម/ភ រាក
ជាប់បនត/រាករាុថ្ាំ រ ៉ា

ចាំៃួៃកុមារ

ចាំៃួៃកុមារ

ចាំៃួៃកុមារ

ចាំៃួៃកុមារ

ចាំៃួៃកុមារ

ចាំៃួៃកុមារ
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ផ្ផែកកម្មវិធីជាតិ
XVI. សកមមភាពពាបាលខដាយ ART (Anti Retroviral therapy)
០ - 4 ឆ្នាំ
ររ

ចាំនួនអនកជាំងឺសកមមស្ែល
ររួលពាបាល ART
របចាំស្ខ (Number of
Active patient monthly)

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
ររ

15 - 24 ឆ្នាំ
ស្ស

ររ

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
ររ

ស្ស

សរុរ
ររ

ស្ស

XVII. សកមមភាពខសនករខរង
លារ់

ករណីងមីខរកា(+)

រោជ័ យ

ររឡប់វ ិញក្រោយក្បាោះបង់

ខរកា(-)

រខរងខរៅសួត្

ខសេងៗ

សរុរ

រោជ័ យ

រត្ឡរ់វ ិញខរកាយខបាោះរង់

ខរកា(-)

រខរងខរៅសួត្

ខសេងៗ

សរុរ

សកមមភាពខសនករខរងសែគមៃ៍ DOTS
លារ់

ករណីងមីខរកា(+)

XVIII. សកមមភាពជាំ ងឺែង់ សីៃ
ជាំងឺពាបាលខដើ មខែ

ជាំងឺងីរម កខ
ររ

ស្ស

សរុរ

ើញកនុងខែ

ពិការកាំរ ិត្ ២

ជាំងឺរ្ចរ់ការ
ខរកាម១៥ឆ្នាំ

ខរ៉ា ខរ ១

ពាបាលកនុងខែ

ជាំងឺលាប់ /លោះបង់/
សាលប់/ ផ្លលស់រីកស្នលង

ជាំងឺពាបាលកនុងខែ

ខរ៉ា ខរ ២-៥
អុឺម ខរ
សរុរ
អរត

/100,000 %

%

ខរ៉ា ខរ ១: PB1 Single Lesion Paucibacillary

អុឺមក្ប: MB Multibacillary

ខរ៉ា ខរ ២-៥: PB2-5 Paucibacillary

ពិោរកាំរ ិរ ២: Dis.Gr2 Disability Grade 2

ឧបសម្ព័ន្ធ
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Amal

Comp

ខសេងៗ

រ្ូជ ៃ

GIC

ខសេងៗ

ខធ្មញស្សុក

រ/

លារស្លរធាត្ុ

ខធ្មញថ្រព

រិត្ការ

ដាក់ខដាោះ

ខកាសសាំអាត្

ដាក់ជារ់

វោះកាត្់/បាក់ថ្គម

ចាំៃួៃអនកជាំងឺ

រ៉ា ោះខធ្មញ (Filling)

ដកខធ្មញ

សខធ្មញ

ដាក់ខធ្មញ (Prothetic)

ពាបាលឬ

XIX. សកមមភាពខសនកជាំ ងឺមាត្់ -ខធ្មញ

អាយុ <15 ឆ្នាំ
អាយុ ≥ 15 ឆ្នាំ
សរុរ

ឧបសម្ព័ន្ធ
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XX - សកមមភាព ៃិង ខោរលខសេងៗខទៀត្
សខងេរៃូវរញ្ហ
ា សាំខាៃ់ៗ ខដលខកើត្មាៃខៅកនងត្ាំ
ខណើរការររស់មណឌលសុែភាព ។ (ខរៀរោរ់ៃូវសកមមភាពបាៃខធ្វើខដលរមៃខៅកនុងរបាយការណ៍)
ុ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ខសញើរបាយការណ៍...................................

ែត្ថខលខាររធាៃមណឌលសុែភាព .................................................

ឧបសម្ព័ន្ធ

ែត្ថខលខាអនកខធ្វើរបាយការណ៍..................……………
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របាយការណ៍សកមមភាពរបចាំខែ HO2
មនទីរពពទយៈ…………………………….ស្សុករបតិបត្ិៈ…………………………….ពែត្ៈ………………………………

ពីថ្ថៃទី ១ ដល់ថ្ថៃទីចុងពរកាយថ្នខែ......................ឆ្នាំ.............

ផ្ផែកពិនត្
ិ យពិគររោះជំងឺគរៅ

I. ពិនិតយពិពររោះជាំងឺពរៅ
A. បរ ិមាណសកមមភាព

កនុងស្សុករបតិ បត្ិ/ពែត្

ពរៅស្សុករបតិ បត្ិ/ពែត្

សរុប

រប

ស្ស

ចាំ នួនករណីថមីខដលបញ្ូជ នមកពីមណឌលសុែភាព
ចាំ នួនករណីថមីមកពិ និតយែលួនឯងពៅមនទីរពពទយ
សរុបករណីថមី

ពិ និតយពិ ពររោះជាំ ងឺពរៅសរុប (ករណីថមី+ចស់)
សរុបអនកជាំ ងឺពរបើ របាស់ពសវាមនទីរពពទយ

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ

ICD10

0-28 ថ្ថៃ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

1. ខផនកជាំងឺទូពៅ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

អាសននពោគ

A00

សងស័យអាសននពោគ

A00.9

ោកមួ ល

A06

រគុនព

ោះពវៀន

A01

ោករមនពែសោះជាតិ ទឹក

A09

ោកមានពែសោះជាតិ ទឹកមធយម

A09.1

ពតតាណូសទារក

A33

ោកមានពែសោះជាតិ ទឹកធៃន់ធៃរ
ពតតាណូសពផសងៗពទៀត

10 ខាន់ ស្លលក់
11 កអកមាន់

12 ឆលងពោគកនងឈាម
ុ
13 រគុនទន់ អវៈយវៈ

ឧបសម្ព័ន្ធ

A09.2
A35
A36

A37.1
A41.9
A80
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ

ICD10

14 ជាំ ងឺខឆែឆត
ួែ

A82

16 សុីសស្សូមីញ៉ាសុីស
ូ

B65

15 កញ្រញ្ចិល

19 ជាំ ងឺរលាកពស្ស្លមែួ រកាល

22 ជាំ ងឺពបោះដូ ងពផសងៗ

I49.9

21 រាំងពបោះដូ ង

24 ស្ទសទូក (AVC)

32 រលាកតាំ រងពន្លម
33 ចុ កតាំ រងពន្លម

34 ជាំ ងឺរគុនពលឿង
35 ទាចទឹ ក

36 ពុ លថ្នាំពពទយ

37 ពុ លចាំ ណីអាហារ
38 ពស់ចឹក

39 ពុ លស្លរធាតុ ពផសងៗ
40 ពុ លស្លរធាតុ គីមី
41 ជាំ ងឺទូពៅពផសងៗ

ឧបសម្ព័ន្ធ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

I50
I63

ោះពវៀនតូច Peptic ulcer

26 រលាករកពោះស្សួចស្ស្លវ

31 ពោគពុ កឆអឹង

រប

បញ្ូជ នពៅ

I46.9

23 ជាំ ងឺពែសយពបោះដូ ង Heart Failure

30 រលាកសន្លលក់

ស្ស

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

G03.9
G40.9

29 រលាកថង់ ទឹករបមាត់

រប

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

E16.2

20 ជាំ ងឺឆតរជូ
ក
ួែ

28 រកិ នពថលើម Cirrhosis

រប

1-4 ឆ្នាំ

D64.9

18 ជាំ ងឺថយចុ ោះជាតិ សរែ

27 រលាករកពោះោុថ្ាំ រ ៉ា

29ថ្ថៃ-11ខែ

B05

17 ជាំ ងឺពសលកស្លលង
ាំ

25 រលាកខផនកពដើ មថ្នព

0-28 ថ្ថៃ

K27
K29.1
K29.5
k74.6
K81
M13.99
M81.99
N05.9
N23
R17
R18
T50.9
T62.9
T63.0
T65
x44
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ

ICD10

0-28 ថ្ថៃ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

2. ខផនកជាំងឺឆលង
42 ជាំ ងឺកាមពោគ (STD)

A64

44 ជាំ ងឺរគុនឈាមមានសហក
ុ

A91.1

43 ជាំ ងឺរគុនឈាមរមនសហក
ុ
45 រគុនឈាមសងស័យ

46 រគុនឈាមរបហាក់ របខែល
47 រគុនឈិកសងស័យ

48 រគុនឈិករបហាក់ របខែល

49 ជាំ ងឺពងខបកពៅថ្ដ-ពជើង-មាត់
50 រលាកពថលើមរបពភទ A
51 រលាកពថលើមរបពភទ B

52 រលាកពថលើមរបពភទ C
53 ជាំ ងឺពអដស៏

54 រគុនចញ់ស្ស្លល
55 រគុនចញ់ធៃន់ធៃរ
56 ផ្ត្ស្លយបកសី

57 ផ្ត្ស្លយថមី Swine flu
58 ជាំ ងឺឆលងពផសងៗ

A91

A91.2
A91.3
A92.0
A92.1
B08.4
B15
B16
B17.1
B20
B50
B50.8
J09.0
J09.1

3. ខផនករពបង

59 រពបងសួត

A15.0

60 រពបងទឹ កពស្ស្លមសួត Pleural effusion TB

A15.6

61 ជាំ ងឺរពបងសួតពផសងៗ

A15.8

62 រពបងសួតសងស័យ

63 រលាកពស្ស្លមែួ រកាលបណ្ដ
ា លមកពីរពបង
64 រពបងរបព័ នឋសរថ្សរបស្លទពផសងៗ

65 រពបងឆអឹងTuberculosis of other bones
66 រពបងពស្ស្លមព

ឧបសម្ព័ន្ធ

ោះ Tuberculous peritonitis

A16.2
A17.0
A17.8
A18.03
A18.31
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ
67 រពបងសរ ីោងគពផសងពទៀត

68 រពបងោលដាលពរចើ នកខនលង Miliary TB
69 ែង់ សិន

70 រពបង MOTT= Mycobacterium other than
71

រពបងស្លុថ្
ាំ ន ាំ មានការបណុា ោះពមពោគ MDRTB
confirmed by Culture

ICD10

0-28 ថ្ថៃ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

A18.8
A19
A30.9
A31.0
U50.0

4. ជាំងឺមិនឆលង

72 ជាំ ងឺទឹកពន្លមខផអម១

E10

73 ជាំ ងឺទឹកពន្លមខផអម២

E11

74
75

កងវោះអាហារូបតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវមានពែើម
SAM with nutritional oedema

កងវោះអាហារូបតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវមានពោគ
សញ្ញាគលីនិក SAM with clinical signs

E40

E41

កងវោះអាហារូបតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវ Severe
76 acute malnutrition (SAM) - weight for height

E43

Z score <-3
77

កងវោះអាហារូបតថមភស្សួចស្ស្លវ Mild acute
malnutrition-weight for height Z score -1 to -2SD

E44.0

កងវោះអាហារូបតថមភស្សួចស្ស្លវមធយមModerate

78 acute malnutrition - weight for height Z score E44.1
-2 to -3
79
80

បញ្ញ
ហ សុែភាពបងែពដាយពរគឿងពញៀន Harmful
use

ពលើសសមាពធឈាមមកពីផលវ ិបាកពផសងៗ
Secondary Hypertension

ឧបសម្ព័ន្ធ

F11.1
I10.0
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ
81 ពលើសសមាពធឈាមដាំបូង
82

84
85
86

0-28 ថ្ថៃ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

I10.9

ពលើសសមាពធឈាមមានទន់អវៈយវៈ Sequelae
of cerebrovascular disease

83 ទឹ កពន្លមខផអមស្ទស្ីមានថ្ផទព

ICD10

ោះ

របួ សពដាយពររោះថ្នក់ចោចរណ៍មានប៉ាោះទងគិច
កាល Focal traumatic brain injury

របួ សពផសងៗ (ពរៅពីពររោះថ្នក់ចោចរណ៍និង
ររប់ មីន)

របួ សពដាយពររោះថ្នក់ចោចរណ៍ពរៅពីប៉ាោះ
ទងគិចកាល

87 ពររោះថ្នក់ ពដាយអាវុធជាតិផុោះ
ទ

88 របួ សពដាយពររោះថ្នក់ពដាយររប់មីន

I69
O24.4
S06.3
T14.8
V87
Y38
Y92.64

89 ជាំ ងឺមិនឆលងពផសងៗ

5. ជាំងឺផូវចិ
ល ត្

90 ជាំ ងឺវ ិកលចរ ិត Schizophrenia

F20

91 ជាំ ងឺឡប់ សតិ Manic episode

F30

ា ប់ធានប់ថ្នស្លមរតី Bipolar disorder F31
92 ភាពែូ ចសណ្ដ
93 ជាំ ងឺរពួយធាលក់ ទឹកចិ ត្ Depression

F32.9

ល ត្ពដកមិ នលក់ Insomnia
94 ជាំ ងឺផូវចិ

G47.0

95 វ ិបត្ិដាំពណក Sleep Disorder

G47.9

96 សុែភាពផលូវចិ ត្ពផសងៗ

6. ខផនកពោគស្ទស្ី

97 ធាលក់ សឬែូរែទុោះតាមទាវរមាស

A74

99 ដាំ ពៅពងខបកពលើរបដាប់បន្ពូជ

B08

98 សិរមាន់ /ដុ ោះស្លច់ ពៅពលើរបដាប់បន្ពូជ

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ

ICD10

100 គិ សពដាោះ Solitary cyst of breast

N60.0

101 រលាកថ្ដសបួនស្សួចស្ស្លវ

N71.01

103 ស្សុតសបួន

N81.4

102 រលាកមាត់ សបួន

N72

104 ដាំ ពៅរបដាប់ ពភទស្ទស្ី

N82

105 ការធាលយរនធថីជា
ម មួ យទាវរមាស Genital fistula

N82.8

106 ដុាំថ្ដសបួន

N83.20

107 គិ សថ្ដសបូន Ovarian cyst

N83.29

108 ដុាំឈាមកនុងថ្ដសបូន

N83.6

109 ជាំ ងឺវដ្រដូ វមិ នពទៀង

N92.6

110 ជាំ ងឺបាត់ វដ្រដូ វ

N94.6

111 រលូត

O03

112 រ ាំលូត

O04

0-28 ថ្ថៃ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

113 ជាំ ងឺពោគស្ទស្ីពផសងៗ

7. ខផនកសមភព
114 កូ នពរៅសបូន

O00

115 កូ នពង Hydatidiform mole

116 ទារកឈប់ មានចលន្ល Early fetal death
117 ពែើមពពលមានថ្ផទព
118

ោះ Gestational oedema

ពលើសឈាមពៅពពលមានថ្ផទព
Hypertension

ោះ Gestational

O01
O02.1

O12.0
O13

119 បាំ រង
ុ រកឡាពភលើងមិ នធៃន់ធៃរ

O14.0

120 បាំ រង
ុ រកឡាពភលើងធៃន់ធៃរ

O14.1

121 រកឡាពភលើង Eclampsia

O15

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ
122
123

ធាលក់ ឈាមមុ នសរមាល Hemorrhage in early
pregnancy

កអួតខាលាំងពពលមានថ្ផទព

ោះ Excessive vomiting

in pregnancy

ICD10

125 សុកសុីជាប់ ស្លច់ សបួនោក់ Placenta accreta

O43.21

127 សុក

O44

128

ធាលក់ សុកមុ នកាំ ណត់ Premature separation of
placenta

130 ធាលក់ ឈាមពរកាយសរមាលកូន

O72

131 សល់សុកកនុងសបូន Retained placenta

O73

133 ពសលកស្លលាំងពរកាយសរមាល

O90.81

ោះ

ស្ស

រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

O45
O69.0

134 ពសលកស្លលាំងពពលមានថ្ផទព

រប

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

O43.23

129 ការធាលក់ ទងសុកមកមុន prolapse of cord

132 ឆលងពោគពរកាយសរមាលកូន Puerperal sepsis

រប

1-4 ឆ្នាំ

O21
O43

ាំងមាត់ សបូន Placenta previa

29ថ្ថៃ-11ខែ

O20

124 សុកពៅែុ សកខនលង Placental disorders
126 សុកសុីជាប់ ស្លច់ សបនពរៅ Placenta percreta
ួ

