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អារមភកថា 

 

ការប្បើ្ាស់បញ្ជ ីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល 
 

មគ្គុ ទេសនណ៍ែនាំ 
សម្រាបក់ារបែុ្ុះបណ្្តលម្រគ្ូបទគគ លស្ីព ី
ម្ររពន័ធពត័ា៌នសខុាភិបាល  
 

អារមភកថា 
 ការរគបរ់គងផ់្ផែកសខុាភបិាលដល៏អមួយ  គជឺាធនធានដសំ៏ខានបំ់ផតុ ស រាបក់ាររតួតពិនិតយ 
វាយតម្មលស្ថថ នភាពសខុភាពរបសរ់រជាជន និងគណុភាពសសវាសខុាភបិាលទទូងំររសទស។ សោយស្ថរ 
តតានការផ្លល សរ់តូរ និងសធវើបច្ចុរបននភាពរបស់ ររពន័ធពត័ា៌នសុខាភបិាលសៅសលើការកតរ់ាសៅថាន ក ់
មូលោា នសខុាភបិាល និងសដើមបពីរងឹងការកតរ់ា និងការររមូលទនិននយ័សអាយកានផ់្តានសពុលភាព 
រកសងួសខុាភបិាលបានខតិខសិំកាតសវងយលស់ៅសលើគណុសមបតត ិនិងគណុវបិតត ិ និងសធវើការតកសរមួល
សអាយកានត់តររសសើរ និងររកបសោយររសិទ ធភាពខ ពស។់ បច្ចុរបននភាព របសរ់រពន័ធានសខុាភបិាល 
បានផ្លល សរ់តូរពីការកតរ់ា និងសធវើរបាយការណ៍ សៅសលើរកោស សៅជាការ ទញយករបាយការណ៍ាម 
រយៈសគហទពំរ័ តដលបានជយួសរមួលដលអ់នករគបរ់គងររពន័ធពត័ា៌ន និងពសនលឿនការសផញើរបាយការណ៍
ពីថាន កម់ូលោា នសខុាភបិាលមកកានថ់ាន កក់ណ្តត ល កដ៏ចូ្ជាមកកានថ់ាន កជ់ាតផិងតដរ។  
 សបើសទោះជាការសធវើបច្ចុរបននភាពរបសរ់រពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាលសនោះកត ី  កស៏ទៀមទរសអាយាន
ការពរងឹងការកតរ់ាសៅថាន កមូ់លោា ន ពីសររោះររភពទនិននយ័ តដលសគ សៅថាទនិននយ័សដើមស ោះ 
គាឺនស្ថរៈសំខានណ់្តសស់ដើមបសីធវើរបាយការណ៍។ ទនិននយ័សដើមសរុកិត របាយការណ៍សរុកិត។ 
 ការររមូលផតុ ំបញ្ជ ី កតរ់ាររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាលសនោះសធវើសឡើងកនុងនយ័តកលំអរ និង ស្ថថ ប  
សអាយកានផ់្តានភាពច្ាសល់ាស ់និងសជឿទកុច្តិត និងសដើមបជីយួ ពរងឹងដលក់ាររគបរ់គងររពន័ធ 
ពត័ា៌នសខុាភបិាលសអាយកានផ់្តានភាពរាកដររជា និងជាកល់ាក។់ ដសូច្ែោះ សហើយមគគុសទសន ៍
តណ សំតីពីការសររើរាសប់ញ្ជ ី កតរ់ាតផែកររពន័ធពត័៌ានសខុាភបិាលសនោះនឹងជាជំនយួកនុងការអនវុតត 
សរាបរ់គូបសគគ ល កដ៏ចូ្ជាអនករគបរ់គង រពម ទងំអនកសររើរាសរ់រពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាល ។



បសចកតីផ្ថែងអំណរគុណ 

 

ការប្បើ្ាស់បញ្ជ ីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល 
 

សសច្កតផី្ថលងអំណរគណុ 
 
រកសងួសខុាភបិាលសមូវាយតម្មលខ ពសច់្សំរោះមន្រនតើ និងថាន កដ់កឹ មំ្នរកសងួសខុា ភបិាល និងម្ដ 

គមិូនតមនសខុាភបិាលតដលបានផតលក់ារគរំទ និងមគគុសទសភាពកនុងការដកឹ ំ នឹងកពំងុបនតដសំណើ រ 
ការសរៀបច្ពំរងឹងររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាលកមពុជា  សោយសរៀបច្ចំ្ងរកងសសៀវសៅមគគុសទសនផ៍្ណ  ំ
សរាបក់ារបណតុ ោះបណ្តត លសតីពីការសររើរាសប់ញ្ជ ី កតរ់ាតផែក  ររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាលសនោះ  សដើមប ី  
តរមងទ់សិការគរកនុងវសិយ័សខុាភបិាលសលើការពរងឹងគណុភាពររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាល សរាប ់
អំឡុងសពលខាងមុខ និងសដើមបសីររើរាសជ់ាអទិ ភាពសរាបច់្កខុវសិយ័សខុាភបិាល។ សសៀវសៅសនោះអាច្  
សកើតសច្ញជារបូរាងបាន សោយាន ការខតិខរំរឹងតររងយ៉ា ងសកមមរបសរ់កុមការគរ ាមរយៈការ  
ររជុំពិភាកាសិកាខ ស្ថលាពិសរគោះសយបលផ់្ដលបានរររពឹតតសៅសោយានការច្លូរមួយ៉ា ងសកមម និង  
ផតលស់យបលដ់ា៏នតម្មលពី៖ 
 
មន្រនតើ យកោា នតផនការ និងពត័ា៌នសខុាភិបាល 

o សលាកសវជជ. ឡូ វាស គរី ី ររធាន យកោា នតផនការ និងររពន័ធពត័ា៌ន 
សខុាភបិាល រកសងួសខុាភបិាល 

o សលាកស្សើសវជ ជ. សខាល សខមរារ ី ររធានការយិលយ័ពត័ា៌នសខុាភបិាល  
o សលាក ប ុត ស្ថសបន  អនរុរធានការយិលយ័ពត័ា៌នសខុាភបិាល  
o សលាកសវជជ. ាស វណណថន  មន្រនតើ តផែកពត័ា៌នសខុាភបិាល 
o សលាកសវជជ. យក ់ារារទិ ធ  មន្រនតើ តផែកពត័ា៌នសខុាភបិាល 
o សលាក សសក សខុណ្ត  មន្រនតើ តផែកពត័ា៌នសខុាភបិាល 

 
មន្រនតើកមមវធិបីគា រការច្មលងសមសរាគសអដសពី៍ាត យសៅកនូ 

o សលាកស្សើសវជ ជ. ទង ់រោា វ ី  យកមជឈមណឌ លគរំរសខុភាពាា  
និង ទរក 

o សលាកស្សើសវជ ជ. ទនួ សវុណ្តណ   អនរុរធានកមមវធិកីារបគា រការច្មលងសមសរាគ 
សអដសពី៍ាត យសៅកនូ 

o សលាកស្សើសវជ ជ. គមឹ រត   កមមវធិកីារបគា រការច្មលងសមសរាគសអដសពី៍ 
ាត យសៅកនូ 
 
 



បសចកតីផ្ថែងអំណរគុណ 

 

ការប្បើ្ាស់បញ្ជ ីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល 
 

គសរាងសធវើសអាយសសវាសខុាភបិាលកានផ់្តររសសើររបសអ់ងគការយ ូអរ សុី (URC) 
o សលាកសវជជ. ាន រតនសមបតត ិ ររធានកមមវធិីាមោន/វាយតម្មល  

និងពត័ា៌នវទិា 
o សលាកស្សើ Katherine Krasovec ទរីរឹកាបសច្ចកសទស 
o សលាក Jerker Liljestrand  ររធានកមមវធិសីខុាភាពាា និងទរក  
 
រកសងួសខុាភបិាលសមូសកាតសរសសើរច្សំរោះការខតិខរំរឹងតររងអសពី់កាល ងំកាយច្តិតរបស ់

មន្រនតើបុគគលិក យកោា នតផនការ និងររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាលកនុងដសំណើ រការម្នការសរៀបច្រំរពន័ធ 
ពត័ា៌នសខុាភបិាល និងច្ងរកងសសៀវសៅសនោះសឡើង។ សមូតថលងអំណរគណុ ច្សំរោះសលាកសវជជបណឌិ ត 
ឡូ វាស គរី ីររធាន យកោា នតផនការ និងររពន័ធពត័ា៌នតដល បានដកឹ កំារសរមបសរមួលសរៀប 
ច្ ំនិងចាតផ់្ច្ងការគរសរៀបច្ចំ្ងរកងសសៀវសៅមគគុ សទសនត៍ណ  ំ សតីពីការសររើរាសប់ញ្ជ ី កតរ់ា 
ររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាល។ 

សមូតថលងអំណរគណុច្សំរោះម្ដគអូភវិឌ្ឍនទ៍ងំអងគការសរៅរោា ភបិាល និងសលាក សលាកស្សើ  
ទងំអសផ់្ដលបានរមួវភិាគទន និងផតលក់ារគរំទដលក់ារគរដសំ៏ខានស់នោះពិសសស គសរាងសធវើសអាយ 
សសវាសខុាភបិាលកានផ់្តររសសើររបសអ់ងគការ យ ូអរ សុី (URC) សរកាមជំនយួឧបតថមភពីទភីាន ក ់ គរ 
សហរដាអាសមរចិ្សដើមបកីារអភវិឌ្ឍអនតរជាត ិ (USAID) តដលបានផតលជ់ំនយួបសច្ចកសទស និងថវកិារ  
សរាបដ់សំណើ រការសរៀបច្សំសៀវសៅមគគុសទសនផ៍្ណ  ំ សតីពីការសររើរាសប់ញ្ជ ី កតរ់ាររពន័ធពត័ា៌ន 
សខុាភបិាល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



មាតិកា 
 

ការប្បើ្ាស់បញ្ជ ីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល 
 

ាតកិា 
I. អារមភកថា 
II. សសច្កតផី្ថលងអំណរគណុ 
III. លិខតិអនញុ្ញា តោកស់អាយសររើរាសគ់រមូបញ្ជ ី កតរ់ា 
IV. ាតកិា 
V. សសច្កតផី្ណ ទំសូៅ 
VI. ម៉ាូឌុ្ល១……………………………………………………………………………………………. ០១  

a. សគលបំណងម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល………………………………………….. ១៣ 
b. ស្ថរៈសំខានម់្នររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាល………………………………… ១៤ 
c. ជំ ញរាស្សយ័ទកទ់ង…………………………………………………………..១៧  
d. ជំ ញសរមបសរមួល……………………………………………………………..២០ 
e. វធិសី្ថស្រសតកនុងការបសរងៀន……………………………………………………….២៣ 
f. គរមូសរមងត់សួលខររចាមំ្ថៃ……………………………………………………….៤៤ 

VII. ម៉ាូឌុ្ល២……………………………………………………………………………………….. ១០៧ 
a. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកពិសរគោះជំងសឺរៅសរាបម់ណឌ លសខុភាព  
b. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកពិនិតយម្ផទសរោះមុនសរាលសរាបម់នទីរសពទយ 
និងមណឌ លសខុភាព 

c. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសរាលកនូសរាបម់ណឌ លសខុភាព 
d. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសរាលកនូសរាបម់នទីរសពទយ 
e. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកតថទសំរកាយសរាល 
f. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសមភពសរាបម់នទីរសពទយ 
g. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសរាគស្រសតើសរាបម់នទីរសពទយ 

VIII. ម៉ាូឌុ្ល៣………………………………………………………………………………………..១៦៤ 
a. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកស្ស្ថវរជាវមហារកីតផែកសមភព និងសរាគស្រសតើ
សរាបម់ណឌ លសខុភាព 



មាតិកា 
 

ការប្បើ្ាស់បញ្ជ ីកត់្ាផ្ផែក្បព័នធព័ត៌មានសុខាភិាល 
 

b. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកស្ស្ថវរជាវមហារកីតផែកសមភព និងសរាគស្រសតើ
សរាបន់ទីរសពទយ 

c. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកកតរ់ារមួសរាបម់នទីរសពទយ 
d. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកពិសរគោះជំងសឺរៅសរាបម់នទីរសពទយ 
e. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសសន្រគគ ោះប ទ នស់រាបម់នទីរសពទយ  

f. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកជំងសឺរាកសពទយតផែកជំងទឺសូៅ 

g. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកជំងសឺរាកសពទយតផែកជំងកឺាុរ 

IX. ម៉ាូឌុ្ល៤……………………………………………………………………………………….២១៣ 
a. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកររសរធនកមមសរាបម់នទីរសពទយ 
b. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសលយគរសរាបម់នទីរសពទយ 
c. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកវោះកាតស់រាបម់នទីរសពទយ 
d. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកវោះកាតត់ចូ្សរាបម់នទីរសពទយ 
e. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកជំងាឺត-់សធេញ 
f. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកមនទីរពិសស្ថធនស៍រាបម់នទីរសពទយ 
g. សតសតសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
h. ការវាយតម្មលវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 

X. ឧបសមពន័ធ 
a. របាយការណ៍ររចាផំ្ខសរាបម់ណឌ លសខុភាព……………………... ២៥៥ 
b. របាយការណ៍ររចាផំ្ខសរាបម់នទីរសពទយ………..……………………... ២៩០ 
c. ស្ថល យប៍ទបគា ញការបណតុ ោះបណ្តត លរគូបសគគ ល…………………... ៣៤១ 

 
 
 
 
 



បសចកតីព្ាងននកមមវធីិសិកា 
 

បសៀវបៅបណតុ ុះបណ្តត លស្មាប់្គូបបាោ ល  i 

 

សសច្កតតីណ ទំសូៅ 
I. សគលបំណងវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
II. ច្ណុំច្ពិស្ថត រម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល (សសច្កតីផ្ណ អំំពីការសរៀបច្វំគគ) 

a. ររធានបទវគគបណតុ ោះបណ្តត ល (title) 
b. រកុមសគលសៅវគគបណតុ ោះបណ្តត ល (target group) 
c. រយៈសពល (duration) 
d. សគលបំណងម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល (course objective) 
e. ពណ៌ វគគ (course content) 

III. ពណ៌ វគគបណតុ ោះបណ្តត ល (including 5 days training as outlines) 
IV. សាភ រៈសរាបវ់គគបណតុ ោះបណ្តត ល 

a. មគគុ សទសនស៍រាបរ់គូបសគគ ល 
b. ទរមងប់ញ្ជី កតរ់ា 
c. សសច្កតីផ្ណ សំរាបប់ញ្ជី កតរ់ា និងឧបករណ៍ជនំយួ 
d. វសីដអបូណតុ ោះបណ្តត ល 
e. បញ្ជី សំនរួមុន និងសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
f. បញ្ជី សំនរួវាយតម្មលវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 

V. ការសរៀបច្វំគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
a. មុនសពលវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 

i. រគូបសគគ ល 
ii. សាភ រៈសរាបវ់គគបណតុ ោះបណ្តត ល 
iii. ការសរៀបច្មំុនវគគ 
iv. សិកាខ កាម 

b. កនុ ងអំឡុងវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
i. វធីិស្ថស្រសតបសរងៀន 
ii. រលងប់សរងៀន(ារាង) 
iii. ម៉ាូឌុ្លសមសរៀន 

c. សកមមភាពសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 



បសចកតីព្ាងននកមមវធីិសិកា 
 

បសៀវបៅបណតុ ុះបណ្តត លស្មាប់្គូបបាោ ល  ii 

 

i. កតរ់ាទិនននយ័ម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល (ដចូ្ជា៖ ពិនទុ បញ្ជ ី សំនរួមុន 
និងសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល) 

ii. វភិាគពិនទុ សតសតមុន និងសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
iii. ាមោន 
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I. សគលបំណងម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
 សៅច្ងុបញ្ច បម់្នវគគបណតុ ោះបណ្តត លសិកាខ កាម៖ 

o អាច្សបើកវគគបណតុ ោះបណ្តត លបនតអំពីការសររើរាសប់ញ្ជ ី កតរ់ាពត័ា៌នសខុាភបិាល
ដលម់ន្រនតើសខុាភបិាលតដលរកព់ន័ធ 

o យលដ់ងឹអំពីស្ថរៈសំខានម់្នររពន័ធពត័ា៌ន និងគរមូសរមងត់សួលខររចាមំ្ថៃ 
o យលដ់ងឹអំពីនិយមនយ័ម្នបញ្ជ ី កតរ់ា និងការសររើរាសប់ញ្ជ ី កតរ់ាពត័ា៌ន 
សខុាភបិាលនីមួយ  ៗ

o អនវុតតបានយ៉ា ងរតឹមរតូវកនុងការបំសពញពត័ា៌នសៅកនុងបញ្ជ ី កតរ់ានីមួយៗសៅ
ាមតផែក។  

II. ខ លមឹស្ថរសំខាន់ៗ របសវ់គគបណតុ ោះបណ្តត ល (សសច្កតផី្ណ អំំពីការសរៀបច្វំគគ) 
ររធានបទវគគ ការសររើរាសប់ញ្ជ ី កតរ់ាតផែកររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាល 
រកុមសគលសៅ បុគគលិកតផែកររពន័ធពត័ា៌ន ឬបុគគលិកសខុាភបិាលសៅថាន កស់្សុក

ររតបិតត ិមនទីរសខុាភបិាល និងថាន កជ់ាត ិ
រយៈសពលបសរងៀន ០៥ ម្ថៃ (៤០០សា៉ា ង) 
សគលបំណងវគគ សៅច្ងុបញ្ច បម់្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល សិកាខ កាមនឹងអាច្៖  

១. យលដ់ងឹអំពីស្ថរៈសំខានម់្នការរគបរ់គងររពន័ធពត័ា៌នសខុា
ភបិាល 
២.  យលដ់ងឹអំពីបញ្ជ ី កតរ់ា 
៣. អាច្បំសពញរតឹមរតូវនវូបញ្ជ ី កតរ់ាររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាល 
៤. អាច្សធវើការបណតុ ោះបណ្តត លបនត 

ពណ៌ វគគ ១. សគលបំណងម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
២. ស្ថរៈសំខានម់្នររពន័ធពត័ា៌ន 
៣. ជំ ញរាស្សយ័ទកទ់ង 
៤. ជំ ញសរមបសរមួល 

ការណែនាំេទូៅ 
 



ការផ្ណនំទូបៅ 
 

បសៀវបៅបណតុ ុះបណ្តត លស្មាប់្គូបបាោ ល  iv 

 

៥. ជំ ញកនុងការបសរងៀន 
៦. គរមូសរមងត់សួលខររចាមំ្ថៃ 
៧. ការសររើរាស ់និងវធិសី្ថស្រសតម្នការកតរ់ាកនុងបញ្ជ ី កតរ់ា៖ 
៧.១. តផែកពិនិតយម្ផទសរោះមុនសរាល 
៧.២. តផែកសរាលកនូសរាបម់នទីរសពទយ 
៧.៣. តផែកសរាលកនូសរាបម់ណឌ លសខុភាព 
៧.៤. តផែកតថទសំរកាយសរាល  
៧.៥. តផែកសមភពសរាបម់នទីរសពទយ 
៧.៦. តផែកសរាគស្រសតើសរាបម់នទីរសពទយ 
៧.៧. តផែកពិសរគោះជំងសឺរៅសរាបម់ណឌ លសខុភាព 
៧.៨. តផែកពិសរគោះជំងសឺរៅសរាបម់នទីរសពទយ 
៧.៩. ជំងសឺរាកសពទយតផែកជំងទឺសូៅ 
៧.១០. ជំងសឺរាកសពទយតផែកជំងកឺាុរ 
៧.១១. បញ្ជ ី កតរ់ារមួសរាបម់នទីរសពទយ 
៧.១២. តផែកសសន្រគគ ោះប ទ នស់រាបម់នទីរសពទយ 
៧.១៣. តផែកររសរធនកមមសរាបម់នទីរសពទយ 
៧.១៤. តផែកសលយគរសរាបម់នទីរសពទយ 
៧.១៥. តផែកវោះកាតស់រាបម់នទីរសពទយ 
៧.១៦. តផែកវោះកាតត់ចូ្សរាបម់នទីរសពទយ 
៧.១៧. តផែកជំងាឺត-់សធេញសរាបម់នទីរសពទយ 
៧.១៨. តផែកមនទីរពិសស្ថធនស៍រាបម់នទីរសពទយ 
៧.១៩. ស្ស្ថវរជាវមហារកីតផែកសមភព និងសរាគស្រសតើសរាបម់ណឌ ល
សខុភាព 
៧.២០. ស្ស្ថវរជាវមហារកីតផែកសមភព និងសរាគស្រសតើសរាបម់នទីរ
សពទយ 
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III. ពណ៌ វគគបណតុ ោះបណ្តត ល  
ម៉ាូឌុ្ល/តផែកទ១ី ១. សគលបំណងម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល និងស្ថរៈ

សំខានម់្នររពន័ធពត័ា៌ន  
២. ការកស្ថងសមតថភាពសតីពីវធិសី្ថស្រសតបណតុ ោះ
បណ្តត ល 
 

១. សគលបំណងម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល និងស្ថរៈសំខានម់្នររពន័ធ
ពត័ា៌នសខុាភបិាល 
២. ជំ ញរាស្សយ័ទកទ់ង 
៣. ជំ ញសរមបសរមួល 
៤. វធិសី្ថស្រសតបសរងៀន 
៥. គរមូសរមងត់សួលខររចាមំ្ថៃ 

ម៉ាូឌុ្ល/តផែកទ២ី ការបគា ញអំពីគរមូបញ្ជ ី កតរ់ាថមី និងវធិសី្ថស្រសត
កនុងការកតរ់ាតផែកកមមវធិសីខុភាពាា និងទរក 
និងបញ្ជ ី កតរ់ាតផែកពិសរគោះជំងសឺរៅសរាប់
មណឌ លសខុភាព។ 

១. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកពិសរគោះជំងសឺរៅសរាបម់ណឌ លសខុភាព 
២. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែក ពិនិតយម្ផទសរោះមុនសរាលទងំមនទីរសពទយ 
និងមណឌ លសខុភាព 
៣. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសរាលកនូសរាបម់ណឌ លសខុភាព 
៤. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសរាលកនូសរាបម់នទីរសពទយ 
៥. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកតថទសំរកាយសរាល 
៦. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសមភពសរាបម់នទីរសពទយ និង 
៧. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសរាគស្រសតើសរាបម់នទីរសពទយ 

ម៉ាូឌុ្ល/តផែកទ៣ី វធិសី្ថស្រសតកនុងការកតរ់ាសរាបគ់រមូបញ្ជ ី កតរ់ា 
តដលបានតកសរមួលថមី និងបតនថមបញ្ជ ី កតរ់ាថមី

១. បញ្ជ ី កតរ់ាស្ស្ថវរជាវមហារកីតផែកសមភព និងសរាគស្រសតើសរាប់
មណឌ លសខុភាព  
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សៅសលើកមមវធិកីារស្ស្ថវរជាវមហារកីតផែកសមភព 
និងសរាគស្រសតើ និងបញ្ជ ី កតរ់ារមួសរាបម់នទីរ
សពទយ។ 

២. បញ្ជ ី កតរ់ាស្ស្ថវរជាវមហារកីតផែកសមភព និងសរាគស្រសតើ
សរាបម់នទីរសពទយ 

៣. បញ្ជ ី កតរ់ារមួសរាបម់នទីរសពទយ 
៣. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកពិសរគោះជំងសឺរៅសរាបម់នទីរសពទយ 
៤. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសសន្រគគ ោះប ទ នស់រាបម់នទីរសពទយ 
៥. បញ្ជ ី កតរ់ាជំងសឺរាកសពទយតផែកជំងទឺសូៅ និង 
៦. បញ្ជ ី កតរ់ាជំងសឺរាកសពទយតផែកជំងកឺាុរ 

ម៉ាូឌុ្ល/តផែកទ៤ី ១. ការរលឹំកសឡើងវញិសៅសលើម៉ាូឌុ្ល ២ និង៣ 
២. វធិសី្ថស្រសតកនុងការកតរ់ាសៅសលើបញ្ជ ី កតរ់ាថមី
ច្នំនួពីរគ ឺបញ្ជ ី កតរ់ាតផែកជំងាឺត-់សធេញ 
និងបញ្ជ ី កតរ់ាតផែកមនទីរពិសស្ថធនផ៍្ដលរតូវបាន
តកសរមួលសោយការរមួបញ្ចូ លសៅការសធវើសតសត
រគបរ់រសភទដចូ្ជា Hematology tests, Biochemistry 
Tests និង Immunology Tests និងសតសតសផេងៗជា
សរច្ើនសទៀត។ 

១. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកររសរធនកមមសរាបម់នទីរសពទយ 
២. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកសលយគរសរាបម់នទីរសពទយ 
៣. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកវោះកាតស់រាបម់នទីរសពទយ 
៤. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកវោះកាតត់ចូ្សរាបម់នទីរសពទយ 
៥. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកជំងាឺត-់សធេញសរាបម់នទីរសពទយ 
៦. បញ្ជ ី កតរ់ាតផែកមនទីរពិសស្ថធន ៍
៧. សតសតសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
៨. វាយតម្មលវគគបណតុ ោះបណ្តត ល និងបូកសរបុវគគ 
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IV. សាភ រៈសរាបវ់គគបណតុ ោះបណ្តត ល  
 ១. សសៀវសៅមគគុសទសនស៍រាបរ់គូបសគគ ល 
 ២. ទរមងប់ញ្ជ ី កតរ់ារគបរ់រសភទ និងគរមូសរមងត់សួលខររចាមំ្ថៃ 
 ៣. សសច្កតផី្ណ សំរាបប់ញ្ជ ី កតរ់ា 
 ៤. វសីដអបូណតុ ោះបណ្តត ល 
 ៥. បញ្ជ ី សំនរួមុន និងសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
 ៦. បញ្ជ ី សំនរួវាយតម្មលវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 

V. ការសរៀបច្វំគគបណតុ ោះបណ្តត ល  

១. មុនសពលវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
១.១. រគូបសគគ ល៖ មន្រនតើររពន័ធពត័ា៌នសខុាភបិាលថាន កស់្សុកររតបិតត ិនិងថាន កម់នទីរ

សខុាភបិាល។ 
១.២.  ទកីតនលងសរាបវ់គគបណតុ ោះបណ្តត ល៖  ទកីតនលងសរាបស់រៀបច្កំារបណតុ ោះ

បណ្តត លគរួតតរតូវបានដងឹ និងសរៀបច្រំចួ្ជាសស្សច្មុនសពលវគគបណតុ ោះ បណ្តត ល
មកដល០់១ម្ថៃ។ 

១.៣.  សាភ រៈសរាបវ់គគបណតុ ោះបណ្តត ល៖  
- កុពំយូទរ័យរួម្ដ 
- ា៉ា សុីនបញ្ញច ងំស្ថល យ LCD 
- ស្ថល យបទបគា ញ 
- រកោសផ្លទ ងំធ ំFlipchart 
- ប ចិ្ហវឺ ត 

១.៣.  ការសរៀបច្មំុនវគគ៖  
- រសបៀបវារៈបសរងៀន 
- បញ្ជ ី សំនរួសតសតមុន និងសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
- បញ្ជ ី សំនរួសរាបវ់ាយតម្មលវគគ 
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- សបាោះពមុភឯកស្ថរសរាបសិ់កាខ កាម ដចូ្ជា គរំបូញ្ជ ី កតរ់ារគបរ់រសភទ និង 
សសច្កតផី្ណ  ំ 

១.៤.  សិកាខ កាម៖ សិកាខ កាមគរួតតរតូវបានសរជើសសរសីជាមុន និងសធវើការសរជើសសរសីតត 
សិកាខ កាមតដលអាច្នឹងសធវើការបណតុ ោះបណ្តត លបនត។ 

២. អំឡុងសពលវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
បសងាើតបទបញ្ញជ ម្ផទកនុងសៅសពលចាបស់ផតើមវគគបណតុ ោះបណ្តត ល។ ការ សគរពត ួទ ីនិង  

សពលសវលាគជឺាសរឿងសំខានទ់ងំការអនវុតតការគរ និង ការច្លូរមួកមមវធិសីផេងៗ។ ដសូច្ែោះ រគូ
ឧសទ ទស និងសិកាខ កាមរតូវមកដលថ់ាន កស់រៀនសអាយទន់ សពលសវលា។ ការមក កានថ់ាន កស់រៀន 
យឺតយ៉ា វសធវើសអាយប៉ាោះរលដ់លផ់្ផនការបសរងៀន ពីសររោះ សកមមភាពនីមួយៗសៅកនុងរលង ់
បសរងៀនរតូវបានកណំត ់សពល សវលាយ៉ា ងច្ាសល់ាស។់ 

២.១. វធិសី្ថស្រសតបសរងៀន 
គផឺ្ផអកសៅសលើសិកាខ កាមតដលច្លូរមួ។ សិកាខ កាម តដលជាមន្រនតើបុគគលិក ស្ថថ បន័ ឬជា  

បញ្ញា វន័ត។ ការសរៀបច្ឯំកស្ថរ និងវធិសី្ថស្រសតតដលរតូវបសរងៀ ន ច្សំរោះសិកាខ កាមតដលកពំងុ 
បំសពញការគរ រគូឧសទ ទសរតូវសររើវធិី ស្ថស្រសតតដលានការច្លូរមួពីសិកាខ កាម ដចូ្ជាការសរួ  
សំណួរបំផសុគនិំត ការពិភាការមួ ការពិភាកាាមរកុម និងការអនវុតតជាកផ់្សតង។ 

រគូឧសទ ទសគរួយលថ់ា សិកាខ កាមទងំអសា់នច្សំណោះដងឹ ការគរ និងបទ ពិសស្ថធន ៍
ខសុៗគន  ដសូច្ែោះការរឮំកសឡើងវញិដតដលៗនឹងជយួសអាយសិកាខ កាម  ឆាបច់ាអំវីតដលសទើបតត 
បានបសរងៀន។ រគូឧសទ ទសរតូវជយួសអាយពកួសគអាច្សរៀន និងអនវុតតបា ននវូអវីតដលសយើងច្ង ់
សអាយពកួគតអ់នវុតត។  

២.២. រលងប់សរងៀន 
រលងប់សរងៀននឹងសរៀបច្សំឡើងសរាបរ់យៈសពល ០៤ម្ថៃ (២៥សា៉ា ង) ម្នរសបៀបវារៈ 

បសរងៀនសោយតបងតច្កោច្់ៗ ពីគន ។ ដសូច្ែោះរគូឧសទ ទសនឹងអាច្ពិនិតយសមើលសឡើងវញិសៅសរៀង 
រាលម់្ថៃមុនសពលចាបស់ផតើមបសរងៀន នឹងសដើមបសីធវើសអាយរាកដររជានវូររធានបទ និងឯកស្ថរ
តដលរតូវ យំកសៅជាមួយ។  

២.៣. ម៉ាូឌុ្លសមសរៀន 
សសៀវសៅមគគុសទសនផ៍្ណ សំនោះតបងតច្កសច្ញជា ៤តផែក/៥ម៉ាូឌុ្ល សរាបស់ធវើការ