0-28 ថ្ថៃ

O85

O99.0

135 ជាំ ងឺខផនកសមភពពផសងៗ

8. ខផនកជាំងឺផូវដពងហ
ល
ើម
136

រលាកផលូវដពងហើមពលើស្សួចស្ស្លវ Acute upper

respiratory infection

137 ជាំ ងឺរលាកសួត Pneumonia

138 រលាកទងសួតស្សួចស្ស្លវ Acute bronchitis
139
140

ការរលាកទងសួតតូ ចស្សួចស្ស្លវ Acute
bronchiolitis

រលាកផលូវដពងហើមខាងពរកាមពផសងពទៀត other
acute lower respiratory infection

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ

ICD10

141 ែយល់កុងសួ
ន
ត Emphysema

J43

142 ជាំ ងឺែឺត Asthma

J45

143 ជាំ ងឺរ ីកទងសួត Bronchiectasis

J47

144 ពែើមសួតស្សួចស្ស្លវ Acute pulmonary edema

J81.0

145 ពែើមសួតោុថ្ាំ រ Chronic pulmonary edema

J81.1

146 បុ សសួត Abscess of lung

J85

147 ែទុោះកនុងសួត Pyothorax

J86

148 ទឹ កពស្ស្លមសួត Pleural effusion
149

ពែសយសួតស្សួចស្ស្លវ Acute respiratory
failure

150 ពែសយសួតោុថ្ាំ រChronic respiratory failure
151 សវិតសួត Atelectasis

152 កអកឈាម Hemoptysis
153 កអកពលើសពី ១៤ថ្ថៃ

154 ជាំ ងឺែត់ Dyspnea

155 ជាំ ងឺផូវដពងហ
ល
ើ មពផសងៗ

0-28 ថ្ថៃ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

J90
J96.0
J96.1
J98.11
R04.2
R05
R06.0

9. ខផនកជាំងឺពសើខសបក

156 រមាស់ពរកាមខសបក Scabies

B86

157 រលាកខសបកចាំងថ្ថៃ Impetigo

L01

158 បូ សរទនិ ច Carbuncle of face

L02.03

159 រលាកខសបករតអក Atopic dermatitis

L20

160

ជាំ ងឺពសើខសបកខដលពធវើឲ្យខសបកពឡើងរកាស់
seborrhoeic dermatitis

L21

161 រលាកខសបករកែម exfoliative dermatitis

L26

162 រមាស់ខសបកខាលាំង Pruritus

L29

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ

ICD10

163 រលាកខសបកខបកស្សកាពឡើងរកែម Psoriasis

L40

164 ជាំ ងឺរកទាលតាអក Urticaria

L50

165 ពងទឹ កពលើខសបក Erythema multiforme

L51

166 រលាកខសបកពដាយស្លរកាំពៅថ្ថៃ Sunburn

L55

167

ជាំ ងឺរលាកខសបកពដាយស្លរកាាំរសមី
Radiodermatitis

0-28 ថ្ថៃ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

L58

168 ជាំ ងឺមុន Acne

L70

169 ជាំ ងឺមុនពលើថ្ផទមុែ Rosacea

L71

170 ជាំ ងឺពសើខសបកពផសងៗ

10. ខផនកមាត់ពធមញ
171 ពធមញដុ ោះពលើសចាំ នួន Supernumerary teeth
172

ពធមញដុ ោះកប់ ពរៅ Embedded and impacted
teeth

K00.1
K01

173 ដងែូវសុីពធមញ Dental caries

K02

174

K03

ជាំ ងឺអញ្ញ
ច ញពធមញពផសងៗ Other diseases of

hard tissues of teeth

175 ពធមញពរបោះ Cracked tooth

K03.81

176 រលាកអញ្ញ
ច ញពធមញស្សួចស្ស្លវ Acute gingivitis

K05.0

177 រលាកអញ្ញ
ច ញពធមញោុថ្ាំ រ Chronic gingivitis

K05.1

178 ជាំ ងឺមាត់ ពធមញពផសងៗ

11. ខផនកខភនក
179 រតាកូ ម Trachoma

A71

180 ែទុោះពៅរតបកខភនក Abscess of eyelid

H00.03

181 ជាំ ងឺរលាករតបកខភនក Blepharitis

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ

ICD10

182 ជាំ ងឺសួតខសបករតបកខភន
ៃ
ក Xeroderma of eyelid

H01.14

183 ជាំ ងឺខរបងចកខភនក Trichiasis

H02.05

184 រតបកខភនកបិ ទអត់ ជិត Lagophthalmos

H02.2

185 ជាំ ងឺធាលក់ រតបកខភនក Ptosis of eyelid

H02.4

186 ដុាំខាលញ់ពៅរតបកខភនក Xanthelasma of eyelid

H02.6

187 ដុាំគីសពលើរតបកខភនកCysts of eyelid

H02.82

188

ជាំ ងឺស្លច់ រតបកខភនកដុោះពរចើន Dermatochalasis
of eyelid

189 ជាំ ងឺពែើមរតបកខភនក Edema of eyelid
190

ជាំ ងឺរលាករកពពញបពញ្ចញទឹកខភនក
Dacryoadenitis

H04.13

193 ជាំ ងឺែូរទឹ កខភនកពរចើ ន Epiphora

H04.2

ស្ស

រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

H04.32

195 រលាកថង់ ទឹកខភនកោុថ្ាំ រ ៉ា Chronic dacryocystitis

H04.41

196 ជាំ ងឺខភនករកែម Conjunctivitis

H10

197 ជាំ ងឺកនទុយខថលន Pterygium of eye

H11.00

198 ជាំ ងឺពែើមរបស្សីខភនក Conjunctival edema

H1142

199 រលាកកញ្ចក់ ខភនក Keratitis

H16

200 ដាំ ពៅកញ្ចក់ ខភនក Corneal ulcer

H16.0

201 ែទុោះពៅកញ្ចក់ ខភនក Corneal abscess

H16.31

202 ជាំ ងឺពឡើងបាយខភនក cataract

H26

ឧបសម្ព័ន្ធ

រប

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

H04.0

192 គី សរកពពញទឹ កខភនក Lacrimal cyst

dacryocystitis

រប

1-4 ឆ្នាំ

H02.84

H04.11

រលាកថង់ ទឹកខភនកស្សួចស្ស្លវ Acute

29ថ្ថៃ-11ខែ

H02.83

191 ជាំ ងឺដក់ ទឹកកនុងខភនក Dacryops

194

0-28 ថ្ថៃ
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ
203 កលូកូ ម

ICD10

0-28 ថ្ថៃ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

H40

204 ជាំ ងឺខភនកពផសងៗ

12. ខផនករតពចៀក រចមុោះ បាំពង់ក
205 ជាំ ងឺរលាករកពពញបពញ្ចញទឹកមាត់ Parotitis

B26.9

206 អាំ ពៅអាំ ខបក Otitis

H66.9

207

208

ការរលាកភានសរចមុ ោះ និងពដើមបាំពង់អាហារ
Acute nasopharyngitis

ការរលាកភានសរបអប់រនធរចមុោះស្សួចស្ស្លវ
Acute sinusitis

J00
J01

209 ជាំ ងឺរលាកបាំ ពង់ ក Pharyngitis

J02.9

210 ជាំ ងឺរលាកអាមី ដាល់ស្សួចស្ស្លវ Acute tonsillitis

J03

211 រលាកបាំ ពងសាំពលងស្សួចស្ស្លវ Acute laryngitis

J04.0

212 រលាករកពឡើតស្សួចស្ស្លវ Acute epiglottitis

J05.1

213 រលាករចមុ ោះោុថ្ាំ រ Chronic rhinitis

J31.0

អ រចមុោះោុថ្ាំ រ Chronic sinusitis
214 រលាកភានសរនធឆឹង

J32

215 ឫសដូ ងរចមុ ោះ Nasal polyp

J33

216 ជាំ ងឺរលាកអាមី ដាល់ោុថ្ាំ រChronic tonsillitis

J35.01

217 ជាំ ងឺរតពចៀក រចមុ ោះ បាំពង់ក ពផសងៗ

13. ខផនកវោះកាត់
218 ជាំ ងឺពកក Goiter

E04.9

219 បុ សសួត Lung Abscess

J85

220

រលាកខែនងព
Appendicitis

221 កលនព

ោះពវៀនស្សួចស្ស្លវ Acute

ោះពវៀនចូ លរកពលៀន Inguinal Hernia

ឧបសម្ព័ន្ធ

K35
K40
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ
222

កលនព

ោះពវៀនខផនកខាងពលើថ្នពលល Femoral

hernia

ICD10

K42

224 កលនស្សទាប់ ព

K43

225 កលនពផសងៗ Other abdominal hernia

K45

226 ឬសដូ ងបាត Hemorroid

K64.9

227 រលាកពស្ស្លមព

K65

ោះ Peritonitis

228 បុ សពថលើម Liver Abscess

K75.0

229 ដុាំរគួសថង់ ទឹករបមា៉ា ត់ Cholelithiasis

K80

230 រលាកថង់ ទឹករបមា៉ា ត់ Cholecystitis

K81

231
232

ជាំ ងឺថង់ ទឹករបមា៉ា ត់ ពផសងៗ Other diseases of
gallbladder
ជាំ ងឺបាំពង់ បងហូរទឹ ករបមា៉ា ត់ពផសងៗ Other
diseases of biliary tract

234 ជាំ ងឺលាំខពងពផសងៗ Other diseases of pancreas

K86

236

ureter

រគួសកនុងបាំ ពង់ បងហួរពន្លមខផនកខាងពរកាម

Calculus of lower urinary tract

237 រគួសកនុងពបាលកពន្លម Bladder stone

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

N21.0

240 រលាកពបាលកពន្លម Cystitis

N30

ឧបសម្ព័ន្ធ

រប

បញ្ូជ នពៅ

N21

N21.1

241 ដុាំពដាោះ Breast Mass

ស្ស

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

N20.0

238 រគួសកនុងបងហូរពន្លម Urethral stone
239 ចុ កតរមងពន្លម Renal colic

រប

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

K83
K85

រគួសកនុងតរមងពន្លម Calculus of kidney and

រប

1-4 ឆ្នាំ

K82

233 រលាកលាំខពងស្សួចស្ស្លវAcute pancreatitis

235

29ថ្ថៃ-11ខែ

K41

223 កលនផចិត Umbilical hernia
ោះ Ventral hernia

0-28 ថ្ថៃ

N23
N63
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ
242 ដុាំព

ោះ Abdominal Mass

243 ដុាំពថលើម Liver Mass
244 របួ ស Injury

245 រលាក Burns

246 ជាំ ងឺវោះកាត់ ពផសងៗ

ICD10

0-28 ថ្ថៃ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

R19.0
R93.2
T14.9
T31

14. ខផនកឆអឹង និងសន្លលក់ Orthopedics
247 ែទុោះកនុងសន្លលក់ Pyogenic arthritis

M00

248 ជាំ ងឺរលាកសន្លលក់ Other rheumatoid arthritis

M06

249 ជមៃឺែូចសន្លលក់ ោុថ្ាំ រ ៉ា Gout

M10

250 រលាកសន្លលក់ ពរចើ នកខនលង Polyosteoarthritis

M15

251 រលាកសន្លលក់ ឆឹ ង
អ រតរក Osteoarthritis of hip

M16

252 ជាំ ងឺពុកឆអឹង Osteopetrosis

Q78.2

253 បាក់ ឆឹ ង
អ គូ ទ Fracture of coccyx

S32.2

254 បាក់ ឆឹ ង
អ រតរក Fracture of pelvis

S32.8

255 បាក់ ឆឹ ង
អ ដងកាាំបិត Fracture of clavicle

S42.0

256 បាក់ ឆឹ ង
អ ពដើ មថ្ដ Fracture of forearm

S52

257 បាក់ ឆឹ ង
អ ពលល Fracture of femur

S72

258 បាក់ ឆឹ ង
អ កាំ ភួនពជើ ង Fracture of shaft of fibula

S82.4

259 ជាំ ងឺខផនកឆអឹង និ ងសន្លលក់ពផសងៗ

15. ខផនកជាំងឺមហារ ីក
260 ជាំ ងឺមហារ ីកបបូ រមាត់

C00

261 ជាំ ងឺមហារ ីកអញ្ញ
ច ញពធមញ

C03

262 ជាំ ងឺមហារ ីករកអូ មមាត់

C05

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ស្ស

B. ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ជាំងឺពរៅ

ICD10

263 ជាំ ងឺមហារ ីកបាំ ពង់ រ ាំលាយអាហារ

C15

264 ជំ ងឺមហារ ីកក្កពះ

C16

265 ជំ ងឺមហារ ីកព

ះពវៀនតូច

C17

266 ជំ ងឺមហារ ីកព

ះពវៀនធំ

C18

267 ជំ ងឺមហារ ីកចុ ងព

ះពវៀនធំ

C21

269 ជំ ងឺមហារ ីកថង់ ក្បម៉ា ត់

C23

270 ជំ ងឺមហារ ីកលំពពង

C25

271 ជំ ងឺមហារ ីកពបះដូ ង

C38.0

272 ជំ ងឺមហារ ីកពបែក

C43

273 ជំ ងឺមហារ ីកព

ះ

C50

274 ដុំមហារ ីកក្ប

ប់ ពភទស្របដី

C52

276 ជំ ងឺមហារ ីកបែន
ូ

29ថ្ថៃ-11ខែ

រប

រប

ស្ស

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

5 - 14 ឆ្នាំ 15 - 24 ឆ្នាំ 25-49 ឆ្នាំ 50-64 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

ស្ស រប

សរុប

≥65 ឆ្នាំ

ស្ស រប

ស្ស

រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់

រប

រប

ស្ស

C20

268 ជំ ងឺមហារ ីកទ្វារធំ

275 ជំ ងឺមហារ ីកមត់ បែន
ូ

0-28 ថ្ថៃ

C53
C55

277 ជំ ងឺមហារ ីកអូ ពវ

C56

278 ជំ ងឺមហារ ីកបុក

C58

279 ជំ ងឺមហារ ីកក្កពពញក្បូស្ដដត

C61

280 ជំ ងឺមហារ ីកពងស្ដាប

C62

281 ជំ ងឺមហារ ីកតំ រងពោម

C65

282 ជំ ងឺមហារ ីកពលោកពោម

C67

283 ជំ ងឺមហារ ីកពរស្ដមខួរកាល

C70

284 ជំ ងឺមហារ ីកខួ រកាល

C71

285 ជំ ងឺមហារ ីកពផេងៗ

សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ស្ស

គោគវិនិច្យ
ឆ័ ជំងឺសរាកគពទ្យ
II. សកមមភាពសាំោកពពទយ (IPD)
0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

1. ខផនកជាំ ងឺទូពៅ
1

អាសននពោគ

A00

2

សងស័យអាសននពោគ

A00.9

3

រគុនព

A01

4

ោកមួ ល

A06

5

ោករមនពែសោះជាតិទឹក

A09

6

ោកមានពែសោះជាតិទឹកមធយម

A09.1

7

ោកមានពែសោះជាតិទឹកធៃន់ធៃរ

A09.2

8

ពតតាណូសទារក

A33

9

ពតតាណូសពផសងៗពទៀត

A35

ោះពវៀន

10 ខាន់ស្លលក់

A36

11 កអកមាន់

A37.1

12 ឆលងពោគកនុងឈាម

A41.9

13 រគុនទន់អវៈយវៈ

A80

14 ជាំ ងឺខឆែឆួត
ែ

A82

15 កញ្រញ្ចិល

B05

16 សុីសស្សូ
ូ មីញ៉ាសុីស

B65

17 ជាំ ងឺពសលកស្លលង
ាំ

D64.9

18 ជាំ ងឺថយចុោះជាតិសរែ

E16.2

19 ជាំ ងឺរលាកពស្ស្លមែួរកាល

G03.9

20 ជាំ ងឺឆួតរជូ
ែ
ក

G40.9

21 រាំងពបោះដូង

I46.9

22 ជាំ ងឺពបោះដូងពផសងៗ

I49.9

23 ជាំ ងឺពែសយពបោះដូង Heart Failure

I50

24 ស្ទសទូក (AVC)

I63

25

រលាកខផនកពដើមថ្នព

ោះពវៀនតូច

Peptic ulcer

26 រលាករកពោះស្សួចស្ស្លវ

ឧបសម្ព័ន្ធ

K27
K29.1
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
27 រលាករកពោះោុថ្ាំ រ ៉ា

K29.5

28 រកិ នពថលើម Cirrhosis

k74.6

29 រលាកថង់ទឹករបមាត់

K81

30 រលាកសន្លលក់

M13.99

31 ពោគពុ កឆអឹង

M81.99

32 រលាកតាំរងពន្លម

N05.9

33 ចុ កតាំ រងពន្លម

N23

34 ជាំ ងឺរគុនពលឿង

R17

35 ទាចទឹ ក

R18

36 ពុ លថ្នាំពពទយ

T50.9

37 ពុ លចាំ ណីអាហារ

T62.9

38 ពស់ចឹក

T63.0

39 ពុ លស្លរធាតុពផសងៗ

T65

40 ពុ លស្លរធាតុគីមី

X44

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

41 ជាំ ងឺទូពៅពផសងៗ

2. ខផនកជាំ ងឺឆលង
42 ជាំ ងឺកាមពោគ (STD)

A64

43 ជាំ ងឺរគុនឈាមរមនសហុក

A91

45 រគុនឈាមសងស័យ

A91.2

46 រគុនឈាមរបហាក់របខែល

A91.3

47 រគុនឈិកសងស័យ

A92.0

48 រគុនឈិករបហាក់របខែល

A92.1

49 ជាំ ងឹពងខបកពៅថ្ដ-ពជើង-មាត់

B08.4

50 រលាកពថលើមរបពភទ A

B15

51 រលាកពថលើមរបពភទ B

B16

52 រលាកពថលើមរបពភទ C

B17.1

53 ជាំ ងឺពអដស៏

B20

54 រគុនចញ់ស្ស្លល

B50

55 រគុនចញ់ធៃន់ធៃរ

B50.8

44 ជាំ ងឺរគុនឈាមមានសហុក
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
56 ផ្ត្ស្លយបកសី

J09.0

57 ផ្ត្ស្លយថមី swine flu

J09.1

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

58 ជាំ ងឺឆលងពផសងៗ

3.ខផនករពបង
59 រពបងសួត
60

A15.0

រពបងទឹកពស្ស្លមសួត Pleural effusion
TB

A15.6

61 ជាំ ងឺរពបងសួតពផសងៗ

A15.8

62 រពបងសួតសងស័យ

A16.2

63

រលាកពស្ស្លមែួរកាលបណ្ដ
ា លមក
ពី រពបង

64 រពបងរបព័នឋសរថ្សរបស្លទពផសងៗ
65
66

រពបងឆអឹង Tuberculosis of other
bones

រពបងពស្ស្លមព

ោះ Tuberculous

peritonitis

A17.0
A17.8
A18.03
A18.31

67 រពបងសរ ីោងគពផសងពទៀត

A18.8

68 រពបងោលដាលពរចើនកខនលង Miliary TB

A19

69 ែង់ សិន

A30.9

70
71

រពបង MOTT= Mycobacterium other
than tuberculosis (MOTT)
រពបងស្លុថ្
ាំ ន ាំមានការបណុា ោះពមពោគ
MDRTB confirmed by Culture

A31.0
U50.0

4. ជាំ ងឺមិនឆលង

72 ជាំ ងឺទឹកពន្លមខផអម១

E10

73 ជាំ ងឺទឹកពន្លមខផអម២

E11

កងវោះអាហារូបតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវ
74 មានពែើម SAM with nutritional

E40

oedema
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

កងវោះអាហារូបតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវ
75 មានពោគសញ្ញាគលីនិក SAM with

E41

clinical signs
កងវោះអាហារូបតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវ
76 Severe acute malnutrition (SAM) -

E43

weight for height Z score <-3
កងវោះអាហារូបតថមភស្សួចស្ស្លវ Mild

77 acute malnutrition-weight for height Z

E44.0

score -1 to -2SD

កងវោះអាហារូបតថមភស្សួចស្ស្លវមធយម

78 Moderate acute malnutrition -

E44.1

weight for height Z score -2 to -3
79

80

បញ្ញ
ហ សុែភាពបងែពដាយពរគឿងពញៀន
Harmful use
ពលើសសមាពធឈាមមកពីផលវ ិបាក
ពផសងៗ Secondary Hypertension

81 ពលើសសមាពធឈាមដាំបូង
82 Sequelae of cerebrovascular
disease

I10.0
I10.9

ពលើសសមាពធឈាមមានទន់អវៈយវៈ

83 ទឹ កពន្លមខផអមស្ទស្មា
ី នថ្ផទព

F11.1

ោះ

I69
O24.4

របួ សពដាយពររោះថ្នក់ចោចរណ៍
84 មានប៉ា ោះទងគិចកាល Focal traumatic

S06.3

brain injury
85

86

របួ សពផសងៗ(ពរៅពីពររោះថ្នក់
ចោចរណ៍និងររប់មីន)
របួ សពដាយពររោះថ្នក់ចោចរណ៍ពរៅ
ពី ប៉ាោះទងគិចកាល

87 ពររោះថ្នក់ពដាយអាវុធជាតិផុទោះ

88 របួសពដាយពររោះថ្នក់ពដាយររប់មីន

T14.8

V87
Y38
Y92.64

89 ជំ ងឺមិនឆោងពផេងៗ
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

5. ជាំ ងឺផូវចិ
ល ត្
90 ជាំ ងឺវ ិកលចរ ិត Schizophrenia

F20

91 ជាំ ងឺឡប់សតិ Manic episode

F30

92

ភាពែូ ចសណ្ដ
ា ប់ធានប់ថ្នស្លមរតី
Bipolar disorder

F31

93 ជាំ ងឺរពួយធាលក់ទឹកចិត្ Depression

F32.9

ល ត្ពដកមិនលក់ Insomnia
94 ជាំ ងឺផូវចិ

G47.0

95 វ ិបត្ិដាំពណក Sleep Disorder

G47.9

96 សុែភាពផលូវចិត្ពផសងៗ

6. ខផនកពោគស្ទស្ី
97 ធាលក់សឬែូរែទុោះតាមទាវរមាស
98

សិរមាន់/ដុោះស្លច់ពៅពលើរបដាប់ បន្
ពូ ជ

A74
B07

99 ដាំ ពៅពងខបកពលើរបដាប់បន្ពូជ

B08

100 គី សពដាោះ Solitary cyst of breast

N60.0

101 រលាកថ្ដសបួនស្សួចស្ស្លវ

N71.01

103 ស្សុតសបួន

N81.4

102 រលាកមាត់សបួន

104 ដាំ ពៅរបដាប់ពភទស្ទស្ី
105

ការធាលយរនធថីជា
ម មួយទាវរមាស Genital
fistula

N72

N82
N82.8

106 ដុាំថ្ដសបួន

N83.20

108 ដុាំឈាមកនុងថ្ដសបូន

N83.6

107 គី សថ្ដសបូន Ovarian cyst

N83.29

109 ជាំ ងឺវដ្រដូវមិនពទៀង

N92.6

110 ជាំ ងឺបាត់វដ្រដូវ

N94.6

111 រលូត

O03

112 រ ាំលូត

O04

113 ជាំ ងឺពោគស្ទស្ពី ផសងៗ
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

7. ខផនកសមភព
114 កូ នពរៅសបូន

O00

115 កូ នពង Hydatidiform mole

O01

117 ពែើមពពលមានថ្ផទព

O12.0

116 ទារកឈប់មានចលន្ល Early fetal

118

ោះ

ពលើសឈាមពៅពពលមានថ្ផទព

ោះ

Gestational Hypertension

O02.1

O13

119 បាំ រង
ុ រកឡាពភលើងមិនធៃន់ធៃរ

O14.0

120 បាំ រង
ុ រកឡាពភលើងធៃន់ធៃរ

O14.1

121 រកឡាពភលើង Eclampsia

O15

122
123
124

ធាលក់ឈាមមុនសរមាល Hemorrhage
in early pregnancy

កអួតខាលាំងពពលមានថ្ផទព

ោះ Excessive

vomiting in pregnancy

សុកពៅែុសកខនលង Placental
disorders

O20
O21
O43

125 សុកសុីជាប់ស្លច់សបួនោក់ Placenta

O43.21

127 សុក

O44

126 សុកសុីជាប់ស្លច់សបួនពរៅ Placenta

128

ង
ាំ មាត់សបូន Placenta previa

ធាលក់សុកមុនកាំណត់ Premature
separation of placenta

129 សរមាលមុនកាំណត់ Preterm
130

ការសរមាលជួបឧបសគែពផសងៗ
Other obstructed labor

131 ធាលក់ឈាមពពលសរមាលកូន
132

133

ការធាលក់ទងសុកមកមុន Prolapse of
cord
សរមាលកូនមានរខែកសបូន Uterus
rupture

134 ធាលក់ឈាមពរកាយសរមាល
135 សល់សុកកនុងសបូន Retained placenta
136 សរមាលកូនមានផលវ ិបាកពផសងៗ
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O45
O60
O66
O67
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O75
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
137

ឆលងពោគពពលសរមាលកូន Sepsis
during labour

O80

139 សរមាលកូនពដាយបូម

O81

140 វោះយកកូន Cesarean

O82

141 សរមាលកូនពដាយមានជាំនួយពផសងៗ

O83

ឆលងពោគពរកាយសរមាលកូន
Puerperal sepsis

ស្ស

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

O85

143 ពែសយតាំពោងពន្លមស្សួចស្ស្លវ

O90.4

ាំ ពរកាយសរមាល
144 ពសលកស្លលង

O90.81

145 ពសលកស្លលង
ាំ ពពលមានថ្ផទព

O99.01

ោះ

ស្ស រប

បញ្ូជ នពៅ

O75.3

138 សរមាលកូនធមមតា Normal delivery

142

ស្លលប់

146 ជាំ ងឺខផនកសមភពពផសងៗ

8. ខផនកជាំ ងឺផូវដពងហ
ល
ើម
147

រលាកផលូវដពងហើមពលើស្សួចស្ស្លវ Acute
upper respiratory infection

148 ជាំ ងឺរលាកសួត Pneumonia
149

150

រលាកទងសួតស្សួចស្ស្លវ Acute
bronchitis
ការរលាកទងសួតតូចស្សួចស្ស្លវ
Acute bronchiolitis
រលាកផលូវដពងហើមខាងពរកាមពផសងពទៀត

151 Other acute lower respiratory

J06.9
J18.9
J20

J21

J22

infection
152 ែយល់កុនងសួត Emphysema

J43

153 ជាំ ងឺែឺត Asthma

J45

154 ជាំ ងឺរ ីកទងសួត Bronchiectasis

J47

155

ពែើមសួតស្សួចស្ស្លវ Acute
pulmonary edema

ឧបសម្ព័ន្ធ

J81.0

310

ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
156

ពែើមសួតោុថ្ាំ រ Chronic pulmonary
edema

J85

158 ែទុោះកនុងសួត Pyothorax

J86

160

161

ពែសយសួតស្សួចស្ស្លវ Acute
respiratory failure
ពែសយសួតោុថ្ាំ រ Chronic respiratory
failure

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

J81.1

157 បុ សសួត Abscess of lung

159 ទឹ កពស្ស្លមសួត Pleural effusion

ស្លលប់

J90
J96.0

J96.1

162 សវិតសួត Atelectasis

J98.11

163 កអកឈាម Hemoptysis

R04.2

164 កអកពលើសពី ១៤ថ្ថៃ

R05

165 ជាំ ងឺែត់ Dyspnea

R06.0

166 ជាំ ងឺផូវដពងហ
ល
ើមពផសងៗ

9. ខផនកជាំ ងឺពសើខសបក
167 រមាស់ពរកាមខសបក Scabies

B86

168 រលាកខសបកចាំងថ្ថៃ Impetigo

L01

169 បូ សរទនិច Carbuncle of face

L02.03

170 រលាកខសបករតអក Atopic dermatitis

L20

171
172

ជាំ ងឺពសើខសបកខដលពធវើឲ្យខសបកពឡើង
រកាស់ seborrhoeic dermatitis
រលាកខសបករកែម exfoliative
dermatitis

173 រមាស់ខសបកខាលាំង Pruritus
174

រលាកខសបកខបកស្សកាពឡើងរកែម
Psoriasis

175 ជាំ ងឺរកទាលតាអក Urticaria
176

ពងទឹ កពលើខសបក Erythema
multiforme

ឧបសម្ព័ន្ធ

L21
L26
L29
L40
L50
L51
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
177

178

រលាកខសបកពដាយស្លរកាំពៅថ្ថៃ
Sunburn
ជាំ ងឺរលាកខសបកពដាយស្លរកាាំរសមី
Radiodermatitis

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

L55

L58

179 ជាំ ងឺមុន Acne

L70

180 ជាំ ងឺមុនពលើថ្ផទមុែ rosacea

L71

181 ជាំ ងឺពសើខសបកពផសងៗ

10. ខផនកមាត់ពធមញ
182
183

ពធមញដុោះពលើសចាំនួន Supernumerary
teeth

ពធមញដុោះកប់ពរៅ Embedded and
impacted teeth

K00.1

K01

184 ដងែូវសុីពធមញ Dental caries

K02

185

K03

ជាំ ងឺអញ្ញ
ច ញពធមញពផសងៗ Other

diseases of hard tissues of teeth

186 ពធមញពរបោះ Cracked tooth
187

188

រលាកអញ្ញ
ច ញពធមញស្សួចស្ស្លវ Acute
gingivitis
រលាកអញ្ញ
ច ញពធមញោុថ្ាំ រ Chronic
gingivitis

K03.81

K05.0

K05.1

189 ជាំ ងឺមាត់ពធមញពផសងៗ

11. ខផនកខភនក
190 រតាកូ ម Trachoma

A71

191 ែទុោះពៅរតបកខភនក Abscess of eyelid

H00.03

192 ជាំ ងឺរលាករតបកខភនក Blepharitis

H01.0

193

ជាំ ងឺសតខសបករតបកខភន
ក Xeroderma
ួៃ
of eyelid

H01.14

194 ជាំ ងឺខរបងចកខភនក Trichiasis

H02.05

195 រតបកខភនកបិទអត់ជិត Lagophthalmos

H02.2

196 ជាំ ងឺធាលក់រតបកខភនក Ptosis of eyelid

H02.4

ឧបសម្ព័ន្ធ

312

ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
197

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

ដុាំខាលញ់ពៅរតបកខភនក Xanthelasma
H02.6

of eyelid

198 ដុាំគីសពលើរតបកខភនក Cysts of eyelid
199

ស្លលប់

ជាំ ងឺស្លច់រតបកខភនកដុោះពរចើន
Dermatochalasis of eyelid

H02.82
H02.83

200 ជាំ ងឺពែើមរតបកខភនក Edema of eyelid H02.84
201

ជាំ ងឺរលាករកពពញបពញ្ចញទឹកខភនក
Dacryoadenitis

H04.0

202 ជាំ ងឺដក់ទឹកកនុងខភនក Dacryops

H04.11

203 គី សរកពពញទឹកខភនក Lacrimal cyst

H04.13

204 ជាំ ងឺែូរទឹកខភនកពរចើន Epiphora

H04.2

205
206

រលាកថង់ទឹកខភនកស្សួចស្ស្លវ Acute
dacryocystitis

រលាកថង់ទឹកខភនកោុថ្ាំ រ ៉ា Chronic
dacryocystitis

H04.32
H04.41

207 ជាំ ងឺខភនករកែម Conjunctivitis

H10

208 ជាំ ងឺកនទុយខថលន pterygium of eye

H11.00

209

ជាំ ងឺពែើមរបស្សីខភនក Conjunctival
H1142

edema

210 រលាកកញ្ចក់ខភនក Keratitis

H16

211 ដាំ ពៅកញ្ចក់ខភនក Corneal ulcer

H16.0

212 ែទុោះពៅកញ្ចក់ខភនក Corneal abscess

H16.31

213 ជាំ ងឺពឡើងបាយខភនក Cataract

H26

214 កលូកូ ម

H40

215 ជាំ ងឺខភនកពផសងៗ
12. ខផនករតពចៀក រចមុោះ បាំពង់ក
216

ជាំ ងឺរលាករកពពញបពញ្ចញទឹកមាត់
Parotitis

217 អាំ ពៅអាំខបក Otitis
218

ការរលាកភានសរចមុោះ និងពដើមបាំ ពង់
អាហារ Acute nasopharyngitis

ឧបសម្ព័ន្ធ

B26.9
H66.9
J00
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
219

ការរលាកភានសរបអប់រនធរចមុោះស្សួច
ស្ស្លវ Acute sinusitis

220 ជាំ ងឺរលាកបាំពង់ក Pharyngitis
221

222
223

ជាំ ងឺរលាកអាមីដាល់ស្សួចស្ស្លវ Acute
tonsillitis
រលាកបាំពងសាំពលងស្សួចស្ស្លវ Acute
laryngitis
រលាករកពឡើតស្សួចស្ស្លវ Acute
epiglottitis

224 រលាករចមុោះោុថ្ាំ រ Chronic rhinitis
225

រលាកភានសរនធឆឹង
អ រចមុោះោុថ្ាំ រ Chronic
sinusitis

226 ឫសដូ ងរចមុោះ Nasal polyp
227

ជាំ ងឺរលាកអាមីដាល់ោុថ្ាំ រ Chronic
tonsillitis

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

J01
J02.9
J03

J04.0
J05.1
J31.0
J32
J33
J35.01

228 ជាំ ងឺរតពចៀក រចមុោះ បាំពង់ក ពផសងៗ

13. ខផនកវោះកាត់
229 ជាំ ងឺពកក Goiter

E04.9

230 បុ សសួត Lung Abscess

J85

231

232

233

រលាកខែនងព

ោះពវៀនស្សួចស្ស្លវ Acute

Appendicitis
កលនព

ោះពវៀនចូលរកពលៀន Inguinal

Hernia
កលនព

ោះពវៀនខផនកខាងពលើថ្នពលល

Femoral hernia

K35

K40

K41

234 កលនផចិត Umbilical hernia

K42

235 កលនស្សទាប់ព

K43

ោះ Ventral hernia

236 កលនពផសងៗ Other abdominal hernia

K45

237 ឬសដូ ងបាត Hemorroid

K64.9

238 រលាកពស្ស្លមព

K65

ោះ Peritonitis

239 បុ សពថលើម Liver Abscess

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
240 ដុាំរគួសថង់ទឹករបមា៉ា ត់ Cholelithiasis