បណតុ ោះបណ្តត ល។ ម៉ាូឌុ្លទី ១ បគា ញខ លីៗ អំពីជំ ញរាស្សយ័ទកទ់ង ជំ ញសរមួលសរមួល 



ការផ្ណនំទូបៅ 
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និងវធិសី្ថស្រសតបសរងៀនសដើមបជីយួសកើនរលឹំកសៅ សលើកាយវកិារកនុងសពលបសរងៀន និងការផតល ់  
ពត័ា៌នរតឡបស់ៅកានសិ់កាខ កាម តដលទងំសនោះសទុ ធតតជា គនលឹោះសំខានស់រាបរ់គូឧសទ ទស និង
ស្ថរៈសំខានម់្នររពន័ធពត័ា៌នតដលជយួជំរញុទកឹច្តិតដលសិ់កាខ កាមកនុងការបនតច្លូរមួសកមម
សៅកានម់៉ាូឌុ្លបនតប ទ ប។់ ច្ផំ្ណកឯម៉ាូឌុ្លទ៣ី បានររមូលផតុ ំទងំស្សុងនវូបញ្ជ ី កតរ់ាតផែក
គរំរសខុភាពាា និងទរក និងបញ្ជ ី ក តរ់ារមួសរាបម់នទីរសពទយ។ ម៉ាូឌុ្លទ៤ី គជឺាម៉ាូឌុ្ល
ច្ងុសរកាយតដលកនុងស ោះនឹងបគា ញអំពីបញ្ជ ី កតរ់ាតផែកជំងាឺត-់សធេញតដលបានបសងាើតថមី 
និងការតកសរមួលបញ្ជ ី កតរ់ាតផែកមនទីរពិសស្ថធនថ៍មី សោយការរមួបញ្ចូ ល នវូការសធវើសតសតទងំ
អសរ់បសក់មមវធិជីាត។ិ 

៣. សកមមភាពសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
៣. ១. កតរ់ាទនិននយ័ម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល  
៣.២.  វភិាគពិនទុសតសតមុន និងសរកាយវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
៣.៣. សរៀបច្ផំ្ផនការាមោន 
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ម ៉ូឌុល ១ 
 

 គោលបំណងននវគគបណុ្ុះបណ្្តល 
 សារៈសំខានន់នប្រពន័ធពត័ម៌ានសខុាភបិាល 

 ជំនាញប្ាស្សយ័ទាកទ់ង 
 ជំនាញសប្មបសប្មួលវគគ 
 វធិសីាស្រសក្នុងការបគប្ងៀន 
 គប្មូសប្មងត់គួលខប្រចនំថៃ 
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ម ៉ូឌលុ ១ 

១. គោលបំណងម ៉ូឌលុ 
 មុននឹងឈានចូលសៅកាន់ពិស្តថ រននបញ្ជ ីកត់រានីមួយៗ សិកាា កាមរួរតត បានយល់ដឹង
អំពីបទបញ្ជជ នផធកបុង និង សោលបំណងននវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល។ ម ូឌុល១នឹងនំសិកាា កាមសោយ
បានរជួតរាបអំពីសោលបំណងននវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល និងស្តរៈសំខាន់ននរបព័ននព័ត៌ ាន
សុខាភិបាល សដើមផីសោយពួកោត់យល់ថាការកត់រារឺាកាតពវមួយដ៏សំខាន់តដលរួរតត
ពរងឹង និងយកចិតថទុកដាក់សលើកិចចការរបស់ោត់។ ការកត់រា រឺាតួនទីមួយតដលបានរមួ ចំ
តណកដល់ការររប់ររងរបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាលផងតដរ និងក៏បគា ញអំពីចំសណុះដឹងសលើ
ជំនញកបុងការរបាស្ស័យទាក់ទង ជំនញសរមបសរមួល និងវធីិស្តស្រសថកបុងការបសរងៀន។ 

២. គោលគៅ 
សៅចុងបញ្ច ប់ននម ូឌុល១ សិកាា កាមនឹង៖ 
1. សោរពបទបញ្ជជ នផធកបុង 
2. ោចនឹងសធវើការបណថុ ុះបណ្តថ លបនថ 
3. យល់ដឹងអំពីសោលបំណងននវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 
4. យល់ដឹងអំពីការបញ្ជូ នស្តរ ការសរមបសរមួល និងវធីិស្តស្រសថកបុងការបសរងៀន។ 

៣. រយៈគពល 
 ៣៣០ នទី (មិនរាប់បញ្ចូ លនទីសរាកោរហារសរមន់) 

៤. ប្លងគ់មគរៀន 
 ម ូឌុល១ តបងតចកសចញា០៥តផបក៖  

1. ការកំណត់បទបញ្ជជ នផធកបុង, សោលបំណងននវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល, បទបគា ញអំពី
រសបៀបវារៈ និងសធវើសតសថមុនវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 

2. ស្តរៈសំខាន់ននរបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាល 
3. ជំនញរបាស្ស័យទាក់ទង 
4. ជំនញសរមបសរមួល និង 
5. វធីិស្តស្រសថកបុងការបណថុ ុះបណ្តថ ល 
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ររូឧសទធសោចសោយសិកាា កាមសធវើលំហាត់ស្តកលផងមុននឹងចាប់សផថើមការបសរងៀន កបុង
សោលបំណងសដើមផីស្តធ បសធង់សមតទភាពរបស់សិកាា កាម។ ការតណនំសោយស្តោ ល់ោប ក៏ា
ឱកាសមួយសដើមផីបងកសោយានភាពជិតសបិទរវាងសិកាា កាម និងសិកាា កាម រពមទាំងសិកាា កាម
និងអបកសរមបសរមួល។ 

៥. សម្ភា រៈបគ្ងៀន 
1. ឯកស្តររសបៀបវារៈ 
2. ឯកស្តររសរាង 
3. រកដាសផ្ធ ំងធំ 
4. ប ិចសរសសរសលើកាថ រស ៀន 
5. កំុពយូទ័រយួរនដសរាប់សធវើបទបគា ញ 
6. ប ិចសរាប់ចងអុលស្តល យ៍ 
7. ា សីុនបញ្ជច ងំស្តល យ៍ (LCD) 

៦. ប្លងប់គ្ងៀន 
ខ លមឹសារ/ប្រធានបទ សកមមភាព(ជំហាន) រយៈគពល សមាា រៈ 
ពិធីសបើកវរោ ការចុុះសឈាម ុះ 

ស្តវ រមន៍រណៈអធិបតី 
សនធរថាស្តវ រមន៍ និងសបើកវរោបណថុ ុះ
បណ្តថ ល 

៣០នទី 
៤៥នទី 

ោម ន 

សោលបំនងននវរោ
បណថុ ុះបណ្តថ ល, 
ការកំណត់បទបញ្ជជ
នផធកបុង,  
និងបទបគា ញ
រសបៀបវារៈ
ទំាង៤ម ូឌុល, 
សធវើសតសថមុនវរោ
បណថុ ុះបណ្តថ ល 

សសបើសោយអបកសរមបសរមួល និង
សិកាា កាមទំាងអស់តណនំ លួនសដាយ
និយាយរបាប់សឈាម ុះ, មូលដាឌ នសុខា
ភិបាល និងតួនទីរបស់ពួកោត់។
បទបគា ញអំពីសោលបំណងរបស់
វរោ លីៗ និង 
បគា ញរសបៀបវារៈទំាង០៤នថៃ 
កំណត់បទបញ្ជជ នផធកបុងសដាយានការ
ចូលរមួពីសិកាា កាម 

៣០នទី 
 
 
 
២០នទី 
 
១០នទី 
១៥នទី 
 

ា សីុនបញ្ជច ងំ
ស្តល យ៍ 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
កាថ រស ៀន 
ប ិចសរសសរសលើ
កាថ រស ៀន 
រកដាសផ្ធ ំងធំ 
ឯកស្តររសបៀប
វារៈ 
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 តចករកដាសសតសថមុនវរោបណថុ ុះ 
បណ្តថ លសោយសិកាា កាមររប់ៗោប  
ស ើយរបមូលមកវញិបនធ ប់ពីពួកសរ
បានបំសពញអស់រយៈសពល០៥នទី។ 

១០នទី 
 
 

ករមងសំនួរសតសថ
មុនវរោ 

វធីិស្តស្រសថកបុងការ
របាស្ស័យទាក់ទង 
 

តលផងពញ្ជដ ក់ោរមមណ៍ 
(ការផថល់ស្តរារបសយារ សឹបដាក់
រតសចៀកបនថោប ) សរៀបសិកាា កាមសោយ 
ឈរារងវង់ 
អវីសៅាការរបាស្ស័យទាក់ទង 
ជំហានសំខាន់ៗននការរបាស្ស័យទាក់
ទង 
សតើសធវើយា ងណ្តសដើមផីកាល យាអបករបា
ស្ស័យទាក់ទងលអ? 

២០នទី 
 
 
 
៤៥នទី 
 

ឯកស្តររសរាង 

វធីិស្តស្រសថកបុងការ
សរមបសរមួល 

សតើការសរមបសរមួលាអវី? 
បសចចកសទសកបុងការគរឧសទធសសមសរៀន 
របការរួរ និងមិនរួរសធវើសរាប់អបក
សរមបសរមួល 
របការសំខាន់ៗសរាប់សរមប
សរមួលកបុងវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 

៣០នទី ឯកស្តររសរាង 

វធីិស្តស្រសថកបុងការ
បណថុ ុះបណ្តថ ល 
 
 
 
 
 
 
 

វធីិស្តស្រសថកបុងការបណថុ ុះបណ្តថ ល៖ 
១. វធីិអធិបាយ 
២. រកុមពិភាកា 
៣. វធីិបគា ញ 
៤. អំណ្តន 
៥. លំហាត់ 
៦. ករណីសិកា/លំហាត់ពិភាកា 
៧. ការសតមថងតួ 
៨. ទសសនកិចច 

៦០នទី 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯកស្តររសរាង 
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តលផងថាមពល 

៩. វធីិសរបើសំនួរ 
១០. វធីិពិភាកាសដើមផីបំផុសរំនិត 
(Brainstorming) 
១១. វធីិពិភាកាតបប Fishbowl 
១២. វធីិស្តស្រសថសធវើសោយដូច 
(Simulation) 
 
បាឡុង 

 
 
 
 
 
 
 
១៥នទី 
 

 
 
 
 
 
 
 
រកដាសA4តដល
ានសរសសរ
ពាកយបញ្ជជ រចួា
សស្សច 
កូនបាល់ 
 វឺតសរសសរ 

ររមសូរមង់តួសល 
របចំានថៃ 

បទបគា ញអំពីររមូសរមង់តួសល 
របចំានថៃតដលរតូវបានតកសរមួលស្តរ
ាថមី 

៣០នទី ា សីុនបញ្ជច ងំ
ស្តល យ៍ 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯកស្តររសរាង 
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៧. ឯកសារឧបសមពន័ធ 
 រសបៀបវារៈ 

វរោបណថុ ុះបណ្តថ លររូបសគោ ល 
សថីពីការសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រារបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាល 

រយៈសពល៖  ០៤នថៃ 
សោលបំណង៖  

o ោចសបើកវរោបណថុ ុះបណ្តថ លបនថអំពីការសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រាព័ត៌ានសុខាភិ 
បាលដល់មន្រនថីសុខាភិបាលតដលពាក់ព័នន 

o យល់ដឹងអំពីនិយមន័យននបញ្ជ ីកត់រា និងការសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រាព័ត៌ាន
សុខាភិបាលនីមួយៗ 

o អនុវតថបានយា ងរតឹមរតូវកបុងការបំសពញព័ត៌ានសៅកបុងបញ្ជ ីកត់រានីមួយៗសៅ
ាមតផបក។  

សពលសវលា របធានបទ សរមបសរមួល 
នថៃទី១ 
០៨.០០-០៨.៣០ ចុុះសឈាម ុះសិកាា កាម អបកសរមបសរមួល 
០៨.៣០-៩.១៥ វតថានរបស់រណៈអធិបតីអសញ្ជ ើញមកដល់ 

មតិស្តវ រមន៍ 
មតិសំសណុះសំណ្តល និងសបើកវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 

អបកសរមបសរមួល 

សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី) 
៩.៣០-១០.០០ ការតណនំ លួន សិកាា កាម 
១០.០០-១០.៣០ បទបគា ញពីសោលបំណងវរោ និងរសបៀបវារៈទំាង៤នថៃ គ្រូឧទ្ទទស 

១០.៣០-១០.៤៥ ការកំណត់បទបញ្ជជ នផធកបុង  សិកាា កាម 

១០.៤៥-១០.៥៥ សតសថមុនវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល អបកសរមបសរមួល 

១០.៥៥-១១.១៥ តលផងពញ្ជដ ក់ោរមមណ៍  អបកសរមបសរមួល 
១១.១៥-១២.០០ បទបគា ញអំពីវធីិស្តស្រសថរបាស្ស័យទាក់ទង ររូឧសទធស 

សរាកោហារនថៃរតង់ 
១៤.០០-១៤.៤៥ បទបគា ញអំពីវធីិស្តស្រសថសរមបសរមួល ររូឧសទធស 
១៤.៤៥-១៥.១៥ បទបគា ញសលើវធីិស្តស្រសថកបុងការបសរងៀន ររូឧសទធស 
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សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី) 
១៥.៣០-១៥.៤៥ តលផងថាមពល បាឡុង សិកាា កាម 
១៥.៤៥-១៦.១៥ បនថបទបគា ញសលើវធីិស្តស្រសថបសរងៀន ររូឧសទធស 
១៦.១៥-១៦.៤៥ បទបគា ញអំពីររមូសរមង់តួសល របចាំនថៃ ររូឧសទធស 
១៦.៥៥-១៧.០០ បូកសរបុរបចាំនថៃ សិកាា កាម/ររូឧសទធស 
នថៃទី២ 
០៨.០០-០៨.១៥ រលឹំកបញ្ជ ីកត់រានថៃទី១ ររូឧសទធស/សិកាា កាម 
០៨.៣០-០៩.០០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់ 

រាតផបកពិសរោុះជំងឺសរៅសរាប់មណឍ លសុ ភាព 
ររូឧសទធស 

០៩.០០-០៩.៣០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់ 
រាតផបកពិនិតយនផធសពាុះមុនសរាល 

ររូឧសទធស 

សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី) 
០៩.៤៥-១០.៤៥ ពិភាកា Fishbowl ររូឧសទធស/សិកាា កាម 
១០.៤៥-១១.១៥ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់

រាតផបកសរាលកូនសរាប់មណឍ លសុ ភាព 
ររូឧសទធស 

១១.១៥-១២.០០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់
រាតផបកសរាលកូនសរាប់មនធីរសពទយ 

ររូឧសទធស 

សរាកោហារនថៃរតង់ 
១៤.០០-១៤.១៥ តលផងថាមពល ដំឡូងសៅថ  អបកសរមបសរមួល 
១៤.១៥-១៤.៥៥ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់

រាតផបកតថទាំសរកាយសរាលសរាប់មនធីរសពទយ 
ររូឧសទធស 

សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី) 
១៥.១០-១៥.៥០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់

រាតផបកសមភពសរាប់មនធីរសពទយ 
ររូឧសទធស 

១៥.៥០-១៦.៣០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់
រាតផបកសរារស្រសថីសរាប់មនធីរសពទយ 

ររូឧសទធស/សិកាា កាម 

១៦.៣០-១៧.០០ បូកសរបុរបចាំនថៃ សិកាា កាម 
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នថៃទី៣ 
០៨.០០-០៨.៣០ រលឹំកនថៃទី២ មុននឹងបនថចូលបញ្ជ ីកត់រាថម ី សិកាា កាម 
០៨.៣០-០៩.១០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់

រាស្ស្តវរាវមហារកីតផបកសមភព និងសរារស្រសថីសរាប់
មណឍ លសុ ភាព 

ររូឧសទធស 

០៩.១០-០៩.៤០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់
រាស្ស្តវរាវមហារកីតផបកសមភព និងសរារស្រសថសីរាប់
មនធីរសពទយ 

ររូឧសទធស 

សរាកោហារសរមន់(១៥នទី) 
០៩.៥៥-១០.២៥ ការសតមថងតួ (Play role) សិកាា កាម 
១០.២៥-១០.៤៥ និយមន័យ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការ

កត់រាបញ្ជ ីកត់រារមួសរាប់មនធីរសពទយ 
ររូឧសទធស 

១០.៤៥-១១.១៥ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់
រាតផបកពិសរោុះសរៅសរាប់មនធីរសពទយ 

ររូឧសទធស 

១១.១៥-១២.០០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់
រាតផបកសសន្រគោ ុះបនធ ន់សរាប់មនធីរសពទយ 

ររូឧសទធស 

សរាកោហារនថៃរតង់ 
១៤.០០-១៤.១៥ តលផងថាមពល មនុសសខាវ ក់កបុងនរព សិកាា កាម 
១៤.១៥-១៥.០០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់ 

រាសរាកសពទយតផបកជំងឺទូសៅ 
ររូឧសទធស 

សរាកោហារសរមន់(១៥នទី) 
១៥.១៥-១៦.០០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់ 

រាសរាកសពទយតផបកជំងឺកុារ 
ររូឧសទធស 

១៦.០០-១៦.៣០ សំនួរ-ចសមលើយ ររូឧសទធស/សិកាា កាម 
១៦.៣០-១៧.០០ បូកសរបុរបចាំនថៃ ររូឧសទធស 
នថៃទី៤ 
០៨.០០-០៨.១៥ រលឹំកនថៃទី៣ សិកាា កាម 
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០៨.១៥-០៨.៤៥ ករណីសិកា អតទរបសយាជន៍ននការររប់ររងទិនបន័យ  
០៨.៤៥-០៩.២៥ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់

រាតផបករបសពាធនកមមសរាប់មនធីរសពទយ 
ររូឧសទធស 

សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី) 
០៩.៤០-១០.២០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់

រាតផបកសលយោរសរាប់មនធីរសពទយ 
ររូឧសទធស 

១០.២០-១១.០០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់
រាតផបកវុះកាត់សរាប់មនធីរសពទយ 

 

១១.០០-១១.៣០ សំនួរ-ចសមលើយវលិជំុ ររូឧសទធស/សិកាា កាម 
១១.៣០-១២.០០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់

រាតផបកវុះកាត់តូចសរាប់មនធីរសពទយ 
ររូឧសទធស 

សរាកោហារនថៃរតង់ 
១៤.០០-១៤.៣០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់

រាតផបកជំងឺាត់-សធមញ 
ររូឧសទធស 

១៤.៣០-១៥.០០ ការសរបើរបាស់ និងវធីិស្តស្រសថកបុងការកត់រាបញ្ជ ីកត់
រាតផបកមនធីរពិសស្តធន៍ 

ររូឧសទធស 

សរាកោហារសរមន់ (១៥នទី) 
១៥.១៥-១៦.០០ យល់ដឹងពីតួនទីរបស់អបកបណថុ ុះបណ្តថ លបនថ ររូឧសទធស/សិកាា កាម 
១៦.០០-១៦.១០ សធវើសតសថសរកាយវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 

និងវាយតនមលវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 
អបកសរមបសរមួល 

១៦.១០-១៦.៣០ បូកសរបុវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល ររូឧសទធស 
១៦.៣០-១៧.០០ ពិធីបិទវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល  និងថតរបូអនុសាវរយ៍ី  
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សតសថមុនវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 

ការសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រារបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាល 
 

សូមរូសរងវង់នូវចសមលើយមួយតដលរតឹមរតូវ៖ 
1. សៅកូសោនសល សរៀងរតូវ៖ 

ក.  សរសសរសល សរៀងពីសល ១ រ ូតដល់ដំណ្តច់ត  
 . សរសសរសល សរៀងពីសល ១ រ ូតដល់ដំណ្តច់ឆ្ប  ំ
រ. ចាប់សផថើមសល សរៀងបនថពីត ចាស់ រ ូតដល់ដំណ្តច់ឆ្ប  ំ
 

2. សធវើការបិទបញ្ជ ីសៅសរៀងរាល់នថៃទី៖ 
ក. សៅសរៀងរាល់នថៃទី២៥ ននត  
 . សៅសរៀងរាល់នថៃទី២៦ ននត  (សលើកតលងតតត ធបូ) 
រ. សៅសរៀងរាល់នថៃននចុងត នីមួយៗ 

 

3. បញ្ជ ីកត់រារមួ រតូវសរបើសៅ៖ 
ក. ស្តលទទួលជំងឺដំបូង/សសន្រគោ ុះបឋម 
 . ស្តលជំងឺទឹកសនមតផអម 
រ. ស្តលសរាកសពទយតផបកជំងឺទូសៅ 

 

4. សៅកបុងកូសោនោយុរបស់អបកជំងឺរតូវ៖ 
ក. រូសសញ្ជដ ធិកកបុងកូសោនតដលរតូវោយុរបស់អបកជំងឺ 
 . សរសសរោយុពិតរបាកដរបស់អបកជំងឺសៅកបុងកូសោនរកុមោយុតដលរតូវនឹងអបកជំងឺ 
រ. សរសសរោយុពិតរបាកដរបស់អបកជំងឺ 

 

5. ទិនបន័យស្រសថីសរាលកូន រឺរតូវកត់រាសៅកបុង៖ 
ក. បញ្ជ ីកត់រាការសរាលកូនសៅកបុងបនធប់សរាល 
 . បញ្ជ ីកត់រាតផបកសមភព 
រ. ក និង  
 

6. សដើមផីស្សង់ទិនបន័យ និងសធវើរបាយការណ៍របចំាត សតើមូលដាឌ នសុខាភិបាល រតូវសរបើរបាស់ 
ទរមង់ណ្ត លុះ? 
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ក. បញ្ជ ីកត់រា 
 . បញ្ជ ីសរមង់ទិនបន័យរបចំានថៃ 
រ. ចសមលើយរតឹមរតូវ ក   និងរ 
 

7. ដូចសមថចតដលសៅថាមរណភាពាា? 
ក. ស្រសថីស្តល ប់ 
 . ស្រសថីស្តល ប់កបុងអំឡុងសពលាននផធសពាុះ/សរាលកូន និង៤២នថៃសរកាយសរាលកូន 

រ. ស្រសថីស្តល ប់សពលសរាលកូន 
ឃ. ចសមលើយរតឹមរតូវ   និង រ 
 

8. ដូសមថចតដលសៅថា ករណីថមី ននរបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាល? 
ក. ររប់បុរោលមកពិសរោុះសលើកទី១ សដាយស្តរបញ្ជា សុ ភាព១ 
 . ររប់បុរោលមកពិសរោុះបនធ ប់ពីសលើកទី១ សៅកបុងរបូភាពននជំងឺមួយ សដាយបញ្ជា

សុ ភាពតតមួយដូចករណីទី១ 
រ. ចសមលើយទំាងពីរខាងសលើ 
 

9. សដើមផីរកចំនួននថៃសរាកសពទយ៖ 
ក. រាប់ចំនួនយប់តដលអបកជំងឺបានសរាក 
 . រាប់ចំនួននថៃ 
រ. យកនថៃសចញ ដកនថៃចូលបូកនឹង១ 
 

10. ស្រសថីាប ក់បាននំកូនមកចាក់បគក រសៅោយុ៣០នថៃ ស្សបសពលាមួយោប សនុះោត់ក៏បាន 
ពិនិតយសុ ភាពរបស់ោត់។ ោត់បានរបាប់ររូសពទយថា ោត់មិនទាន់បាត់ធាល ក់ឈាមសនុះ
សទ ប ុតនថោត់ានការឈឺចាប់សៅរតង់សពាុះ។  
សតើស្រសថី និងកុាររតូវកត់ចូលកបុងបញ្ជ កីត់រាអីវ? 
ក. បញ្ជ ីកត់រាការចាក់ថាប ំបគក រ និងបញ្ជ ីកត់រាតផបកសរាលកូន 
 . បញ្ជ ីកត់រាតផបកតថទាំសរកាយសរាល និងបញ្ជ ីកត់រាការចាក់ថាប ំបគក រ 
រ. បញ្ជ ីកត់រាតផបកសរារស្រសថី និងបញ្ជ ីកត់រាការចាក់ថាប ំបគក រ 
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ចសមលើយសរាប់សតសថមុនវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 
 

សំនួរទី១ ចសមលើយ ក 
សំនួរទី២ ចសមលើយ រ 
សំនួរទី៣ ចសមលើយ ក 
សំនួរទី៤ ចសមលើយ   
សំនួរទី៥ ចសមលើយ រ 
សំនួរទី៦ ចសមលើយ   
សំនួរទី៧ ចសមលើយ ឃ 
សំនួរទី៨ ចសមលើយ ក 
សំនួរទី៩ ចសមលើយ រ 

សំនួរទី១០ ចសមលើយ   
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 សោលបំណងរបស់វរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 
 

 វរោបណថុ ុះបណ្តថ លសថីពីការសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រាតផបករបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាល
សរាប់ររូបណថុ ុះបណ្តថ លបនថសនុះ សរៀបចំសឡើងសដើមផីសឆលើយតបសៅនឹងចកាុវស័ិយននតផនការ
យុទនស្តស្រសថ ៥ឆ្ប ំ របស់របព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាលកមពុា “រតូវានព័ត៌ានសុខាភិបាល និង
ព័ត៌ានតដលទាក់ទងសៅនឹងសុខាភិបាល តដលានលកា ណៈពាក់ព័នន ទាន់សពលសវលា និង
ានរុណភាព ពស់សរាប់សធវើសោលនសយាបាយ សធវើការ សសរមចចិតថសដាយតផអកសលើភ័សថុាង
ាក់តសថង ការអនុវតថន៍នូវកមមវធីិ និងការរតួតពិនិតយាម ដាន និង ការវាយតនមលសដើមផីចូលរមួ
ចំតណកសធវើសោយសុ ភាពរបាជនបានលអរបសសើរសឡើង”។ រកសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជជ ក់
ចាស់ថា របព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាល រឺាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ សរាប់សោយអបកររប់ររងថាប ក់
ាតិ និងថាប ក់ស្សុកកំណត់ការគរាអទិភាព ស ើយនិងសធវើការតបងតចកធនធាន។ 
 

ឆលងាមរយៈកំតណទរមង់របព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាលថាប ក់ាតិ ពីការកត់រា   និងសរបើ
របាស់ទរមង់របាយការណ៍របចំាត សៅសលើរកដាស មកាការកត់រាាមលកាណៈបសចចកវទិា
ទំសនើបាមរយៈសរ ទំព័រសនុះ បានជំរញុសោយានភាពសុរកិតសៅសលើរបាយ ការណ៍សដាយ
សធៀបសៅនឹងការកត់រា និងភាពឆ្ប់រ ័សសឆលើយតបសៅនឹងតរមូវការចំាបាច់។ សទាុះបីាយា ង
សនុះកថី ក៏តរមូវការតផប ករបព័ននព័ត៌ានសុខាភិបាលកមពុា សៅតតានការតកតរមូវសៅសលើ តផបក
មួយចំនួន សដាយតផអកសៅាមបចចុបផនបភាពរបស់របសទសតដលអភិវឌណន៍។ ការតកតរមូវរតូវបាន
សធវើសឡើងសៅថាប ក់ររប់ររងកំពូលននរបព័ននព័ត៌ាន ដូសចបុះស ើយសទើបសទៀមទារ សោយានការ
បណថុ ុះបណ្តថ លសឡើងវញិនូវអវីតដលបានតកតរបថមី។ 
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 “សារៈសំខានន់ន្ប្ពន័ធពត័ម៌្ភនសខុាភិបាល” 
 

សតើរបព័នឌព័ត៌ានសុខាភិបាលានវតទុ បំណងអវី លុះ? 

តួនទីរបស់របព័នឌព័ត៌ានសុខាភិបាល រឺបសងកើត វភិារ និងផសពវផាយទិនបន័យសុខា  

ភិបាល។  ទំាងសនុះាការគររបចាំសទៀងទាត់ និងានទំនក់ទំនងជិតដិតាមួយការសំសរចចិតថ 
និងការអនុវតថន៍កមមវធីិសុខាភិបាលនន។  ខាងសរកាមសនុះ រឺាវតទុបំណងននរបស់ របព័នឌ
ព័ត៌ានសុខាភិបាល៖ 

     

o រកសឃើញ និងសឆលើយតបបានទាន់សពលសវលាចំសពាុះបញ្ជា សុ ភាព និងការរាលដាលនន 
ជមៃឺនន ការរកសឃើញករណីសងស័យការរាលដាលននជមៃ ឺ និងការចាត់វធិានការណ៍បានទាន់
សពលសវលា ាកាក ចំបងកបុងការកាត់បនទយចំនួនករណីននជមៃឺ និង ចំនួនករណីស្តល ប់។ របព័នឌ
ព័ត៌ានសុខាភិបាលផថល់ជូនដល់អងោភាព ស្តទ ប័ននន នូវព័ត៌ានទាន់ សពលសវលា អំពីបញ្ជា
សុ ភាព និងការរាលដាលននជមៃឺនន។ 

 

o ការពិនិតយនិនប ការស្តទ នភាពបញ្ជា សុ ភាព និងកំណត់អតិភាពសលើកមមវធីិសុខាភិបាល 
ការពិនិតយនិនប ការស្តទ នភាពបញ្ជា សុ ភាព ផថល់សោយអបកររប់ររងសុខា ភិបាលទំាងអស់
ទទួលបានទរមង់ននបញ្ជា សុភាពរបស់របាជន ការរកសឃើញ ការ ផ្ល ស់បថូរ ឬបញ្ជា សុ ភាពថមី 
និងោចកំណត់ោទិភាពសលើកមមវធីិសុខាភិបាល។ ទំាងសនុះាលទឌផលតដលបានមកពីការតចក
ចាយ និងការរបមូលទិនបន័យពីសាសភាពសំខាន់ៗននរបព័នឌព័ត៌ានសុខាភិបាល។  ាក់
តសថងអរាស្តល ប់ និងអរាោហារបូតទមភបានសរបើរបាស់សដើមផីវាយតនមលឥទឌិពល និងតំរវូការសុខា
ភិបាល។ សលើសពីសនុះ  អរាស្តល ប់កុារសរកាម ៥ឆ្ប ំបានបគា ញនូវភាពគយរងសរោុះ និងប ុះ
ពាល់ដល់សុ ភាពកុារតដលទាមទារសោយានវធិានការណ៍។ 

 

o ការវាយតនមលរបសិទឌភាពបទអនថ រមន៍ និងសសវាររបដណថ ប់សុខាភិបាលោចតសវងរក
បាន និងការសរបើរបាស់សសវាសុខាភិ បាលសដាយរបាជន ាកាថ ចំបងស រាប់វាស់តវងការ
អនុវតថន៍របព័នឌសុខាភិបាលសៅកមពុា។ ការរតួតពិនិតយសលើទិនបន័យ ករណី ពិនិតយពិសរោុះជមៃឺ
សរៅ ផថល់ជូនអបក តដលសធវើតផនការសុខាភិបាល ោចវាស់សធង់តរមូវការសសវាសុខាភិបាលរបស់
របាជន និងោចពិនិតយបញ្ជា ននការទទួល សសវា និងបនធុករបស់ មន្រនថីសុខាភិបាល។ ការធាល ក់
ចុុះននអរាសរបើរបាស់សសវាសុខាភិបាលទាបាងការរពឹំងទុក បគា ញ ពីការទទួលសសវា ឬការ
សរបើរបាស់ សសវា សុខាភិបាលមិនបានររប់រោន់។ ផធុយសៅវញិ របសិនសបើសលើទិនបន័យ ករណី
ពិនិតយពិសរោុះជមៃឺសរៅានភាព ពស់សពក សលើស ធមមាោចបគា ញពីបញ្ជា សុ ភាពណ្តមួយ 
ដូចាការរាលដាលននជមៃឺាសដើម។ សនុះ បញ្ជជ ក់សោយសឃើញថារបព័នឌព័ត៌ានសុខាភិបាល
បានជួយសោយអបកសធវើតផនការ
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សុខាភិបាលោចរតួតពិនិតយឥទឌិពលននបទអនថរារមន៍សុខាភិបាលាមរយៈការសរបៀបសធៀប
សូចនករនន។ 

 

o ការវាយតនមលសលើរុណភាពននបទអនថ រមន៍សុខាភិបាល របព័នឌរតួតពិនិតយ និងវាយ
តនមលបានវភិាររុណភាពសសវាាមរយៈការវាស់តវងសលើការចូលរមួរបស់ស រមន៍ ការ ទទួល
ពីកមមវធីិាសដើម។ អរាសបាុះបង់ អរាររបដណថ ប់ អរាពិនិតយ និង ពិសរោុះជមៃឺ អរាសរាក
សពទយ  ឆលុុះបញ្ជច ងំពីការ តសវងរកការតថទាំសុ ភាព និង ការពាបាលស ើយនឹងផថល់ាការវាស់
តវងសមតទភាពរពមទំាងការផថល់សសវា។   

 

 
 
 
 
 

 
 

ការយិាលយ័ររុកររតិរតត ិ

មន្ទីរពេទ្យរង្អែក មណ្ឌ លរខុភាេ អអគរការ មូលដ្ឋា ន្ពរវាឯកជន្ 

ចរន្តរញ្ជូន្េ័ត៌មាន្រខុាភិបាល 

រ ុរតរ៍ខុភាេ រហគមន្ ៍

កមមវិធីជាត ិ

មន្ទីរពេទ្យជាត ិ

រករអួរខុាភិបាល 
នាយកដ្ឋា ន្ង្ែន្ការ ន្ិអ េ័ត៌មាន្រខុាភិបាល 

មន្ទីរពេទ្យពខតត 

មន្ទីររខុាភិបាល 

របាយការណ៍ 
ផតល់ព័ត៌មានត្តឡប់ 

កា
រប
ញ្
ច ូល
ទិន
នន័យ

 

Form 

Form Form 

HO2 

HO2 

HO2 HC1 
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 តលផងថាមពល 
 
របធានបទ៖  បាឡុង 
សោលបំណង៖ សដើមផីសោយសិកាា កាម ហា នបសញ្ចញសយាបល់ និងសំតដងកាយវកិារ 

បសងកើនបញ្ជដ ស្តម រតី  ទទួល ុសរតូវ ពស់ចំស ុះការគរ និងតួនទី។ 
 

សាភ រៈ៖ រកដាសសអ៤ តដលានសរសសរពាកយបញ្ជជ ស ើយាសស្សច 
កូនបាល់តូចមួយ និង វឺតសរសសរ។ 

 
រយៈសពល៖  ១៥នទី 

 
រសបៀបសលង៖ 

o អបកសរមបសរមួលរបាប់សឈាម ុះតលផង និងរសបៀបសលង ស ើយសរជើសសរ ើសោាញ
កណ្តឋ ល២នក់ បនធ ប់មកសទៀតឱយអបកចូលរមួឈរារងវង់មូល។ 

o យកបាឡុងតដលាន ចប់រកដាសសរសសរពាកយបញ្ជជ សផសងៗ។ 
o ោាញ កណ្តឋ លទី១ឈរខាងកបុងសរាប់សបាុះបាឡុងដំបូងឱយអបកចូលរមួសបាុះបនថោប  
o ោាញ កណ្តឋ លទី២សៅខាងសរៅាអបកឱយសញ្ជដ រាប់ថា ១ ២ ៣ចាប់សផឋើម 
o ោាញ កណ្តឋ លទី១តដលសៅខាងកបុង រតូវសបាុះបាឡុងស ើយសមើលអបកចូលរមួសបាុះ

បនឋោប  និងចាំស្តឋ ប់សបរសោុះឱយឈប់របស់ោាញ កណ្តឋ លទី២។ 
សូមបញ្ជជ ក់ថា បាឡុងឈប់សៅសលើនដអបកណ្ត អបកសនុះរតូវបកសំបកបាឡុង ស ើយោន រចួ
សធវើាមពាកយសរសសរបញ្ជជ សលើបាឡុងសនុះ។ឧទា រណ៍៖ បាឡុងបពាជ ឱយសធវើាមនុសសររ សដើរ
ដំសណើ សកើតជំងឺទាមោ យំ៣តបប សូរតសមសរៀន រតូវតតអនុវតឋាម។ 
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 ជំនញរបាស្ស័យទាក់ទង 

 
អវីសៅាការរបាស្ស័យទាក់ទង? 
 ការរបាស្ស័យទាក់ទង រឺាការផថល់ព័ត៌ាន និងការយល់ោប ពីមនុសសាប ក់សៅមនុសស
ាប ក់សទៀតាមមសធាបាយអវីមួយ។ ការរបាស្ស័យទាក់ទងាដំសណើ រការមួយតដលពាក់ព័ននោប
ា ូរត រកបុងសងោម មិនចំសពាុះថាការរបាស្ស័យទាក់ទងានលកាណៈតទល់ មុ ោប រវាង
មនុសសាប ក់ និងមនុសសាប ក់ ឬរវាងមនុសសមួយរកុម និងមនុសសមួយរកុមសទៀត សុទនតតា
សកមមភាពសងោមទំាងអស់។ 
 
ជំហានសំខាន់ៗននការរបាស្ស័យទាក់ទង  
 ការរបាស្ស័យទាក់ទងានធាតុសំខាន់ៗ ដូចា អបកបញ្ជូ នព័ត៌ាន មសធាបាយ អបក
ទទួល និងព័ត៌ានរតឡប់។ 
 

o អបកបញ្ចូ លព័ត៌ាន ៖ ាមនុសសតដលបញ្ជូ នព័ត៌ាន 
o ព័ត៌ាន ៖ ាស្តរ/ព័ត៌ានតដលរតូវសផញើចំសពាុះអបកតដលសយើងបានកំណត់ 
o ធសមាបាយ ៖ មសធាបាយននការបញ្ជូ នស្តរ/ព័ត៌ាន រឺានសរចើនរបសភទ ដូចាការ

សនធនតទល់មុ ោប  សនធនាមរយៈទូរស័ពន លិ ិតអនុស្តរណៈ សំបុរត ការសផញើរបាយ-
ការណ៍ាមរយៈកំុពយូទ័រ ឬបណ្តថ ញសផសងៗ ការបិទរបកាស ការរបជំុ ការសបាុះពុមព
ផាយាសដើម។ ចំសពាុះការរបាស្ស័យទាក់ទងមួយតបបសទៀតតដលសធវើសឡើងាស្តធា-
រណៈានដូចា ការផសពវផាយព័ត៌ាន សនបិសិទនកាតសត និងផសពវផាយពាណិជជកមម
ាមវទិយុ ទូរទសសន៍ ទសសនវដថី និងការតសត។ 

o អបកទទួល ៖ មនុសសសោលសៅតដលរតូវទទួលស្តរ/ព័ត៌ាន។ 
o ព័ត៌ានរតឡប់ ៖ របសភទននការផថល់ព័ត៌ានរតឡប់ាមរយៈការនិយាយ និងមសធា-

បាយសផសងៗសទៀតពីអបកទទួលតបសៅអបកបញ្ជូ ន រឺចំាបាច់បំផុតកបុងដំសណើ រការរបា- 
ស្ស័យទាក់ទងលអ។ ាមរយៈព័ត៌ានរតឡប់សនុះ សធវើសោយអបកបញ្ជូ នព័ត៌ានយល់បាន 
ថា អបកទទួលពិតាបានទទួល និងយល់ចាស់នូវរំនិតរបស់ោត់។  
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របសភទននការរបាស្ស័យទាក់ទង 
ការរបាស្ស័យទាក់ទងពាក់ព័ននកាថ សំខាន់បីរឺ៖ 

១. ពាកយសំដី 
២. សំសលង 
៣. ចកាុ 

 
សតើអបកសធវើយា ងណ្តសដើមផីកាល យាអបករបាស្ស័យទាក់ទងលអ? 
 ានជំនញរបាស្ស័យទាក់ទងបីយា ង តដលសរចាត់ទុកថាានស្តរៈសំខាន់សៅកបុង
បរបិទសពវនថៃ រឺការស្តថ ប់សរសសរ ការពនយល់ និងការនិយាយ។ ការស្តថ ប់ានរបសិទនភាព 
ការសរសសរានរបសិទនភាព និងការពនយល់ និងនិយាយលអ។ 
 

o ស្តថ ប់ានរបសិទនភាព៖  សិកាា ស្តលាសសធើរតតររប់ទីកតនលង តដលសថីពីការរបាស្ស័យទាក់
ទងាមរយៈពាកយសំដី សុទនតតសផ្ថ តសលើរបធានបទ “ការនិយាយានរបសិទនភាព” ។ 
ចុុះចំតណកឯការស្តថ ប់វញិ តដលាជំនញមួយសៅកបុ ងការរបាស្ស័យទាក់ទងតដរសនុះសតើរិត 
ដូសមថច? ការស្តថ ប់សៅកបុងដំសណើ រការរបាស្ស័យទាក់ទងានពីរជំហាន។ ទីមួយ អបកទទួល
ព័ត៌ានរតូវស្តថ ប់សដើមផីបកស្ស្តយ និងតសវងយល់ពីអតទន័យរបស់ស្តរតដល បានទទួល។ ទីពីរ 
អបកតដលបញ្ជូ នស្តរសនុះកាល យាអបកស្តថ ប់វញិមថង សដាយពាយាម បកស្ស្តយ និងតសវ ងយល់
នូវព័ត៌ានរតឡប់តដលទទួលបានផថល់រតឡប់មកវញិ។ ការស្តថ ប់ានរបសិទនភាព រឺស្តថ ប់
ទំាងភាស្ត និងសមើលកាយវកិាររបស់អបកនិយាយ។ 

o សរសសរានរបសិទនភាព៖ សំសណរលអាតផបកមួយននជំហានសរបើពាកយសពចន៍ កបុងដំសណើ រ
ការរបាស្ស័យទាក់ទង តដលតរមូវសោយានការរបុងរបយ័តប សដើមផីសចៀសវាងបញ្ជា តផបក
ពាកយសពចន៍។  

o សរបើពាកយគយៗ 
o សរបើពាកយ លីៗ 
o សរបើរបសយារ/កថា ័ណឍ  លី 
o កំុសរបើពាកយសពចន៍តបបតតងសសចកថ ី
o សរសសរ លី ស ើយគយយល់ និងគយោន 
o សជៀសវាងសរបើព័ត៌ានតដលមិនចាំបាច់ 
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o សជៀសវាងពាកយរោមភាស្តតដលសមុរស្តម ញសពក 
o តបងតចកសំសណរាវរោ ាកថា ័ណឍ  
o សរសសរាមទរមង់តដលអបកធាល ប់សរបើ 

 
o ការនិយាយ ឬពនយល់លអ៖ អបករតូវ 

o សលើកយករបធានបទ ឬបញ្ជា តដលអបកចង់និយាយ 
o សោយសរទទួលស្តោ ល់ថារបធានបទ ឬបញ្ជា សនុះពិតាានស្តរៈសំខាន់ 
o រចួចាប់និយាយពីរបធានបទសនុះ 
o សោយអបកស្តថ ប់ចូលរមួពិភាកា សដាយសួរសំនួរពួកសរ 
o ស្តថ ប់អបកដនទសទៀតបសញ្ចញរំនិត 
o អនុញ្ជដ តសោយអបកដនទសទៀតសលើកយកបញ្ជា របស់សរមកនិយាយ 
o តតរបសិនសបើអបកដនទសទៀតមិនសឆលើយ សួរពួកសរថា “សតើអបកយល់យា ងសម ចតដរពី

បញ្ជា សនុះ”ឬអបកានសឃើញបញ្ជា អវីសផសងសទៀតសទ” 
o ឯកភាពសលើអវីតដលរតូវអនុវតថបនថ អបកតដលរតូវអនុវតថ និងសពលសវលាតដលនឹង

រតូវបញ្ច ប់ននការអនុវតថសនុះ 
o ឯកភាពពីសពលសវលាតដលរតូវជួបោប សពលសរកាយ។ 
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 ជំនញសរមបសរមួល 

 
សតើការសរមបសរមួលាអវ?ី 

ការសរមបសរមួលាវធីិស្តស្រសថសរាប់ការដឹកនំការពិភាកា ឬការបណថុ ុះបណ្តថ ល
សោយសសរមចសោលបំណងរបកបសដាយរបសិទនិភាព។ 

សោលបំណងននការសរមបសរមួល៖ 
o ដឹកនំការពិភាកាសោយសសរមចសោលបំណង 
o ជំរញុនិងសលើកទឹកចិតថសិកាា កាមសោយចូលរមួរំនិត 
o បសងកើតបរយិាកាសសិកាសោយរស់រសវ ើក 
o សដើមផីសោយអបកចូលរមួតចករតំលកបទពិសស្តធន៍សៅវញិសៅមក 
o ផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរមួតចករតំលកបទពិសស្តធន៍សៅវញិសៅមក 
o សោយសិកាា កាមសធវើការារកុម សដាយានការសរមបសរមួលពីអបកសរមបសរមួល 
o សលើកទឹកចិតថអបកមិនសូវានរំនិតសោយនិយាយ 
o សដើមផីស្ស្តយបំភលឺ លឹមស្តរ និងចំណុចតដលានចមៃល់ 

 

បសចចកសទសកបុងការគរឧសទធសសមសរៀន 
o ជំ រ (Posture) ៖ ឈរសោយបានសមរមយរបកបសដាយភាពសជឿាក់សលើ លួនឯង 

សដើមផីបសងកើតបរយិាកាសលអ 
និងអងោុយកបុងឥរយិាបថសមរមយសជៀសវាងអងោុយកបុងឥរយិាបថបននូរោរមមណ៍ 

o ការផ្ល ស់បថូរទីកតនលង (Movement) ៖ សជៀសវាងឈរ ឬអងោុយសៅមួយកតនលងកបុងសពល
បសរងៀន ឈរសៅនឹងកាថ រស ៀន ឬនិយាយតបរ បងដាក់សិកាា កាម។ អបកសរមបសរមួល
រតូវសទិតសៅទីណ្តមួយតដលសិកាា កាមោចសមើលសឃើញចាស់លាស់ សជៀសវាងចលន
ននតដលឥតរបសយាជន៍ ដូចាអរងួនសជើង សោុះសជើងាសដើម។ 

o ចលនតភបក (Eyes Contact) ៖ សសងកតសមើលសៅររប់សិកាា កាមទាំងអស់ កំុសមើលសៅតត
រជុងាា ង ឬសិកាា កាមតតាប ក់ ឬមួយរកុម។ 

o កាយវកិារ (Gesture) ៖ ពាយាមសធវើកាយវកិារសមញ្ដៗ អបកោចសរបើនដ និងសជើងសដើមផី
សធវើសោយសិកាា កាមកាន់តតចាប់ោរមមណ៍មកសលើការពិភាកា។ កំុដាក់នដកបុងសហាស   
សជៀសវាងសរបើរាមនដមួយចងអុលសិកាា កាម។ 
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o ទឹកមុ  (Face Expression) ៖ រតូវសធវើទឹកមុ សោយសីុោប សៅនឹងសំសលង ញញឹមសពល
និយាយសរឿងសបាយ ស ើយកំុសធវើមុ សរកៀមរកំសពលជួបសរឿងទុករពួយ។ 

o សូរសសមលង (Volume) ៖ និយាយសសមលងសមលមមសៅាមចំនួនសិកាា កាម របសិនសបើ
សសមលងអបកស ាយរតូវ ិតសៅសកៀកនឹងសិកាា កាម ឬសរបើឧសោសនស័ពធ។ 

o ការសលើកដាក់សសមលង (Pitch) ៖ ការសលើកដាក់សសមលងសៅាមរបសយារោល  និងទឹកមុ  
សដើមផីសោយសិកាា កាមយល់បានចាស់ 

o សលផឿនននសំដី (Speed) ៖ និយាយមធយម កំុសលឿន ឬយឺតសពក។ បថូរសលផឿនននសំដីរបស់
អបក របសិនសបើអបកចូលរមួពិបាកយល់។ 

o ការផ្អ ក (Pause) ៖ ផ្អ ក ឬបងអង់សំដី សៅសពលអបកចង់សោយសិកាា កាមសួរ ឬរិត 
កំុចាប់សផថើមនិយាយ ឬបនថនិយាយសពលសិកាា កាមកំពុងជតជកោប ។ 

o ការបគា ញរបូភាព (Lay out of pictures) ៖ រិតសោយ មត់ចត់មុននឹងសរបើសាភ រៈទំាង
សនុះ ដូចាសពលសវលា និងសោលបំណង រតូវសរតៀមសាភ រៈាមលំដាប់លំសដាយ 
សដើមផីគយស្សួលយកវាមកសរបើ។ កំុដាក់សាភ រៈសៅជំុវញិ លួន តដលពិបាកកបុងការសដើរ
បសរងៀន។ 

o ជំសនឿសលើ លួនឯង (Self-confidence) ៖ មិនរតូវានការភ័យខាល ច និយាយសោយបាន
ចាស់ៗ និងអនុវតថសោយបានរតឹមរតូវលអ។ 

 
របការរួរ និងមិនរួរសធវើសរាប់អបកសរមបសរមួល 

របការតដលរួរសធវើ របការរួរសជៀសវាង 
 អបកសរមបសរមួលតណនំ លួនសោយសិកាា

កាមស្តោ ល់ 
 បគា ញរសបៀបវារៈសោយអបកចូលរមួបានយ

ល់ចាស់ 
 សលើកទឹកចិតថសោយអបកចូលរមួបសញ្ចញមតិ

សយាបល់ររប់ោប  
 កំុសោយអបកចូលរមួនិយាយចាករបធានបទ 
 រតូវសធវើការសសងាបនូវអវីតដលបាននិយាយ 
 សោយអបកចូលរមួពិភាកាសដើមផីរកដំសណ្តុះ

 រុិះរន់សលើរំនិតសយាបល់របស់អបកចូល
រមួ 

 សធវើការបងាំសោយសរទទួលយករំនិត លួន 
 សធវើការសសរមចចិតថជំនួសអបកដនទ 
 និយាយសរចើនសពក 
 សថីបសនធ សអបកចូលរមួ 



សសៀវសៅបណថុ ុះបណ្តថ លសរាប់ររូបសគោ ល-ម ូឌុល១  22 

 

ស្ស្តយ 
 អបកសរមបសរមួលជួយបំផុសរំនិតសដើមផីសធវើ

ការសសរមចចិតថ 
 
របការសំខាន់ៗសរាប់សរមបសរមួលកបុងវរោបណថុ ុះបណ្តថ ល 

o បសងកើតបរយិាកាសមួយតដលសធវើសោយសិកាា កាមចាប់ោរមមណ៍ និងានការចូលរមួ 
o សរៀបចំកតនលងបណថុ ុះបណ្តថ លសោយបានសមរមយ 
o ានសោលសៅចាស់លាស់ និងពាយាមសសរមចសោលសៅសនុះសោយបាន 
o ានរសបៀបវារៈរតឹមរតូវតដលោចសោយអបកចូលរមួគយស្សួលលំដាប់លំសដាយ

សកមមភាព 
o យល់ពីវធីិសរៀនសូរតរបស់មនុសសធំ សសចកថីរតូវការរបស់ពួកសរ និងពាយាមបំសពញ

តរមូវការរបស់ពួកសរ 
o ានការនិយាយសបាយបនថិចបនថួច 
o ានការរបាស្ស័យទាក់ទងផ្ធ ល់ និងមិនផ្ធ ល់ាត់ 
o រកាបាននូវភាពស្តវ ហាប់ និងចំណ្តប់ោរមមណ៍យា ងខាជ ប់ ជួនសលើការសរមបសរមួល 
o រតូវានចិតថទូលាយ សដាយទុកឱកាសសោយសិកាា កាមបនថសកមមភាពរបស់ពួកសរ 
o ានជំនញរបាស្ស័យទាក់ទងលអ សដាយមិនរតូវរបទូសស្តរា យាមួយអបកចូលរមួ 

ស ើយរកាបរយិាកាសសបិទស្តប លានិចច 
o ោចសរបើបសចចកសទស និងវធីិស្តស្រសថសរចើន 
o ស្តថ ប់ និងសោរពនូវរំនិតរបស់សិកាា កាម 
o សរបើពាកយស្តមញ្ដតដលអបកចូលរមួគយយល់ 
o ផថល់ឱកាសដល់សិកាា កាមបសញ្ចញសយាបល់សដាយសសរ ី
o ជួយសដាុះស្ស្តយបញ្ជា  សដាយមិនសោយសិកាា កាមណ្តាប ក់សកងចំសណញពីោប បាន 
o សោយសិកាា កាមយល់ថា ពួកសរាមនុសសសំខាន់តដលបានចូលរមួកបុងវរោសនុះ 
o សលើកទឹកចិតថអបកតដលមិនសូវានសយាបល់សោយចូលរមួសយាបល់ 
o មិនរិតថា លួនាររូបសរងៀន រឺរោន់តតាអបកសរមបសរមួល 
o កំុរិតថា លួនាអបកានចំសណុះដឹងតតាប ក់រត់ និងរកាកិតថិយសអបកចូលរមួ 
o ពាយាមសរបើបទពិសស្តធន៍របស់អបកចូលរមួាទុនសរាប់ការសរមបសរមួល។ 
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 វធីិស្តស្រសថកបុងការបណថុ ុះបណ្តថ ល 
  

វធីិស្តស្រសថបណថុ ុះបណ្តថ ល ាយុទនស្តស្រសថ ឬលផិចតដលរតូវសរបើសដើមផីបណថុ ុះបណ្តថ ល
សិសសសោយបានសសរមចសោលសៅ។ វធីិស្តស្រសថបណថុ ុះបណ្តថ លបំសរ ើសោយសោលបំណង
សំខាន់ពីររឺ៖ 

១. ផថល់មសធាបាយដល់សិសសសដើមផីសរៀន លឹមស្តរសមសរៀនតដលររូបានកំណត់រចួ
ស ើយ។ 

២. រកាចំណូលចិតថរបស់សិសសសោយទាក់ទងនិងការបសរងៀន សដើមផីសលើកកំពស់
ការសរៀន។ 

 
ខាងសរកាមសនុះ ាវធីិស្តស្រសថននការបណថុ ុះបណ្តថ លមួយចំនួន៖ 

១. វធីិអធិបាយ 
២. រកុមពិភាកា 
៣. វធីិបគា ញ (Demonstration) 
៤. អំណ្តន 
៥. លំហាត់ 
៦. ករណីសិកា/លំហាត់ពិភាកា 
៧. ការសតមថងតួ 
៨. ទសសនកិចច 
៩. វធីិសរបើសំនួរ 
១០. វធីិពិភាកាសដើមផីបំផុសរំនិត(Brainstorming) 
១១. វធីិពីពិភាកាតបប Fishbowl 
១២. វធីិស្តស្រសថសធវើសោយដូច (Simulation) 
 
វធីិស្តស្រសថនីមួយៗសុទនតតានរុណសមផតថិ និងរុណវបិផតិថសផសងៗោប ។ ប ុតនថវធីិស្តស្រសថ

ទំាងអស់សនុះរតូវបានសរសរបើរបាស់សរាប់ការបណថុ ុះបណ្តថ លកបុងលកា ណឍ  និងកាលៈសទសៈ
 ុសៗោប តដរ។ 
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១. វិធីអធិប្ាយ (Lecture) 
 វធីិស្តស្រសថការអធិបាយ ាវធីិបសរងៀនធមមាបំផុតតដលសរសរបើ ប ុតនថវាក៏ាវធីិតដលាន
របសិទនិភាពតិចតដរ។ ាធមមាវធីិអធិបាយាការរា យរា ប់ព័ត៌ានដ៏រតឹមរតូវសដាយ អបកផថល់
បទអធិបាយសដើមផីសោយអបកស្តថ ប់ ោចស្តថ ប់ ពិនិតយ និងយល់ពីទសសនៈសោលការណ៍ និង
ទរមង់តដលរតូវផថល់សោយ។ វធីិអធិបាយោចសរបើរបាស់បាន កាលណ្តព័ត៌ានតដល រតូវផថល់
សោយសនុះានកំណត់។ 
 ចំណុចវជិជានននវធីិអធិបាយ 

១. ោចសោយអបកស្តថ ប់ផចង់សៅរកចំណុចដូចោប  និងោចពិនិតយសពញសលញចំសពាុះ លឹម
ស្តរសមសរៀន និងលំដាបប់សមសរៀន 

២. ោចសលើកយកចំសណុះដឹងសរចើន និងផថល់សោយកបុងរយៈសពល ល ី
៣. ោចពិនិតយសលើសពលសវលា តដលបានចំណ្តយសៅសលើរបធានបទនីមួយៗបាន

គយស្សួល 
៤. ោចសរបើរបាស់សរាប់រកុមធំ។  
 
ចំណុចអវជិជានននវធីិអធិបាយ 
១. អបកផថល់បទអធិបាយសរបៀបដូចានតតផលូវមួយប ុសណ្តត ុះកបុងការរបាស្ស័យទាក់ទង 
២. ពិបាកនឹងសធវើសោយការអធិបាយានរបសិទនិភាពណ្តស់ 
៣. ការអធិបាយយូរសពកតដលោម នការចូលរមួអំពីអបកស្តថ ប់ ោចគយនឹងសធវើសោយ

អបកស្តថ ប់ធុនរទាន់ 
៤. ពិបាកកបុងការសធង់ថាសតើ អបកស្តថ ប់កំពុងតតសរៀនឬសទ 
៥. អបកស្តថ ប់មិនសូវចងចាំព័ត៌ានបានសរចើន របសិនសបើពួកសរមិនបានពាក់ព័ននយា ង

សកមមាមួយដំសណើ រការសិកាសនុះ 
 
ចរកិលកាណៈននវធីិអធិបាយរបកបសដាយរុណភាព 
១. អបកស្តថ ប់រតូវយល់នូវសោលបំណងននការអធិបាយ 
២. អងោរបធាន និងភាស្តរបស់អបកអធិបាយរតូវទាក់ទងសៅនិងចំសណុះដឹងសិកា

ពីមុន 
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៣. ការអធិបាយរតូវសរៀបចំសោយបានលអ ស ើយកបុងសនុះានសសចកថីសផថើម និងសសងាប
ផងតដរ 

៤. សលផឿនននការអធិបាយរតូវសោយអបកស្តថ ប់សពញចិតថ 
៥. អបកស្តថ ប់សទិតកបុងមជឈដាឌ នមួយស្សួល ស ើយការអធិបាយរតូវសមើលសឃើញ 

និងស្តថ ប់ឮសដាយអបកស្តថ ប់ 
៦. អបកផថល់អធិបាយរតូវសវៀងនវចំសពាុះតរមូវការរបស់អបកស្តថ ប់ និងនលតំរវូការអធិ

បាយសៅាមស តុផល 
៧. ាសរឿយៗអបកអធិបាយរួរសួរសំនួរសដើមផីពិនិតយកំរតិយល់ដឹងរបស់អបកស្តថ ប់ 
 
ការអធិបាយតដលានរបសិទនិភាព ាធមមារតូវានជំនួយពីសនលឹកសមសរៀនតដលបាន

តចកសោយ និងា សីុនបញ្ជច ងំ LCD ឬកាថ រស ៀន។ សមសរៀនតដលតចកសោយានលកាណៈលអ
សដាយស្តរវាផថល់នូវស តុការណ៍ និតួសល  និងោចសោយអបកោន សធវើការសកើនរលឹំកសមសរៀន
សដាយ លួនឯសៅសពលសរកាយ។ 
 
២. វិធីពិភាកា (Group Discussion) 
 ការពិភាកាារកុម ាការផ្ល ស់បថូរសដាយផ្ធ ល់ាត់នូវ សយាបល់ ទសសនៈ បញ្ជា តដល
រតូវសសងកតពិនិតយ និងការយល់ដឹងកបុងចំសណ្តមអបកសរមបសរមួល និងអបកចូលរមួសដើមផីសោយ
យល់កាន់តតចាស់នូវ លឹមស្តរតដលបានសរៀបរាប់កបុងសកមមភាពបណថុ ុះបណ្តថ ល។ 
 

ចំណុចវជិជានននវធីិពិភាកា 
១. ោចផថល់សោយអបកចូលរមួានឱកាសបានចូលរមួសយាបល់ទំាងអស់ោប  និងរកា

ពួកសរសោយយកចិតថទុកដាក់ និងាប់ាក់ទងានិចច។ 
២. អបកសរមបសរមួលោចយល់អំពីការបិុនរបសប់ ចំសណុះដឹង និងបទពិសស្តធន៍

របស់សិសសទំាងអស់ 
៣. ោចសសងកតសឃើញថា សតើការតសវងយល់របស់អបកចូលរមួានសៅកបុងកំរតិណ្ត 
៤. របសិនសបើអបកសធវើតផនការបសរងៀន និងសរៀបចំការពិភាកា អបកចូលរមួទាំងអស់រតូវ

បានជំរញុ និងសលើកទឹកចិតថយា ង ពស់ 
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ចំណុចអវជិជានននវធីិពិភាកា 
១. ការពិភាកាោចគកសៅរកការជតជក ុសសោលសៅ របសិនសបើអបកសរមប

សរមួលមិនបានសរៀបចំ និងរតួតពិនិតយរតឹមរតូវ 
២. អបកចូលរមួមួយចំនួនតូច ោចនឹងររបសលើការពិភាកា 
៣. អបកសរមបសរមួលោចសរបើរបាស់ការពិភាកាារកុម សោយានរបសិទនភាព

តតាមួយរកុមតួចៗប ុសណ្តត ុះ 
៤. រកុមពិភាកាោចស្សូបយកចំសណុះដឹងបានយា ងសរចើន ប ុតនថចំណុចសំខាន់ា

សរឿយៗោចនឹងភ័នថរចឡំ ឬបាត់បង់តតមថង។ 
 
ចរកិលកាណៈននវធីិអធិបាយរបកបសដាយរុណភាព 
រកុមពិភាកាោចជួយអបកសរមបសរមួលកបុងការបសងកើន និងជំរញុទឹកចិតថដល់ អបកចូលរ ួ

និងាមសធាបាយមួយតដលអបកសរមបសរមួលោចសោយអបកចូលរមួរកាទំនក់ទំនងសៅនិង
ដំសណើ រការសិកា។ 

១. ការពិភាកាចាប់សផថើមាមួយនឹងសសចកថីសផថើម តដលបញ្ជជ ក់ពីសោលបំណង និង
សោលសៅននការសិកា 

២. អបកចូលរមួទាំងអស់រតូវតតាប់ពាក់ព័នននឹងការពិភាកា និងយល់ពីសោលបំណង 
និងសោលបំណងននការសិកា 

៣. ការពិភាការតូវតតនំសៅរកទិសតដលកំណត់រចួ។ អបកសរមបសរមួលរតូវតត
រកាការពិភាកាកបុងផលូវសៅរកសោលសៅានិចច និងមិនរបាសចាករបធាន 

៤. ការពិភាការតូវសំសៅសៅរកបញ្ជា ននពិភពពិតជំុវញិ 
៥. អបកសរមបសរមួលបញ្ច ប់ការពិភាកាាមួយនឹងការសសងាបចំណុចសំខាន់ៗ 

និងភាជ ប់វាសៅនឹងការសរៀនសូរតសលើកមុន និងសមសរៀនសរកាយ។ 
 
៣. វិធីននការបង្ហា ញ (Demonstration) 
 ការបគា ញាការវចិិរតការអធិបាយ តដលតរមូវសោយអបកសរមបសរមួលសរបើ ចំសពាុះ
ដំសណើ រការ ឬសស រនីនសកមមភាពសដើមផីសោយអបកចូលរមួោចសសងកត ពិនិតយ និងយល់ពីទរមង់
ការ សោលការណ៍ ឬបាតុភូត។  
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ចំណុចវជិជានននការបគា ញ 
១. ោចទាក់ទាញអបកចូលរមួ 
២. ោចបសងកើតចំណូលចិតថរបស់អបកចូលរមួ 
៣. ោចផថល់រំរជំូនញដល់អបកចូលរមួសដើមផីសសងកតពិនិតយ 
៤. ោចពិនិតយសលផឿនបសរងៀន និងគយស្សួលផ្ថ ស់បថូរវាសដើមផីសោយសីុោប នឹងតរមូវ