K80

241 រលាកថង់ទឹករបមា៉ា ត់ Cholecystitis

K81

242

243

244

245

246

ជាំ ងឺថង់ទឹករបមា៉ា ត់ពផសងៗ Other
diseases of gallbladder
ជាំ ងឺបាំពង់បងហូរទឹករបមា៉ា ត់ពផសងៗ
Other diseases of biliary tract
រលាកលាំខពងស្សួចស្ស្លវ Acute
pancreatitis
ជាំ ងឺលាំខពងពផសងៗ Other diseases of
pancreas
រគួសកនុងតរមងពន្លម Calculus of
kidney and ureter
រគួសកនុងបាំពង់បងហួរពន្លមខផនកខាង

247 ពរកាម Calculus of lower urinary

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

K82

K83

K85

K86

N20.0

N21

tract
248 រគួសកនុងពបាលកពន្លម Bladder stone

N21.0

249 រគួសកនុងបងហូរពន្លម Urethral stone

N21.1

250 ចុ កតរមងពន្លម Renal colic

N23

251 រលាកពបាលកពន្លម Cystitis

N30

252 ដុាំពដាោះBreast Mass

N63

253 ដុាំព

R19.0

ោះ Abdominal Mass

254 ដុាំពថលើម Liver Mass

R93.2

255 របួ ស Injury

T14.9

256 រលាក Burns

T31

257 ជាំ ងឺវោះកាត់ពផសងៗ

14. ខផនកឆអឹង និងសន្លលក់ Orthopedics
258 ែទុោះកនុងសន្លលក់ Pyogenic arthritis

M00

259

M06

ជាំ ងឺរលាកសន្លលក់ Other rheumatoid

arthritis

260 ជមៃឺែូចសន្លលក់ោុថ្ាំ រ ៉ា Gout

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
261
262

រលាកសន្លលក់ពរចើនកខនលង
Polyosteoarthritis

រលាកសន្លលក់ឆឹង
អ រតរក
Osteoarthritis of hip

264 បាក់ឆឹ ង
អ គូទ Fracture of coccyx

S32.2

265 បាក់ឆឹ ង
អ រតរក Fracture of pelvis

S32.8

266 បាក់ឆឹ ង
អ ដងកាាំបិត Fracture of clavicle

S42.0

267 បាក់ឆឹ ង
អ ពដើមថ្ដ Fracture of forearm

S52

268 បាក់ឆឹ ង
អ ពលល Fracture of femur

S72

of fibula

ស្ស

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

M16
Q78.2

បាក់ឆឹ ង
អ កាំភួនពជើង Fracture of shaft

ស្ស រប

បញ្ូជ នពៅ

M15

263 ជាំ ងឺពុកឆអឹង Osteopetrosis

269

ស្លលប់

S82.4

270 ជាំ ងឺខផនកឆអឹង និងសន្លលក់ពផសងៗ

15. ខផនកជាំ ងឺមហារ ីក
271 ជំ ងឺមហារ ីកបបូរមត់

C00

272 ជំ ងឺមហារ ីកអញ្ច
ា ញពធេញ

C03

273 ជំ ងឺមហារ ីកក្កអូមមត់

C05

274 ជំ ងឺមហារ ីកបំពង់រ ំលាយអាហារ

C15

275 ជំ ងឺមហារ ីកក្កពះ

C16

276 ជំ ងឺមហារ ីកព

ះពវៀនតូច

C17

277 ជំ ងឺមហារ ីកព

ះពវៀនធំ

C18

278 ជំ ងឺមហារ ីកចុងព

ះពវៀនធំ

C20

279 ជំ ងឺមហារ ីកទ្វារធំ

C21

280 ជំ ងឺមហារ ីកថង់ក្បម៉ា ត់

C23

281 ជំ ងឺមហារ ីកលំពពង

C25

282 ជំ ងឺមហារ ីកពបះដូង

C38.0

283 ជំ ងឺមហារ ីកពបែក

C43

284 ជំ ងឺមហារ ីកព

ះ

C50

285 ដុំមហារ ីកក្ប

ប់ពភទស្របដី

C52

286 ជំ ងឺមហារ ីកមត់បែន
ូ
287 ជំ ងឺមហារ ីកបែន
ូ
288 ជំ ងឺមហារ ីកអូពវ

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ឈឺ
រប

ស្ស

0-28 ថ្ថៃ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ ពចញសរមាកពពទយ

ICD10

ឈឺ

ស្លលប់

29ថ្ថៃ-11ខែ
ឈឺ

ស្លលប់

1-4 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

5 - 14 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

15 - 24 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

25-49 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

50-64 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

≥65 ឆ្នាំ
ឈឺ

ស្លលប់

សរុប
ឈឺ

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប
289 ជំ ងឺមហារ ីកបុក

C58

290 ជំ ងឺមហារ ីកក្កពពញក្បូស្ដដត

C61

291 ជំ ងឺមហារ ីកពងស្ដាប

C62

292 ជំ ងឺមហារ ីកតំរងពោម

C65

293 ជំ ងឺមហារ ីកពលោកពោម

C67

294 ជំ ងឺមហារ ីកពរស្ដមខួរកាល

C70

295 ជំ ងឺមហារ ីកខួរកាល

C71

ស្លលប់

ស្ស រប

ស្ស

បញ្ូជ នពៅ

ពរបើរបាស់ HEF

ឈឺ

រប

ស្ស

296 ជំ ងឺមហារ ីកពផេងៗ

សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ឈឺ
រប

ស្ស

សកម្មភាពទ្ ូគៅ និងវោះកាត្់
២. សកមមភាពទូពៅ

ជាំ ងឹទូពៅ

ជាំងឹវោះកាត់

ជាំ ងឹកុមារ

សមភព

ពោគស្ទស្ី

ខភនក

រតពចៀក រចមុោះ បាំពង់ក

សពញ្រ្គោះបឋម

សពញ្រ្គោះបន្លទន់

ខផនករលាក Brulure

ខផនកពធមញ

ពផសងៗ

សរុប

រពបង

ចាំ នួនខរគ
ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺពចញពដាយមានការអនុញ្ញាត
ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺពចញរមនការអនុញ្ញាត
ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺបញ្ូជ ន
ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺស្លលប់
មរណភាពមាតា
ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺបង់ លុយពដាយែលួនឯង
ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺ HEF: គាំ ពោងមូ លនិ ធិសមធម៌
ចាំនួនអនក ជាំងឺ CBHI: ធាន្លោ៉ា ប់រងសុែភាពសែគមន៍

ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺ V: ប័ ណណសុែភាព
ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺ E: ករណីពលើកខលង
ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺបញ្ូជ នចូ លពី ខផនកពផសងៗ
ចាំ នួនអនក ជាំ ងឺបញ្ូជ នពចញពៅខផនកពផសងៗ
ចាំ នួនថ្ថៃសរមាកពាបាល
អរតាស្លលប់កុនងមនទីរពពទយ (1)• %
រយៈពពលសរមាកពាបាលមធយម (2)
អរតាពរបើរបាស់ខរគ (BOR) ƒ(3) %

(1). (ចាំ នួនស្លលប់/ចាំ នួនសរុបថ្នការពចញពី មនទីរពពទយ) X ១០០(ពចញពដាយមានការអនុ ញត រត់ បញ្ជូ ន ស្លលប់ )
‚(2). ចាំ នួនថ្ថៃសរមាកពាបាល/ចាំ នួនសរុបថ្នការពចញពី មនទីរពពទយ
ƒ(3). (ចាំ នួនថ្ថៃសាំោកពាបាល X ១០០) / (ចាំ នួនខរគ X ចាំ នួនថ្ថៃថ្នខែ)

ឧបសម្ព័ន្ធ
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៣. សកមមភាពវោះកាត់

បន្លទន់

មានកមមវ ិធី

សរុប(១)

ស្លលប់ <48 ពមា៉ា ង(២)

អរតាស្លលប់ ពលើជាំងឺ (2/1X 100)

ខផនកកាល និ ង ក
ខផនកសរថ្សរបស្លទ
ខផនករទូង
ខផនកព

ោះ

ខផនកតាំ រងទឹ កមូ រត
ខផនកសមភព
ខផនកពោគស្ទស្ី
វោះកាត់ ខផនកពផសងៗថ្នកាល
ខផនកឆអឹងកង
ខផនកឆអឹងអវៈយវៈ
វោះកាត់ ពកក
វោះកាត់ ខកសមផសស
វោះកាត់ ដុាំខាលញ់ ដុាំ ពសបាពស ដុាំ ពរកាមខសបក
វោះកាត់ ខរបងចក់ ខភនក
វោះកាត់ ជាំងឺសោះ
ទ រនធទឹ កខភនក
វោះកាត់ បាយខភនកដាក់ ខកវសិបបនិមិត្
វោះកាត់ បាយខភនកមិ នដាក់ ខកវសិបបនិមិត្
វោះកាត់ បកកនទុយខថលន
វោះកាត់ ខភនកខផនកពផសងៗ
វោះចង់ បាំពងពមជី វ ិតបុ រស
វោះចងថ្ដសបូន
វោះកាត់ ពផសងៗ

សរុប
សកមមភាពវោះកាត់តូច
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4. សកមមភាពកនុងមនទីរពពទយ

0-28 ថ្ថៃ
រប

29 ថ្ថៃ-11 ខែ
ស្ស

រប

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ

1-4 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

រប

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

សរុប

≥65 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

រប

ស្ស

ចាំ នួនអនក ទទួ លពសវាសរុប
ចាំ នួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះទទួល OPD

ចាំ នួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះមានជាំ ងឺរគុនចញ់

ចាំ នួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះបានទទួ លការស្ស្លវរជាវ

រពបង
ចាំ នួនកុ មារខដលបានពិ និតយអាហារូបតថមភ
(Number of child assessed nutrition)
ចាំ នួនកុ មារខដលបានពិ និតយពិ ពររោះជាំ ងឺពរៅ
(Number of children receive nutrition assessed
at OPD)
ទឹ កពន្លមខផអម១ ករណីថមី
ទឹ កពន្លមខផអម១ ករណីសរុប
ទឹ កពន្លមខផអម២ ករណីថមី
ទឹ កពន្លមខផអម២ ករណីសរុប

ពិ ពររោះជាំ ងឺពរៅ
របុស

សរមាកពពទយ
ស្សី

របុស

ស្សី

សរមាលកូ ន

ពិ និតយថ្ផទព

ោះមុ ន

សរមាល

ខថទាាំពរកាយសរមាល

ពនារកាំ ពណើត
របុស

ស្សី

សរុប
របុស

ស្សី

P: បង់ លុយពដាយែលួនឯង
HEF: គាំ ពោងមូ លនិ ធិសមធម៌
CBHI: គំ ពោងធាោោ៉ា ប់ រងបុខភាពបហគមន៍
V: ប័ ណ្ណបុខភាព
E: ករណ្ីពលើកពលង
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ផ្ផែកម្នទរី ពិគោធន៍
III. សកមមភាពខផនកមនទីរពិ ពស្លធន៍

Other

Sputum

Pus

CSF

Fluids

Other Body

GenitalSwab

Urine

Stool

Immunology Test

Biochemistry Tests

Tests

Hormonolgy

Coagulation tests

Virology tests

តាមដាន

Hematology tests

ស្ស្លវរជាវ

Immuno-

រពបង

Hematology tests

១. បរ ិមាណសកមមភាពមនទីរពិ ពស្លធន៍

២. ពតស្ឈាមរកពមពោគពអដស៍
0-28 ថ្ថៃ
រប

29ថ្ថៃ-11ខែ
ស្ស

រប

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

សរុប
រប

ចាំ នួនអតិថិជន
ខដលបានទទួល
ពតស្ HIV +
ពតស្ HIV -
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ស្ស

៣. រគុនចញ់
៣.១. កញ្ចក់ឈាម (Slides)
កញ្ចក់ឈាមពធវើ
ពោគវ ិនិច័យ
ឆ

0-28 ថ្ថៃ
រប

29ថ្ថៃ-11ខែ
ស្ស

រប

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

វ ិជជមាន

សរុប
រប

ស្ស

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ហាវល់សុីបា៉ារម
៉ាូ
វ ីវា៉ា ក់
ចាំរោះ
ុ
អវ ិជជមាន

សរុបកញ្ចក់ឈាមពិ និតយពឡើងវ ិញ

សរុបកញ្ចក់ឈាមបានវ ិភាគទាាំងអស់ (1+3+5) (2+4+6)
៣.២.ឌី បសទីក (Dipsticks)
ឌី បសទីកពធវើពោគ
វ ិនិច័យ
ឆ
វ ិជជមាន

0-28 ថ្ថៃ
រប

29ថ្ថៃ-11ខែ
ស្ស

រប

ស្ស

1-4 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

5 - 14 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

15 - 24 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

25-49 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

50-64 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
រប

ស្ស

សរុប
រប

ស្ស

(1)

(2)

(3)

(4)

ហាវល់សុីបា៉ារម
៉ាូ
វ ីវា៉ា ក់
ចាំរោះ
ុ
អវ ិជជមាន

សរុបឌី បសទីកបានវ ិភាគទាាំងអស់ (1+3)
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(2+4)

ផ្ផែករំពារសុខភាពាតា និង ទារក
IV. ការពិ និតយថ្ផទព

ោះមុ នសរមាល និងការសរមាលកូន (Antenatal Cares and Delivery )

១. ការពិ និតយថ្ផទព

ោះមុនសរមាល និងការស្ស្លវរជាវរកថ្ផទព

ពិនិតយ

ពិនិតយ

ពិ និតយ

ពិ និតយ

ពលើកទី ១

ពលើក២

ពលើក៣

ពលើក៤

ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះបានពធវើពតស្ឈាមរក

ពមពោគស្លវយ និងបានទទួ លយកលទធផល
សរុប
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វ ិជជមាន

ពិ និតយ
ពលើក៥ និ ង

ពិ និតយសរុប ១+២+៣+

បញ្ូជ ន

៤+៥+….