ការរបស់អបកចូលរមួ អបកសរមបសរមួលោចបគា ញស្តរសឡើងវញិសរចើនដងាម
តរមូវការ 

៥. ោចសរៀបរាប់ពីសោលការណ៍ននស្តទ នភាពពិតជំុវញិ តដលបានបគា ញ ឬកបុងសពល
អធិបាយ 

៦. អបកសរមបសរមួលោចសរបើវតទុពិតរបាកដ ឬវតទុរំរ ូ
 
ចំណុចអវជិជានននការបគា ញ 
១. ការបគា ញរតូវាក់លាក់ ដូសចបុះអបកសរមបសរមួលរតូវតតសរៀបចំសោយបាន មត់

ចត់ាមុន។ របសិនសបើអវីៗដំសណើ រការ ុស អបកនឹងបាត់បង់ផលលអ។ 
២. អបកចូលរមួទាំងអស់ពិបាកនឹងសមើលសឃើញការបគា ញបានលអ។ អបកសរមប

សរមួលរតូវករមិតការបគា ញចំសពាុះរកុមតូចៗ។ 
 
ចរកិលកាណៈននវធីិបគា ញរបកបសដាយរុណភាព 
១. រតូវផថល់ព័ត៌ានទាក់ទងនឹងការបគា ញមុននឹងបគា ញ 
២. សធវើការបគា ញរពមទាំងពនយល់ទរមង់ការសោយបានសពញសលញសដាយរបរពឹតថសៅ

ាជំហានៗ 
៣. សធវើការបគា ញយឺតៗលមមសដើមផីសោយសិសសចាប់បានចំណុចរនលឹុះរពមទាំងបញ្ជជ ក់

ពីបសចចកសទសពិសសសកបុងទសងវើការគរសំខាន់  ៗ
៤. អបកសរមបសរមួលរតូវនិយាយសៅរកអបកស្តថ ប់មិនតមនសៅរកបរកិាា រសនុះសទ 

ស ើយរតូវតតពនយល់ន័យរបស់ពាកយថមីៗទាំងអស់ 
៥. ការបគា ញទំាងអស់រតូវតតសោយអបកចូលរមួទាំងអស់សមើលសឃើញ 
៦. រតូវកំណត់នូវសថង់ដារននរុណភាព និងបញ្ជជ ក់ពីការរបុងរបយ័តបកបុងការគរសៅ

សពលបគា ញ។ 
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៧. សរបើឧបករណ៍បរកិាា រធមមាសរាប់បគា ញ តដលសធវើសោយអបកស្តថ ប់គយយល់ 
៨. រួរសចាទសួរអបកស្តថ ប់កបុងសពលបគា ញសដើមផីបញ្ជជ ក់ពីការយល់ដឹងរបស់ពួកសរ 

ចំសពាុះជំហាននីមួយៗ និងទាក់ទាញពួកសរសោយរិតអំពីបញ្ជា  
៩. ោល សំមើលសញ្ជដ មិនតមនាសំដី ដូចាការសធវើតភបកសលឺតដលបគា ញថាការាមដាន 

ឬសឆលើយតបនិងការបគា ញបានកំរតិណ្ត 
១០. តកតរមូវសលើការភ័នថរចឡំរបស់អបកស្តថ ប់ សៅសពលអនុវតថដំសណើ រការអវីមួយ 
១១. អនុញ្ជដ តិសោយអបកស្តថ ប់សសងាបសឡើងវញិ សដើមផីតសវងយល់ថាពួកោត់បានយល់

នូវអវីតដលបគា ញបានកំរតិណ្ត។ 
 

៤. អំណាន (Reading) 
 វធីិោនាដំសណ្តុះស្ស្តយផថល់ចំសណុះសៅាមបុរោលាប ក់ៗ។ វធីិអំណ្តនានចំណុច
លអ និងចំណុចស ាយដូចវធីិស្តស្រសថខាងសលើតដរ៖ 

 

ចំណុចវជិជានននវធីីអំណ្តន 
១. ោចសនសំសពលសវលា 
២. ោចសនសំព័ត៌ានសរបើសៅសពលសរកាយ 
៣. អំណ្តនសធវើសោយរបាកដថា ការបគា ញព័ត៌ានបានសធវើសឡើងកបុងផលូវរតឹមរតូវមួយ 
 
ចំណុចអវជិជានននវធីិអំណ្តន 
១. អំណ្តនោចសធវើសោយធុនរទាន់ របសិនសបើអបកសរមបសរមួលសរបើរយៈសពលតវង

សដាយោម នការសរាក 
២. អបកោនកបុងសលផឿនសផសងៗោប  ដូសចបុះអបកសរមបសរមួលពិបាកនឹងរតួតពិនិតយការ

រកីចំសរ ើន 
៣. អបកសរមបសរមួលពិបាកនឹងកំណត់ថាសតើ កំពុងោន ឬោនចប់សពវររប់ស ើយ 

 

ចរកិលកាណៈននវធីិអំណ្តនរបកបសដាយរុណភាព 
១. អំណ្តនតដលរតូវសរជើសសរ ើស រឺរតូវទាក់ទងសដាយផ្ធ ល់សៅនឹងអងោរបធានបទ និង

ានព័ត៌ានសំខាន់ៗតដលអបកសរមបសរមួលមិនបានសរៀបរាប់ 
២. អំណ្តនតដលសរសសររួរតតសរសសរសោយសមនឹងករមិតរបស់អបកោន 
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៣. ការសបាុះពុមពរួរតតធំ និងដិតររប់រោន់លមសោយអបកោនគយសមើល 
 

៥. លំហាត ់(Exercise) 
 លំហាត់ផថល់សោយអបកចូលរមួអនុវតថបាននូវជំនញថមីតដលបានសរៀន រចួស ើយាមរយៈ 
វធីិបណថុ ុះបណ្តថ លសផសងសទៀត ឬសដើមផីជួយបសងកើតចំសណុះដឹង និងចំសណុះសធវើតដលពួកោត់បាន
ទទួលស ើយ។ 

 
ចំណុចវជិជានននវធីីស្តស្រសថតបបលំហាត់ 
១. ោចជួយសោយអបកអនុវតថយល់ពីអវីតដលសរបានសរៀន 
២. លំហាត់ជួយសោយអបកអនុវតថរបតិបតថិជំនញថមីកបុងមជឈដាឌ នតដលានការរតួត

ពិនិតយ 
៣. អបកចូលរមួាក់ទាក់ទងយា ងសកមមសៅនឹងដំសណើ រការសិកា 
 
ចំណុចអវជិជានននវធីីស្តស្រសថតបបលំហាត់ 
១. អបកសរមបសរមួលោចនឹងចំណ្តយសពលសវលាតវងសរាប់សរៀបចំលំហាត់ 
២. អបកសរមបសរមួលរបត លាានការពិបាកកបុងការរចនលំហាត់សោយសីុសៅ

នឹងតរមូវការ 
៣. ការបំសពញសនលឹកកិចចការោចស្សូបយកសពលបណថុ ុះបណ្តថ លរបស់អបកសរមប

សរមួលសរចើន 
៤. ការសធវើលំហាត់រឺកបុងសលផឿន ុសោប  
 
ចរកិលកាណៈននវធីិស្តស្រសថសធវើលំហាត់របកបសដាយរុណភាព 
១. អបកអនុវតថយល់សោយចាស់ពីសោលបំណងននលំហាត់ និងសសចកថីតណនំ

សរាប់សធវើលំហាត់ 
២. លំហាត់រតូវសោយពិបាកលមម និងសោយអបកអនុវតថរបឹងរិតបាន ប ុតនថមិនពិបាក

 ួស និងបាត់បង់ការយកចិតថទុកដាក់ស ើយសបាុះបង់សចាលសនុះសទ 
៣. សៅចុងបញ្ច ប់ននលំហាត់ អបកសរមបសរមួលរតូវផថល់ឱកាសសោយសិសសពិនិតយ

ពិចច័យសឡើងវញិពីអវីតដលពួកសរបានសរៀន 
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៦. សិកាករណី (Case Study) 
កបុងការសិកាករណី អបកសរមបសរមួលផថល់ព័ត៌ានពីស្តទ នភាពមួយសោយអបកចូលរមួ

និងតណនំពួកសរសោយឈានសៅការវនិិចឆ័យ ឬសដាុះស្ស្តយបញ្ជា ននស្តទ នភាពសនុះ។ ការ
សិកាករណីាធមមា តថលងពីសកមមភាពននជីវតិពិត និងកាត់បនទយទំសនររបស់អបកសរមប
សរមួល តដលសជៀសវាងបញ្ជា ពិតស ើយនិងនិយាយតតរទឹសថីាាងការអនុវតថ។ ាសរឿយៗ
លទនផលចំបងននការសិកាករណីរឺ របសភទ លុះននផលសសរមចបានដូចាការសសរមចចិតថ និង
ការសធវើតផនការសកមមភាព។ ការសិកាករណីោច ល ីឬតវង។ 

 
 ចំណុចវជិជានននការសិកាករណី 
១. ការសិកាករណីតរមូវសោយសិសសាប់ទាក់ទងយា ងសកមម 
២. អបកសរមបសរមួលោចសសងកតការយកចិតថទុករបស់អបកចូលរមួ 
៣. ាសរឿយៗអបកចូលរមួរកីរាយកបុងការសធវើករណីសិកា 
៤. ករណីសិកាោចជួយអភិវឌណជំនញ វភិារ និងសដាុះស្ស្តយបញ្ជា  

 

 

ចំណុចអវជិជានននការសិកាករណី 
១. ានការពិបាកកបុងការសរៀបចំករណីសិកាសោយបានលអ 
២. ពិបាកនឹងរកព័ត៌ានាប់លាប់ និងថមីៗ 
៣. ករណីសិកាសទៀមទាសោយានសពលសវលាសរចើនររប់រោន់ 

 

 

ចរកិលកាណៈននវធីិស្តស្រសថការសិកាករណីរបកបសដាយរុណភាព 
១. ការសិកាករណីានស តុការណ៍សំខាន់ ាាងស តុការណ៍ ឬលកា ណា មិន

ាប់ពាក់ព័ននតដលសធវើសោយានការភ័នថរចឡំ 
២. បតនទមពីសលើស តុការណ៍ចំាបាច់ ការសិកាករណីព័ណ៌នចំសពាុះសសញ្ច តនរបស់

អបកចូលរមួតដលទាក់ទងសៅនឹងតួអងោសំខាន់ៗននករណី 
៣. ការសិកាករណីព័ណ៌នអំពីស្តទ នភាពពិតរបាកដ និងនំសោយអបកចូលរមួយក

ចិតថទុកដាក់ភាល មៗ 
៤. រពឹតថការណ៍កបុងករណីសិកា សកើតានសឡើងសៅាមលំដាប់សពលសវលាមួយចំនួន

តដលអបកចូលរមួោចយល់បាន 
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៥. បញ្ជា រតូវសរសសរសចញាមលំដាប់រតឹមរតូវ និងសដាយចាស់លាស់។ 
 

៧. ការសំដែងត ួ(Role Play) 
កបុងការសតមថងតួ អបកសរមបសរមួលរតូវផថល់ព័ត៌ានដល់អបកចូលរមួពីស្តទ នភាពមួយ 

និងសសបើពួកសរសោយសតមថងដូចរពឹតថការណ៍ពិតៗ។ ការសតមថងតួអនុញ្ជដ តិសោយអបកចូលរមួ
សតមថងសឡើងវញិនូវស្តទ នភាពតដលរបឈមមុ  និងមុ របរ ឬសពលអនរត។  

 
ចំណុចវជិជានននការសតមថងតួ 
១. ការសតមថងតួោចផថល់សោយអបកចូលរមួនូវបទពិសស្តធន៍ននជីវតិពិត 
២. អបកសរមបសរមួលោចផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរមួសតមថងតួសរកាយការបសរងៀន 
៣. ាសរឿយៗអបកចូលរមួចង់សតមថងតួសរកាយពីការបសរងៀន 
៤. ការសតមថងតួាផលូវមួយានរបសិទនភាពកបុងការជំរញុការពិភាកាសៅរកដំសណ្តុះ

ស្ស្តយបញ្ជា  
 
ចំណុចអវជិជានននការសតមថងតួ 
១. របសិនសបើអបកសរមបសរមួលមិនបានសរៀបចំ និងរតួតពិនិតយសកមមភាពសោយបាន

លអសទ ការសតមថងតួរតូវបានសមើលសឃើញថា ាតលផងមួយ និងមិនតមនាសកមម
ភាពសិកាសឡើយ 

២. របសិនសបើអបកសរមបសរមួលមិនបានសធវើតផនការរតឹមរតូវសទ ការសតមថងតួោច
បាត់បង់ចំណុចតដលចង់បាន និងោម នការសិកាសកើតសឡើងសទ 

៣. អភិវឌណន៍រុណភាពការសតមថងតួ ោចរតូវការសពលវាលយា ងសរចើនរបស់អបក
សរមបសរមួល 

៤. ការសតមថងតួាក់ទាក់ទងាមួយអបកចូលរមួតតមួយតផបកតូច 
 
ចរកិលកាណៈននការសតមថងតួរបកបសដាយរុណភាព 
១. អបកចូលរមួយល់ចាស់ពីសោលបំណងននការសតមថងតួ 
២. ដំសណើ រសរឿង ឬសំសណរននការសតមថងតួោចសោយសជឿបាន។ ការសតមថងតួសរបើ

របាស់ចរតិ រពឹតថការណ៍ និងទរមង់ការសមស តុផល 
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៣. អបកចូលរមួទាំងអស់រតូវាប់ពាក់ព័នននឹងការសតមថងតួ។ អបកសរមបសរមួលតដល
មិនចូលរមួសដាយផ្ធ ល់កបុងការសតមថងតួសធវើការសផសងមួយចំនួន (ឧ. សោយារាង
រតួតពិនិតយសដើមផីោល សំមើលការសតមថង) 

៤. អបកសរមបសរមួលសសងាបការសតមថងតួសដាយសចាទសួរអបកចូលរមួ សតើបានដឹងពីអវី
និងសដើមផីបានទទួលរបតិកមមននការសតមថង។ 

 
៨. ទសសនកិច្ច (Field Trip) 

ទសសនកិចចសិកា អបកសរមបសរមួលផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរមួបានសឃើញស្តទ ន
ភាពមួយសដាយផ្ធ ល់ លួន។ អបកសរមបសរមួលោ ចសរបើរបាស់ទសសនកិចចសិកាាសកមមភាព
សិកាមួយ យា ងណ្តក៏សដាយ ាធមមាទសសនកិចចានន័យ និងានរបសិទនភាពសរចើនសរាប់
សសចកថីសផថើមននអងោរបធានមួយ ឬសសងាបអងោរបធានមួយ។ 

របសិនសបើអបកសរមបសរមួលសរបើទសសនកិចចសដើមផីសមសរៀន អបកសរមបសរមួលរតូវពិ
ពណ៌នពីរពឹតថការណ៍ និងជីវតិពិត តដលរតូវការសរាប់សមសរៀនសរកាយ។ អបកសរមបសរមួលក៏
ោចសរបើរបាស់ទសសកិចចសរាប់សសងាបសមសរៀនតដលបានបគា ញរចួស ើយសៅកបុងថាប ក់ និងជួយ
សោយសិសសយល់ថា ជីវតិពិតានដំសណើ រយា ងដូសមថច។ ទសសនកិចចសិកាានចំណុចវជិជាន 
និងអវជិជានសរចើន៖ 

 
ចំណុចវជិជានននទសសនកិចច 
១. ទសសកិចចផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរមួបានសឃើញ និងទទួលបទពិសស្តធន៍ ពីអវី

តដលមិនោចសធវើសោយបានដូចសៅសពលបគា ញ។ អបកចូលរមួសរបើវញិ្ជដ ណទំាង
អស់ (តភបក រតសចៀក រចមុុះ និងនដ) កបុងទសសនកិចចសិកា។ 

២. ទសសនកិចចផ្ល ស់បថូរសលផឿនសិការបស់អបកចូលរមួ។ វាបថូរបរយិាកាសរបស់អបក
សរមបសរមួល និងអបកចូលរមួសោយសចញពីទំលាប់រាល់នថៃសៅកបុងថាប ក់សរៀន និង
មនធីរពិសស្តធន៍។ 

៣. ទសសនកិចចផថល់សោយអបកចូលរមួនូវរសរាងននសសចកថីសយាងរមួមួយ។ អបកចូលរមួ
ទំាងអស់ដឹងចាស់ថារតូវនិយាយពីអវី របសិនសបើអងោរបធាន ឬទីកតនលងសនុះរតូវ
បានសលើកយកមកសិកា។ 
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៤. ទសសនកិចចោចផថល់ឱកាសសោយអបកចូលរមួបានសឃើញពីអវី តដលពួកសរសរៀន
ស ើយរតូវសរបើរបាស់កបុងជីវតិពិត។ 

 
ចំណុចអវជិជានននទសសនកិចច 
១. សដើមផីសោយានរបសិទនភាព ទសសនកិចចរតូវការសពលសវលារបស់អបកសរមប

សរមួលសរចើន សដើមផីសធវើតផនការ 
២. របសិនសបើអបកសរមបសរមួលមិនរតួតពិនិតយដំសណើ រទសសកិចចសទ សនុះោចរតូវ

បានសរសមើលសឃើញថាាការ ជុះខាជ យសពលសវលា និងមិនតមនាសកមមភាព 
សិកាសឡើយ 

៣. អបកចូលរមួទាំងអស់ោចនឹងមិនបានទទួលបទពិសស្តធន៍ដូចោប សទ 

 
ចរកិលកាណៈននទសសនកិចចរបកបសដាយរុណភាព 

១. ទសសនកិចចរបស់អបកសរមបសរមលួ រួរតតសរៀបចំ និងសធវើសោយានរចនសមព័ននលអ 
២. តរមូវសោយអបកចូលរមួសរសសរពណ៌នពីអវីតដលពួកសរបានជួបរបទុះ។ 

អបកសរមបសរមួលោចដាក់សំនួរសោយសឆលើយ។ 
៣. អបកចូលរមួមិនតមនសទើបតតនឹងដឹងនូវសពលសធវើទសសនកិចចសនុះសទ ពួកសរធាល ប់បាន

ដឹងយា ងសកមមាំងពីការបគា ញ។ 
៤. អងោរបធានតដលទាក់ទងនឹងទសសនកិចចសនុះ ធាល ប់រតូវបានអបកសរមបសរមួល

និយាយសដាយផ្ធ ល់សៅកបុងសោលសៅ និងកបុងការបគា ញ មុននិងសរបើរបាស់
សមសរៀនសរកាយ។ 

 
៩. វិធីគ្ប្ីសំនរួ (Question) 

ការសចាទសួររតូវបានសរបើរបាស់ានិចច របសិនសបើោម នការសចាទសួរសទ  អបកសរមប
សរមួលានទំនក់ទំនងតិចណ្តស់ាមួយសិសស។ 
ស តុអវីបានាសយើងសរបើសំនួរ? 
 ានមូលស តុាសរចើនសរាប់អបកសរមបសរមួលកបុងការសរបើរបាស់សំនួរកបុងរយៈសពល
ននការបសរងៀន។ មូលស តុសំខាន់ៗននការដាក់សំនួរានដូចខាងសរកាម៖ 

o សដើមផីរកសោយសឃើញ តរកងានតរមូវការណ្តមួយននការបណថុ ុះបណ្តថ ល 
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o សដើមផីរកសោយសឃើញករមិតចំសណុះដឹងមូលដាឌ នរបស់សិកាា កាម 
o សដើមផីជួយដល់ការចងចាំរបស់សិសស 
o សដើមផីបសងកើតការយល់ដឹងបតនទមសទៀត 
o សដើមផីភាជ ប់ទំនក់ទនងាមួយសិកាា កាម 
o សដើមផីបសងកើនការសិកាសោយសកមម 
o សដើមផីទទួលបានរបតិកមម 
o សដើមផីសដាុះស្ស្តយបញ្ជា  
o សដើមផីរតួតពិនិតយការយល់របស់អបកចូលរមួ 
o សដើមផីពិនិតយសឡើងវញិ និងតកសរមួលបតនទម 
o សដើមផីរកាចំណ្តប់ោរមមណ៍របស់អបកចូលរមួចំសពាុះការបគា ញ 
o សដើមផីជំរញុការរិត 
o សដើមផីដឹកនំការពិភាកា 
o សដើមផីសរបើរបាស់បទពិសស្តធន៍របស់អបកចូលរមួ 
អបកសរមបសរមួលតដលមិនសរបើសំនួរ បណ្តថ លសោយ វុះ ព័ត៌ានតដលផថល់សរចើន និង

ជំនួយដល់អបកចូលរមួ។ សបើមិនសរបើរបាស់សំនួរសទ អបកសរមបសរមួលរបថុយនឹងបរាជ័យាំង
ពីចាប់សផថើមសមលុះ។ 

 
របសភទសំនួរ 
របសភទននសំនួររតូវបានតបងតចកសចញាសរចើនរកុមសផសងោប ៖ 

 ១. សំនួរផ្ធ ល់៖ ារបសភទសំនួរតដលអបកសរមបសរមួលសចាទសួរសៅអបកចូលរមួណ្ត
ាប ក់កបុងរកុម។ សំនួររបសភទសនុះរតូវតតចាស់លាស់ និងាធមមាអបកសរមបសរមួលសចាទសួរ
សដើមផីសោយសិសសបំភលឺស តុការណ៍ណ្តមួយ។ បញ្ជា ចំបង កាលណ្តររូសរបើសំនួររបសភទសនុះ
ានិចច រឺតរមូវសោយសិសសរិតសដើមផីសឆលើយ។ 
សំនួររសបៀបសនុះ រតូវបានសរបើសដើមផីតណនំការពិភាកាការយល់ដឹងសលើមុ វាិជ ណ្តមួយរបស់
អបកចូលរមួាប ក់ ាបតនទមសំនួរសនុះោចសរបើបាន សដើមផីតណនំការពិភាកាតដលគកសចញពី
របធានបទ ឬទាក់ទាញសិសសតដលបតណថ តោរមមណ៍សោយគកមករកដំសណើ រការសិកាវញិ។ 
 ២. សំនួរចំសពាុះអបកចូលរមួទូសៅ៖ ាសំនួរតដលអបកសរមបសរមួលដាក់ចំសពាុះអបកចូល
រមួទាំងអស់សដាយមិនសំសៅសៅរកបុរោលណ្តាប ក់សឡើយ។ 
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សំនួរសរាប់អបកចូលរមួទូសៅ រតូវបានសរបើសរាប់សដើមផីរតួតពិនិតយការយល់ដឹងរបស់
អបកចូលរមួកបុងរកុម។ របសិនសបើោម នអបកចូលរមួណ្តាប ក់សម័ររចិតថសឆលើយសំនួរសទ អបកសរមប
សរមួលរតូវសួរសំនួរសនុះសឡើងវញិ និងានការតណនំសរាប់ចសមលើយ។ អបកសរមបសរមួលបថូរ
សំនួរសនុះសៅាសំនួរផ្ធ ល់វញិ សដាយសរជើសសរ ើសសឈាម ុះអបកចូលរមួណ្តាប ក់សោយសឆលើយ។ 

៣. សំនួរបិទ៖ ាធមមា សំនួរបិទរតូវការចសមលើយ “បាទ” ឬ “សទ” ឬពាកយ លីមួយា ត់។ 
សំនួរសនុះទទួលចសមលើយបានសលឿន ប ុតនថវាមិនចាស់លាស់សទ របសិនសបើអបកសរមបសរមួលចង់
រតួតពិនិតយចំសណុះដឹងរបស់សិសស។ របសិនសបើសួរសំនួរបិទ អបកសរមបសរមួលរួរបតនទមពី
សរកាយចសមលើយរបស់អបកចូលរមួនូវពាកយ “អវី សពលណ្ត អបកណ្ត ទីណ្ត ឬយា ងដូសមថច” សដើមផី
រតួតពិនិតយចំសណុះដឹងសិសសបនថសទៀត។ 

៤. សំនួរដឹកនំ៖ ោចសរបើបានសដើមផីទទួលបានចសមលើយាក់លាក់។ ាទូសៅអបកសរមប
សរមួលពណ៌នអំពីស្តទ នភាពណ្តមួយសដាយានការសចាទសួរាមួយផង។ សំនួរសនុះក៏រតូវ
ានការតណនំសរាប់ចសមលើយតដរ។ សំនួររបសភទសនុះរតូវការចសមលើយាក់លាក់ សរោចសរបើ
សំនួរផ្ធ ល់ ឬសំនួរចំសពាុះអបកចូលរមួទូសៅសដើមផីសភាញ ចការរិតរបស់សិសស និងរតួតពិនិតយការ
យល់របស់អបកចូលរមួសលើរបធានបទតដលបានបគា ញ។ 

៥. សំនួរសវាហារស្តស្រសថ៖ ាសំនួរតដលមិនចាំបាច់រតូវការចសមលើយពីសិសស។ ាធមមា
សំនួរសនុះរតូវបានសរបើសដើមផីរោន់តតសោយអបកចូលរមួរុិះរិត។ វាមិនតមនាសរឿងចតមលកសទចំសពាុះ
អបកសរមបសរមួលតដលចាប់សផថើមសធវើបទបគា ញរបស់ោត់សដាយសរបើសំនួរសវាហារស្តស្រសថចំសពាុះ
រកុមអបកចូលរមួ។ 

កាលណ្តសរបើសំនួរសវាហារស្តស្រសថ មិនរតូវបងអង់សពលយូរសទ មុនសពលតដលអបកចូលរមួ
ណ្តាប ក់ចាប់សផថើមសឆលើយ ពីសរពាុះវាសធវើសោយ ុសសោលបំណង។ សោលបំណងននសំនួរសវាហារ
ស្តស្រសថ រឺរោន់តតសភាញ ចការរិតរបស់អបកចូលរមួសៅសលើមុ វាិជ តដលកំពុងសរៀនប ុសណ្តត ុះ។ 

៦. សំនួរសបើក៖ សំនួរសបើករតូវការព័ត៌ានសរចើនពីអបកចូលរមួ និងរតូវសពលសវលាសដើមផី
សឆលើយ។ សំណួរសនុះរតូវចាប់សផថើមសដាយ “អវី សពលណ្ត អបកណ្ត ទីណ្ត ឬយា ងដូសមថច”។ រតូវ ិត
 ំសវៀសសំនួរតដលចាប់សផថើមសដាយ “ស តុអវី”។ សំនួរ “ស តុអវី” សំសៅសៅរកការបកស្ស្តយទូលំ
ទូលាយ។ “ស តុអវី” រតូវបានសរទទួលស្តោ ល់ថាាសំនួរតដលររប់ដណថ ប់សៅសលើ “អវី សពលណ្ត
អបកណ្ត ទីណ្ត ឬយា ងដូសមថច”។ 

សំនួរតដលរបកបសដាយរបសិទនភាព និងលអរតូវតតសរោងទុកាមុនកបុងរំនិតដូចតសៅ៖ 
o រួរតត លី 
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o រួរតតានសយាបល់ននចសមលើយតតមួយរត់ 
o រួរតតទាក់ទងនិងអងោរបធានកំពុងបគា ញ 
o រួរតតសរបើភាស្តគយយល់ 
o រួរតតរតូវការសពលរិតសរចើនសដើមផីសឆលើយ 
o រួរតតបញ្ជជ ក់សៅសលើចំនុចរនលឹុះ 
o រួរតតទាក់ទងសៅនឹងចំសណុះដឹងពីមុន 
o រួរតតាការរតួតពិនិតយសលើចំសណុះដឹង ឬសលើការយល់ 

មុននឹងសចាទសួរសៅកាន់អបកចូលរមួណ្តាប ក់ ឬរកុមណ្តមួយ រតូវរបាកដថា ចសមលើយ
រតឹមរតូវយា ងដូសមថច។ កាលណ្តអបកសរមបសរមួលទទួលចសមលើយស ើយ ាការលអរតូវនិយាយ
ចសមលើយសនុះសឡើងវញិសដើមផីសោយអបកចូលរមួទំាងអស់បានឮចសមលើយរតឹមរតូវ។ សៅសពលសួរ
សំនួររតូវសមលឹងអបកចូលរមួទាំងអស់។ មិនរតូវសមើលាពិសសសសៅសលើអបកចូលរមួណ្តាប ក់សទ 
របសិនសបើសមលឹងសមើលសៅតតាប ក់ សនុះបគា ញសោយអបកសផសងយល់ថា រឺាប ក់តដលអបកបាន
សមលឹងសនុះស ើយរតូវសឆលើយ។ 

កាលណ្តអបកទទួលបានចសមលើយរតឹមរតូវ ចូរកំុនិយាយថា “សទ” ឬ “ ុសស ើយ” និង 
“សឆលើយមថងសទៀត” តដលសធវើសោយអបកចូលរមួ ូចចិតថ។ អវីតដលអបករួរសធវើរឺ ទទួលស្តោ ល់ចសមលើយ 
និងបនធ ប់មកជួយោត់សោយសឆលើយរតូវ សដាយផថល់នូវការតណនំ ឬសយាបល់។ ាការបថូរបរយិា
កាស អបកោចដាក់សំនួរសៅរកុមអបកចូលរមួទាំងអស់។ សំនួរទំាងអស់រួរតតសរោងទុកមុនការ
បសរងៀន/បគា ញ។ រួរតតសរសសរសំនួរទំាងសនុះសៅកបុងតផនការសមសរៀនសដើមផីសជៀសវាងរលំង 
ឬសភលច។ 

សសចកថីសនបិដាឌ ន 
 សំនួរជាផ្ននកសំខាន់មួយននគ្រសិទធិភាពររស់គ្រូ។ ទ្រើគ្មា នសំនួរទ្ទ អ្នកសគ្មរសគ្មួល
មានទំនាក់ទំនងតិចតួចណាស់ជាមួយសិសស។ សំនួរនតល់គ្រតិកមាទ្ៅដល់អ្នកនូវកគ្មិតយល់
ដឹង និងការសិការរស់អ្នកចូលរមួ។ សំនួរគ្តូវងាយ ចំៗ មិនមានលបិចរំភាន់ ឬចង់រងាា ញថា
អ្នកឆ្លា តទ្នាោះទ្ទ។ ដាច់ខាតមិនគ្តូវទ្គ្រើសំនួរទុកដូចជាទណ្ឌ កមាចំទ្ ោះអ្នកចូលរមួទ្នាោះទ្ទ 
(សំនួរពិបាកខាា ំង ផ្ដលពួកគ្មត់បានគ្រឹងរិតទ្ ើយ ទ្ៅផ្តរកចទ្មាើយមិនទ្ ើញទ្ទៀត)។  
កាលណាអ្នកបានទទួលចទ្មាើយសិសស គ្តូវទ្ ល កយកត់សមាា ល់ទ្លើចទ្មាើយទ្នាោះ។ គ្រសិន
ទ្រើអ្នកទ្ឆេសគ្រផ្ សចំទ្ ោះរញ្ហា ទ្នោះ អ្នកចូលរមួនឹងផ្លងមានការគ្រុងគ្រយ័តន។  
 គ្រសិនទ្រើមានអ្នកសួរសំនួរមក អ្នករួរគ្ររល់សំនួរទ្នោះទ្ៅទ្ោយអ្នកចូលរមួទំងអ្ស់
ចូលរមួទ្ឆាើយ ទំងទ្នោះជាការពញាក់ោរមា និងទ្ោយពួកគ្មត់បានរិត។ គ្រសិនទ្រើអ្នកចូលរមួ
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ទំងអ្ស់មិនោចទ្ឆាើយទ្ទ អ្នកគ្តូវសាកលបងផ្លាងសំនួរទ្នាោះជាលាីទ្ដើមបីទ្ោយអ្នកណាមាន ក់ោច
ទ្ឆាើយបាន។ អ្នកគ្តូវផ្ណ្នំា និងរលឹំកដល់អ្នកចូលរមួទំងអ្ស់កនងុទិសទ្ៅរមួ និងគ្តូវ និងគ្រឹង
ផ្គ្រងយ៉ាងណាទ្ដើមបីទទួលទ្ោយបានចទ្មាើយអំ្ពីពួកគ្មត់។ 

 

១០. វិធីពិភាកាបំផសុគំនិត (Brainstorming) 
វធីិស្តស្រសថសនុះ ថវីតផិតតតកំពុងសពញនិយមក៏សដាយ ក៏ាសពលសវលាមួយតដលអបកសរមប

សរមួលរតូវសរបើសមទតកិចចរបស់ លួនសដើមផីដឹកនំ និងតរមង់ទិសាមរកមុពិភាកានីមួយៗសឆ្ព ុះ
សៅរកសមទតកមមតដលបានកំណត់ ស ើយវធីិសនុះសទៀតសស្តត ក៏ាឱកាសសរាប់អបកចូលរមួ
បំតបការកុមពិភាកាសដើមផីបកស្ស្តយបទពិសស្តធន៍តដលសរបានជួបរបទុះកនលងមក។ រឯីអវី
តដលសរបកស្ស្តយរឺារំនិតផ្ធ ល់ លួនរបស់សរ ថាសតើអបកសរមបសរមួលរតូវអនុវតថតបបណ្ត
សដើមផីសោយវធីិសនុះរបរពឹតថសៅបានារបរកតី។ ដូចសនុះសោលការណ៍ននខាងសរកាមពិតា
ជួយអបកមិនខាន៖ 

o គ្តូវផ្ចកសិកាា កាមជាគ្កុមតូច (ផ្តមិនទ្លើសពី១០នាក់) 
o គ្តូវចាត់ទ្ោយមានគ្រធានគ្កុម 

o គ្តូវចាត់ទ្ោយមានអ្នកកត់គ្ា 

o គ្តូវចាត់ទ្ោយមានអ្នករាយការណ៍្ 

o គ្តូវពនយល់គ្រធានរទចាស់លាស់ 

o គ្តូវពនយល់ពីគ្រធានរទ ផ្ដលគ្តូវយកទ្ៅពិភាកាដល់អ្ងាសិកាា សាលា 

o គ្តូវពិនិតយររយិកាស ទ្តើរួរ ឬមិនរួរ ទ្លើការទ្រៀរចំការពិភាកា 

o គ្តូវកត់គ្ាជាទ្គ្មលៗទ្ៅទ្ពលផ្ដលតំណាងគ្កុមទ្ ើងរាយការណ៍្ 

o គ្តូវសទ្ងារអ្តថន័យទ្គ្កាយទ្ពលផ្ដលគ្កុមនីមួយៗរកស្រសាយចរ់ និងទ្រើកឱកាស
ដល់គ្កុមដនទទ្ដើមបីសួរសំនួរទ្នសងៗផ្ដលទក់ទងជាមួយតំណាងគ្កុមផ្ដលទ្ ើង
មករកស្រសាយ។  

 
តួនាទីររស់ទ្មគ្កុមទ្ៅកនុងការពិភាការំនុសរំនិតមានដូចតទ្ៅទ្នោះ៖ 
o គ្តូវសេោះផ្សេងទ្ដើមបីរកមទ្យោបាយយ៉ាងណា ទ្ដើមបីទ្ោយសមាជិកររស់ខ្ានួហ៊ា ន
នតល់មតិទ្យរល់ 

o មិនគ្តូវគ្រកាន់ទ្លើសមថតភាពររស់សមាជិកមាន ក់ៗទ្ ើយ 

o មិនគ្តូវរដិទ្សយរំនិតទ្យរល់ររស់អ្នកដនទទ្ទ 

o គ្តូវទ្ជៀសវាងសមាជិកដផ្ដលៗទ្ ើងមានមតិ ផ្ដលនំាទ្ោយមានការយុញគ្ទន់
ដល់សមាជិកកនុងគ្កុម 
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o គ្តូវពិនិតយទ្មើលទ្លើកំណ្ត់គ្ា ទ្ដើមបីទ្ជៀសវាងកំុទ្ោយមានការរ៉ាោះ ល់ដល់នាូវ
ោរមាណ៍្ររស់សមាជិកកនុងគ្កុម។ 

សារៈគ្រទ្យជន៍ររស់វយីិពិភាការំនុសរំនិត 
o រទ្ងកើតមិតតភាព និងទំនាក់ទំនង 

o ហ៊ា នផ្ចករផំ្លករទពិទ្សាយន៍ផ្ដលធាា រ់បានជួយកនាងមក 

o ហ៊ា នការ ររំនិតររស់ខ្ាួន 

o ចងចំាមតិគ្រឆំ្លងទុកជារទពិទ្សាយន៍ 

វរិតិតកនុងការទ្គ្រើវយីិពិភាការំនុសរំនិត 
o ចំណាយទ្ពលវាលាទ្គ្ចើន 

o រងករទ្ោយមានការគ្រផ្កកគ្រឆំ្លងទ្ៅកនុងថាន ក់ទ្រៀន 

o រងករទ្ោយមានការោរ់មុខ្មាត់ 

o រងករទ្ោយមានការអ្ស់សងឃឹម និងខ្ករំណ្ង 

ចំណំា 

វយីិពិភាការំនុសរំនិត រឺមានរំណ្ងចង់ទ្ោយសមាជិកគ្កុមនីមួយៗមានទ្យ រល់
ទ្ដើមបីរកវយីិទ្ដាោះស្រសាយ និងចាត់វធិានការណ៍្ទ្លើគ្រធានរទ។ ទ្ តុដូចទ្នោះ អ្នកកត់គ្ាគ្តូវ
សរទ្សរទ្គ្មលរំនិតសំខាន់ៗននទ្យរល់ររស់សមាជិកមាន ក់ៗ។ ជាពិទ្សសវយីិសាស្រសតទ្នោះទ្រ
ទ្គ្រើទ្ដើមបីស្រសាយរំភ្ាឺចំទ្ ោះទ្រឿងរា៉ា វផ្ដលបានទ្កើតរចួមកទ្ ើយ។ 
 
១១. វិធីពិភាកា (Fishbowl) 

Fishbowl ាទរមង់មួយសទៀតននវធីិពិភាកា ប ុតនថកបុងសនុះអបកចូលរមួមួយចំនួនសទិតសៅ
រងវង់ខាងកបុង ស ើយពិភាកាសៅសលើរបធានបទមួយ ចំតនកអបកសៅសល់សទិតសៅរងវង់ខាងសរៅ 
ស្តថ ប់ និងសសងកត។ វធីិសនុះាប់ទាក់ទងយា ងសកមមសៅនិងអបកចូលរមួ ពីសរពាុះ លឹមស្តររតូវបាន
កំណត់ លុះៗសដាយពួកសរ។ 

 
ការតណនំ 
o សរជើសសរ ើសរបធានបទមួយតដលានរបសយាជន៍ចំសពាុះររប់ោប ។ វាោចារបធាន

បទសចាទសួរ ឬបញ្ជា តដលអបកចូលរមួបញ្ជជ ក់ាមុន។ សរៀបចំសំនួរមួយចំនួនតដល
ោចយកមកសរបើកបុងសពលសិកា។ 

o កំណត់ថាតចការកុមយា ងដូចសមថច។ 
o ពនយល់ពីសោលបំនងនន Fishbowl និងរតូវដឹកនំយា ងដូចសមថច។ 



សសៀវសៅបណថុ ុះបណ្តថ លសរាប់ររូបសគោ ល-ម ូឌុល១  39 

 

o សរៀបរងវង់សៅអីសរាប់អបកតដលចូលរមួកបុងFishbowl និងរងវង់សៅអីមួយាន់សទៀត
សៅជំុវញិខាងសរៅសរាប់អបកសសងកត។ 

o អបកសរមបសរមួលសំុសោយអបកចូលរមួតដលសរជើសសរ ើសរចួស ើយជួបនឹងោត់សៅ
កបុងរងវង់តូច។ ផថល់សសចកថីតណនំសៅរងវង់ខាងសរៅសោយកត់រានូវចំណុចតដល
កំពុងសិកា។ ស ើយសៅសោយសសៃៀមស្តៃ ត់ សទាុះបីានបំណងចង់និយាយពី
ចំណុចពិភាកាណ្តមួយក៏សដាយ។ 

o ដឹកនំការពិភាកាសរាប់រយៈសពលតដលបានកំណត់ទុក។ សលើកទឹកចិតថសោយ
សាជិកកបុងរកុមខាងកបុងចូលរមួសោយបានររប់ោប ។ 

o អនុញ្ជដ តសោយរកុមសសងកត និងស្តថ ប់បានចូលកបុង Fishbowl មថងវញិ សៅសពល
តដលរកុមទី១ ចប់សា ងពិភាកា។ 

o បនធ ប់ពីចប់ការពិភាកាជំុទី២ អបកសរមបសរមួលរតូវផថល់ឱកាសសោយស្តកសួរ
យកការណ៍។ អបកោចបសងកើតារកុមធំសដើមផីតចករតំលកសយាបល់សលើការសសងកត
ពិនិតយសលើមតិស្សបោប  និងមតិត វងោប  ឬអបកោចបសងកើតារកុមតូចំាៗានចំនួន 
បួននក់ តដលពីរនក់បានមកពីរកុមជំុទី១ និងពីរនក់មកពីជំុទី២។ 

 
បំតរបំរលួ 
1. វធីិ Fishbowl ោចរតូវបានសរសរបើសដើមផីសសងកតពិនិតយដំសណើ រការ និងតួរនទីរបស់
រកុម។ កបុងករណីសនុះរបធានបទានស្តរៈសំខាន់តិច ថវីសបើអបកសៅកបុងរងវង់ខាងសរៅរតូវ
បានសំុសោយសសងកតសៅសលើ៖ 

- អបកណ្តនិយាយ និងអបកណ្តសៅសសៃៀមស្តៃ ត់? 
- សតើតួនទីអវីសផសងសទៀតតដលអបកទំាងសនុះបានសធវើ? 
- សតើការពិភាកាោល តសចញពីសោលសៅសរឿយៗឬសទ? 
- សញ្ជដ មិនតមនាពាកយសំដី លុះតដលអបកបានសឃើញ? 
- ការរបទាំងរបសទើសោប  រតូវបានសដាុះស្ស្តយយា ងដូសមថច? 

2. វធីិ Fishbowl ក៏ដំសណើ រការបានលអតដរ កាលណ្តរកុមសនុះធំ ស ើយអបកសរមប
សរមួលចង់សោយានការពិភាការវាងតំណ្តងននរកុមតូចៗ។ កបុងករណីសនុះអបកបសងកើត
រកុមតូចៗតដលរតវូពិភាកាសលើរបធានបទ សធវើារាងពីអវីៗតដលទាក់ទង និងស្ស្តយបំភលឺ
ដំសណ្តុះស្ស្តយ។ រកុមនីមួយៗសរជើសសរ ើសតំណ្តងសោយចូលរមួកបុងFishbowl សដើមផ ី
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បកស្ស្តយពីមតិរបស់ លួន។ បនធ ប់មកសទៀត សរកាយពីការពិភាការកុមតូចចប់សពវររប់
តំណ្តងទំាងសនុះវលិរតឡប់មកកាន់រកុម លួនវញិស ើយផថល់ព័ត៌ានរតឡប់ និង
ពិភាកាបំតរបំរលួ លុះៗននមតិរបស់រកុម។ តំណ្តងរកុមោចរតូវបថូរោប វលិពីាប ក់សៅាប ក់
សទៀតកបុងចំសណ្តមសាជិករកុម។ 
 

១២. វិធីគធវីគោយែ៉ូច្ (Simulation) 
ឧទា រណ៍ សដើមផីជួយបសងកើតសមតទភាពនិសសិតសវជជស្តស្រសថ (Medical Student) សចុះសធវើ

ការពិនិតយជំងឺរតង់តផបកការពិនិតយសពាុះាក់តសថង។ សរមិនោចពនយល់សោយពួកសរសធវើការពិនិតយ
សោយបានាក់លាក់ថា សតើសរ រតូវសធវើយា ងណ្តៗសនុះសទ ស ើយក៏មិនោចតណនំពួកសរ សោយ
យល់ពីដំសណើ រការពិនិតយសពាុះភាល មៗបានតដរ។ អបក រតូវសរៀបចំដំសណើ រការសកើនសឡើងបនថិចមថងៗ 
អបកោចចាប់សផថើមសដាយសោយពួកោត់សៅជិត អបកជំងឺសដាយពនយល់ពីរសបៀប ពិនិតយជំងឺតដល
រតូវសធវើ ប ុតនថទំាងសនុះមិនររប់រោន់សនុះ សទ។ មុននឹងទុកចិតថសលើររូសពទយថមី សរសោយអបកសនុះ
សធវើការពិនិតយសលើអបកជំងឺសិបផនិមមិត (Maniquin)។ 

សដើមផីបសរងៀនពិនិតយជំងឺសដាយាមរយៈ Maniquin  សរដាក់ស្តទ នភាព Maniquin ដូច
សភាពអបកជំងឺរបស់អបកជំងឺសដាយអនុញ្ជដ តសោយនិសសិតសរបើរបាស់ការពិនិតយ ាមរយៈការ
ស្តធ បសពាុះ វធីិស្តស្រសថស្តធ ប ឬសោុះស្តថ ប់ទីាំង ឬកតនលងណ្តតដលរតូវស្តធ ប ឬសោុះសៅាម
ោការៈននការឈឺចាប់សនុះ។ ររូសពទយថមីរតូវសចុះកំណត់រកសញ្ជដ ទំាងោយណ្តតដលោច
កំណត់ពីរបសភទជំងឺ ឬសធវើការសសបើសំុអមរលីនិកបតនទម (Para clinic Order)។ រាល់ការអនុវតថរតូវ
ានររូបគា ត់ជួយរតួតពិនិតយសមើល ឬជួយបកស្ស្តយបតនទមរបសិនពួកសរានសំណួរ ឬ បញ្ជា
សផសងៗ។  

សរោចបគា ត់អនរតររូសពទយថមី (Junior Order) សដាយពិនិតយសមើលាមការតណនំដូច
ានភាជ ប់កបុងវធីិស្តស្រសថបគា ញដូចតសៅសនុះ៖ 
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ការស្ទា ប៖ ការស្ទា បត្តូវបានធធវើធដើម្បីពិនិតយរកធម្ើលដុុំធផេងៗ និងកន្នែងននការឈឺចាប់ 
កនុងធពលធធវើការស្ទា បធនេះ សូម្សធងេតធម្ើលទឹកមុ្ខរបស់អ្នកជុំងឺ ធដើម្បីធានាថាអ្នកមិ្ន
ធធវើឲ្យគាត់ មានការឈឺចាប់ខ្ែ ុំងធទ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការធគាេះ៖ ការធគាេះត្តូវបានធត្បើធដើម្បីពិនិតយរកធម្ើលការមានទឹកធៅកនុងធ េះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
ការស្តថ ប់៖ ការស្តថ ប់រតូវបានសរបើសដើមផីស្តថ ប់សំសឡងចលនរបស់សពាុះសវៀន។ 
 
 
 
 
 
 
 

ការស្ទា បទូធៅ ៖ ធត្បើបាតនដ និងត្មាម្នដ
មាា ងធដើម្បី ស្ទា ប។ សូម្កុុំធត្បើចុងត្មាម្នដ។ ស្ទា ប
តុំបន់ទុំង៩របស់ធ េះ។ ការស្ទា បរធបៀបធនេះ 
ធៅថាការស្ទា ប ធសើៗ។  
 

ការស្ទា បរកដុុំកនុ ងធ េះ ៖ ធត្បើនដធឆវង សងេត់ធលើនដស្ទត ុំ
ន្ដលកុំពុងស្ទា បធលើធ េះអ្នកជុំងឺ។ 
ការស្ទា បធនេះធៅថា ការ ស្ទា បធត្ៅៗ។ 
 

ការធគាេះរកធម្ើលចលនារលកទឹក៖ គ្បារ់អ្នកជំងឺឲ្យ 
សងកត់នដមាា ងទ្ៅទ្លើទ្ ោះឲ្យខាា ំង គ្តង់ តំរន់នចិត។ ដាក់ 
នដទ្ឆេងររស់អ្នកទរ់ទ្ៅចំទ្ ៀងទ្ ោះមាា ង រចួនដសាត ំ ទ្គ្មោះ
ទ្លើចំទ្ ៀងទ្ ោះមាា ងទ្ទៀត។ គ្រសិនទ្រើមាន  ទច ទឹក 
ការទ្គ្មោះទ្នោះ នឹងទ្យេើឲ្យមានសមាា យរលកទ្ៅរ៉ាោះនដខាង 
ទ្ឆេងររស់អ្នក។ 
 

ការស្ទត ប់ធ េះ ៖  ធត្បើធសតតូសេូបធដើម្បីធធវើការ ស្ទត ប់ធនេះ។ 
ការគាា នលឺសុំធឡង ឬការមាន សុំធឡងធខោយ 
គឺជាសញ្ញា ននការថយចុេះនន ចលនាធ េះធវៀន និងអាចជា 
ការបង្ហា ញថា មានការសាេះធ េះធវៀន។  
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លកាណៈនន Simulation 
ក-ឧទា រណ៍ខាងសលើ 
1. សិសសរតូវដាក់កបុងស្តទ នភាពមួយដូចាស្តទ នភាពពិត។ ការសធវើដូចសនុះោច ិតសៅ

ជិតភាពសមុរស្តម ញពិត ឬផធុយសៅវញិសំរលួស្តទ នភាពសនុះសោយគយសដាយតថ
រកាទុកលកាណៈតដលោចទទួលយកបាន។ 

2. សិសសសធវើអំសពើសៅសលើស្តទ នភាពសនុះសដាយសធវើការសសរមចចិតថ និងតកតរបការពិនិតយ
ជំងឺននស្តទ នភាព (ឧ. ស្តទ នភាពរបស់អបកជំងឺ...) 

3. ស្តទ នភាពវវិតថសៅាមអំសពើ និងការសសរមចចិតថរបស់សិសសកបុងការពិនិតយជំងឺ (ឧ. 
អវីតដលសិសសពិនិតយសមើលសឃើញ តរបរបួលសៅាមការពិនិតយរបស់សរ)។ 

4. ស្តទ នភាពជួនកាលក៏វវិតថសៅាមកាថ សរារសញ្ជដ សផសងៗ តដលមិនោចរតួតពិនិតយ
បានតដរ (ឧ. សរោចបញ្ជូ ន ឬសសបើសំុអមរលីនិក សដើមផីបញ្ជជ ក់ពីសរារវនិិចឆ័យរបស់ពួក
សរ) 

5. អំសពើ និងការសសរមចចិតថរបស់សិសស រតូវឈានសៅដល់លទនផលាទីសពញចិតថ
ឬសមរមយ (ឧ. តផអកសលើលទនផលអមរលីនិកតដលបានបញ្ជជ ក់របាប់ សដើមផីសឆលើយតប
សៅាមសរារវនិិចឆ័យតដលសងស័យ)។ 
 

 -សរៅពីស្តទ នភាពតដល Simulation ាតំណ្តងសោយភាពពិតធាតុសំខាន់រឺ អនថរកមម 
(ឥទនិពលសៅវញិសៅមក)។ សិសសសធវើអំសពើ ស្តទ នភាពវវិតថសៅាមអំសពើសនុះ សិសសសធវើ 
ស្តរាថមី។ល។កបុងការអនុវតថ Simulation ានបីដំណ្តក់កាល៖ 
1. សសចកថីសផថើម ឬការពនយល់ដល់អបករតូវបណថុ ុះបណ្តថ ល និងតបបបទននដំសណើ រការ

របស់អវីៗសៅសលើ Simulator។ សរបគា ញថារតូវសរបើសាភ រៈ ឧបករណ៍ និងឯកស្តរ
យា ងដូសមថច។ 

2. លំហាត់នន Simulator កបុងតំណ្តក់កាលសនុះ ររូបគា ត់ាននទីាអបករតួតពិនិតយ
សដាយោម នអនថរារមន៍សលើការគររបស់សិសស និងការវវិតថននស្តទ នការណ៍សស្តុះ
សឡើយ។ ររូោចសធវើអនថរារមន៍សដាយផថល់ាព័ត៌ានសៅសពលណ្តតដលសិសសសសបើ
សំុ។ ព័ត៌ានសនុះទាក់ទងសៅនឹងតតស្តទ នភាព ប ុតនថមិនតមនាដំសណ្តុះស្ស្តយ ឬ
ការសសរមចចិតថតដលរតូវរបកាន់យកសទ ពីសរពាុះកបងស្តទ នភាពអនុវតថពិតាក់តសថង
សិសសមិនបានទទួលដំបូនម ន ឬជំនួយពីខាងសរៅសឡើយ។ 
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3. សរកាយពីលំហាត់ សិសស និងររូបគា ត់ចូលរមួកបុងពិធីបញ្ច ប់មួយតដលរយៈសពល
សនុះសិសសទទួលបានព័ត៌ានរតឡប់សលើរុណភាពននរបតិកមម តំនលននលទនផល
សសរមចបាន តបបតផនតដលសិសសោចតកលំអលទនផល។  

រ-Simulation ជួនកាលោចរចឡំនិងការសិកាករណី ពីសរពាុះទំាងពីរសនុះានទំសនរ
 ិតសៅជិតការពិតដូចោប ។ ការសិកាករណីសិកាសទិតសៅខាងសរៅស្តទ នភាពពិត ប ុតនថ 
Simulation សិសសសទិតសៅកបុងស្តទ នភាព និងចូលរមួយា ងសកមមផង។ 
 
ឃ-វាានបំតរបំរលួនន Simulation សរចើន៖ បំតរបំរលួ លុះមិនតមនា Simulation ពិត 
របាកដសទ ពីសរពាុះវាមិនតមនាអនថរកមម ឬក៏ានតិចតួច ប ុតនថវាសធវើាមការពិតសដាយ
ស តុសនុះសរសៅវាថាា Simulation សដាយការភ័នថរចឡំតិច ឬសរចើន។  
 
លកាណៈវនិិចឆ័យវាយតនមល Simulation 
ក- ករមិតននភាពពិតរបស់ស្តទ នភាពាពិសសស៖ 

o បរសិ្តទ ន 
o ព័ត៌ានផថល់សោយ 
o របតិកមមសៅសលើស្តទ នភាព 

 - ករមិតននស្តទ នភាពរបស់សិសស ាពិសសសរបសិនសបើសិសសសធវើការារកុម ករមិត
សកមមភាពរបស់សិសសាប ក់ៗានអវី លុះ? 
រ- ករមិតននភាពពិត និងសមស តុផលននសកមមភាពសិសស 
ឃ- រុណភាពននអនថរកមម (ឥទនិពលសៅវញិសៅមក) 

o អនថរកមមដូចោប  និងស្តទ នភាពពិតឬសទ? 
o របតិកមមរតឹមរតូវឬសទ? 
o របតិកមមរ ័សបងោួរឬសទ? 
o របតិកមម ូរត រាមលំដាប់លំសដាយឬសទ? 
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ម ឌុូល ២ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកពិគររោះជំងគឺរៅសរាបម់ណ្ឌ លសខុភាព 

 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកពិនិតយផ្ផៃគ ោះមុនសរាលសរាបម់នៃីរគពទ្យ 
និងមណ្ឌ លសខុភាព 

 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកសរាលកនូសរាបម់ណ្ឌ លសខុភាព 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកសរាលកនូសរាបម់នៃីរគពទ្យ 

 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកផ្ែទគំរោយសរាល 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកសមភពសរាបម់នៃីរគពទ្យ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកគោគស្រសតសីរាបម់នៃីរគពទ្យ 
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ម ៉ូឌលុ២ 
 

១. គោលបំណងម ៉ូឌលុ 
 សៅចុងបញ្ច ប់ននម ូឌុល ២ សិក្ខា ក្ខម នឹងបានយល់ចាស់អំពីក្ខរសរបើ របាស់បញ្ជ ីកត់រា
ទំងអស់សៅកនុងផ្ផនកសុខភាពាា និងទរក រមួទំងបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់
មណឌ លសុខភាព។  
 

២. គោលគៅ 
 សិក្ខា ក្ខមអាចនឹងអាចអនុវត្ន៍បានយ ងរតឹមរតូវសៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់រា។ 

1. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ផ្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ 

2. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ផ្ផនកពិនិតយនផទស ុះមុនសរាលសរាប់មនទីរសពទយ និងមណឌ លសុខភាព 

3. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មនទីរសពទយ 

4. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មណឌ លសុខភាព 

5. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាល 

6. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ផ្ផនកសមភព 

7. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ផ្ផនកសោគស្រស្ី 

  

៣. រយៈគេល 
 ៣៩០ នាទី (មិនោប់បញ្ចូ លនាទីសរាកអារហារសរមន់)  
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៤. ប្ងងគ់មគរៀន 
 ម ូឌុល ៣ ផ្បងផ្ចកជា ៧ផ្ផនក៖  

1. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ 
2. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិនិតយនផទស ុះមុនសរាលសរាប់

មនទីរសពទយ និងមណឌ លសុខភាព 
3. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មណឌ លសុខភាព 
4. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មនទីរសពទយ 
5. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាលសរាប់

មនទីរសពទយ 
6. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសមភពសរាប់មនទីរសពទយ 
7. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសោគស្រស្ីសរាប់មនទីរសពទយ 

៥. សម្ភា រៈបគ្ងៀន 
1. កំុពយូទ័រយួរនដសរាប់សធវើបទបគា ញ 
2. ប ិចសរាប់ចងអុលស្លល យ៍ 
3. ា សីុនបញ្ច ងំស្លល យ៍ (LCD) 
4. ឯកស្លរ 
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៦. ប្លងប់គ្ងៀន 
ខ លមឹសារ/ររធានបទ្ សកមមភាព(ជំហាន) រយៈគពល សាភ រៈ 

រលឹំកនូវនថៃទី១ រលឹំកស ើងវញិនូវបទបញ្ជ នផទកនុង 
និងអំពីវធីិស្លស្រសស្រមបសរមួល  

១៥នាទី រម ន 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិ
សររុះជំងឺសរៅសរាប់
មណឌ លសុខភាព 

បទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ស្លស្រសក្នុងក្ខរកត់រា សសចក្ីផ្ណនំា
ស្ីពីក្ខរបំសពញបញ្ជ កីត់រា។  
បគា ញខទង់ផ្ដលានក្ខរខុសផ្បលក 
និងរសបៀបននក្ខរកត់រាផ្ដលានក្ខរ
ផ្លល ស់ប្ូរសៅខទង់មួយចំនួន។ 
(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៣០នាទី ឯកស្លរគសរាង 
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក 
ពិសររុះសរៅ 
សរាប់មណឌ ល
ភាព 
សសចក្ីផ្ណនំា
សរាប់បញ្ជ ីកត់
រា 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិនិតយ
នផទស ុះមុនសរាល
សរាប់មណឌ លសុខ
ភាព និងមនទីរសពទយ 
 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ស្លស្រសក្នុងក្ខរកត់រាសសចក្ីផ្ណនំា
ស្ីពីក្ខរបំសពញបញ្ជ កីត់រា។ 
បគា ញសៅខទង់ “របសភទននក្ខរបង់នថល
សសវា” ផ្ដលបានបផ្នែមសៅកនុងបញ្ជ ី
កត់រាផ្ផនកពិនិតយនផទស ុះមុនសរាល
សរាប់ក្ខរសបាុះពុមពថមី។ 
(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធននសសច
ក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិននន័យ
កនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៣០នាទី ឯកស្លរគសរាង 
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក
ពិនិតយនផទស ុះ
មុនសរាល
សរាប់មណឌ ល
សុខភាព និង
មនទីរសពទយ 
សសចក្ីផ្ណនំា
សរាប់បញ្ជ ីកត់
រា 

ពិភាកា Fishbowl សរៀបសៅអី3-4 ជារងវង់ និងសៅអីផ្ដល
សល់ទំងអស់សរៀបព័ទធជំុវញិ 

៦០នាទី សំនួរសរាប់ 
ពិភាកា 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក
សរាលកូនសរាប់
មណឌ លសុខភាព 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ស្លស្រសក្នុងក្ខរកត់រាសសចក្ីផ្ណនំា
ស្ីពីក្ខរបំសពញបញ្ជ កីត់រា។ 

៣០នាទី ឯកស្លរគសរាង 
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក 
សរាលកូន 
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(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធននសសចក្ី 
ផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិននន័យកនុង 
បញ្ជ ីកត់រា) 

សរាប់មណឌ ល
ភាព 
សសចក្ីផ្ណនំា
សរាប់បញ្ជ ីកត់
រា 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក
សរាលកូនសរាប់
មនទីរសពទយ 

បគា ញអំពីកូសោនផ្ដលបានផ្កផ្រប
ថមីសៅកនុងបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសរាលកូន
សរាប់មនទីរសពទយដូចជា៖ កូសោនទី៦, 
១០, ១៣។ កូសោនទី១៦ និងទី១៧
ផ្ដលានក្ខរ ក់ ព័នធនឹងា្យស្លល ប់
កនុងរយៈសពល២សា ង សដើមបីបញ្ជ ក់អំពី 
ក្ខរយកចិតទុ្កដាក់ និងទំនួលខុស 
រតូវរបស់បុគោលិកបសងកើតកូន។ 
កូសោនទី២៤, ២៧ & ២៨ បគា ញអំពី 
មូលសេតុ/ស្លរៈសំខាន់ផ្ដលនំាសអាយ
ានក្ខរផ្ថមសៅកូសោនទំង៣សនុះ។ 
(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 
 

៤៥នាទី 
 
 

ឯកស្លរគសរាង 
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក 
សរាលកូន 
សរាប់មនទីរសពទយ 
សសចក្ីផ្ណនំា
សរាប់បញ្ជ ីកត់
រា 

ផ្លបងថាមពល ដំ ូងសៅ្ ១៥នាទី រកដាសA4ផ្ដល
ានសំណួររចួជា
សរសច 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំ
សរក្ខយសរាល 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ស្លស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
អន្ោគមន៍ផ្ដលទក់ទងសៅនឹងក្ខរ
ផ្ថទំសរក្ខយសរាលសំខាន់ៗគួរផ្ត
រតូវបានកត់សាោ ល់ បូករមួទំងអន្ 

៤០នាទី ឯកស្លរគសរាង 
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក 
ផ្ថទំសរក្ខយ 
សរាល 
សសចក្ីផ្ណនំា
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ោគមន៍សរាប់ា្យ និងទរក។  
(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

សរាប់បញ្ជ ីកត់
រា 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសមភព 
សរាប់មនទីរសពទយ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ស្លស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៤០នាទី ឯកស្លរគសរាង 
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក 
សមភព 
សសចក្ីផ្ណនំា
សរាប់បញ្ជ ីកត់
រា 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសោគ
ស្រស្ីសរាប់មនទីរសពទយ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ស្លស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯកស្លរឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៤០នាទី ឯកស្លរគសរាង 
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក 
សោគស្រស្ី 
សសចក្ីផ្ណនំា
សរាប់បញ្ជ ីកត់
រា 
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៧. ឯកសារឧបសមពន័ធ 
 គរមូបញ្ជ ីកត់រាពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មណឌ លសុខភាព
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សសចក្ីផ្ណនំាទូសៅបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិសររុះជមៃឺសរៅសរាប់មណឌ លសុខភាព៖ 