មកពី

៥+

ថ្ផទព

ោះបរមុងមានពររោះថ្នក់

ធាលក់ ឈាម ពសលកស្លលង
ាំ

ចាំ នួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះបាន

ពធវើពតស្ឈាមរក
ពអមូ គូប
ោ ីន

ោះបាំរង
ុ មានពររោះថ្នក់ (Antenatal Cares)

ពអម៉ា តូ ក្គី ត

ចាំ នួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះ

ចាំ នួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះ

បានពធវើពតស្ទឹកពន្លម

បានពធវើពតស្ទឹកពន្លម

រកអាល់បុយមី ន

រកជាតិសរែ

សរុប

វ ិជជមាន

សរុប

វ ិជជមាន

ពផសងៗ

ចាំ នួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះដឹ ងពី

ស្លថនភាពពមពោគពអដស៏

សរុប

ចាំ នួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

វ ិជជមាន

វ ិជជមាន

សរុប

វ ិជជមានពត

វ ិជជមានពត

ស្រែ័ស

ស្បញ្ញ
ជ ក់

ស្របតីមនផ្ផៃ
ព ះផៃុកពម
ពោគពអដប៏
លនទទួ ល
ARV
បក្មប់
ពាលល

ោះខដលសងស័យថ្មានជាំ ងឺរគុនចញ់

កញ្ចក់ ឈាម
សរុប

ចំ នួនស្របតីមនផ្ផៃព ះលនទទួ លក្បឹ កាមុ នធ្
វ ីពតបតឈាមពមពោគពអដប៏និងទទួ លលទធ
ផលពតបត

បញ្ូជ នពៅ

ឌី បសទិក
សរុប

វ ិជជមាន
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២. ការសរមាលកូន (Delivery)

ចក់ Oxytocin

ចាំនួនសរុប

បញ្ូជ នមកពី

បញ្ូជ នពៅ

ចាំ នួនមា្យ
ស្លលប់

សរមាលកូ នធមមតា
វោះយកកូ ន Cesarean
សរមាលមុ នកាំ ណត់ Preterm
ធាលក់ ឈាម Bleeding
បាំរង
ុ រកឡាពភលើងមិ នធៃន់ធៃរ
ការសរមាលកូន
មានបញ្ញ
ហ (មា្យ)

បាំរង
ុ រកឡាពភលើងធៃន់ធៃរ
រកឡាពភលើង Eclampsia
រខែកសបូន Uterus rupture
ការកាលយពោគ Septicemia
បូម
ជាំនួយពផសងៗ
ពផសងៗ Other causes

ការសរមាលកូ នមានបញ្ញ
ហ (កូ ន)

សរុប
ចាំនួនមា្យខដល
មកសរមាលកូន
បានដឹងពីស្លថនភាព

ចំ នួនមតយលនពធាើពតបតឈាមពម
ពោគពអដប៍និងទទួ លលទធផលពត
បតពៅពពលបក្មល

ស្ទស្ីសរមាលកូ នបាន
ទទួ ល ARV

ទារកផទុកពមពោគពអដស៍

វ ិជជមាន

សរុប

វ ិជជមន
ពតបត
រហ័ប

ARV : Anti Retro Virus : ឱសថរបឆ្ាំងការ
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ការប៉ា ោះផ្តទល់
ជាមួយនិ ងមា្យ

ពមពោគពអដស៍មុន
សរុប

បញ្ូជ នពៅ

វ ិជជមនពតបត
បញ្ច
ជ ក់

ART

ពាបាល

បានទទួ ល ARV

បញ្ូជ នពៅខផនកខថទាាំ
កុ មារផទុកពមពោគពអ

មា្យ

បាំ ពៅពដាោះ

ទារកដក

កូ នកនុង១

ដពងហើមកនុង

ពមា៉ា ងដាំ បូង

១ន្លទីដាំបូង

កូ ន

រពមពោគពអដស៏(ប្ែរការចាំលងពមពោគពអដស៏ពីមាាយពៅកូន)
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V. កាំពណើតទារក (Births)
សកមមភាពពៅមូលដាឋនសុខាភិបាល
ទមៃន់ទារក

< 2500 រកាម

≥ 2500 រកាម

របុស

ស្សី

របុស

ស្សី

ពភាលោះ២

ពភាលោះ៣

ពលើសពី ៣

សរុប

សរុបពកើតរស់*
របុស

ស្សី

ពកើតស្លលប់
របុស

ស្សី

ពកើតស្លលប់ កុងអាំ
ន
ឡុង
ពពល២ពមា៉ា ង
របុស

ស្សី

ស្លលប់ ពកើ ត
ស្លលប់ ពកើតថមីៗ

ស្លលប់ ពកើតយូរ

ចាំនួនទារក
ចាំ នួនមា្យកូនពភាលោះ
ពកើតរស់

* កូនពកើតរស់មិនោប់បញ្ចូ លជាមួយនឹងចាំនួនកូនស្លលប់ពកើត
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VI. ការខថទាាំពរកាយសរមាល (Post-partum cares)
ការខថទាាំពរកាយសរមាល

ការខថទាាំពរកាយសរមាលបន្បន្លទប់ (ទី)

ពលើកទី១
1

មា្យ

2
កូន

មា្យ

3
កូន

មា្យ

ការខថទាាំពរកាយសរមាលសរុប
4

កូន

មា្យ

(1+2+3+4)
កូន

មា្យ

កូន

បញ្ញ
ហ ពរកាយសរមាល
កូន

មា្យ
ធាលក់ឈាម

ការកាលយពោគ

រកឡាពភលើង ជាំងឺពផសងៗ

ទារក
សនលប់

ខាន់ពលឿង របកាច់

បញ្ូជ នមកពី

ទមៃន់ទារក

ទារកបាំពៅ
ពិបាកដក
ដពងហើម

មិនពៅ

ពដាោះខត១មុែ

មា្យ

ការពឡើង

មាន

ទមៃន់

បញ្ញ
ហ

VII. ការទទួ លជាតិខដក - អាសុីដែវលី
ូ ក (Folic acid and iron supplementation)
ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះបានទទួលររប់ថ្នាំជាតិខដកសរមាប់ការ

ជួបពលើកទី១ (៦០ ររប់ )

រ

ជួបពលើកទី២ (៣០ ររប់ )

ស្ទស្ីពរកាយសរមាលកូនទទួល
ររប់ថ្នាំជាតិខដក៤២ររប់

ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព

ោះបានទទួលររប់

ថ្នាំជាតិខដកសរមាប់ពាបាល

កូន

បញ្ូជ នពៅ

មា្យ

កូន

ចាំនួនស្ទស្ីពរកាយសរមាល
បានទទួលររប់ថ្នាំជាតិ
ខដកសរមាប់ពាបាល

VIII. ការរល
ាំ ូតកូ ន និ ង រលូត
ចាំនួនសរុប បញ្ូជ នមកពី បញ្ូជ នពៅ
រ ាំលូតកូន
រលូត

ឧបសម្ព័ន្ធ

326

IX. មូ លពែតុ សរុបថ្នការស្លលប់ របស់មាតា
រកឡាពភលើង

ធាលក់ឈាមជុាំវ ិញកាំពណើត

ការកាលយពោគ

រ ាំលូតកូន/រលូត

ពផសងៗ

សរុប

* ោប់បញ្ចូ លទាាំងលទធផលថ្នការចុោះស្ស្លវរជាវរកមូលពែតុស្លលប់ របស់មាតាពៅតាមភូមិ

X. ការអប់ រស្ទាំ ស្ីពអាយពចោះពិ និតយ និ ង ស្លទបពដាោះពដាយែលួនឯង
បញ្ញ
ហ រកព

បានអប់រ ាំ

ដុាំពដាោះ

ើញ
បញ្ញ
ហ ពផសងៗពទៀត

បញ្ូជ នពៅ

ចាំនួនស្ទស្ី

XI. ការស្ស្លវរជាវរកមហារ ីកមាត់ សបូន
ចាំនួនស្ទស្ីខដលចូលរួមស្ស្លវរជាវ

ចាំ នួនស្ទស្ីបានពធវើ
VIA ពតស្

បញ្ញ
ហ ខដលបានរកព
VIA (+)

ើញ

សងស័យមហារ ីក

បញ្ូជ នពៅ

<30 ឆ្នាំ
30-49 ឆ្នាំ
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ផ្ផែកពនារកំគ

ីត្

XII. ពនារកាំ ពណើត (Birth Spacing)
ថ្នាំររប់ (បនទោះ)

អនកទទួ លយកកមមវ ិធី
COC

POP

ពស្ស្លម
ថ្នាំចក់ (ដូ

សរមាប់

ស)

បុរស (ឯក
តា)

ពស្ស្លម

ដាក់កង

ដាក់កង

ចងបាំពង់

សរមាប់ស្ទស្ី

កនងសប
ុ
ូន

ពរកាមខសបក

បងហរពម
ូ

(ឯកតា)

(ឯកតា)

(ឯកតា)

ជីវ ិតបុរស

ការពិភាកសពផសងៗ
ចងថ្ដសបូន

សរុប

ការ

ពនារ

កាំពណើត

កាំពណើត

បន្លទន់

អតិថិជនដាំបូង
អតិថិជនថមី
អតិថិជនសរុប
ចាំនួនមពធាបាយពនារកាំពណើតខដលបានពរបើ របាស់
អនកពបាោះបង់ពសវា
អនកកាំពុងពរបើរបាស់បន្
COC = Combined Oral Contraceptive
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ពស្ស្លម

ថ្នាំររប់ (បនទោះ)

អនកផទុកពមពោគពអដស៏
COC

POP

ថ្នាំចក់ (ដូ

សរមាប់

ស)

បុរស (ឯក
តា)

ពស្ស្លម

ដាក់កង

ដាក់កង

ចងបាំពង់

សរមាប់ស្ទស្ី

កនងសប
ុ
ូន

ពរកាមខសបក

បងហរពម
ូ

(ឯកតា)

(ឯកតា)

(ឯកតា)

ជីវ ិតបុរស

ការពិភាកសពផសងៗ
ចងថ្ដសបូន

សរុប

ការ

ពនារ

រ

កាំពណើត

កាំពណើត

បន្លទន់

អតិថិជនតាំបូង
អតិថិជនថមី
អតិថិជនសរុប
ចាំនួនថ្នាំ និងសមាភរៈពនារកាំពណើត
អនកពបាោះបង់ពសវា
អនកកាំពុងពរបើរបាស់បន្

ស្ទស្ីពរកាយសរមាលកូន/ពរកាយរលូត/រ ាំលូត ទទួលពស
វាពនាកាំពណើត

ថ្នាំររប់ (បនទោះ)

COC

POP

ពស្ស្លម
ថ្នាំចក់ (ដូ

សរមាប់

ស)

បុរស (ឯក
តា)

ពស្ស្លម

ដាក់កង

កងដាក់

ចងបាំពង់

សរមាប់ស្ទស្ី

កនងសប
ុ
ូន

ពរកាមខសបក

បងហរពម
ូ

(ឯកតា)

(ឯកតា)

(ឯកតា)

ជីវ ិតបុរស

ការពិភាកសពផសងៗ
ចងថ្ដសបូន

សរុប

ការ

ពនារ

កាំពណើត

កាំពណើត

បន្លទន់

អតិថិជនតាំបូង
អតិថិជនថមី
អតិថិជនសរុប
ចាំនួនមពធាបាយពនារកាំពណើតខដលបានពរបើ របាស់
អនកពបាោះបង់ពសវា
អនកកាំពុងពរបើរបាស់បន្
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កម្មវិធីផល
ត ថ្
់ ែ ំបង្ការ
XI. សកមមភាពថ្នកមមវ ិធីផ្ល់ថ្នាំប្ែរ (National Immunization Program )

២. កុ មារពរៅចាំ ណុចរបស់កមមវ ិធីជាតិថ្នាំប្ែរ (Out of Target Children of National Immunization Program )
ចាំ នួនកុ មារបាន

ចាំនួនកុមារបានទទួល

ទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ

វា៉ា ក់ស្លង
ាំ OPV 2

OPV 1

៣. ស្ទស្ីមានថ្ផទព

ចាំនួនកុមារបាន

ចាំនួនកុមារបាន

ទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ

ទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ

OPV 3

DPT-Hep B-Hib1

ោះ (Pregnant women)

ពតតាណុល១ ពតតាណុល២ ពតតាណុល៣

ចាំ នួនកុ មារបានទទួ លវា៉ា ក់

ចាំនួនកុមារបានទទួ ល ចាំ នួនកុ មារបានទទួ ល

ស្លាំង DPT-Hep B-Hib2

៤. ស្ទស្ីពីអាយុ ១៥-៤៤ ឆ្នរ
ាំ ម នថ្ផទព
ពតតាណុល៤

ពតតាណុល៥

ពតតាណុល១

ពតតាណុល២

វា៉ា ក់ស្លង
ាំ DPT-Hep

វា៉ា ក់ស្លង
ាំ កញ្រញ្ចិល (ពី

B-Hib 3

១២ដល់១៧ខែ)

ោះ (non-pregnant women aged 15-44)
ពតតាណុល៣

ពតតាណុល៤

ពតតាណុល៥

ចាំនួន
៥- ស្ទស្ីពរកាយសរមាល/រលូត/រល
ាំ ូត
ពៅមណ្ឌល
បុខភាព

ពតតាណុល១

ស្ទស្ីពរកាយ
សរមាល

ពតតាណុល២ ពតតាណុល៣ ពតតាណុល៤ ពតតាណុល៥

ពៅមណ្ឌលបុខភាព

ពតតាណ្ុ
ល២

ពតតាណ្ុ
ល៣

ពតតាណ្ុ
ល៤

ពតតាណ្ុ
ល៥

ស្របតីពក្ោយបក្មល

រលូត

រលូត

រ ាំលូត

រ ំលូត

សរុប

បរុប
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ការលូតលាស់កមពស់

ចាំ នួនកុ មារ២៤ - ៥៩ខែបាន ពិ និតយ

ពិ និតយការលូតលាស់កមពស់

ចាំ នួនកុ មារពរកាម២៤ខែពផសងពទៀតបាន

ប្ែរ និ ង ពិ និតយការលូតលាស់កមពស់

ចាំ នួនកុ មារពរកាម២៤ខែបានចក់ថ្នាំ

ចាំនួនកុមារបានចក់រគប់

(M18) (ពី ១៨ ដល់២៣ខែ)

ចាំនួនកុមារបានទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ កញ្រញ្ចិល

ពស្ស្លមែួ រ JE(ពី៩ ដល់១១ ខែ)

ចាំ នួនកុ មារបានទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ រលាក

(MR9) (ពី៩ ដល់១១ ខែ)

ចាំ នួនកុ មារបានទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ កញ្រញ្ចិល-សអូច

B-Hib 3

ចាំនួនកុមារបានទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ DPT-Hep

B-Hib 2

ចាំនួនកុមារបានទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ DPT-Hep

កាំ ពណើត (PAB )

ចាំ នួនទារកមានភាពស្លុាំពតតាណូសពី

B-Hib 1

ចាំនួនកុមារបានទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ DPT-Hep

សរុប

ពី២៤ពមា៉ា ងដល់៧ថ្ថៃ

ពរកាម២៤ពមា៉ា ង

ពពលពកើត

ចាំនួនកុមារបានទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ OPV3

ទទួលថ្នាំប្ែរ Hep B

ចាំនួនកុមារបានទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ OPV2

ចាំ នួនកុ មារបានទទួ លវា៉ា ក់ស្លង
ាំ BCG

ចាំនួនទារកបាន

ចាំនួនកុមារបានទទួលវា៉ា ក់ស្លង
ាំ OPV1

១. កុ មារចាំ ណុចរបស់កមមវ ិធីជាតិថ្នាំប្ែរ (Target Children of National Immunization Program )

XIII. ោរបញុា ះក្ពូន-ពមបង់
ការផ្ល់ថ្នពាំ មបង់ដាែសុល

ហេុល (Deworming: Mebendazole)
កុមារ 12-59 ខែ
រប

ស្ស

កុមារ 6 ឆ្នាំ -14 ឆ្នាំ

សរុប

ស្ស

រប

សរុប

ស្ទស្ីមានថ្ផទព
ខែ- 9 ខែ

ោះ 4 ស្ទស្ីសិត
ថ កនុង
វ ័យបន្ពូជ

ស្ទស្ីបាំពៅ
ពដាោះកូន

ពៅមូលដាឋនសុខាភិបាល
សរុប

XIV. កមមវ ីធី វ ីតាមី នអា (Vitamin A)
សរមាប់ការ
កុមារអាយុ 6-11 ខែ
ចាំនួនកុមារ
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កុមារអាយុ
12-59ខែ
ចាំនួនកុមារ

សរមាប់ពាបាល
សរុប
ចាំនួនកុមារ

ជាំងឺសួតខភន
ៃ
ក

និងខាវក់មាន់
ចាំនួនកុមារ

កញ្រញ្ចិល
ចាំនួនកុមារ

កងវោះអាហាររូបតថមភ/ោក
ជាប់បន្/ោកោុថ្ាំ រ ៉ា
ចាំនួនកុមារ
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ផ្ផែកកម្មវិធីជាតិ
XIV. សកមមភាពពាបាលពដាយ ART (Anti Retroviral therapy)
០ - 4 ឆ្នាំ
ចាំនួនអនក
ជាំ ងឺ

រប

5 - 14 ឆ្នាំ

ស្ស

រប

15 - 24 ឆ្នាំ

ស្ស

រប

25-49 ឆ្នាំ

ស្ស

រប

50-64 ឆ្នាំ

ស្ស

រប

ស្ស

≥65 ឆ្នាំ
រប

សរុប

ស្ស

រប

ស្ស

សកមម

XV. សកមមភាពខផនករពបង
ករណីថមីពបកា(+)

លាប់

បោជ័យ

រតឡប់វ ិញពរកាយ

ពបកា(-)

ពបាោះបង់

រពបងពរៅសួត

ពផសងៗ

សរុប

XVI.សកមមភាពជាំ ងឺែង់ សិន
ជាំងឺថីរម កព

ជាំងឺពាបាលពដើមខែ
រប

ស្ស

សរុប

ើញកនងខែ
ុ

ជាំងឺបញ្ចប់ការ

ពិការកាំរ ិត ២

ពរកាម ១៥ឆ្នាំ

%

%

ពាបាលកនុងខែ

ជាំងឺលាប់/លោះបង់/
ស្លលប់ /ផ្តលស់ទី

ជាំងឺពាបាលចុងខែ

កខនលង

ពប៉ា ពប១
ពប៉ា ពប ២-៥
អុឺមពប
សរុប
អរតា

ពប៉ា ពប១:Single Lesion Paucibacillary
ពប៉ា ពប២-៥: PB2-5 Paucibacillary

ឧបសម្ព័ន្ធ

/100,000

/10,000

អុឺមពប MB Multibacillary

ពិការកាំរ ិត ២: Dis.Gr2 Disability Grade 2
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បញ្ូជ ន

ពផសងៗ

ស្លរធាតុកុលយអរ

រ/លាប
បិតការ

ពកាសសាំអាត

វោះកាត់/បាក់ថ្គម

ពផសងៗ

Comp

GIC

ពធមញស្សុក

Amal

ប៉ាោះពធមញ (Filling)

ដកពធេញ
ពធមញថ្រព

ដាក់ពដាោះ

ចាំនួនអនកជាំងឺ

ដាក់ជាប់

ដាក់ពធមញ (Prothetic)

ពាបាលឬសពធមញ

XVII. សកមមភាពខផនកជាំ ងឺពធមញ

អាយុ <15 ឆ្នាំ
អាយុ ≥ 15 ឆ្នាំ
សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ផ្ផែកផតលឈា
់
ម្ និង រ ូបភាពគវជជោស្តសត
XVIII. ការផ្ល់ឈាម
១. ចំ នួនឈាមលនក្បមូ ល និ ងព
 ិ និតយ (គិ តជាភាគរយ)
ចាំនួនអនកផ្ល់

ពភទ

របពភទ

របុស

រកុមឈាម

A

ស្សី
Rh+

B

Rh-

Rh+

ការពិនិតយ
O

Rh-

Rh+

ែុីវ HIV+

AB

Rh-

Rh+

Rh-

រប

ពថលើម (B) HBs+ ពថលើម (C) HCV+

ស្ស

រប

ស្ស

រប

ស្ស

ស្លវយ

រគុនចញ់

(Syphilis) +

(Malaria) +

រប

រប

ស្ស

ស្ស

អនកសម័រគចិត្
រគួស្លរអនកជាំងឺ
តាមរកុមចល័ត
សរុប

២. ចាំ នួនឈាមពរបើ របាស់
ខផនក

ជាំងឺទូពៅ

ជាំងឺកុមារ

ជាំងឺវោះកាត់

សមភព

ខផនកពផសងៗ

មា៉ា ម៉ាូរកាែវី

ែវីរបូសូពី
ែ

អង់ដូសុពី
ែ

សរុប

ចាំនួនពរបើរបាស់ (ពបាលក)

XIX. សកមមភាពខផនករូបភាពពវជជស្លស្ទស្ (Medical Imaging)
វ ិទយុស្លស្ទស្

ពអកូស្លស្ទស្

ស្លែខនរ

អគគីសនីពលែ

ពអកូកាដីយូ

ពអកូដុបភលឺ

ពបោះដូង

Echo-cardio

Echo-dopler

ចាំ នួនពិនិតយ

XX. ការពាបាលពដាយចលន្ល
ការពាបាលពដាយគី ពនសុីពតោ៉ា ពី
គីពនសុីពតោ៉ា ពី

ការពាបាលពដាយកូ បាល់ពតោ៉ា ពី
កូបាល់ពតោ៉ា ពី

ចាំនួនអនកពាបាល

ចាំនួនអនកពាបាល

ចាំនួនដងពាបាល

ចាំនួនដងពាបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ
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XXI. សកមមភាពពផសងៗពទៀតនិងពោបល់
សពងេបនូ វបញ្ញ
ហ សាំខាន់ ៗខដលពកើតមានពៅកនុងតាំពណើរការរបស់មនទីពពទយ ។ ពរៀបោប់ នូវសកមមភាពបានពធវើខដលរមនពៅកនុងរបាយការណ៍ ។

ថ្ថៃខែឆ្នាំពផញើរបាយការណ៍..................

ែតថពលខារបធានមនទីពពទយ ................................

ឧបសម្ព័ន្ធ

ែតថពលខាអនកពធវើរបាយការណ៍..............

335

១. ការរបជុាំគីន
ល ិកពៅមនទីរពពទយ
ការរបជុាំគីន
ល ិកជាពទៀងទាត់

* សូមពរបើរបាស់ពសៀវពលកាំណត់រតាការរបជុាំគីន
ល ិក (Clinical Case Meeting Logbooks) ពៅមនទីរពពទយរបស់អនក ពដើ មបីរបមូ លព័ ត៌មានខដលរតូវការ សរមាប់ បាំពពញកនុងទរមង់របាយការណ៍ពនោះ។
ពតើមនទីរពពទយពនោះបានពធវើការរបជុាំគីន
ល ិកតាមខផនក ឬការរបជុាំគីន
ល ិកពៅមនទីរពពទយទាាំងមូ លខដរឬពទពៅកនុងខែពនោះ?
សូមភាជប់ជូនមកជាមួយនូវការរបជុាំនិមួយៗ ៖

បានពធវើ

មិនបានពធវើ

១. ឯកស្លរបទប្ហញ និ ង /ឬឯកស្លរខចកជូ នអានខដលបានផ្ល់ឲ្យអនកចូ លរួម

២. ទរមង់របាយការណ៍របជុាំគីន
ល ិកទាាំងអស់ ៣. Ÿបញ្ជីវត្មានអនកចូ លរួម (សរមាប់ ពផទៀងផ្តទត់ជាមួ យការផ្ល់អាំពីពិនុទ CME)
៤. ខផនការសកមមភាព (សរមាប់ខតការប្ហញអាំពីករណីឈឺនិងស្លលប់ MMR)

*របាយការណ៍ថ្នការរបជុាំគីន
ល ិក បញ្ជ ីវត្មានអនកចូលរួម និងខផនការសកមមភាព នឹងរតូវតរមូវឲ្យខសែន។

ពទៀតសូមបញ្ញ
ជ ក់

ឯកស្លរភាជប់ មក
ចូល រួមពីស្លថប័ នដថ្ទពទៀត

របសិនពបើមានចាំនុចពផសង

ចាំ នួនរគូ ពពទយមធយម/ពវជជ បណិឌ ត ខដល បាន

សមាគល់ខាងពរកាម

ពឈាមោះអនកពធវើបទប្ហញ

រួមពីមនទីរ ពពទយពនោះ ឬ ពីស្សុក របតិបត្ិ

រតូវពៅតាមកាំណត់

ពពទយ មធយម/ ពវជជ បណិឌ ត ខដល បានចូល

របធានបទគលីនិក

*សូមដាក់ពលែខដលរតឹម

CCP or MR?

កាលបរ ិពចឆទ

ពរជើសពរ ើសករណីពនោះ

គណៈ រគូពពទយ (MCC)
ចាំនួនរគូ

មូលពែតុថ្នការ

ពលែចុោះ បញ្ជីរបស់អនកពធវើបទ ប្ហញ កនុង

** សូមបញ្ញ
ជ ក់ ពៅកនុងជួរ "ឯកស្លរភាជប់មកជាមួយ" ពៅកនុងតាោងខាងពរកាម ថ្ពតើឯកស្លរណ្ដ (១-៤) រតូវបានដាក់ភាជប់មកជាមួយ

ជាមួយ

សូម

ដាក់ពលែខដល
កខនលងរបជុាំ ?

រតឹមរតូវពៅតាម
បញ្ជីខាងពលើ (CCP
គឺពីពលែ ១-៣ និង
MMR ពី ១-៤)

o CCP

o មនទីរពពទយទាាំងមូ ល

o MMR

o តាមខផនក

o CCP

o មនទីរពពទយទាាំងមូ ល

o MMR

o តាមខផនក

o CCP

o មនទីរពពទយទាាំងមូ ល

o MMR

o តាមខផនក

o CCP

o មនទីរពពទយទាាំងមូ ល

o MMR

o តាមខផនក

o CCP

o មនទីរពពទយទាាំងមូ ល

o MMR

o តាមខផនក

o CCP

o មនទីរពពទយទាាំងមូ ល

o MMR

o តាមខផនក

o CCP

o មនទីរពពទយទាាំងមូ ល

o MMR

o តាមខផនក

o CCP

o មនទីរពពទយទាាំងមូ ល

o MMR

o តាមខផនក

o CCP

o មនទីរពពទយទាាំងមូ ល

o MMR

o តាមខផនក

*មូលពែតុថ្នការពរជើសពរ ើសករណី: ១. ជាករណីខដលឧសសែ៍ជួបកនុងមនទីរពពទយ, ២. ជាករណីស្លមញ្ា ខតមានលកេណៈពិ ពសសអវីមួយ, ៣. ជាករណីធាលប់ជួបជាពរឿយៗកនុងលកេណៈោតតាត
, ៤. ជាករណីមិនសូវបាន ជួប, ៥. ជាករណីខដលមិនស្លគល់ចាស់ពៅកនុងមនទីរពពទយ ឬកនុងរបពទសកមព,ុ ៦. ជាករណីខដលទាក់ ទង ជាមួ យការពរបើ បពចចកពទសពធវើពោគវ ិនិ ច័ យ
ឆ ថមី ឬការពរបើមគគុ

ពទសក៏គីន
ល ិកថមី/ ទាន់សម័យ (clinical guideline), ៧. ជាករណីខដលបាន ទទួ លលទធផលែុ សពី ការរ ាំពឹ ងទុ ក, ៨. ជាករណីស្លលប់, ៩. ពផសងៗ …

ឧបសម្ព័ន្ធ
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2. Annual clinical meetings/seminars (this form should be filled in by the hosting hospital only - not other hospital
participants)

Have you held any hospital clinical seminars (half, full day or more) for doctors in the past month?

0 YES

o NO

These seminars can include clinical case presentations, lectures, introduction of new or udpated guidelines, practical skills
training etc
Were these seminars organised for: (check attendance list and tick one only)
1. doctors in this hospital, only
2. doctors from other hospitals, OD, PHD, private clinics, NGOs or other
Is there an Annual Hospital Medical Seminar report for each seminar conducted attached to this form? 0 YES

Meeting Details

Date

Date

o NO

Date

Date

Please indicate if half day (4 hours) (H) or full day (8 hours) (F)
No. MA/ doctors attended from this hospital
No. doctors/MA attended (from other hospitals, OD, PHD, private clinics,
other
provinces etc)
Total No. doctors/MAsNGOs,
attending
meeting/seminar
Please confirm attachment for each day of seminar

Y0 N 0 Y0 N 0 Y0 N 0 Y 0N 0

Seminar/MeetingAttendance List Y 0 N 0 Y 0 N 0 Y 0 N 0 Y 0 N 0
Presentation Y 0 N 0 Y 0 N 0 Y 0 N 0 Y 0 N 0
Please record the names of other government hospitals attending the seminar
Hospital Name

ឧបសម្ព័ន្ធ

Hospital Name

Hospital Name
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ការបណត្ ុះបណ្ត
្ លគ្រូបង្គោល
ស្្ីពីគ្រព័នព
ធ ត
័ មា
៌ នស្តខាភិបាល
កំពង់ចាម្ ថ្ថៃទី១២-១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំ២០១៣

ង្វជ្ជ. មាន រតនស្ម្បត្ត្

msambath@urc-chs.com
Tel” 855 12 727919

ង្ោលបំណង
ពង្រឹរសមត្ថភាពង្រូបង្គោលង្លើការង្រប់ង្ររង្បព័ន្ធ
ព័ត្៌មាន្សុខាភិបាលះ

• បំង្ពញបញ្ជ ីកត្់ង្ា
• បំង្ពញបញ្ជ ីសង្មរ់ត្ួង្លខង្បចំ ថ្ងៃ
• បំង្ពញបញ្ជ ីរបាយការណ៍ង្បចំ ខខ
• បញ្ចូ លទិន្នន្័យកនរ
ុ ង្បព័ន្ឋHMIS database

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ការកត់គ្ាង្ៅម្ ូលដ្ឋានស្តខាភិបាល
• បញ្ជីកត់ត្រា
• សត្ររង់តួលេខត្របចាំ ថ្ងៃ
• របាយការណ៍ត្របចាំ ខខ
• ត្របព័ន្ឋទិន្នន្័យ HMIS version 2.0
• ការត្រតួតពិន្ិតយគុណភាពទិន្នន្័យ

ច្រន្ទិនន
ន យ
័
អ្នកជាំងច
ឺ េ
ូ

ចុះឈ្មុះបញ្ជីកត់ត្រា

DQA

ការបញ្ចេ
ូ ទិន្ន្
ន ័យ
Daily Tally Sheet

ត្របព័ន្ឋទិន្នន្័យ HMIS version 2.0

ឧបសម្ព័ន្ធ

342

11/19/2013

ការបិទបញ្ជ ី
• បិទបញ្ជីលៅថ្ងៃចុងលត្រកាយថ្ន្ខខន្ីរួយៗ សរុប
ទិន្នន្័យត្របចាំ ខខ
• ការខកទិន្នន្័យកនុងត្របព័ន្ឋ HMIS database បាន្
ត្រតឹរថ្ងៃទី១៤ថ្ន្ខខបន្ទាប់

ច្រន្បញ្ជូ នព័តមា
៌ នស្តខាភិបាល

ស្ករួ អរុខាភិបាល
នាយកដ្ឋាន្ង្ែន្ការ ន្ិអ េ័ត៌មាន្រុខាភិបាល

កមម វ ិធីជាតិ
Form

មន្ទ ីរពេទ្យជាតិ
មន្ទ ីររុខាភិបាល

ការ
បញ្ចូ
ល
ទិន្នន្័
យ

មន្ទ ីរពេទ្យពខតត
ការ ិយាល័យស្រ ុកស្រតិរតត ិ

មន្ទ ីរពេទ្យរង្អែ ក

HO2

មណ្ឌលរុខភាេ
HO2

រុរត៍រុខភាេ

ឧបសម្ព័ន្ធ

HO2

អអគ រការ
HC1

រហគមន្៍

Form

មូ លដ្ឋាន្ពរវាឯកជន្
Form

របាយការណ្៍
ែតល់េ័ត៌មាន្ស្តឡរ់
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ការផដលព
់ ត
័ មា
៌ នគ្តឡប់គ្តូវង្ធវីង្ឡីងកនង
ត HMIS

ការយាល័
យក្សុរក្រតិរតតិ
ិ

មូលដ្ឋានសុខាភបា
ិ ល

HMIS 2.0

មនទរី សុ ខាភបា
ិ ល

ក្រសួ ងសុ ខាភបា
ិ ល

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ការបណត្ ុះបណ្ត
្ លររូបង្គោល
ស្្ីពីររព័នព
ធ ត
័ មា
៌ នស្តខាភិបាល
កំពង់ចាម្ ថ្ថៃទី១២-១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំ២០១៣

ង្វជ្ជ. មាន រតនស្ម្បត្ត្
msambath@urc-chs.com
Tel: 855 12 727919

ការង្បាុះពតម្ប
ព ញ្ជ ីកត់រា
លលខលរៀង
១

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ និតយថ្ផៃល

២

បញ្ជីកត់ រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

៣

ឧបសម្ព័ន្ធ

រាយនាមបញ្ជីកត់រា
ោះ

បញ្ជីកត់ រាការសរាលកូ នសរាប់ មណ្ឌលសុខភាព

ចំនួនល

ោះពុមព

ថ្ងៃខខល

ោះពុមព

៤៤២០

វ ិចឆិកា ២០១២

៣៥២

វ ិចឆិកា ២០១២

៤០៦៨

វ ិចឆិកា ២០១២

300

វ ិចឆិកា ២០១២

៤

បញ្ជីកត់ រាខផែកសមភព

៥

បញ្ជីកត់ រាការខងទំលរកាយសរាល

២៦៤

វ ិចឆិកា ២០១២

៦

បញ្ជីកត់ រាខផែកលរាគស្រសតី

៣៥២

វ ិចឆិកា ២០១២

៧

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ លររោះលរៅសរាប់ មណ្ឌលសុខភាព

៣៣១៥

កុ មភោះ ២០១៣

៨

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ លររោះលរៅសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

៣០០

កុ មភោះ ២០១៣

៩

បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺទ្ូលៅ

៣០០

កុ មភោះ ២០១៣

១០

បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺកុារ

៣០០

កុ មភោះ ២០១៣
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ការង្បាុះពតម្ឧ
ព បករណ៍ជ្ំន ួយ
លលខលរៀង

រាយនាមឧបករណ្៍ជំនួយ

ចំនួនល

ោះពុមព

ថ្ងៃខខល

ោះពុមព

១៣០០

វ ិចឆិកា ២០១២

៣០០

វ ិចឆិកា ២០១២

បញ្ជីកត់ រាការសរាលកូ នសរាប់ មណ្ឌលសុខភាព

១១០០

វ ិចឆិកា ២០១២

៤

បញ្ជីកត់ រាខផែកសមភព

៣០០

វ ិចឆិកា ២០១២

៥

បញ្ជីកត់ រាការខងទំលរកាយសរាល

៣០០

វ ិចឆិកា ២០១២

៦

បញ្ជីកត់ រាខផែកលរាគស្រសតី

៣០០

វ ិចឆិកា ២០១២

៧

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ លររោះលរៅសរាប់ មណ្ឌលសុខភាព

1300

តុ លា ២០១៣

៨

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ លររោះលរៅសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

៤២០

តុ លា ២០១៣

៩

បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺទ្ូលៅ

៤២០

តុ លា ២០១៣

១០

បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺកុារ

៤២០

តុ លា ២០១៣

១

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ និតយថ្ផៃល

២

បញ្ជីកត់ រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

៣

ោះ

លិែិតអនតញ្ញ
ា តដាក់ឧយង្ររីរាស្់បញ្ជ ីកត់រាខផនកគំពាមាា
និងទារកខែលបានខកលំអ

បញ្ជីកត់ រាទំងអស់រម
ួ ាន៖
1. បញ្ជីកត់ រាការខងទំលរកាយសរាល
2. បញ្ជីកត់ រាការសរាលកូនសរាប់ មណ្ឌលសុខភាព
3. បញ្ជីកត់ រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់មនៃីរលពទ្យ
4. បញ្ជីកត់ រាខផែកលរាគស្រសតី
5. បញ្ជីកត់ រាខផែកសមភព
6. បញ្ជីកត់ រាខផែកពិនិតយថ្ផៃល

ថ្ងលលសវាលៅកែុងបញ្ជីចាស់)។

ឧបសម្ព័ន្ធ

ោះ (បខនែមរបលភទ្ថ្នការបង់
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លិែិតអនតញ្ញ
ា តដាក់ឧយង្ររីរាស្់បញ្ជ ីកត់រាខែលបានខកលំអ

ច្ំន ួន ៤ម្តែ

បញ្ជីកត់ រាទំងអស់រម
ួ ាន៖
1. បញ្ជីកត់ រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មណ្ឌលសុខភាព
2. បញ្ជីកត់ រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មនៃីរលពទ្យ
3. បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺទ្ូលៅ
4. បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺកុារ

លិែិតអនតញ្ញ
ា តឧយង្ររីរាស្់បញ្ជ ីកត់រាខែលបានខកលំអ ច្ំន ួន ១០ម្តែ

1.