 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅកផ្នលងពិនិតយពិសររុះជំងឺសរៅ សរាប់កត់រាអនកជំងឺផ្ដល
មកពិសររុះជំងឺសរៅទំងមនុសសចាស់ និងកុារ។ (មិនរតូវកត់រានូវសកមមភាពសសវាក្ខរ រ
ដូចជា ក្ខរចាក់ថាន ំបគក រ ពិនិតយនផទស ុះ ពនាកំសណើ ត ជាសដើម និងក្ខរសរាលកូន ក្ខរផ្ថទំ
សរក្ខយសរាល)។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ខនីមួយៗ។ 

o សរាប់ផ្ខថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។  
 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មណឌ លសុខភាព គឺសរាប់សរបើរបាស់សៅ
សសវាទទួលជំងឺដំបូង ឬស្លលពិសររុះជំងឺសរៅ។  បញ្ជ ីកត់រាសនុះកត់រាទំងអនកជំងឺថមី និងអនក
ជំងឺចាស់ផ្ដលណ្តត់ជួបសដើមបីមកពិសររុះជំងឺសដាយមិនានសរាកសពទយ។ បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក
ពិសររុះជំងឺសរៅាន ៣២កូសោន/ខទង់ អនកកត់រាតរមូវសអាយរសង់ព័ត៌ានទំងអស់របស់អនក
ជំងឺសដាយមិនានក្ខរចសនាល ុះ ឬក្ខររងចាំសដើមបីបំសពញបផ្នែមសៅសពលសរក្ខយ។ 

 
(ព័ត៌ាន/និយមន័យលមអិតសូមសមើលសៅឧបសមព័នធសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិននន័យកនុង
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិសររុះជមៃឺសរៅសរាប់មណឌ លសុខភាព) 
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ខទង់ទី១ សលខសរៀង 

ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ដដលអ្នកជំងឺមកទទួលលស្វាពិនិតយពិលររោះជំងឺលរៅ
លៅមណ្ឌ លសុ្ខភាព។ លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ ១ និងលលខបនតបន្ទទ ប់រហូត
ដល់ដាច់ដខ។ ចាប់លផតើមលលខលរៀងថ្ម(ីលលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។ 

ខទង់ទី២ លលខប័ណ្ណ 
 រតូវចមលងលលខពីលលខបណ្ណ័  ឬលស្ៀវលៅរបស់្អ្នកមកទទួលលស្វា។  
ខទង់ទី៣ ល ម្ ោះអនកជំងឺ 

សរសសរស ម្ ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាមខលួន) របស់អនកជំងឺផ្ដលមកទទួលសសវា 
ពិសររុះជំងឺសរៅ។ 

ខទង់ទី៤ ស ម្ ុះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
សរសសរស ម្ ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាមខលួន) របស់្អាណ្តពាបាលកុារ។ 

ខទង់ទី៥ 
ដល់ខទង់១២ 

អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ ដល់ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ សៅកនុងខទង់ននរកុមអាយុ (៨រកុម)។  
ឧទេរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០ សៅកនុងខទង់ទី ៥ អាយុចាប់ពី០ 
ដល់២៨នថៃ។ 

ខទង់ទី១៣ សភទ៖ របុស 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  

ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៤ សភទ៖ រសី 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរសី។  

ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៥ តំបន់ទទួលខុសរតូវ៖ ក  
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកពីកនុងតំបន់ទទួលខុស

រតូវ ក។ ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...។  
តំបន់ទទួលខុសរតូវ ក គឺជាភូមិផ្ដលមណឌ លសុខភាពាំងសៅ។ 

ខទង់ទី១៦ តំបន់ទទួលខុសរតូវ៖ ខ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកពីកនុងតំបន់ទទួលខុស

រតូវ ខ។ ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...។  
តំបន់ទទួលខុសរតូវ ខ គឺជាតំបន់សៅសរៅភូមិ ផ្ដលមណឌ លសុខភាពាំងសៅ 
ផ្តសៅកនុងតំបន់ទទួលខុសរតូវផ្តមួយរបស់មណឌ លសុខភាព។ 

ខទង់ទី១៧ តំបន់ទទួលខុសរតូវ៖ គ 
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 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកពីកនុងតំបន់ទទួលខុស
រតូវ គ។ ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣...។  
តំបន់ទទួលខុសរតូវ គ គឺមកពីតំបន់ទទួលខុសរតូវសផសងសទៀត។ 

ខទង់ទី១៨ ាននផទស ុះ (សប្ាេ៍) 
 រតូវសរសសរអាយុនផទស ុះ (របសិនសបើជាស្រស្ីផ្ដលកំពុងានគភ៌) គិតជាសប្ាេ៍សដាយ 

ោប់ចាប់ពីនថៃទីមួយននក្ខរបាត់រដូវចុងសរក្ខយ។ 
ឧទេរណ៍៖ស្រស្ីានអាយុនផទស ុះ០៧សប្ាេ៍ រតូវសរសសរផ្តសលខ០៧ប ុសណ្តណ ុះ។ 

ខទង់ទី១៩ អាស័យដាា នបចចុបបនន និងសលខទូរស័ពទ 
ស្រលស្រអាស័្យដាា នបចចុបបននរបស់្អ្នកជំងឺដដលមកទទួលលស្វាមនទីរលពទយ។ 
រតូវស្រលស្រភូមិ ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ  រាជធានី/លខតត និងលលខទូរស័្ពទ។ 

ខទង់ទី២០ បញ្ជូ នមកពី 

 សរសសរស ម្ ុះទីកផ្នលងផ្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺមក។  
ឧទេរណ៍៖ សេគមន៍ ឬ សសវាឯកជន។ 

ខទង់ទី២១ ករណីជំងឺ៖ ថមី 
 សរសសរសលខសរៀង(លលខស្វីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើជាករណីថមី។  

ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២២ ករណីជំងឺ៖ ចាស់ 
 សរសសរសលខសរៀង(លលខស្វីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើជាករណីចាស់។  

ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៣ សោគសញ្ា   
 សរសសរសោគសញ្ា សផសងៗ ផ្ដលអនកជំងឺបានសរៀបោប់របាប់។ 
ខទង់ទី២៤ អមសវជជស្លស្រស ្
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសំុសសវាអមសវជជ

ស្លស្រស។្ ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៥ សោគវនិិចេ័យ 
 សរសសរសោគវនិិចេ័យរបស់អនកជំងឺផ្ដលកំណត់សដាយរគូសពទយ។ 
ខទង់ទី២៦ ក្ខរពាបាល 
 សរសសរសវជជបញ្ជ របស់រគូសពទយផ្ដលបានផ្ល់សអាយអនកជំងឺ។  

ឧទេរណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3 

ខទង់ទី២៧ បានសរបើរបាស់ទរមង់សាេរណកមមពិនិតយ និងពាបាលជំងឺកុារ (IMCI) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើបានសរបើរបាស់ IMCI។  
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ឧទេរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៨ ស្លែ នភាពអាហារបូតែមភសពលចូល៖ ទមៃន់/អាយុ (ប័ណណសលឿង) 
 ថលឹងទមៃន់របស់កុារ 

កំណត់ទមៃន់របស់កុារសធៀបនឹងអាយុ សដាយសរបើរបាស់ប័ណណសលឿង៖  
១. សរសសរ R របសិនសបើទមៃន់សធៀបនឹងអាយុឋិតកនុងតំបន់ពណ៌រកេម 

២. សរសសរ O របសិនសបើទមៃន់សធៀបនឹងអាយុឋិតកនុងតំបន់ពណ៌ទឹករកូច 

៣. សរសសរ G របសិនសបើទមៃន់សធៀបនឹងអាយុឋិតកនុងតំបន់ពណ៌នបតង 
ខទង់ទី២៩ ស្លែ នភាពអាហាររបូតែមភសពលចូល៖ ទមៃន់/កមពស់  
 ថលឹងទមងន់របស់កុមារ។ វាស់របវវង/កមពស់របស់កុមារ (ឲ្យកុមារដដកដបើអាយុដរោម២ឆ្ន ាំ 

ឬ ឲ្យឈរដបើអាយុចដ ល្ ោះពី២ដៅ៥ឆ្ន ាំ)។ កាំណត់ទមងន់របស់កុមារដធៀបនឹងកមពស់ 
(គមាល តសតង់ដា [SD]) (ឧទាហរណ៍ -៣SD, -២SD, -១SD, ឬ ធមមតា) ដដាយដរបើរាស់
តារាងសតង់ដាទមងន់ដធៀបកមពស់របស់អងគោរសុខភាពពិភពដោក ។ 
ចូរដរបើវផនកខាងស្ត ាំននតារាងសរមាប់ដកមងរបុស និងវផនកខាងដឆវងននតារាងសរមាប់
ដកមងស្សី។ ចូរសរដសរ:-៣, -២, -១, ឬ ០ សរមាប់ធមមតា។ 

ខទង់ទី៣០ បញ្ជូ នសៅ  
 សរសសរស ម្ ុះទីកផ្នលងផ្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺសៅ (មនទីរសពទយសផសងៗ ឬសសវាឯក

ជន)។ 
ខទង់ទី៣១ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 1. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសដាយខលួនឯង។ 

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សដាយគំសោងមូលនិធិសមធម៌។  
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សដាយគំសោងធានាោ ប់រងសេគមន៍។  
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើរត់ានប័ណណសុខភាព។  
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកផ្លង។ 
ចំណំ្ត៖ ោល់ក្ខររបង់នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូដផ្ដល
រសង់សចញពីប័ណណសនាុះកនុងខទង់សាោ ល់។ 

ខទង់ទី៣២ សាោ ល់ 

សរសសរចំនុចសាោ ល់សផសងៗ ផ្ដលចំាបាច់ទក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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សសចក្ីផ្ណនំាទូសៅបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិនិតយនផទស ុះមុនសរាលសរាប់មណឌ លសុខភាព 
និងមនទីរសពទយ៖ 

 
o បំសពញសសៀវសៅសនុះ រពមទំងសធវើក្ខរសរបុរបចំាផ្ខសៅោល់ទិននន័យនីមួយៗសដាយសរបើរបាស់

ទរមង់របាយក្ខរណ៍របចំាផ្ខ 

o សរសសរក្ខលបរសិចេទនននថៃនីមួយៗ សៅចំកណ្្តលននសសៀវសៅរតូវសរបើទំព័រថមីសំោប់ក្ខរ
ចាប់សផ្ើមផ្ខថម ី

o សរបើបនាទ ត់ថមីោល់ក្ខរមកពិនិតយម្ងៗ សរាប់ស្រស្ីាន ក់ៗ។ មិនរតូវទុកបនាទ ត់ឱ្យសៅទំសនរ 
សលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខ។   
 
បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកពិនិតយនផទស ុះមុនសរាលសនុះ ានចំនួន ៣៣កូសោន ផ្ដលបានផ្កសរមួល

ស ើងវញិនូវឆ្ន ២ំ០១០ សដាយបានរមួបញ្ចូ លនូវព័ត៌ានសំខាន់ៗមួយចំនួនពីកមមវធីិ ក្ខរសឆលើយតបរមួរន  
និង ក្ខរបគក រក្ខរចមលងពីា្យសៅកូន សដាយស្លរផ្តព័ ត៌ាន និងទិននន័យមួយចំនួនសៅផ្ផនកទំងបី សនុះ
ានភាពសីុរន  និងសដើមបីបសញ្ច ៀសក្ខររបមូលទិននន័យផ្ដលរតួតសីុរន  ផ្តក្ខរកត់រា និងក្ខរោយក្ខរណ៍
រតូវបានសធវើស ើងដផ្ដលៗ។ 

 
ខទង់ទី១ សលខសរៀង ៖ 

 គឺជាសលខសរៀងាមលំដាប់ផ្ដលស្រស្ីមកពិនិតយនផទស ុះកនុងផ្ខនីមួយៗ ជាសរៀងោល់ផ្ខ។ 

សលខសរៀងសនុះរតូវចាប់សផ្ើមពីសលខ ១ និងបន្សៅសលខបន្បនាទ ប់សទៀតរេូតដំណ្តច់ផ្ខ។ 
សៅសពលចាប់សផ្ើមផ្ខថមី សលខសរៀងសនុះ រតូវចាប់សផ្ើមពីសលខ ១ ស ើងវញិ។ 

ខទង់ទី២ សលខសរៀងសសៀវសៅសុខភាពាា (ប័ណណផ្លក ឈូក) ៖ 

 គឺជាសលខសសៀវសៅសុខភាពាា ផ្ដលបានផ្ល់ជូនស្រស្ីាននផទស ុះ សដើមបាីមដាន
សុខភាពរបស់រត់ និងកូនកនុងនផទ។ 

ខទង់ទី៣ ស ម្ ុះ ៖ 

 សរសសរស ម្ ុះ (នាមរតកូល និងនាមខលួន) របស់ស្រស្ាីននផទស ុះផ្ដលមកទទួលក្ខរពិនិតយ
នផទស ុះ និងសរសសរស ម្ ុះសៅសរៅរបស់ស្រស្ីសនាុះ ដាក់កនុងវង់រកចក របសិនជាាន 
ឧទេរណ៍៖ បាន ទូច (សៅ ស  )។ 

ខទង់ទី៤ អាយុ ៖ 

 សរសសរនថៃផ្ខឆ្ន ំកំសណើ តរបស់ស្រស្ី ឬរបសិនសបើរត់មិនចំា សូមសរសសរអាយុ  
(ឧទេរណ៍៖ ២/២/១៩៨៤ ឬ ២៦ ឆ្ន ំ )។ 

ខទង់ទី៥ អាស័យដាា ន/សលខទូរស័ពទ ៖ 
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 សរសសរទីាំងលំសៅដាា នរបស់ស្រស្ីផ្ដលបានមកពិនិតយនផទស ុះមុនសរាល។   
រតូវសរសសរ៖ ភូមិ ឃំុ រសុក/រកុង សខត/្ោជធានី  (របសិនសបើាន) ។ 

ខទង់ទី៦ បញ្ជូ នមកពី ៖ 

 សរសសរទីកផ្នលង ឬមូលដាា នសុខាភិបាលផ្ដលបញ្ជូ នស្រស្ីមក ដូចជា OI/ART, VHSG,TBA, 
HC សផសងសទៀត។ល។ របសិនសបើមិនានក្ខរបញ្ជូ ន សូមសរសសរថា រម ន (មិនរតូវទុកខទង់ 
ទសទ)។ 

ខទង់ទី៧ ចំនួននផទស ុះ/សរាលកូន/រលូត/រលូំតពីមុនមក ៖ 

 សរសសរ៖ ចំនួននផទស ុះ, ចំនួនសរាលកូន, ចំនួនរលូត/រលូំតពីមុនមក រមួបញ្ទូ លទំងក្ខរ
ាននផទស ុះសលើកសនុះ។ ឧ. G1P0A0។ G1=នផទស ុះសលើកទី១, P0=មិនផ្ដលានរបវត្ិ
សរាលកូនពីមុនមក, A0=មិនផ្ដលានរបវត្ិរលូត និងរលូំតកូនពីមុនមក។ 

ខទង់ទី៨ អាយុនផទស ុះផ្ដលពិនិតយ និងកំណត់សដាយឆមប គិតជាសប្ាេ៍ ៖ 

 សរសសរអាយុនផទស ុះរបស់ស្រស្ីផ្ដលបានមកពិនិតយនផទស ុះ គិតជាសប្ាេ៍ សដាយោប់ចាប់ពី
នថៃទី១ននក្ខរបាត់រដូវចុងសរក្ខយ (ឧទេរណ៍ ៖ ៥ សប្ាេ៍)។ 

ខទង់ទី៩ ពិនិតយនផទស ុះសលើកទី១ ៖ 

 គូសសញ្ា   (√) ឬ សរសសរសលខសរៀង សរាប់ស្រស្ីមកពិនិតយនផទស ុះសលើកដំបូង 
សេើយោប់ចំនួនសរបុសៅចុងផ្ខ។ 

ខទង់ទី១០ ពិនិតយនផទស ុះសលើកទី២ ៖ 

 គូសសញ្ា   (√) ឬ សរសសរសលខសរៀង សរាប់ស្រស្ីមកពិនិតយនផទស ុះសលើកទី ២ 
សេើយោប់ចំនួនសរបុសៅចុងផ្ខ។ 

ខទង់ទី១១ ពិនិតយនផទស ុះសលើកទី៣ ៖ 

 គូសសញ្ា  (√) ឬ សរសសរសលខសរៀងសរាប់ស្រស្ីមកពិនិតយនផទស ុះសលើកទី៣  
សេើយោប់ចំនួនសរបុសៅចុងផ្ខ។ 

ខទង់ទី១២ ពិនិតយនផទស ុះសលើកទី៤ ៖ 
 គូសសញ្ា  (√) ឬ សរសសរសលខសរៀងសរាប់ស្រស្ីមកពិនិតយនផទស ុះសលើកទី៤ 

សេើយោប់ចំនួនសរបុសៅចុងផ្ខ។ 

ខទង់ទី១៣ ពិនិតយនផទស ុះសលើកទី ៥ និងសញ្ា សលខបូក ៖ 

 គូសសញ្ា  (√) ឬ សរសសរសលខសរៀងសរាប់ស្រស្ីមកពិនិតយនផទស ុះសលើកទី៥ 
ឬសលើសពី៥ដង, សេើយោប់ចំនួនសរបុសៅចុងផ្ខ។ 
 
 

ខទង់ទី១៤ បានទទួលររប់ថាន ំជាតិផ្ដក/អាសីុតេវូលីកសរាប់ក្ខរ រ ៖ 
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 សរសសរចំនួនររប់ថាន ំផ្ដលរតូវផ្ល់ឱ្យ។ ឧទេរណ៍ ៖ សរសសរសលខ ៦០ររប់ 
ននថាន ំជាតិផ្ដក/អាសីុតេវូលីក កនុងករណីស្រស្ីមកពិនិតយសលើកដំបូង ឬសរសសរសលខ  
៣០ររប់ កនុងករណីផ្ដលស្រស្ីមកទទួលក្ខរពិនិតយបន។្   

ខទង់ទី១៥ បានទទួលររប់ថាន ំជាតិផ្ដក/អាសីុតេវូលីក សរាប់ពាបាល ៖ 
 សរសសរចំនួនររប់ថាន ំជាតិផ្ដក /អាសីុតេវូលីកផ្ដលបានផ្ល់ឱ្យស្រស្ីសរាប់ក្ខរពាបាល។ 

ឧទេរណ៍ ៖ ២៨ ររប់។ 
ខទង់ទី១៦ ទទួលថាន ំ  Mebendazole ៖ 

 គូសសញ្ា   (√) សៅសពលផ្ដលបានផ្ល់ថាន ំ Mebendazole សៅឱ្យស្រស្ី។ 
ចំស ុះផ្តរតីាសទី២ ឬទី៣ននអាយុនផទស ុះផ្តប ុសណ្តណ ុះ។  

ខទង់ទី១៧ ទទួលវា ក់សំ្លងក្ខរ រសតាណូស ៖ 

 សរសសរថាន ំបគក រសតាណូសផ្ដលស្រស្ីាននផទស ុះបានទទួលពិតរបាកដ  
(ឧ. TT1,TT2,TT3,TT4 ឬ TT5) ឬ រតូវសរសសរអកសរ C (ានន័យថា បានចាក់រគប់)  
របសិនសបើ មិនទន់ដល់សពលចាក់សទ សូមសរសសរសលខ 0 ។ 
សូមសសសរនថៃផ្ខឆ្ន ំផ្ដលរតូវចាក់សលើកសរក្ខយសៅកូសោនសាោ ល់។ 

ខទង់ទី១៨ សាព ធ្ម ៖ 

 សរសសរជាសលខរបស់ សីុសស្ូលិក និងឌីយ ស្ូលិក ។ ឧទេរណ៍៖ សីុសស្ូលិក ១២០ 
ម.ម.បារត  (mmHg) និង ឌីយ ស្ូលិក ៨០ ម.ម.បារត  (mmHg)។  

ខទង់ទី១៩ សញ្ា សររុះថាន ក់/ស្រស្ីាននផទស ុះានសររុះថាន ក់ ៖ 
 សរសសរសញ្ា បរមុងានសររុះថាន ក់ សរាប់ស្រស្ីាននផទស ុះសៅាមពិធីស្លរជាតិរគប់រគង

គលីនិកាតុភាពរម នសររុះថាន ក់របស់រកសួងសុខាភិបាល។ រតូវសរសសរប ិចរកេម អំពីសញ្ា
សររុះថាន ក់ផ្ដលរកសឃើញសៅសពលផ្ដលស្រស្ីមកជួបសលើកដំបូង។ 
សញ្ា ទំងសនាុះានដូចជា៖ សលើស្ម, សេើមនដ, សេើមមុខ ឬ សេើមសជើង, ធាល ក់្ម, 
សសលកស្លល ំង, ឈឺកាលខាល ំង, រសវាងំផ្ភនក,  រគុនសៅ្ខាល ំង, ដសងាើមញាប់ ឬ ពិបាកដកដសងាើម, 
ទរកមិនសូវសរ ើបរមុះ ឬឈប់កសរមើក, ទរមង់កូនមិនធមមា (ទរមង់ទរកទទឹងស ុះ ឬ 
បញ្ច្ញ្ច សសជើង) របក្ខច់, ផ្បកសរស្លមទឹកសភាល ុះមុនសពលរគប់ផ្ខ, កអួតញឹកញាប់ ឬ ជាប់រេូត, 
ឈឺស ុះខាល ំង។ កា្របឈមនឹងសររុះថាន ក់ ដូចជា៖ ានកូនសរចើន, ធាល ប់វុះយកកូន, 
កូនសភាល ុះ, ានរបវត្ធិាល ក់្ម, ានរបវត្ិកូនស្លល ប់សកើត, ានរបវត្ិបំរងុរកោសភលើង ឬ 
រកោសភលើង, កមពស់ទប, អាយុសលើសពី៣៥ឆ្ន ំ,  ានរបវត្ិាននផទស ុះ ឬ 
សរាលានបញ្ា , កមពស់សបូនតូចជាងធមមា ឬ ធំជាងអាយុននគភ៌, ានជំងឺោុនំរ   ដូចជា៖ 
ជំងឺសបុះដូង, ជំងឺពកក, ជំងឺទឹកសនាមផ្ផអម, និង ជំងឺរសបង ឬ រសបងសងស័យ ។ 
 ប ុផ្ន្របសិនជាស្រស្ីមកជួបជាសលើកទីពីរាមក្ខរណ្តត់ជួប សេើយសៅផ្តានបញ្ា ដផ្ដល 
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សូមបន្ក្ខរពាបាល ផ្ថទំ ឬសធវើក្ខរបញ្ជូ ន ផ្តរតូវសរសសរប ិចសខៀវវញិសដើមបីកំុឱ្យោប់ចំនួន
ស្រស្ីពីរដង។  

ខទង់ទី២០ ស្លែ នភាពសមសោគសអដស៏ ៖ 

 គឺសួរពីរបវត្ិសធវើសតស្្ មរកសមសោគសអដស៏កនុងកំ ុងសពលាននផទស ុះសលើកសនុះ៖  
 សបើស្រស្ីសនាុះធាល ប់សធវើសតស ្HIV រតូវសួរពីលទធផលសតសស្នាុះ  
 សបើលទផធលសតស ្វជិជានរតូវគូស សញ្ា  (+)  
 សបើលទធផលអវជិជានរតូវគូសសញ្ា  (-) ឬ  
 សរសសរ (មិនដឹង) របសិនសបើរត់មិនបានទទួលលទាផលសតស ្ឬ  
 សរសសរ (មិនធាល ប់) របសិនសបើមិនបានសធវើសតស ្

 សៅសពលមកពិនិតយសរក្ខយៗសទៀត របសិនសបើបានសធវើសតសរ្ចួសេើយ សូមសរសសរថា(រចួ) 
ខទង់ទី២១ ព័ត៌ានមុនសពលសធវើសតស ្៖ 

 គូសសញ្ា   (√) កនុងករណីស្រស្ីបានទទួលក្ខររបឹកាមុនសពលសធវើសតស។្ សបើមិនបានសធវើ 
រតូវសរសសរថា (មិនបានសធវើ)។ 

ខទង់ទី២២ សលខកូដសំណ្តក្ម ៖ 

 សបើស្រស្ីាននផទស ុះសម័រគចិតឱ្្យបូម្ម រតូវចុុះសលខកូដសំណ្តក្មកនុងជួរសនុះ ផ្ដល
ានសលខទំងអស់ចំនួន ៥ខទង់ នំាមុខសដាយអកសរ W ចាប់សផ្ើមពីសលខ  ០០០០១ ស ើងសៅ 
ឧ.៖ W០០០០១  ាមលំដាប់សលខសរៀងរេូតសៅ សទុះបីដាច់ផ្ខ ឬដំណ្តច់ឆ្ន ំក៏សដាយ 
គឺមិនរត ប់មកសលខ ០០០០១ វញិស ើយ។ ចំស ុះករណីនដគូសធវើសតស្្ មផ្ដរ សលខកូដ
រតូវយកសលខរបស់របពនធ ផ្តនំាមុខសដាយអកសរ H, ឧ.៖ H ០០០០១។ 
សបើស្រស្ីានផទុកសមសោគសអដស៏មកសដាយខលួនឯង 
ឬបញ្ជូ នពីមណឌ លសុខភាពសផសងសៅនផទស ុះសលើកសនុះ រតូវសរសសរសលខកូដ W....... ជា 
ប ិចសខៀវ (ឧ.៖ មកពីមណឌ លសុខភាព”ក” ផ្ដលានសលខកូដ W០០០៣០  ) និងរតូវ 
សរសសរ ម្ ុះមណឌ លសុខភាពផ្ដលបានសធវើសតសស្ៅកូសោនសាោ ល់សបើស្រស្ីានផទុក 
សមសោគសអដស៏មកសដាយខលួនឯង ឬបញ្ជូ នពីកផ្នលងសផសង (ឧ.៖ មកពីសសវា OI/ART…) 
រតូវសរសសរសលខកូដផ្ដលនំាមុខសដាយអកសរ R ឧ.៖ R០០០០១។  
*សដើមបឱី្យគយរសួលោប់ សលខកូដសំណ្តក្ម រតូវសរសសរសដាយ ប ិចរកេម 
សរាប់ស្រស្ីផ្ដលមកសធវើសតសស្លើកទី១។ សរៅពីសលើកទី១ សូមសរសសរ ប ិចសខៀវ។  

ខទង់ទី២៣ នថៃផ្ខឆ្ន ំ ណ្តត់មកយកលទធផលសតស ្៖ 

 សរសសរនថៃ ផ្ខ ឆ្ន  ំផ្ដលស្រស្ីរតូវបានណ្តត់មកយកលទធផលននក្ខរសធវើសតស្្ ម។ របសិន
ជានថៃណ្តត់ចំសពលបិទរបាយក្ខរណ៍ រតូវណ្តត់ឱ្យស្រស្ីមកទទួលលទធផលសៅសពលពិនិតយ
នផទស ុះបនាទ ប់។ 
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ខទង់ទី២៤ នថៃផ្ខឆ្ន  ំផ្ល់លទធផល ៖ 

 សរសសរនថៃ ផ្ខ ឆ្ន  ំផ្ដលស្រស្ីបានទទួលលទធផលសតស្្ ម។ រតូវសរសសរសៅកនុងជួរ 
នននថៃផ្ដលស្រស្ី/នដគូបានសធវើសតសរ្បសិនជារត់មកទទួលលទធផលសតសស្ៅកនុងអំ ុង 
សពលននផ្ខដផ្ដល។កនុងករណីស្រស្ីមកទទួលលទធផលសតស្្ មឆលងផ្ខ រតូវចុុះស ម្ ុះ 
និងសរសសរនថៃ ផ្ខ ឆ្ន  ំផ្ដលស្រស្ីបានទទួលលទធផលសតស្្ ម ប ុផ្ន្មិនបាច់ចុុះសលខ 
សរៀង(កូសោនទី១)សទសបើស្រស្ីមិនបានពិនិតយនផទស ុះ. 

ខទង់ទី២៥ លទធផលសតសស្មសោគសអដស៏ ៖ 
  សបើលទធផលសតស ្HIV អវជិជាន រតូវសរសសរសញ្ា  (-) 

 សបើលទធផលសតស ្HIV វជិជាន រតូវសរសសសញ្ា  (+) 
ខទង់ទី២៦ លទធផលសតសស្មសោគស្លវ យ ៖ 

 សរសសរលទធផលសតសស្ដាយសរបើសញ្ា វជិជាន (+) ឬអវជិជាន (-)។  
 សរសសរសលខ “០” របសិនសបើមិនបានសធវើសតស។្  

ខទង់ទី២៧ សតសរ្គុនចាញ់ ៖ 

 សរសសរបញ្ជ ក់របសភទននរគុនចាញ់។ ឧទេរណ៍៖ PF+, PF++, PF+++ ឬ PV+, PV++, 
PV+++ សរាប់លទធផលវជិជាន ឬ សបើលទធផលអវជិជាន សូមសរសសរ (-)។  
សរសសរសលខ “០” របសិនសបើមិនបានសធវើសតស។្ 

ខទង់ទី២៨ សអម ូគលូប ីន, សអា តូរគីត ៖ 

 សរសសរលទធផលក្ខរពិនិតយសអម ូគលូប ីនជារក្ខម(g) និងសអា តូរគីត ជាភាគរយ (%)។ 
សរសសរសលខ “០” របសិនសបើមិនបានសធវើសតស។្  

ខទង់ទី២៩ អាល់ប ុយមីន ៖ 

 សរសសរលទធផលសតសអ្ាល់ប ុយមីនកនុងទឹកសនាម សដាយសរបើសញ្ា វជិជាន (+, ++, +++) ឬ 
សរបើសញ្ា អវជិជាន (-)។ 
សរសសរសលខ “០” របសិនសបើមិនបានសធវើសតស។្  

ខទង់ទី៣០ ជាតិសករ ៖ 

 សរសសរលទធផលសតសជ្ាតិសករកនុងទឹកសនាម សដាយសរបើសញ្ា វជិជាន (+) ឬអវជិជាន (-)។  
សរសសរសលខ “០” របសិនសបើមិនបានសធវើសតស។្ 

ខទង់ទី៣១ បញ្ជូ នសៅ ៖ 

 សរសសរស ម្ ុះទីកផ្នលងផ្ដលរតូវបញ្ជូ នស្រស្ីសៅ។ ឧទេរណ៍៖ OI/ART ឬ គលីនិកក្ខមសោគ 
ឬមនទីរសពទយបផ្ងអក…។ 
សរសសរសលខ “០” របសិនសបើមិនានក្ខរបញ្ជូ នសៅកផ្នលងសផសង។ 
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ខទង់ទី៣២ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា ៖ 

  សូមសរសសរ HEF: របសិនសបើបង់សដាយគំសោងមូលនិធិសមធម៌។ 
ឩទេរណ៍៖ HEF 

 សូមសរសសរCBHI: របសិនសបើបង់សដាយគំសោងធានាោ ប់រងសេគមន៍។ 
ឩទេរណ៍៖  CBHI 

 សូមសរសសរ V: របសិនសបើរត់ានប័ណណសុខភាព។ ឩទេរណ៍៖  V 
(Voucher)  

 សូមសរសសរ P: របសិនសបើរត់បង់លុយសដាយខលួនឯង។ ឩទេរណ៍៖  P 
 សូមសរសសរ E: របសិនសបើរត់ជាករណីសលើកផ្លង។ ឩទេរណ៍៖  E 

របសិនសបើក្ខរបង់នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខ កូដផ្ដលរសង់សចញ 
ពីប័ណណសនាុះកនុងខទង់សាោ ល់។ 

ខទង់ទី៣៣ សាោ ល់ ៖ 
 សរសសរចំណុចសាោ ល់សំខាន់ៗ ផ្ដលទក់ទងនឹងស្រស្ីាននផទស ុះ។  

ឧ.៖ ក្ខរអប់រសុំខភាព, នថៃសរាលកូនរពឹំងទុក, ទីកផ្នលងផ្ដលរតូវសៅសរាលកូន 
ឬផ្ណនំាឱ្យសរបើរបាស់មសធាបាយពនារកំសណើ ត ឬបញ្ា សផសងៗ។ 
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វិធីសាស្រសត េិភាកាបបប Fishbowl 
 

ដនោះគឺជាវធីិពិភាការកុមតូច ដដាយដរៀបចាំដៅអីពី៤ដៅ៥ជារាងរងវង់វផនកខាងកនុង។ ដៅ
អីវដលដៅសល់រតូវដរៀបជារងវង់ព័ទធពីដរៅរកុមពិភាកាតូចដ្ោះ។ ដរជើសដរ ើសអនកចូលរមួ 2-3 
្ក់ដអាយអងគុយដៅដៅអីរកុមពិភាកាតូចដ្ោះ ឯអនកចូលរមួដផេងដទៀតទាាំងអស់រតូវអងគុយ
ដៅដៅអីវដលដគានដរៀបជារងវង់ព័ទធពីដរៅរកុមតូចដ្ោះ។ 
ដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចវដលមានលកខណៈដបើកចាំហរ ដគទុកដៅអីមួយឲ្យដៅទាំដនរ ដហើយ
ដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចវដលមានលកខណៈបិទ ដគឲ្យអនកចូលរមួអងគុយរគប់ដៅអីទាាំងអស់
វដលមាន។  

អនកសរមបសរមួលបង្ហា ញរបធានបទមួយរចួ អនកចូលរមួទាាំងឡាយក៏ចាប់ដផតើមពិភាកា
អាំពីរបធានបទដ្ោះ។ អនកស្ត ប់ទាាំងឡាយវដលដគដរៀបដអាយអងគុយជារងវង់ព័ទធពីដរៅរកុម
ពិភាកាតូចដ្ោះរង់ចាាំស្ត ប់ោរពិភាកាដ្ោះ។ ដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចវដលមានលកខណៈ
ដបើកចាំហរសមាជិកកនុងរកុមអនកស្ត ប់ណាមាន ក់ក៏ដដាយ សុទធវតមានសិទធិចូលដៅអងគុយដៅ
ដៅអីវដលទាំដនរដ្ោះានរគប់ដពលទាាំងអស់ ដដើមបីចូលរមួជវជកជាមួយរកុមពិភាកាតូច
ដ្ោះ។ ដៅដពលដ្ោះសមាជិកណាមាន ក់វដលកាំពុងឋិតដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចរតូវវតសម័រគ
ចិតតដចញពីរកុមពិភាកាតូចដ្ោះ ដដើមបីទុកឲ្យមានដៅអីមួយដៅទាំដនរវញិ។ 

ោរពិភាកាដចោះវតបនតដធវើដៅមុខ ដដាយមានអនកចូលរមួបនតដចញចូលៗ ជាញឹកញាប់
ដៅកនុងរកុមពិភាកាតូចដ្ោះ។ ដបើសមាជិកកនុងរកុមអនកស្ត ប់មានគ្នន ដរចើនប ុណាា ដ្ោះក៏អាច
មានសមាជិកដរចើនគ្នន ពីកនុងរកុមអនកស្ត ប់ដ្ោះចូលដៅពិភាកាកនុងរកុមតូចដ្ោះតាមហនឹងវដរ។ 
ោលណាអស់ដពលដហើយ រតូវបិទរកុមពិភាកាតូចដ្ោះ ដហើយអនកសរមបសរមួលក៏សដងខប
ដឡើងវញិពីអវីវដលដគដទើបវតានានពិភាកាគ្នន រចួ។ 
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មណឌ លសុខភាព 
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សសចក្ីផ្ណនំាទូសៅបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មណឌ លសុខភាព៖ 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅកនុងបនទប់សរាលកូននិងរតូវសរសសរ និងចុុះេតែសលខា 
ផ្លទ ល់សដាយបុគោលិកបសងកើតកូននីមួយៗ។ 

o បំសពញបញ្ជ ីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរសរបុទិននន័យរបចំាផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់
សរបុនិងបញ្ចូ លទិននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចំាផ្ខ(បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ)។ 

o សរសសរក្ខលបរសិចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្្តលននសសៀវសៅបញ្ជ ីកត់រារតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី។ 

o ចាប់សផ្ើមបនាទ ត់ថមីោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីាន ក់ៗ។មិនរតូវទុកបនាទ ត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខបនាទ ប់។ 

រតូវបំលពញព័ត៌មានលមអិតលៅបន្ទទ ត់ (ជួរលផតក) ដូចជាការដណ្នំ្ទខាងលរកាមនូវរគប់ករណី្ទំងអ្ស់្៖ 
 

ខទង់ទី១ លលខលរៀង៖ 
ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ដដលស្រស្តីមកស្រមាលកូនកនុងដខនីមួយៗជាលរៀងរាល់ដខ។ 
លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ និងលលខបនតបន្ទទ ប់រហូតដល់ដាច់ដខ (បិទបញ្ជ ី 
លៅថ្ថ្ៃចុងលរកាយថ្នដខនីមួយៗ)។ លៅលពលចាប់លផតើមដខថ្មី លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់ 

លផតើមពីលលខ ១ល ើងវញិ។  
ខទង់ទី២ លលខលស្ៀវលៅសុ្ខភាពមាតា៖ 

ជាលលខលស្ៀវលៅសុ្ខភាពមាតា ដដលបានផតល់ជូនស្រស្តលីៅអំ្ ុងលពលមកតាម 

ដានថ្ផទល ោះ និងទរក។ ឧទហរណ៍្៖ ដូចជាលលខលស្ៀវលៅ ០០០១។ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ ោះ៖ 
ស្រលស្រល ម្ ោះលពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់្ស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូន។ 

ខទង់ទី៤ អាយុ៖ 
ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស់្ស្រស្តីមកស្រមាលកូនដូចជា ២៥ 
(មិនបាច់ស្រលស្រអ្កសរឆ្ន ំ)។ 

ខទង់ទី៥ អាស័្យដាា ន/លលខទូរស័្ពទ៖ 
ស្រលស្រទីតំាងលំលៅដាា នរបស់្ស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូន។ រតូវស្រលស្រ ភូមិ ឃំុ 
ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និងលលខទូរស័្ពទ(របសិ្នលបើមាន)។ 

ខទង់ទី៦ បញ្ជូ នមកពី៖ 
ស្រលស្រល ម្ ោះទីកដនលង ឬមូលដាា នសុ្ខាភិបាលដដលបញ្ជូ នស្រស្តីមក 

ស្រលស្រលលខ ០របសិ្នលបើមិនមានការបញ្ជូ ន 
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ខទង់ទី៧ ថ្ថ្ៃដខឆ្ន ំ/លមា៉ោងចូលស្រមាកលពទយ៖ 
ស្រលស្រលលខថ្ថ្ៃដខ ឆ្ន ំនិងលមា៉ោងដដលស្រស្តីចូលមកមណ្ឌ លសុ្ខភាព។  
ឧទហរណ៍្៖ ស្រស្តីចូលថ្ថ្ៃទី១៧ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១២ 
លមា៉ោង១៥និង៣០ន្ទទីរតូវស្រលស្រលលខ 17/1/12លមា៉ោង 15.30។  

ខទង់ទី៨ របវតតិស្រមាលកូន - ចំនួនថ្ផទល ោះ/ ស្រមាលកូន/ រលូត/ រលូំតពីមុនមក៖ 
ស្រលស្រចំនួនថ្ផទល ោះ និងចំនួនស្រមាលកូន រលូត រលូំត លលើកមុនលដាយរមួបញ្ចូ ល
ការមានថ្ផទល ោះលលើកលនោះ ដូចជា G1P0A0។
G1=ថ្ផទល ោះលលើកទី១P0=មិនដដលមានរបវតតិស្រមាលកូនលលើកមុន 
A0=មិនដដលមានរបវតតិរលូតកូនលលើកមុន។ 

ខទង់ទី៩ អាយុថ្ផទល ោះគិតជាស្បាត ហ៍៖ 
រតូវស្រលស្រអាយុថ្ផទល ោះរបស់្ស្រស្តីគិតជាស្បាត ហ៍លដាយរាប់ចាប់ពីថ្ថ្ៃទីមួយថ្នការ
បាត់រដូវ ចុងលរកាយ  (មិនបាច់ស្រលស្រអ្កសរ ស្បាត ហ៍) ។ ឧទហរណ៍្៖ ៤០ 

ខទង់ទី១០ បញ្ជូ នលៅស្រមាលកូនលៅកដនលងលផសង៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើបញ្ជូ នស្រស្តីលៅស្រមាលកូនលៅកដនលងលផសង 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើមិនមានការបញ្ជូ ន 

ខទង់ទី១១ កាលបរលិចេទ/លមា៉ោងស្រមាលកូន៖ 
ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្ន សំ្រមាប់កាលបរលិចេទ លហើយលមា៉ោង និងន្ទទីស្រមាប់ការស្រមាល។  

ខទង់ទី១២ ស្រមាលកូនលៅផទោះ៖ 
សូ្មស្រលស្រលលខកូដដូចខាងលរកាម៖  
TBA: របសិ្នលបើស្រមាលលដាយឆមបបុរាណ្ 
MW: របសិ្នលបើស្រមាលលដាយបុគគលិកសុ្ខាភិបាល (ប៉ោុដនតស្រមាលលៅផទោះ)។  

ខទង់ទី១៣ របលភទថ្នការស្រមាល-ស្រមាលធមមតា៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីស្រមាលកូនធមមតា។ 

ខទង់ទី១៤ របលភទថ្នការស្រមាល-ស្រមាលលដាយមានអ្នតរាគមន៍៖ 
សូ្មស្រលស្រអ្កសរកាត់ពីអ្នតរាគមន៍ណាមួយដដលអ្នកបានលរបើលៅលពលស្រមាល៖ 
V = បូម 

O= លផសងៗ 

ខទង់ទី១៥ ចាក់ Oxytocin  ដល់ស្រស្តី (កនងដំណាក់កាលទី៣ថ្នការស្រមាល)៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីរតូវបានចាក់ Oxytocin លៅកនុងដំណាក់កាលទី៣ 
ថ្នការស្រមាល។ 
ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើមិនបានចាក់ 
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ខទង់ទី១៦ ផលវបិាកការស្រមាលកូន - មាត យ៖ 

 ស្រលស្រផលវបិាករបស់្មាត យលពលស្រមាលកូន។ ឧទហរណ៍្៖ មានធាល ក់្ម, 
រកឡាលភលើង ឬរបកាច់, ការជួយស្រមាលលដាយលរបើតលងាៀប ឬបូម ដដលនំ្ទលអាយ
មានការដាច់រដហកកំរតិទីបី ដូចជាការកាល យលរាគ ជំងឺស្វវ យ HIV/AIDS លស្លកស្វល ងំ 
និងជំងឺដថ្ទលទៀតរបសិ្នលបើមាន។  
របសិ្នលបើរម នករណី្ផលវបិាកលទ សូ្មស្រលស្រ រម នឬ ០ 

ខទង់ទី១៧ ផលវបិាកការស្រមាលកូន-ទរក៖ 
ស្រលស្រផលវបិាករបស់្កូនលពលស្រមាល។ ឧទហរណ៍្៖ លកើតមកស្នលប់ 
លស្លកស្វល ងំ របកាច់ លកើតមិនរគប់ដខ  លកើតទរមង់គូថ្, កូនលកើតលរកាមទមៃន់, 
ខាន់លលឿង។  
របសិ្នលបើរម នករណី្ផលវបិាកលទ សូ្មស្រលស្រ រម នឬ ០ 

ខទង់ទី១៨ ទរកលរកាយស្រមាល- លកើតរស់្៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកលកើតរស់្។  

ខទង់ទី១៩ ទរកលរកាយស្រមាល-លកើតស្វល ប់/ស្វល ប់លកើតថ្មីៗ/ស្វល ប់លកើតយូរ៖ 
ស្រលស្រលលខកូដដូចតលៅ៖  
១= ទរកលទើបនឹងលកើតស្វល ប់តិចជាង២៤លមា៉ោង។ 

២= ទរកលទើបនឹងលកើតស្វល ប់លលើស្ពី២៤លមា៉ោង។ 

៣= ស្វល ប់លកើតថ្មីៗ Fresh Stillbirth (មិនមានស្ញ្ញា ទន់ឬរលួយដស្បកលទ)។
ទរកស្វល ប់លពលឈឺល ោះស្រមាល ឬលពលស្រមាលកូន។ 

៤= ស្វល ប់លកើតយូរMacerated stillbirth (មានស្ញ្ញា ទន់ឬរលួយដស្បក)។ 
ទរកស្វល ប់មុនលពលឈឺល ោះស្រមាលកូន 
ទរកមិនមានចង្កវ ក់លបោះដូងមុនលពលឈឺល ោះស្រមាល។ 

ខទង់ទី២០ ទរកលរកាយស្រមាល -  លភទ៖ 
សូ្មស្រលស្រ Mសំ្រាប់លភទរបុស្ឬ  Fសំ្រាប់លភទស្សី្។ 

ខទង់ទី២១ ទមៃន់ទរក <2500g៖ 
ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស់្ទរកដដលមានទមៃន់តិចជាង ២៥០០g។  
ឧទហរណ៍្៖ ២០០០g 

ខទង់ទី២២ ទមៃន់ទរក ≥ 2500g៖ 
ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស់្ទរកដដលមានទមៃន់លស្មើ ឬលលើស្ពី ២៥០០g។  
ឧទហរណ៍្៖ ៣០០០g 

ខទង់ទី២៣ ទរកដកដលងហើមកនុង១ន្ទទីដំបូង៖ 
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គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកដកដលងហើមកនុង១ន្ទទីដំបូង 

ស្រលស្រលលខ ០របសិ្នលបើទរកមិនបានដកដលងហើម១ន្ទទីដំបូង 
ខទង់ទី២៤ ការប៉ោោះផ្ទទ ល់និងមាត យ៖ 

គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកប៉ោោះផ្ទទ ល់ជាមួយមាត យលៅកនុងបនទប់ស្រមាល។  
ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើទរកមិនបានប៉ោោះផ្ទទ ល់ជាមួយមាត យលទ។  

ខទង់ទី២៥ បំលៅលដាោះកូនកនុង១លមា៉ោងដំបូង៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកបានបំលៅលដាោះកនុង១លមា៉ោងដំបូង 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើទរកមិនបានបំលៅលដាោះកនុង១លមា៉ោងដំបូង 
ខទង់ទី២៦ លទធផលHIV-លលខកូដសំ្ណាក្ម៖ 

ស្រលស្រលលខកូដសំ្ណាក្មរបស់្អ្នកជំងឺ 
ខទង់ទី២៧ លទធផលHIV - ស្វថ នភាពលមលរាគលអ្ដស៏្ HIV៖ 

លបើស្រស្តីលន្ទោះធាល ប់លធវើលតស្ត HIV រតូវសួ្រពីលទធផល លតស្តលន្ទោះ 
លបើលទធផលលតស្តវជិជមានរតូវគូស្ស្ញ្ញា  (+) លបើលទធផលអ្វជិជមានរតូវគូស្ស្ញ្ញា  (-) 
ឬស្រលស្រមិនដឹង របសិ្នលបើមិនដឹងអំ្ពីលទធផល ឬស្រលស្រ (មិនធាល ប់) 
លបើមិនដដលលធវើលតស្ត្ មរកលមលរាគលអ្ដស៏្ 

ខទង់ទី២៨ លទធផលHIV - 
លទធផលស្វថ នភាពលមលរាគលអ្ដស៏្ដដលបានលធវើអំ្ ុងលពលស្រមាលកូន៖ 
ស្រលស្រលទធផល៖ 

 លបើលទធផលលតស្ត HIVអ្វជិជមានរតូវគូស្ស្ញ្ញា  (-) 
 លបើលទធផលលតស្ត HIVវជិជមានរតូវគូស្ស្ញ្ញា  (+) 

 លបើលទធផលលតស្ត HIVមិនអាចកំណ្ត់បានរតូវស្រលស្រថា (កំណ្ត់មិនបាន) 
របសិ្នលបើដឹងពីស្វថ នភាពលមលរាគលអ្ដស៏្កនុងខទង់ទី២៧លហើយ 
រតូវរលំងខទង់ទី២៨លចាល 

ខទង់ទី២៩ មាត យ-របវតតិធាល ប់បានទទួលART ឬថាន ំបីមុខរមួបញ្ចូ លរន ស្រមាប់បង្កា រពីមុន៖ 
ស្រលស្ររបវតតិធាល ប់បានទទួល ARTឬថាន ំបីមុខរមួបញ្ចូ លរន ស្រមាប់បង្កា រពីលពលមុន 

១= ទទួល ART 

២= ទទួល ARV បង្កា របីមុខរមួបញ្ចូ លរន  
០= មិនបានទទួល 

ខទង់ទី៣០ មាត យ-ទទួលថាន ំARV សំ្រាប់លពលស្រមាល៖ 
ស្រលស្រលលខកូដ៖  
១= ទទួល ARV  
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០= មិនបានទទួល 
ខទង់ទី៣១ ទទួលARV-ARV សំ្រាប់ទរក៖ 

ស្រលស្រលលខកូដ៖  
១= ទទួល ARV  

០= មិនបានទទួល 
ខទង់ទី៣២ កាលបរលិចេទ/លមា៉ោងលចញ៖ 

ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ និងលមា៉ោងលចញ (ឧទហរណ៍្៖ ៣០/០២/២០១២លមា៉ោង ១៦:៣៥)។ 
ខទង់ទី៣៣ បញ្ជូ នមាត យនិងទរកលៅកដនលងលផសង៖ 

គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើបញ្ជូ នមាត យលៅកដនលងលផសង។ 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើមិនមានការបញ្ជូ នលៅកដនលងលផសង។ 
ខទង់ទី៣៤ មរណ្ៈភាពមាតា៖ 

គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើមាត យស្វល ប់កនុងមណ្ឌ លសុ្ខភាព។  
ខទង់ទី៣៥ របលភទថ្នការបង់ថ្ថ្លលស្វា៖ 
  សូ្មស្រលស្រ HEF: របសិ្នលបើបង់លដាយគំលរាងមូលនិធិស្មធម៌។  

ឧទហរណ៍្៖ HEF 
 សូ្មស្រលស្រ CBHI: របសិ្នលបើបង់លដាយគំលរាងធាន្ទរា៉ោ ប់រងស្ហគមន៍។ 
ឧទហរណ៍្៖ CBHI 

 សូ្មស្រលស្រ V: របសិ្នលបើរត់មានប័ណ្ណសុ្ខភាព។ ឧទហរណ៍្៖ V(Voucher)  

 សូ្មស្រលស្រ P: របសិ្នលបើរត់បង់លុយលដាយខលួនឯង។ ឧទហរណ៍្៖ P 

 សូ្មស្រលស្រ E: របសិ្នលបើរត់ជាករណី្លលើកដលង។ឧទហរណ៍្៖ E 

របសិ្នលបើការបង់ថ្ថ្លលស្វាលដាយHEFឬ CBHI ឬV សូ្មស្រលស្រលលខកូដដដលស្ស្ង់
លចញពីប័ណ្ណលន្ទោះ កនុងខទង់ស្មាគ ល់។ 

ខទង់ទី៣៦ ស្មាគ ល់៖ 
រតូវស្រលស្រចំនុចស្មាគ ល់លផសងៗដដលទក់ទងនិងការស្រមាលកូន និងហតថលលខា
របស់្អ្នកបលងាើតកូន។ 
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សសចក្ីផ្ណនំាទូសៅបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសរាលកូនសរាប់មនទីរសពទយ ៖ 
o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅកនុងបនទប់សរាលកូន រតូវសរសសរ និងចុុះេតែសលខាផ្លទ ល់

សដាយបុគោលិកបសងកើតកូននីមួយៗ 
o បំសពញបញ្ជ ីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរបូកសរបុទិននន័យរបចំាផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់

សរបុ និងបញ្ចូ លទិននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចំាផ្ខ (បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ) 

o សរសសរក្ខលបរសិចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្្តលននសសៀវសៅបញ្ជ ីកត់រា រតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី 

o ចាប់សផ្ើមបនាទ ត់ថមីោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីាន ក់ៗ។ មិនរតូវទុកបនាទ ត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខ។ 

 
រតូវបំលពញព័ត៌មានលមអិតលៅបន្ទទ ត់ (ជួរលផតក) ដូចជាការដណ្នំ្ទខាងលរកាមនូវរគប់ករណី្ទំងអ្ស់្៖ 

ខទង់ទី១ លលខលរៀង៖ 
ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ដដលស្រស្តីមកស្រមាលកូនកនុងដខនីមួយៗជាលរៀងរាល់ដខ។ 
លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ និងលលខបនតបន្ទទ ប់រហូតដល់ដាច់ដខ (បិទបញ្ជ ី 
លៅថ្ថ្ៃចុងលរកាយថ្នដខនិមួយៗ)។ 
លៅលពលចាប់លផតើមដខថ្មីលលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ល ើងវញិ។ 

ខទង់ទី២ លលខលស្ៀវលៅសុ្ខភាពមាតា/លលខកូដមនទីរលពទយ៖ 
ជាលលខលស្ៀវលៅសុ្ខភាពមាតា ដដលបានផតល់ជូនស្រស្តី លៅអំ្ ុងលពលមកតាមដាន
ថ្ផទល ោះ និងទរក និងលលខកូដស្មាគ ល់អ្នកជំងឺស្រមាកលពទយ ដូចជា ០០០១ជាលដើម។ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ ោះ៖ 
ស្រលស្រល ម្ ោះលពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់្ស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូន។ 

ខទង់ទី៤ អាយុ៖ 
ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស់្ស្រស្តីមកស្រមាលកូនដូចជា ២៥។ 
(មិនបាច់ស្រលស្រអ្កសរឆ្ន ំ) 

ខទង់ទី៥ អាស័្យដាា ន/លលខទូរស័្ពទ៖ 
ស្រលស្រទីតំាងលំលៅដាា នរបស់្ស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូន។ រតូវស្រលស្រ ភូមិ ឃំុ 
ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និងលលខទូរស័្ពទ(របសិ្នលបើមាន)។ 

ខទង់ទី៦ ល ម្ ោះបុគគលិកបលងាើតកូន៖ 
ស្រលស្រល ម្ ោះលពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន)របស់្បុគគលិកសុ្ខាភិបាលដដលបាន
បលងាើតកូន និងចុោះហតថលលខាលៅកូលឡាន ស្មាគ ល់។   
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ខទង់ទី៧ របវតតិ - ចំនួនថ្ផទល ោះ/ស្រមាលកូន/រលូត/រលូំត៖ 
ស្រលស្រចំនួនថ្ផទល ោះ និងចំនួនស្រមាលកូន រលូត រលូំត លលើកមុន លដាយរមួបញ្ចូ ល
ការមានថ្ផទល ោះលលើកលនោះ ដូចជា G1P0A0 ។ G1=ថ្ផទល ោះលលើកទី១P0=មិនដដលមាន
របវតតិស្រមាលកូនលលើកមុនA0=មិនដដលមានរបវតតិរលូតកូនលលើកមុន។ 

ខទង់ទី៨ របវតតិ - អាយុថ្ផទល ោះ៖ 
រតូវស្រលស្រអាយុថ្ផទល ោះរបស់្ស្រស្តីគិតជាស្បាត ហ៍លដាយរាប់ចាប់ពីថ្ថ្ៃទីមួយថ្នការបាត់
រដូវចុងលរកាយ។ ឧទហរណ៍្៖ ស្រស្តីមានអាយុថ្ផទល ោះ៤០ស្បាត ហ៍ រតូវស្រលស្រដតលលខ 
៤០ ប៉ោុលណាណ ោះ។  

ខទង់ទី៩ កាលបរលិចេទ/លមា៉ោងស្រមាល៖ 
ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្ន សំ្រមាប់កាលបរលិចេទ និងស្រលស្រ លមា៉ោង និងន្ទទីស្រមាប់លពលលវលា
ថ្នការស្រមាលកូន។ ឩទហរណ៍្៖ ស្រស្តីស្រមាលកូនថ្ថ្ៃទី១៥ ដខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 
លមា៉ោង១៣និង៥០ន្ទទី រតូវស្រលស្រ 15/3/2012, 13:50។  

ខទង់ទី១០ ទរមង់កូន (លពលស្រមាល) ៖ 
ស្រលស្រទរមង់របស់្កូនលៅលពលស្រមាល។ ឧទហរណ៍្៖ ទរមង់បង្កហ ញគូថ្, ទរមង់
បង្កហ ញកាល ទរមង់បង្កហ ញមុខ ជាលដើម។ 

ខទង់ទី១១ របលភទថ្នការស្រមាល-ស្រមាលធមមតា៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីស្រមាលកូនធមមតា។ 

ខទង់ទី១២ របលភទថ្នការស្រមាល-អ្នតរាគមន៍(បូម/លរបើតលងាៀប/វោះកាត់/លផសងៗ)៖ 
សូ្មស្រលស្រអ្កសរកាត់ពីអ្នតរាគមន៍ណាមួយដដលអ្នកបានលរបើលៅលពលស្រមាល៖ 
V = បូម 
F= លរបើតលងាៀប  
C = ការវោះកាត់  
O= លផសងៗ (ស្រលស្រអ្នតរាគមន៍ដដលបានលធវើ លរៅពីអ្នតរាគមន៍ខាងលលើ) 

ខទង់ទី១៣ ចាក់ oxytocin ដល់ស្រស្តី (កនុងដំណាក់កាលទី ៣ថ្នការស្រមាល)៖ 
 គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីបានចាក់ Oxytocin លៅកនុងដំណាក់កាលទី៣ 
ថ្នការស្រមាល។ 
ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើមិនបានចាក់ 

ខទង់ទី១៤ ផលវបិាកលពលឈឺល ោះ/ស្រមាល-មាត យ៖ 
ស្រលស្រផលវបិាករបស់្មាត យលពលស្រមាលកូន។ ឧទហរណ៍្៖ មានធាល ក់្ម, 
រកឡាលភលើង ឬរបកាច់, ការជួយស្រមាលលដាយលរបើតលងាៀប ឬបូម ដដលនំ្ទលអាយ
មានការ ដាច់រដហកកំរតិទីបី ដូចជាការកាល យលរាគ ជំងឺស្វវ យ HIV/AIDS លស្លកស្វល ងំ 
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និងជំងឺដថ្ទ លទៀតរបសិ្នលបើមាន។  
របសិ្នលបើរម នករណី្ផលវបិាកលទ សូ្មស្រលស្រ រម នឬ ០ 

ខទង់ទី១៥ ផលវបិាកលពលឈឺល ោះ/ស្រមាល-ទរក៖ 
ស្រលស្រផលវបិាករបស់្កូនលពលស្រមាល។ ឧទហរណ៍្៖ លកើតមកស្នលប់ លស្លកស្វល ងំ 
របកាច់ លកើតមិនរគប់ដខ  លកើតទរមង់គូថ្, កូនលកើតលរកាមទមៃន់, ខាន់លលឿង។  
របសិ្នលបើរម នករណី្ផលវបិាកលទ សូ្មស្រលស្រ រម នឬ ០ 

ខទង់ទី១៦ ផលវបិាកលពលឈឺល ោះ/ស្រមាល-បញ្ជូ នមាត យកនុងរយៈលពល២លមា៉ោង៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើបញ្ជូ នមាត យកនុងរយៈលពល២លមា៉ោង។ 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើមិនមានការបញ្ជូ ន 

ខទង់ទី១៧ ផលវបិាកលពលឈឺល ោះ/ស្រមាល-មាត យស្វល ប់កនុងរយៈលពល២លមា៉ោង៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើមាត យស្វល ប់កនុងរយៈលពល២លមា៉ោង។ 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើមាត យមិនស្វល ប់ 

ខទង់ទី១៨ ទរក - លកើតរស់្៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកលកើតរស់្។ 

ខទង់ទី១៩ ទរក - ស្វល ប់លកើតថ្មីៗ/ស្វល ប់លកើតយូរ៖ 
ស្រលស្រលលខកូដដូចតលៅ៖  
៣= ស្វល ប់លកើតថ្មីៗ Fresh Stillbirth (មិនមានស្ញ្ញា ទន់ឬរលួយដស្បកលទ)។ 
ទរកស្វល ប់លពលឈឺល ោះស្រមាលឬលពលស្រមាលកូន។ 

៤= ស្វល ប់លកើតយូរ Macerated stillbirth (មានស្ញ្ញា ទន់ឬរលួយដស្បក)។ 
ទរកស្វល ប់មុនលពលឈឺល ោះស្រមាលកូន 
ទរកមិនមានចង្កវ ក់លបោះដូងមុនលពលឈឺល ោះស្រមាល។ 

ខទង់ទី២០ ទរក - ទរកលកើតស្វល ប់កនុងកំ ុងលពល២លមា៉ោង៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកស្វល ប់កនុងកំ ុងលពល២លមា៉ោងបន្ទទ ប់ពីស្រមាល។ 

ខទង់ទី២១ ទរក - លភទ៖ 
សូ្មស្រលស្រ Mសំ្រាប់លភទរបសុ្ ឬFសំ្រាប់លភទស្សី្។ 

ខទង់ទី២២ ទរក - ទមៃន់ទរក <2500g៖ 
ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស់្ទរកដដលមានទមៃន់តិចជាង ២៥០០g។  
ឧទហរណ៍្៖ ២០០០g 

ខទង់ទី២៣ ទរក - ទមៃន់ទរក ≥ 2500g៖ 
ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស់្ទរកដដលមានទមៃន់លស្មើ ឬលលើស្ពី ២៥០០g។  
ឧទហរណ៍្៖ ៣០០០g 
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ខទង់ទី២៤ ទរក - ទរកដកដលងហើម១ន្ទទីដំបូង៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកដកដលងហើម១ន្ទទីដំបូង។ 

ស្រលស្រលលខ ០របសិ្នលបើទរកមិនបានដកដលងហើម១ន្ទទីដំបូង 

ខទង់ទី២៥ ទរក - ថាន ំបង្កា រដភនក៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកបានទទួលថាន បំង្កា រដភនក។ 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើទរកមិនបានទទួលថាន បំង្កា រដភនក 
ខទង់ទី២៦ ទរក - វតីាមីន K៖ 

គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកបានទទួលវតីាមីនK។ 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើទរកមិនបានទទួលវតីាមីនK 
ខទង់ទី២៧ ការប៉ោោះផ្ទទ ល់ជាមួយនិងមាត យ៖ 

គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកប៉ោោះផ្ទទ ល់ជាមួយមាត យ។ 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើទរកមិនបានប៉ោោះផ្ទទ ល់ជាមួយមាត យ 
ខទង់ទី២៨ បំលៅលដាោះកូនកនុង១លមា៉ោងដំបូង៖ 

គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកបានបំលៅលដាោះកនុង១លមា៉ោងដំបូង។ 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើទរកមិនបានបំលៅលដាោះកនុង១លមា៉ោងដំបូង 

ខទង់ទី២៩ ស្មាគ ល់៖ 
រតូវស្រស្រចំនុចស្មាគ ល់លផសងៗដដលទក់ទងនិងការស្រមាលកូន និងហតថលលខា
របស់្អ្នកបលងាើតកូន។ 
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 ផ្លបងថាមពល 
 
របធានបទ៖  ដាំឡូងដៅត  
ដគ្នលបាំណង៖ បដងកើនភាពសនិទធស្ន ល និងដសចកដីោល ហានរបស់សិោខ ោមអាចជាោរ