បញ្ជីកត់រារួមសរាប់មនៃីរលពទ្យ

3.

បញ្ជីកត់រាខផែកសលយររ

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

បញ្ជីកត់រាខផែកវោះកាត់

បញ្ជីកត់រាខផែកវោះកាត់តូច

បញ្ជីកត់រាខផែកសលរ្គោះបនាៃន់
បញ្ជីកត់រាខផែករបល

ធនកមម

បញ្ជីកត់រាខផែកាត់-លធមញ

បញ្ជីកត់រាខផែកមនៃីរពិលោធន៍

បញ្ជីកត់រាស្រោវរាវមហារ ីកខផែក

សមភព និងលរាគស្រសតីសរាប់មណ្ឌល
សុខភាព

10. បញ្ជីកត់រាស្រោវរាវមហារ ីកខផែក
សមភព និងលរាគស្រសតីសរាប់មនៃីរ
លពទ្យ

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ារាងរាយនាម្បញ្ជ ីកត់រាររព័នព
ធ ត
័ មា
៌ នស្តខាភិបាលទ ូទាំងររង្ទស្
លលខលរៀង

ល្មោះបញ្ជក
ី ត់រា

ការលរបើរ

ស់

១

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ និតយថ្ផៃល

២

បញ្ជីកត់ រាការសរាលកូ នសរាប់ មណ្ឌលសុខភាព

៣

បញ្ជីកត់ រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

មនៃីរលពទ្យ

បញ្ជីកត់ រាខផែកលរាគស្រសតី

មនៃីរលពទ្យ

៥

បញ្ជីកត់ រាខផែកសមភព

មនៃីរលពទ្យ

៦

បញ្ជីកត់ រាការខងទំលរកាយសរាល

៧

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ លររោះលរៅសរាប់ មណ្ឌលសុខភាព

៨

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ លររោះលរៅសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

មនៃីរលពទ្យ

៩

បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺទ្ូលៅ

មនៃីរលពទ្យ

១០

បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺកុារ

មនៃីរលពទ្យ

៤

ោះ

មនៃីរលពទ្យ/មណ្ឌលសុខភាព
មណ្ឌលសុខភាព

មនៃីរលពទ្យ/មណ្ឌលសុខភាព
មណ្ឌលសុខភាព

ារាងរាយនាម្បញ្ជ ីកត់រាររព័នព
ធ ត
័ មា
៌ នស្តខាភិបាលទ ូទាំងររង្ទស្
លលខលរៀង

ឧបសម្ព័ន្ធ

ល្មោះបញ្ជក
ី ត់រា

ការលរបើរ

ស់

១១

បញ្ជីកត់ រារួមសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

មនៃីរលពទ្យ

១២

បញ្ជីកត់ រាខផែកវោះកាត់

មនៃីរលពទ្យ

១៣

បញ្ជីកត់ រាខផែកសលយរ

មនៃីរលពទ្យ

១៤

បញ្ជីកត់ រាខផែកវោះកាត់ តូច

មនៃីរលពទ្យ

១៥

បញ្ជីកត់ រាខផែកសលរ្គោះបនាៃន់

មនៃីរលពទ្យ

១៦

បញ្ជីកត់ រាខផែករបល

មនៃីរលពទ្យ

១៧

បញ្ជីកត់ រាខផែកាត់ -លធមញ

មនៃីរលពទ្យ

១៨

បញ្ជីកត់ រាខផែកមនៃីរពិ លោធន៍

មនៃីរលពទ្យ

១៩

បញ្ជីកត់ រាស្រោវរាវមហារ ីកខផែកសមភព និ ងលរាគស្រសតី

មនៃីរលពទ្យ

២០

បញ្ជីកត់ រាស្រោវរាវមហារ ីកខផែកសមភព និ ងលរាគស្រសតី

មណ្ឌលសុខភាព
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ារាងរាយនាម្បញ្ជ ីកត់រាររព័នព
ធ ត
័ មា
៌ នស្តខាភិបាលទ ូទាំងររង្ទស្
លលខលរៀង

ល្មោះបញ្ជក
ី ត់រា

ការលរបើរ

ស់

២១

បញ្ជីកត់ រាពនាកំ លណ្ើត

មនៃីរលពទ្យ/មណ្ឌលសុខភាព

២២

បញ្ជីកត់ រាចាក់ ថ្ែំប្ារ

មនៃីរលពទ្យ/មណ្ឌលសុខភាព

បញ្ជ ីកត់រាស្រមាប់ម្ណឌលស្តែភាព

លលខលរៀង

ឧបសម្ព័ន្ធ

ល្មោះបញ្ជក
ី ត់រា

ការលរបើរ

ស់

១

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ លររោះលរៅសរាប់ មណ្ឌលសុខភាព

មណ្ឌលសុខភាព

២

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ និតយថ្ផៃល

មណ្ឌលសុខភាព

៣

បញ្ជីកត់ រាការសរាលកូ នសរាប់ មណ្ឌលសុខភាព

មណ្ឌលសុខភាព

៤

បញ្ជីកត់ រាការខងទំលរកាយសរាល

មណ្ឌលសុខភាព

៥

បញ្ជីកត់ រាពនាកំ លណ្ើត

មណ្ឌលសុខភាព

៦

បញ្ជីកត់ រាចាក់ ថ្ែំប្ារ

មណ្ឌលសុខភាព

៧

បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺទ្ូលៅ

មណ្ឌលសុខភាព

៨

បញ្ជីកត់ រាស្រោវរាវមហារ ីកខផែកសមភព និ ងលរាគស្រសតី

មណ្ឌលសុខភាព

៩

បញ្ជីកត់ រាមនៃីរពិ លោធន៍

ោះ

មណ្ឌលសុខភាព

349

11/20/2013

បញ្ជ ីកត់រាស្រមាប់ម្នទីរង្ពទយ
លលខលរៀង

ល្មោះបញ្ជក
ី ត់រា

ការលរបើរ

ស់

១

បញ្ជីកត់ រារួមសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

មនៃីរលពទ្យ

២

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ លររោះលរៅសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

មនៃីរលពទ្យ

៣

បញ្ជីកត់ រាខផែកពិ និតយថ្ផៃល

មនៃីរលពទ្យ

៤

បញ្ជីកត់ រាខផែកសមភព

មនៃីរលពទ្យ

៥

បញ្ជីកត់ រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់ មនៃីរលពទ្យ

មនៃីរលពទ្យ

បញ្ជីកត់ រាការខងទំលរកាយសរាល

មនៃីរលពទ្យ

៧

បញ្ជីកត់ រាពនាកំ លណ្ើត

មនៃីរលពទ្យ

៨

បញ្ជីកត់ រាចាក់ ថ្ែំប្ារ

មនៃីរលពទ្យ

៩

បញ្ជីកត់ រាជំ ងឺសរាកលពទ្យខផែកជំ ងឺទ្ូលៅ

មនៃីរលពទ្យ

បញ្ជីកត់ រាខផែកលរាគស្រសតី

មនៃីរលពទ្យ

៦

១០

ោះ

បញ្ជ ីកត់រាស្រមាប់ម្នទីរង្ពទយ
លលខលរៀង

ឧបសម្ព័ន្ធ

ល្មោះបញ្ជក
ី ត់រា

ការលរបើរ

ស់

១១

បញ្ជីកត់ រាខផែកវោះកាត់

មនៃីរលពទ្យ

១២

បញ្ជីកត់ រាខផែកសលយរ

មនៃីរលពទ្យ

១៣

បញ្ជីកត់ រាខផែកវោះកាត់ តូច

មនៃីរលពទ្យ

១៤

បញ្ជីកត់ រាខផែកសលរ្គោះបនាៃន់

មនៃីរលពទ្យ

១៥

បញ្ជីកត់ រាខផែករបល

មនៃីរលពទ្យ

១៦

បញ្ជីកត់ រាខផែកាត់ -លធមញ

មនៃីរលពទ្យ

១៧

បញ្ជីកត់ រាខផែកមនៃីរពិ លោធន៍

មនៃីរលពទ្យ

១៨

បញ្ជីកត់ រាស្រោវរាវមហារ ីកខផែកសមភព និ ងលរាគស្រសតី

មនៃីរលពទ្យ
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សម្ភារះ Tools
• បញ្ជីកត់ត្រា (ស
• បញ្ជី

ៀវសៅA3)

ត្ររង់តួសេខត្របចាំ ថ្ងៃ

• របាយការណ៍ត្របចាំ ខខ
• ស

ៀវសៅបណ្តុះបណ្ត្េត្ររូបសគោេ

• ការខណនាំ (Job Aid)

ចរន្តទិន្នន្័យ
ឯកោរជំងឺ/បញ្ជក
ី ត់រា
អែកជំងឺចូល

HMIS Database

សរមង់តួលលខរបចាំ
ថ្ងៃ Tally Sheet

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ករណីសិកាសម្រម្ភលកូន្នៅមន្ទីរនេទយ
ស្រសតីានថ្ផៃល

ោះ

ចូលសរាលកូន

HMIS 2.0

Triage/បញ្ជីកត់រារួម
បញ្ជ ីកត់រាខផែកសមភព

សរមង់តួលលខរបចាំថ្ងៃ
HO2

បញ្ជ ីកត់រាសរាលកូន

សរមង់តួលលខរបចាំថ្ងៃ

ការកត់ម្រាន្ិងរបាយការណ៍
បញ្ជីកត់ត្រាមានុះ
1. ស

ៀវសៅបញ្ជីកត់ត្រា

2. ការខណនាំ (Job Aid)
3. បញ្ជី

ត្ររងតួសេខត្របចាំ ថ្ងៃ(Tally Sheet)

4. របាយការណ៍ត្របចាំ ខខ

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ស្រម្ង់ PNC1-PNC2-PNC3
បញ្ជីកត់រាខផែកសមភព (មនៃីរលពទ្យ)
•

PNC1: ានកែុងកូ លោន១៣ដល់២៦និង២៤ម លរកាយ
សរាលកូន

•

PNC2: ាតយលៅសរាកលពទ្យដល់១ស ត ស៍លរកាយ
សរាលកូន (លរ

ោះអាចលធវើលៅថ្ងៃទ្ី៣ដល់១ស ត ស៍)

បញ្ជីកត់រាការខងទំលរកាយសរាល

• PNC1: ានកែុងកូ លោន១៥ដល់២៣

• PNC2 ឬ 3: ានកែុងកូ លោន២៤ដល់៣៤

•

ត្រ

ីមាាក់

ករណីសិកា

ត្រមាេកូនសៅរនទីរសេទ្យ B ថ្ងៃទ្ី១០ វច្ឆិកាកា ថ្ងៃទ្ី១១ វច្ឆិកាកា មា្យឬកូនសឆញ

េីរនទីរសេទ្យ B ។ស

ើយថ្ងៃទ្ី១២ វច្ឆិកាកាមា្យឬកូនបានទ្ទ្ួេ PNC រួយសទ្ៀតសៅ

រណឌេ

ុខភាេ A ។បនទប់រកថ្ងៃទ្ី១៣ វច្ឆិកាកា មា្យសនុះរកទ្ទ្ួេ PNC រ្ងសទ្ៀតសៅ

រណឌេ

ុខភាេ A។

ាំនួរុះ
•

សតើរនទីរសេទ្យ B រាយការណ៍ PNC…….?

•

សតើ រណឌេ

ឧបសម្ព័ន្ធ

ុខភាេ A រាយការណ៍ PNC…….?
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• ថ្ងៃទ្១
ី ០ វច្ឆិកាកា មា្យឬកូន ទ្ទ្ួេ PNC 1សៅរនទីរ
សេទ្យស

ើយថ្ងៃទ្១
ី ២ វច្ឆិកាកាមា្យឬកូនបានទ្ទ្ួេ PNC

រួយសទ្ៀតសៅរណឌេ

ុខភាេ A សនុះរណឌេ

ុខ

ភាេ ត្រតូវរាប់ជាPNC2 ។
• បនទប់រកថ្ងៃទ្ី១៣ វច្ឆកា
ិកា មា្យសនុះរកទ្ទ្ួេ PNC
រ្ងសទ្ៀតសៅរណឌេ

ុខភាេ A រណឌេ

ុខភាេ

ត្រតូវរាប់ជាPNC3

PNC នៅមណឌ លសុខភាេ
• ស្ត

្ីមាាក់

ត្រមាេកូនធរមាសៅរណឌេ

ខ
ុ ភាេAសៅថ្ងៃ

ទ្ី២៧ខខវច្ឆិកាកា២០១៣។សៅថ្ងៃទ្ី២៧ខខវច្ឆិកាកា២០១៣

បុរោេកាកHC បានផ្្េ់ស

វាPNC: ានកែុងកូលោន១៥

ដល់២៣។ សៅថ្ងៃទ្ី២៨ខខ វច្ឆកា
ិកា ២០១៣ បុរេ
ោ ក
កា HC
បានផ្្េ់ស

វាPNC ានកែុងកូលោន២៤ដល់៣៤។

• លតើបរ
ុ េ
ោ ក
កា HC អាឆរាយការណ៍ទ្កានាន័យអ្វីខល

េីការ

ត្រមាេកូន?

ឧបសម្ព័ន្ធ
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PNC នៅមណឌ លសុខភាេ
រណឌេ

ុខភាេA អាឆរាយការសណ្ត៍ុះ

• ស្រមាលក ូនធម្មា

• ពិនិតយររិោយស្រមាលង្លីកទី១

• ពិនិតយររិោយស្រមាលង្លីកទី២

OPD-IPD
េកានកាតយេកាសត្ររុះជាំងសឺ ត្រៅ = ករណី
• រនុ

សមាាកអា
់ ឆមានOPD case ១ឬ សត្រឆើន

សរារវច្នឆ
កា យ
ិ័ សឆញជាំងឺ
• ត្ររប់អ្ក
ា ជាំងឺ
លា។ អ្ាកជាំងឺ
សេើ

ឧបសម្ព័ន្ធ

ត្រមាកសេទ្យ

ត្រមាកសេទ្យ (admitted) រកានរកាតេីសេេសវ
ត្រមាកសេទ្យអាឆមានសរារវច្នឆ
កា យ
ិ័ សឆញ

េី១ ខតយកសរារវច្នឆ
កា យ
ិ័ សឆញឆាំបង
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ចាត់ថ្ននក់ជំងឺសម្រម្ភប់មន្ទីរនេទយ
1.ខផ្ាកជាំងឺទ្ូសៅ

8.ខផ្ាកជាំងឺផ្លូវដសងហើរ

2.ខផ្ាកជាំងឺឆ្លង

9.ខផ្ាកជាំងឺស

ើខ

ែក

10.ខផ្ាកមាត់សធមញ

3.ខផ្ាករសបង

11.ខផ្ាកខនាក

4.ជាំងឺរកានឆ្លង

12.ខផ្ាកត្រតសឆៀក ត្រឆរុុះ បាំេង់ក

5.ជាំងឺផ្លូវឆកាត្

13.ខផ្ាកវុះកាត់

្ី

6.ខផ្ាកសរារស្ត

្ី

14.ខផ្ាកឆ្អឹង នកាង

6.ខផ្ាកសរារស្ត

នលក់

Orthopedics
15.ខផ្ាកជាំងឺរហារីក

ចាត់ថ្ននក់ជំងឺសម្រម្ភប់មណឌ លសុខភាេ
1.ខផ្ាកជាំងឺទ្ូសៅ
2.ខផ្ាកជាំងឺឆ្លង

9.ខផ្ាកជាំងឺស

3.ខផ្ាករសបង

ឧបសម្ព័ន្ធ

8.ខផ្ាកជាំងឺផ្លូវដសងហើរ
ើខ

ែក

4.ជាំងឺរកានឆ្លង

10.ខផ្ាកមាត់សធមញ

5.ជាំងឺផ្លូវឆកាត្

11.ខផ្ាកខនាក

6.ខផ្ាកសរារស្ត

្ី

6.ខផ្ាកសរារស្ត

្ី
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សម្រម្ភប់មណឌ លសុខភាេ
• បញ្ជីកត់ត្រា
• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំ ថ្ងៃ
• របាយការណ៍ត្របចាំ ខខ

ររម្ូបញ្ជ ីកត់រាខផនកពិនិតយថ្ផទង្ពាុះ

ឧបសម្ព័ន្ធ
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ររម្ូបញ្ជ ីកត់រាខផនកពិនិតយថ្ផទង្ពាុះ

ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ង់ត ួង្លែររចាំថ្ថៃ-ANC
ស រម ង់ ទិ ននន័ យ រប ចាំ ផ្ងៃ
លល ខ ខទង់ ក្នុ ង
ប ញ្
ជ ី ក្ ត់ រា

៦

៩, ១០, ១១,
១២, ១៣

ផ្ន លខ . . . . . . . . . . . . . . ឆ្
ន ាំ . . . . . . . . . . . . .
បញ្
ជូ នមក្ពី

ការពិនិតយផ្ផទលពាោះ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

លផនក្ ពិ និ តយផ្ផទលពាោះមុ នសរាល

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

T o t al

Co d e

A1

លលើ ក្ទី ១

A2

លលើ ក្ទី ២

A3

លលើ ក្ទី ៣

A4

លលើ ក្ទី ៤

A5

លលើ ក្ទី ៥ និង+

A6

១៤

ទទួលរាប់ថ្
ន ាំជាតិ

សរាប់ការពារ

A7

១៥

លដក្/អាសុីដហវូលីក្

សរាប់ ពាបាល

A8

១៦

ទទួល Mebendazol (500 m g)១រាប់

A9

១៧

ស្រសតី ានផ្ផទលពាោះ ទទួលវ៉ាក្់ ស្ង
ាំ
ការពារលតាណ្
ូ ស
ធ្ល
ល ក្់ ឈាម

សញ្ញ
ា លរាោះថ្
ន ក្់ /
១៩

ស្រសតី ានផ្ផទលពាោះ

លសលក្ ស្
ល ង
ាំ

ានលរាោះ ថ្
ន ក្់
លផេងៗ

ចាំនួនស្រសតី ានផ្ផទ
២០

A10

សរុប

លពាោះ ដឹងពីស្
ថ ន
ភាពលមលរគលេដស៏

ិ
វ ជ្ជ
ាន (+)

ចាំនួនស្រសតី ានផ្ផទ

សរុប

លពាោះ បានទទួ ល
២៥

របឹ ក្ាមុនធវីលតសតនិ
ងទទួលលទធផល

ិ
វ ជ្ជ
ាន (+)

លតសត
ចាំនួនស្រសតី ានផ្ផទ
លពាោះ បានលធវើលត
២៦

សរុប

សតឈាមរក្លម
លរគស្
វ យ និ ង

ិ
វ ជ្ជ
ាន (+)

បានទទួលយក្

ចាំនួនស្រសតី ានផ្ផទ
លពាោះ បានលធវើលត
២៦

សរុប

សតឈាមរក្លម
លរគស្
វ យ និ ង
បានទទួលយក្

ិ
វ ជ្ជ
ាន (+)

លទធផល
ចាំនួនស្រសតី ានផ្ផទ
២៧

២៧

២៨

ថ្ានជ្ាំងឺរគុន
ចញ់(ក្ញ្
ច ក្់ឈាម)

ិ
វ ជ្ជ
ាន (+)

ចាំនួនស្រសតី ានផ្ផទ

សរុប

លពាោះ លដលសងេ័យ
ថ្ានជ្ាំងឺរគុន
ចញ់(ឌីបសទិក្)

ិ
វ ជ្ជ
ាន (+)

ចាំនួនស្រសតី ានផ្ផទ

អេមូគ្
ល ប
ូ
ន
៊ី

លពាោះ បានលធវើលត
សតឈាមរក្
ចាំនួនស្រសតី ានផ្ផទ

២៩

លពាោះ បានលធវើលតសត
ទឹក្លនាមរក្អាល់
ចាំនួនស្រសតី ានផ្ផទ

៣០

លពាោះ បានលធវើលតសត
ទឹក្លនាមរក្ជាតិសរ
ក

៣១

៣២

ឧបសម្ព័ន្ធ

សរុប

លពាោះ លដលសងេ័យ

អេម
៉ា តូគ្គ្ីត

សរុប

ិ
វ ជ្ជ
ាន (+)
សរុប

ិ
វ ជ្ជ
ាន (+)

បញ្
ជូ នលៅ

A19

P: បង់លុយលោយខលួនឯង

A20

HEF: គលរាងមូលនិធិសមធម៌

A21

CBHI: គលរាងធ្លនារ៉ាប់រងសុ ខភាព
សហគមន៍

A22

V: ប័ណ្ណសុ ខភាព

A23

E: ក្រណ្
ី លលើ ក្លលង

A24
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នសចកតណី ណនំ ទនូ ៅបញ្ជីកត់ម្រាណននកេិន្តិ យផ្ននទ ះមុន្សម្រម្ភល
• បញ្ជីកត់ត្រាសនុះនឹងត្រតូវសត្របើសៅរណឌេ
ស

វាេកានកាតយថ្ផ្ទស

ុះ។

• បាំសេញបញ្ជីកត់ត្រាសនុះ ត្រេរទាំងសធវើការ
នីរួយៗសោយសត្របើត្របា
•

រស
ទ្ាំេ័រងមី

ខ
ុ ភាេ ឬរនទីរសេទ្យខដេមាន

រុបត្របចាំ ខខនូវរាេ់ទ្ន
កា ានយ
័

់ទ្ត្ររង់របាយការណ៍ត្របចាំ ខខ។

រកាេបរច្សឆិទ្ថ្នថ្ងៃនីរយ
ួ ៗ សៅឆាំកណ្ត្េថ្នស

ៀវសៅត្រតូវសត្របើ

ត្រមាប់ការចប់សផ្្ើរខខងមី។

• សត្របើបនទត់ងមីរាេ់ការរកេកានកាតយរ្ងៗ

ត្រមាប់ស្ត

្ីមាាក់ៗ។ រកានត្រតូវទ្ុក

បនទត់សអាយសៅទ្ាំសនរ សេើកខេងខតការចប់សផ្្ើរទ្ាំេ័រងមីថ្នខខ។

នសចកតណី ណនំ ទនូ ៅបញ្ជីកត់ម្រាណននកេិន្តិ យផ្ននទ ះមុន្សម្រម្ភល
ខៃង់ទ្ី ចំនួនថ្ផៃល ោះ/សរាលកូន/រលូត/រ ំលូតពីមុនមក
៧
សរលសរ៖ ចំនួនថ្ផៃល ោះ, ចំនួនសរាលកូន, ឆាំនួនរេូត/
រំេូតពី មុនមក រួមបញ្ូៃ លទំងការានថ្ផៃល ោះលលើកលនោះ។
ឧទហរណ្៍ G1P0A0។ G1=ថ្ផៃល ោះលលើកទ្ី ១, P0=មិន
ខដលានរបវតតិសរាលកូនពីមុនមក, A0=មិនខដលាន
របវតតិរលូត និងរ ំលូតកូនពីមុនមក។

ឧបសម្ព័ន្ធ
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នសចកតណី ណនំ ទនូ ៅបញ្ជីកត់ម្រាណននកេិន្តិ យផ្ននទ ះមុន្សម្រម្ភល
ខៃង់ទ្ី៩
ខៃង់ទ្ី១០
ខៃង់ទ្ី១១

ពិនិតយថ្ផៃល ោះលលើកទ្ី១
គូសសញ្ញា
√) ឬ រស រសេខលរៀង សរាប់ស្រសតីមកពិនិតយថ្ផៃល ោះ
លលើកដំបូង លហើយរាប់ចំនួនសរុបលៅចុងខខ។
ពិនិតយថ្ផៃល ោះលលើកទ្ី២
គូសសញ្ញា
√) ឬ រស រសេខលរៀង សរាប់ស្រសតីមកពិនិតយថ្ផៃល ោះ
លលើកទ្ី ២ លហើយរាប់ចំនួនសរុបលៅចុងខខ។
ពិនិតយថ្ផៃល ោះលលើកទ្ី៣
គូសសញ្ញា
√) ឬ រស រសេខលរៀងសរាប់ ស្រសតីមកពិនិតយថ្ផៃល ោះ
លលើកទ្ី៣ លហើយរាប់ចំនួនសរុបលៅចុងខខ។

ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ង់ត ួង្លែររចាំថ្ថៃ-OPD
សរមង់ តួ លលខរបចាំ ផ្ងៃ ពិ និ តយពិ លរាោះ ជ្ាំ ងឺ លរៅស រាប់មណ្ឌលសុខភាព
ផ្ន លខ ..............ឆ្នាំ . ............
ិ ិ ច័យ
លរគ វ ន
ឆ

អាយុ Group

ក្រណ្ី
ឈឺ

លភ ទ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

Total

គ្រ ុស

ឈឺ

គ្រ ុស
គ្សី
គ្រ ុស

រញ្ជន
ូ អៅ
គ្សី

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

2

2 2

1

2

2 2

រកាន បាឆ ់បាំសេញ

គ្សី

គ្រ ុស
HEF: រង់អោយមូ លនិធិសមធម៌
គ្សី
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ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ង់ត ួង្លែររចាំថ្ថៃ-OPD
សរម ង់ តួ លល ខសរុ ប រប ចាំ ផ្ងៃ ពិ និ តយពិ លរាោះ ជ្ាំ ងឺ លរៅស រាប់ មណ្ឌលសុខភាព

ផ្ន លខ ..............ឆ្នាំ . ............
សមមភាព
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ចាស់
ថ្ម ី
តំ រន់ ខ
ចាស់
ថ្ម ី
តំ រន់ គ្
ចាស់
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ករណ្ីថ្មី សរុរ

គ្សី

រកានបាឆ់បសាំ េញ

គ្រស
ុ

ករណ្ីសរុរ

គ្សី

P: រង់ លុយអោយខល ួនឯង
CBHI: គ្ំ អោងធានាោ៉ារ់ រងសុខ
ភាពសហគ្មន៍

គ្រស
ុ
គ្សី
គ្រស
ុ
គ្សី
គ្រស
ុ

V: រ័ ណ្ណសុខភាព

គ្សី
គ្រស
ុ

E: ករណ្ីអលើកលលង

គ្សី

ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ង់ត ួង្លែររចាំថ្ថៃ-IPD
សរម ង់ តួ លល ខរប ចាំ ផ្ងៃ ជ្ាំ ងឺ ស រាក្ លព ទយលផនក្ជ្ាំងឺទូលៅ
ផ្ន លខ ..............ឆ្នាំ . ............
ិ ិ ច័យ
លរគ វ ន
ឆ
(សរលសរលរគ
ិ ិច័យ
វន
ឆ )

ឧ. រគុន
លពាោះលវៀន

អាយុ Group

(សរលសររក្ុមអាយុ)

ក្រណ្ី
ឈឺ
ស្លប់
ឈឺ

15-24 ឆ្នាំ
ស្លប់

បញ្ូជ នលៅ

HEF: បង់លោយមូលនិធិសមធម៌
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ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ង់ត ួង្លែររចាំថ្ថៃ-IPD
ចលនាជ្ាំ ងឺ រប ចាំ ផ្ងៃ លផនក្ សក្មមភាព សរាក្លពទយ
មនទីរលពទយ៖.......................................

លខ.........................ផ្នឆ្នាំ...................

លផនក្៖...............................................

ចាំនួនផ្ងៃផ្នលខ៖..................................

សក្មមភាព ទូ លៅ
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26

27
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29

30

31

Total

ចាំនួនលរគលៅក្នុងលផនក្
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺលចញលោយានការេនុ ញ្ញាត
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺរត់
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបញ្ូជ នលចញ
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺស្លប់
មរណ្ភាពាា
P: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបង់លុយលោយខលួនឯង

HEF: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបង់លោយគាំលរងមូលនិធិសមធម៌
CBHI: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបង់គាំលរងធ្លនារ៉ា ប់រងសុខភាពសហគមន៍

V: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបង់លោយប័ណ្ណសុខភាព
E: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺលដលជាក្រណ្ីលលើ ក្លលង
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបញ្ូជ នចូលពីលផនក្លផេងៗ

ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបញ្ូជ នលចញលៅលផនក្លផេងៗ
ចាំនួនផ្ងៃសរាក្ពាបាល *EHD*
េរាស្លប់ ក្ងមនទ
ីរលពទយ (1)• %
ុន

រយៈលពលសរាក្ពាបាលមធយម (2)
េរាលរបើ របាស់លរគ (BOR) ƒ(3) %
(1). (ចាំ នួនស្លប់ / ចាំ នួនសរុបផ្នការលចញពី មនទីរលពទយ) X ១០០(លចញលោយានការេនុ ញាត រត់ បញ្ូជ ន ស្លប់ )
‚(2). ចាំ នួនផ្ងៃស រាក្ពាបាល /ចាំ នួនសរុបផ្នការលចញពី មនទីរលពទយ
ƒ(3). (ចាំ នួនផ្ងៃសាំ រក្ពាបាល X ១០០) / (ចាំ នួនលរគ X ចាំ នួនផ្ងៃផ្នលខ)

សម្រម្ភប់មន្ទីរនេទយ
• បញ្ជីកត់ត្រា
• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំ ថ្ងៃ
• របាយការណ៍ត្របចាំ ខខ
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ការកត់ម្រាាមណននកសម្រម្ភប់មន្ទរី នេទយ
ារខផ្ាក ត្រមាប់រនទីរសេទ្យត្រតូវមាន:
• បញ្ជីកត់ត្រា OPD
• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំ ថ្ងៃារសរារវច្នកាឆិ័យ OPD
• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំ ថ្ងៃ រុបOPD
• បញ្ជក
ី ត់ត្រា IPD (ារខផ្ាក)
• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំ ថ្ងៃារសរារវច្នកាឆិ័យ IPD
• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំ ថ្ងៃឆេនជាំងឺIPD
• របាយការណ៍ត្របចាំ ខខ

នតើម្រតូវបូកទិន្នន្័យម្របចាំ ណខដូចនមតច?
1. េកានកាតយទ្កានាន័យកាតងរបាយការណ៍ត្របចាំ ខខខដេត្រតូវ
រាយការណ៍
2. េកានកាតយទ្កានាន័យកាតងបញ្ជី

ត្ររង់តួសេខត្របចាំ ថ្ងៃខដេ

ត្រតូវបញ្ចូេកាតងរបាយការណ៍ត្របចាំ ខខ
3. េកានកាតយទ្កានាន័យកាតងបញ្ជីកត់ត្រាទ្កានាន័យអ្ាកជាំងឺខដេ
ត្រតូវបញ្ចូេកាតងបញ្ជី

ត្ររង់តួសេខត្របចាំ ថ្ងៃ រួឆកាតង

របាយការណ៍ត្របចាំ ខខ
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ស្ ូម្អររតណ
ច្ំង្ពាុះការយកច្ិតទ
្ ក
ត ដាក់
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ឧបត□មŁ
ĸ រេģះពុមេį Ţយ

េសЬវេŅេនះឧបត□មŁ
ĸ រេģះពុមេį ŢយជំនួយសបġОរសធម៌របស់ŪបďជនΖេមរЋក ″មរយៈទីļĖក់İរសហរដťΖេមរЋកេដЧមġីអភិវឌΘអនŉរďតិ USAID។

ខųឹម⅜រៃនេសЬវេŅេនះ គឺďŁរទទួលខុសŪតСវរបស់Ūកសួងសុžភិģល និងមិនឆųះО បŔĆំងពីទស℮នៈរបស់ទីļĖក់İរសហរដťΖេមរЋកេដЧមġីអភិវឌΘ

អនŉរďតិ ឬរŢťភិģលសហរដťΖេមរЋកេឡЧយ។