សួរសាំណួររ ាំលឹកដមដរៀន។ 
 

សមាា រៈ៖  រកដាសដអ៤វដលមានសាំណួរដហើយជាដស្សច 
 

រយៈដពល៖  ១៥្ទី 
 

រដបៀបដលង៖ 
o អនកសរមបសរមួលរាប់ដ ម្ ោះវលបង និងរដបៀបដលង 
o ដអាយអនកចូលរមួអងគុយជារងវង់មូល រចួដរចៀង និងទោះនដរមួគ្នន  
o ដាោះបដណដើ រដុាំដាំឡូងបនដគ្នន ដអាយរហ័សដររោះវាដៅដ  
o ដពលវដលឮសូរសញ្ញា អនកសរមបសរមួលដអាយឈប់  
o អនកវដលមានដាំឡូងដៅនដរតូវបក២ស្សទាប់អាន និងដធវើតាម 
o ប ា្ ប់មកហុចដាំឡូងដៅដ បនដដទៀត ដធវើដូចដនោះទាល់វតអស់សាំណួរពីដាំឡូងដៅដ ។ 
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាល 
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សសចក្ីផ្ណនំាទូសៅបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាលសរាប់មនទីរសពទយ ៖ 
o បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាលសរាប់មណឌ លសុខភាព (ឬមនទីរសពទយផ្ដល

ានសសវាពិនិតយសរក្ខយសរាល) សរបើសរាប់កត់រាទិននន័យរបស់ា្យ និងទរក
ោល់សពលមកទទួលសសវាពិនិតយនផទស ុះសរក្ខយសរាល សទុះជាស្រស្ីមិនបានសរាល
កូនសៅមូលដាា នសុខាភិបាលសនុះក៏សដាយ 

o បំសពញបញ្ជ ីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរបូកសរបុទិននន័យរបចំាផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់
សរបុ និងបញ្ចូ លទិននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចំាផ្ខ (បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ) 

o សរសសរក្ខលបរសិចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្្តលននសសៀវសៅបញ្ជ ីកត់រា រតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី 

o ចាប់សផ្ើមបនាទ ត់ថមីោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីាន ក់ៗ។ មិនរតូវទុកបនាទ ត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខ។ 

 
រតូវបំសពញព័ត៌ានលមអិតសៅបនាទ ត់(ជួរសផ្ក) ដូចជាក្ខរផ្ណនំាខាងសរក្ខម នូវរគប់ករណីទំងអស់៖ 
ខទង់ទី១ លលខលរៀង៖ 
 ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ដដលស្រស្តីមកពិនិតយលរកាយស្រមាលកនុងដខនីមួយៗ ជាលរៀងរាល់ដខ។ 

លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ និងបនតលៅលលខបនតបន្ទទ ប់លទៀតរហូតដំណាច់ដខ។ 
លៅលពលចាប់លផតើមដខថ្មីលលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ល ើងវញិ។ 

ខទង់ទី២ លលខលស្ៀវលៅសុ្ខភាពមាតា៖ 
 ជាលលខលស្ៀវលៅសុ្ខភាពមាតា ដដលបានផតល់ជូនស្រស្តីមានថ្ផទល ោះលដើមបីតាមដានថ្ផទល ោះ។  

ឧទហរណ៍្៖ ដូចជាលលខលស្ៀវលៅ ០០០១។  
ខទង់ទី៣ ល ម្ ោះ៖ 
 ស្រលស្រល ម្ ោះលពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់្ស្រស្តីដដលមកពិនិតយលរកាយស្រមាល។  
ខទង់ទី៤ អាយុ៖ 
 ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស់្ស្រស្តមីកពិនិតយលរកាយស្រមាលដូចជា ២៥

(មិនបាច់ស្រលស្រអ្កសរឆ្ន ំលទ)។ 

ខទង់ទី៥ អាស័្យដាា ន/លលខទូរស័្ពទ៖   

 ស្រលស្រទីតំាងលំលៅដាា នរបស់្ស្រស្តីដដលមកពិនិតយលរកាយស្រមាលរតូវស្រលស្រ ភូមិ ឃំុ 
ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និងលលខទូរស័្ពទ(របសិ្នលបើមាន)។  

ខទង់ទី៦ បញ្ជូ នមកពី៖ 
 ស្រលស្រល ម្ ោះទីកដនលង ឆមបបុរាណ្(TBA)ឬលស្វាឯកជន ដដលបញ្ជូ នស្រស្តីមក។  
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សូ្មស្រលស្រលលខ ០របសិ្នលបើមិនមានការបញ្ជូ ន។  
ខទង់ទី៧ ថ្ថ្ៃដខឆ្ន ំស្រមាលកូន៖ 
 ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្ន ំ ជាក់ដស្តងដដលស្រស្តីបានស្រមាលកូន ។ ឧទហរណ៍្៖17/03/12។ 

ខទង់ទី៨ ទីកដនលងស្រមាលកូន៖ 
 ស្រលស្រទីកដនលងជាក់ដស្តងដដលស្រស្តីបានស្រមាលកូន។ ឧទហរណ៍្៖ ស្រស្តីស្រមាលកូនលៅ

ផទោះមណ្ឌ លសុ្ខភាព មនទីរលពទយលស្វាឯកជន និងគលីនិកអ្ងគការជាលដើម។ 
ខទង់ទី៩ ស្រមាលកូនលដាយ៖ 
 សូ្មស្រលស្ររបលភទអ្នកដដលបានជួយស្រមាលកូន។ ឧទហរណ៍្៖ លវជជ. ឬឆមប  
ខទង់ទី១០ ទរក - លភទ ៖ 
 សូ្មស្រលស្រ Mសំ្រាប់លភទរបុស្ ឬ Fសំ្រាប់លភទស្សី្ 

លបើកូនលភាល ោះ សូ្មស្រលស្រពីរជួរ (លផតក) ដតមិនរតូវដាក់លលខលរៀងស្រមាប់កូនលទ។  
ខទង់ទី១១ <២៥០០ រកាម៖ 
 ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស់្ទរកដដលមានទមៃន់តិចជាង ២៥០០ រកាម (g)។  

ឧទហរណ៍្៖ ២០០០g 
ខទង់ទី១២ ≥២៥០០រកាម៖ 
 ស្រលស្រទមៃន់ជាក់ដស្តងរបស់្ទរកដដលមានទមៃន់លស្មើ ឬលលើស្ពី ២៥០០ រកាម (g)។  

ឧទហរណ៍្៖ ៣០០០g 

ខទង់ទី១៣ បញ្ញហ កនុងអំ្ ុងលពលស្រមាល- មាត យ៖ 
 ស្រលស្របញ្ញហ របស់្ស្រស្តីកនុងលពលស្រមាលកូន។ បញ្ញហ ទំងលនោះរតូវស្រលស្រកំណ្ត់សំ្រល់

លៅទំព័រស្រមាលរបស់្លស្ៀវលៅសុ្ខភាពមាតា។ 
ឧទហរណ៍្៖ ស្រស្តីស្រមាលធមមតា ស្រមាលលដាយវោះកាត់ធាល ក់្ម រកឡាលភលើង។ 
របសិ្នលបើការស្រមាលរម នបញ្ញហ អ្វីលន្ទោះលទ សូ្មស្រលស្រN(ស្រមាលធមមតា)។  

ខទង់ទី១៤ បញ្ញហ កនុងអំ្ ុងលពលស្រមាល- ទរកលទើបលកើត៖ 
 ស្រលស្របញ្ញហ របសិ្នលបើទរកលទើបលកើតមានបញ្ញហ សុ្ខភាព ឬស្ញ្ញា លររោះថាន ក់ដូចជា៖  

ទរកមានទមៃន់ទបដស្បកល ើងពណ៌្ស្វវ យ(Cyanosis) ឬរបកាច់ជាលដើម។  
 របសិ្នលបើទរកលទើបលកើតរម នបញ្ញហ អ្វីលទ សូ្មស្រលស្រ N (ទរកលកើតមកធមមតា)។ 

 របសិ្នលបើជាការពិនិតយលរកាយស្រមាលលលើកទី១ (PNC1) រតូវបំលពញកូលឡាន១៥ ដល់២៣ 
លហើយរលំង២៤ ដល់៣៤លអាយលៅទំលនរ។  

 របសិ្នលបើជាការពិនិតយលរកាយស្រមាលបនតបន្ទទ ប់ (2ndPNC, 3rd 4th 5thand….)។ 

រតូវរលំងកូលឡាន ១៥ដល់២៣ លហើយរតូវបំលពញកូលឡាន ២៤ ដល់៤០។ 
ខទង់ទី១៥ កាលបរលិចេទចូល (ចំនួនថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូន)៖ 
 ស្រលស្រកាលបរលិចេទជាក់ដស្តងដដលស្រស្តីទទួលការដថ្ទំលរកាយស្រមាលលលើកទី១ (PNC1) 

និងចំនួនថ្ថ្ៃជាក់ដស្តងបន្ទទ ប់ពីថ្ថ្ៃស្រមាលកូន។  
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ឧទហរណ៍្៖ 2/11/12 (1d) មានន័យថាថ្ថ្ៃទី២ ដខវចិេិកា ឆ្ន ំ២០១២ និង១ថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាល
កូន។ 13/3/12 (7d)មានន័យថាថ្ថ្ៃទី១៣ ដខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ និង៧ថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូន។  
របសិ្នលបើស្រស្តីទទួលការដថ្ទំ(PNC1) តិចជាង ២៤ លមា៉ោងលរកាយស្រមាលរតូវស្រលស្រជា
លមា៉ោងឧទហរណ៍្៖ 24/11/12 (5h)។  

ខទង់ទី១៦ ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់របស់្មាត យ/ការពាបាល៖ 
 ស្រលស្រស្ញ្ញា លររោះថាន ក់ដដលស្រស្តីបានទទួលការដថ្ទំ និងពាបាលលរកាយស្រមាល

លលើកទី១ (PNC1)។  
ឧទហរណ៍្៖ រគុនលៅត  ធាល ក់្មតាមទវ រមាស្ លស្លកស្វល ំង របកាច់ 
(សូ្មស្រលស្រការពាបាលដល់ស្រស្តីលដាយលោងលៅតាមពិធីស្វរជាតិរគប់រគងគលីនិកមាតុភាព
រម នលររោះថាន ក់ស្រមាប់មណ្ឌ លសុ្ខភាពរបសិ្នលបើមានស្ញ្ញា លររោះថាន ក់លកើតល ើង)។  
របសិ្នលបើរម នស្ញ្ញា លររោះថាន ក់អ្វីលទ សូ្មស្រលស្រអ្កសរ រម ន។  

ខទង់ទី១៧ ទទួលររប់ថាន ំជាតិដដក/អាសីុ្ដហវូលីក(៤២ររប់ ឬ២៨ររប់សំ្រាប់ពាបាល)៖ 
 ស្រលស្រចំនួនររប់ថាន ជំាតិដដក/អាសីុ្តហវូលីក៖ ៤២ររប់(60mg) ស្រមាប់ការ រលរកាយ

លពលស្រមាល អំ្ ុងលពលPNC1 លលើកដលងដតស្រស្តីរតូវពាបាលភាពលស្លកស្វល ំង។ 
លបើស្រស្តីមានភាពលស្លកស្វល ំងរតូវទទួល២៨ររប់(60 mg)ស្រមាប់ពាបាល លលបមតង១ររប់ 
ពីរដងកនុងមួយថ្ថ្ៃ។ លហើយរតូវផតល់របឹកា លអាយមកពិនិតយមតងលទៀតកនុងពីរអាទិតយលរកាយ។  
ស្រលស្រលលខ ០កនុងករណី្ដដលមិនបានលអាយលដាយកតាត លផសងៗ។ 

ខទង់ទី១៨ ទទួល Mebendazol (500 mg) ១ររប់៖ 
 គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីបានទទួលររប់ថាន ំលម៉ោបង់ដាស្សូល500mg។ 

ស្រលស្រលលខ ០កនុងករណី្ដដលមិនបានទទួល។  
ខទង់ទី១៩ លតតាណូ្ស្(លលើកទី១-៥ ឬចាក់រគប់)៖ 

ពិនិតយលមើលប័ណ្ណវា៉ោក់សំ្វងលតតាណូ្ស្របស់្ស្រស្តី។ 
របសិ្នលបើមិនមានសូ្មចាក់ជូនដល់រត់។ស្រស្រចំនួនវា៉ោក់សំ្វងលតតាណូ្ស្៖TT1, TT2,TT3, TT4 

ឬ TT5។ របសិ្នលបើស្រស្តីបានទទួលវា៉ោក់សំ្វងលតតាណូ្ស្TT5សូ្មស្រលស្រអ្កសរ C (ចាក់រគប់)។ 
ខទង់ទី២០ ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់របស់្ទរក/ការពាបាល៖ 
 ស្រលស្រស្ញ្ញា លររោះថាន ក់របស់្ទរក និងការពាបាលលដាយលោងលៅតាមពិធីស្វរជាតិ

រគប់រគងគលីនិកមាតុភាពរម នលររោះថាន ក់ស្រមាប់មណ្ឌ លសុ្ខភាព។  
ឧទហរណ៍្៖ ទរកស្នលប់ ខាន់លលឿង របកាច់ ពិបាកដកដលងហើម មិនលៅ (តិចជាង៥ដងកនុង 

រយៈលពល ២៤លមា៉ោង)។  
លបើរម នស្ញ្ញា លររោះថាន ក់អ្វីលទ សូ្មស្រលស្រអ្កសរ រម ន។  

ខទង់ទី២១ ពិនិតយលមើលការបំលៅលដាោះ (ស្វថ នភាពបំលៅរតឹមរតូវ /ការលៅស៊្ប់)៖ 
 ១. ស្រមាប់សំ្រល់ស្វថ នភាពបំលៅរតឹមរតូវ (កាល ដងខលួនទរករតង់ ស្ថិតលៅលលើបន្ទទ ត់

ដតមួយ ដងខលួនទរកផអឹបជាប់រទូងមាត យ)   
២. ស្រមាប់ការលៅស៊្ប់ ទរកដាក់មាត់ផអឹបលៅនិងលដាោះមាត យ មាត់ហាធំ, ចង្កា ប៉ោោះលដាោះមាត យ 



សសៀវសៅបណុ្ុះបណ្្តលសរាប់រគូបសគោ ល-ម ូឌុល២  147 

  

បបូរមាត់លរកាមរបស់្ទរកលាត់លចញលរៅ ដផនកលមម ថ្នលដាោះមាត យ ខាងលរកាមស្ល់តិចជាង
ខាងលលើ ទរកបឺតជញ្ជ ក់មួយៗ លលបលឺសូ្រកអឹកៗ។  
ស្រលស្រលលខកូដដូចខាងលរកាមលនោះ៖  

 ស្រលស្រ១/២ របសិ្នលបើស្វថ នភាពបំលៅទរករតឹមរតូវ និងការលៅស៊្ប់ 
(ដូចជាការពនយល់លលខ១ និង លលខ២ខាងលលើ)។  

 ស្រលស្រ០/០លបើមិនរតឹមរតូវទំងពីរករណី្។  
 ស្រលស្រ ១/០ ឬ ០/២ លបើមានករណី្ណាមួយមិនរតឹមរតូវ។  

ខទង់ទី២២ ការផតល់ថាន ំបង្កា រ (BCG, HepB0, លផសងៗ)៖ 
  សូ្មស្រលស្រ BCG-HepB0៖ របសិ្នលបើជាទរកបានចាក់វា៉ោក់សំ្វង BCG និង HepB0។  

 សូ្មស្រលស្រ BCG /0៖ របសិ្នលបើជាទរកបានចាក់វា៉ោក់សំ្វង BCGប៉ោុដនតមិនបានចាក់ 
HepB0 លទ។ 

 សូ្មស្រលស្រ 0/HepB0៖ របសិ្នលបើជាទរកបានចាក់វា៉ោក់សំ្វង HepB0 ប៉ោុដនតមិនបានចាក់ 

BCG លទ។ 

 សូ្មស្រលស្រ 0/0៖ របសិ្នលបើទរកមិនបានទទួលវា៉ោក់សំ្វង BCG និង HepB0លទ។ 

ខទង់ទី២៣ ការផតល់របឹកា (អ្ន្ទម័យ និងអាហារបូតថមភ ការបំលៅលដាោះ ការដថ្ទំទរកជាស្វរវន័ត 
(ទរកលទើបនឹងលកើត)ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់ និងការលរៀបចំស្លគង្កគ ោះបន្ទទ ន់ ការពនារកំលណ្ើ ត 
ការតាមដានសុ្ខភាពមាតា និងទរកជាលទៀងទត់...)៖ 

 ស្រលស្រលលខកូដរបធានបទដដលអ្នកបានផតល់របឹកាដល់ស្រស្តីលៅលពលដដលរត់មកពិនិតយ 
ដូចខាងលរកាមលនោះ៖  
១. អ្ន្ទម័យនិងអាហារបូតថមភ។ 

២. ការបំលៅលដាោះ។ 

៣. ការដថ្ទំទរកជាស្វរវន័ត (ទរកលទើបនឹងលកើត)។ 

៤. ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់ និងការលរៀបចំស្លគង្កគ ោះបន្ទទ ន់ ។ 

៥. ការពនារកំលណ្ើ ត។ 

៦. ការតាមដានសុ្ខភាពមាតានិងទរកជាលទៀងទត់។ 

១-៦. ការផតល់របឹការគប់។  
ខទង់ទី២៤ កាលបរលិចេទចូល (ចំនួនថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូន)៖ 
 ស្រលស្រកាលបរលិចេទជាក់ដស្តងដដលស្រស្តីទទួលការដថ្ទំលរកាយស្រមាល និងចំនួនថ្ថ្ៃ ជាក់

ដស្តងបន្ទទ ប់ពីថ្ថ្ៃស្រមាលទរក។ ឧទហរណ៍្៖ 2/11/12 (7) មានន័យថាថ្ថ្ៃទី២ ដខវចិេិកា 
ឆ្ន ំ២០១២ និង៧ថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូន។ 13/3/12 (40)មានន័យថាថ្ថ្ៃទី១៣ ដខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 
និង៤០ថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាលកូន។ 

ខទង់ទី២៥ ពិនិតយលលើកទី......(ស្រលស្រការពិនិតយជាក់ដស្តង)៖ 
 ស្រលស្រលលខជាក់ដស្តងរបសិ្នលបើមាត យ និងកូនមកទទួលការដថ្ទំលរកាយស្រមាល។  
ខទង់ទី២៦ ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់របស់្មាត យ/ការពាបាល៖ 
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 ស្រលស្រស្ញ្ញា លររោះថាន ក់ ឬការពាបាលរបស់្មាត យលរកាយស្រមាល។  
ឧទហរណ៍្៖ រគុនលៅត  ធាល ក់្មតាមទវ រមាស្ លស្លកស្វល ំង របកាច់  
(សូ្មស្រលស្រការពាបាលដល់ស្រស្តីលដាយលោងលៅតាមពិធីស្វរជាតិ រគប់រគងគលីនិកមាតុភាព
រម នលររោះថាន ក់ស្រមាប់មណ្ឌ លសុ្ខភាព របសិ្នលបើមានស្ញ្ញា លររោះថាន ក់លកើតល ើង)។ 

លបើរម នស្ញ្ញា លររោះថាន ក់អ្វីលទ សូ្មស្រលស្រអ្កសរ រម ន។ 
ខទង់ទី២៧ លតតាណូ្ស្ (លលើកទី១-៥ឬចាក់រគប់)៖ 
 ពិនិតយលមើលប័ណ្ណវា៉ោក់សំ្វងលតតាណូ្ស្របស់្ស្រស្តី។ 

របសិ្នលបើមិនមានសូ្មចាក់ជូនដល់រត់។ស្រស្រចំនួនវា៉ោក់សំ្វងលតតាណូ្ស្៖TT1, TT2,TT3, TT4 

ឬ TT5។  
របសិ្នលបើស្រស្តីបានទទួលវា៉ោក់សំ្វងលតតាណូ្ស្TT5សូ្មស្រលស្រអ្កសរ C (ចាក់រគប់)។ 

ខទង់ទី២៨ ររប់ថាន ំជាតិដដក/អាសីុ្ដហវូលីក (កនុងករណី្ចំាបាច់សំ្រាប់ពាបាល)៖ 
 ស្រលស្រចំនួនររប់ថាន ជំាតិដដក/អាសីុ្តហវូលីក លបើស្រស្តីមានភាពលស្លកស្វល ំងរតូវទទួលពាបាល 

២៨ររប់(60 mg) ស្រមាប់ពាបាល លលបពីរដងកនុងមួយថ្ថ្ៃ។ 
លហើយរតូវផតល់របឹកាលអាយមកពិនិតយមតងលទៀតកនុងពីរអាទិតយលរកាយ។  
ស្រលស្រលលខ ០កនុងករណី្ដដលមិនបានលអាយលដាយកតាត លផសងៗ។ 

ខទង់ទី២៩ ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់របស់្ទរក/ការពាបាល៖ 
 ស្រលស្រស្ញ្ញា លររោះថាន ក់របស់្ទរក និងការពាបាលកនុងអំ្ ុងលពលទរកទទួលការដថ្ទំ 

បន្ទទ ប់។ ឧទហរណ៍្៖ ទរកស្នលប់ ខាន់លលឿង របកាច់ ពិបាកដកដលងហើម លៅតិច 
(តិចជាង៥ដងកនុងរយៈលពល២៤លមា៉ោង)។ 

លបើរម នស្ញ្ញា លររោះថាន ក់អ្វីលទ សូ្មស្រលស្រអ្កសរ រម ន។  
ខទង់ទី៣០ ពិនិតយលមើលការបំលៅលដាោះ (ស្វថ នភាពបំលៅរតឹមរតូវ /ការលៅស៊្ប់)៖ 
 ១. ស្រមាប់សំ្រល់ស្វថ នភាពបំលៅរតឹមរតូវ (កាល ដងខលួនទរករតង់ ស្ថិតលៅលលើបន្ទទ ត់

ដតមួយ ដងខលួនទរកផអឹបជាប់រទូងមាត យ) 
២. ស្រមាប់ការលៅស៊្ប់ ទរកដាក់មាត់ផអឹបលៅនិងលដាោះមាត យ មាត់ហាធំ, ចង្កា ប៉ោោះលដាោះមាត យ 
បបូរមាត់លរកាមរបស់្ទរកលាត់លចញលរៅ ដផនកលមម ថ្នលដាោះមាត យខាងលរកាមស្ល់តិចជាង
ខាងលលើទរកបឺតជញ្ជ ក់មួយៗ លលបលឺសូ្រកអឹកៗ។  
ស្រលស្រលលខកូដដូចខាងលរកាមលនោះ៖  

 ស្រលស្រ១/២របសិ្នលបើស្វថ នភាពបំលៅទរករតឹមរតូវ និងការលៅស៊្ប់ 
(ដូចជាការពនយល់លលខ១ និង លលខ២ខាងលលើ)។  

 ស្រលស្រ០/០លបើមិនរតឹមរតូវទំងពីរករណី្។  
 ស្រលស្រ ១/០ ឬ ០/២ លបើមានករណី្ណាមួយមិនរតឹមរតូវ។ 

ខទង់ទី៣១ ការបំលៅលដាោះដតមួយមុខ៖ 
 គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើទរកបំលៅលដាោះដតមួយមុខ។  

ស្រលស្រលលខ ០របសិ្នលបើទរកលៅលាយ ឬលៅទឹកលដាោះលរ។  
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ខទង់ទី៣២ ទមៃន់ទរក (ការល ើងទមៃន់, បញ្ញហ )៖ 
 ស្រលស្រទមៃន់ទរកជាក់ដស្តង និងបញ្ញជ ក់ពីបញ្ញហ របសិ្នលបើមាន។ ឧទហរណ៍្៖ 

3000gមិនល ើងទមៃន់ លៅត ខលួន 
ខទង់ទី៣៣ ការផតល់ថាន ំបង្កា រ (OPV, DPT, លផសងៗ)៖ 
 ស្រលស្រល ម្ ោះវា៉ោក់សំ្វងដដលទរកបានទទួលដូចជា៖ OPV, DPT, លផសងៗ 
ខទង់ទី៣៤ ការផតល់របឹកា (អ្ន្ទម័យ និងអាហារបូតថមភ ការបំលៅលដាោះ ការដថ្ទំទរកជាស្វរវន័ត 

(ទរកលទើបនឹងលកើត)ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់ និងការលរៀបចំស្លគង្កគ ោះបន្ទទ ន់ ការពនារកំលណ្ើ ត 
ការតាមដានសុ្ខភាពមាតា និងទរកជាលទៀងទត់...)៖ 

 សូ្មស្រលស្រលលខកូដចំល ោះករណី្ណាដដលអ្នកបានផតល់របឹកាដល់ស្រស្តី៖ 
១. អ្ន្ទម័យ និងអាហារបូតថមភ។ 

២. ការបំលៅលដាោះ។ 

៣. ការដថ្ទំទរកជាស្វរវន័ត (ទរកលទើបនឹងលកើត)។ 

៤. ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់ និងការលរៀបចំស្លគង្កគ ោះបន្ទទ ន់ ។ 

៥. ការពនារកំលណ្ើ ត។ 

៦. ការតាមដានសុ្ខភាពមាតា និងទរកជាលទៀងទត់។ 

១-៦. ការផតល់របឹការគប់។ 

ខទង់ទី៣៥ អ្នតរាគមន៍បគងគប់-មាត យ៖ 
 ស្រលស្រពីការលធវើអ្នតរាគមន៍លផសងៗដដលមិនបានលធវើចំល ោះមាត យកនុងអំ្ ុងលពលពិនិតយលលើក 

មុន។ ឧទហរណ៍្៖ ជាតិដដក/អាសីុ្តហវូលិក លមបង់ដាហសុលMebendazole….. 

មិនបាច់ស្រលស្រ លបើអ្នតរាគមន៍បានលធវើលលើកមុនរចួលហើយ។  
ខទង់ទី៣៦ អ្នតរាគមន៍បគងគប់-ទរក៖ 
 ស្រលស្រពីការលធវើអ្នតរាគមន៍លផសងៗដដលមិនបានលធវើចំល ោះទរកកនុងអំ្ ុងលពលពិនិតយលលើក 

មុន។ ឧទហរណ៏្៖ BCG….. 

មិនបាច់ស្រលស្រ លបើអ្នតរាគមន៍បានលធវើលលើកមុនរចួលហើយ។  
ខទង់ទី៣៧ បញ្ជួ នមាត យនិងទរក៖ 
 គូស្ស្ញ្ញា ធិក  ¬¦របសិ្នលបើបានបញ្ជូ នមាត យ និងទរកលៅកដនលងលផសងលទៀត។  

ស្រលស្រលលខ ០ លបើមិនបានបញ្ជូ នមាត យ និងទរកលៅកដនលងលផសងលទៀត។  
ខទង់ទី៣៨ ថ្ថ្ៃណាត់ជួបលលើកលរកាយ៖ 
 ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្ន ំដដលរតូវណាត់ជួបលលើកលរកាយ។  

 
ខទង់ទី៣៩ របលភទថ្នការបង់ថ្ថ្លលស្វា៖ 
  សូ្មស្រលស្រ HEF: របសិ្នលបើបង់លដាយគំលរាងមូលនិធិស្មធម៌។  

ឧទហរណ៍្៖ HEF 
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 សូ្មស្រលស្រ CBHI: របសិ្នលបើបង់លដាយគំលរាងធាន្ទរា៉ោ ប់រងស្ហគមន៍។ 
ឧទហរណ៍្៖  CBHI 

 សូ្មស្រលស្រ V: របសិ្នលបើរត់មានប័ណ្ណសុ្ខភាព។ ឧទហរណ៍្៖  V(Voucher)  

 សូ្មស្រលស្រ P: របសិ្នលបើរត់បង់លុយលដាយខលួនឯង។ ឧទហរណ៍្៖  P 

 សូ្មស្រលស្រ E: របសិ្នលបើរត់ជាករណី្លលើកដលង។ឧទហរណ៍្៖  E 

របសិ្នលបើការបង់ថ្ថ្លលស្វាលដាយHEFឬ CBHI ឬV សូ្មស្រលស្រលលខកូដដដលស្ស្ង់លចញ
ពីប័ណ្ណលន្ទោះ កនុងខទង់សំ្រល់។ 

ខទង់ទី៤០ ស្មាគ ល់៖ 
 រតូវស្រលស្រចំនុចសំ្រល់លផសងៗដដលទក់ទងនិងការពិនិតយលរកាយស្រមាលស្រមាប់មាត យ 

និងទរក។ រតូវស្រលស្របញ្ញជ ក់បដនថមកនុងករណី្ដដលមាត យ និងទរកស្វល ប់។  
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រតាដផនកស្មភពស្រមាប់មនទីរលពទយ 
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លស្ចកតីដណ្នំ្ទទូលៅបញ្ជ ីកត់រតាដផនកស្មភពស្រមាប់មនទីរលពទយ៖ 
o បញ្ជ ីកត់រាសនុះសរបើសរាប់កត់រាស្រស្ីាននផទស ុះចាប់ពី២៧សប្ាេ៍ មកសរាក

សពទយ ឬមកសរាលកូន និងកនុងអំ ុង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូន (សដាយផ្ កស្រស្ីមក
សរាលកូនរតូវកត់រាបផ្នែមសៅកនុងបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសរាលកូន)។ 

o បំសពញបញ្ជ ីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរបូកសរបុទិននន័យរបចំាផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់
សរបុ និងបញ្ចូ លទិននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចំាផ្ខ (បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ) 

o សរសសរក្ខលបរសិចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្្តលននសសៀវសៅបញ្ជ ីកត់រា រតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី 

o ចាប់សផ្ើមបនាទ ត់ថមីោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីាន ក់ៗ។ មិនរតូវទុកបនាទ ត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខ។ 

 
រតូវបំសពញព័ត៌ានលមអិតសៅបនាទ ត់(ជួរសផ្ក) ដូចជាក្ខរផ្ណនំាខាងសរក្ខម នូវរគប់ករណីទំងអស់៖ 

ខទង់ទី១ លលខលរៀង៖ 
 ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ដដលស្រស្តីមកទទួលលស្វាដផនកស្មភពកនុងដខនីមួយៗ។  

លលខលរៀងលនោះ រតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ និងលលខបនតបន្ទទ ប់រហូតដល់ដាច់ដខ(បិទបញ្ជ ី លៅថ្ថ្ៃ 
ចុងលរកាយថ្ន ដខនីមួយៗ)។លៅលពលចាប់លផតើមដខថ្មីលលខលរៀងលនោះ រតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ 
ល ើងវញិ ប៉ោុដនតលបើមាន ស្រស្តីមក ពិនិតយដផនកស្មភពស្រមាកពាបាលឆលងដខ មិនរតូវស្រលស្រ
លលខថ្មី ឬចមលងល ម្ ោះស្វរជា ថ្មី លៅកនុងដខថ្មី លទៀតលទរតូវគូស្រលំលច (highlight) នូវទិននន័យ
ចាស់្រចួកត់រតាចំនួនអ្នកជមៃឺ ពាបាលឆលងដខដដលលៅស្ល់ពីលរកាមដខថ្មី។  
ឧទហរណ៍្៖ ស្រស្តីមកពិនិតយដផនកស្មភពស្រមាកពាបាលមិនទន់លចញលៅស្ល់ដខចាស់្ 
៥ន្ទក់ លលខលរៀងរតូវចាប់លផតើមស្រលស្រពីលលខ ៦ លៅកនុងលលខលរៀងដខថ្មី។ 

ខទង់ទី២ លលខលស្ៀវលៅសុ្ខភាពមាតា/លលខកូដមនទីរលពទយ៖ 
 ជាលលខលស្ៀវលៅសុ្ខភាពមាតា ដដលបានផតល់ជូនស្រស្តីមានថ្ផទល ោះលដើមបីតាមដានថ្ផទល ោះ

និងកូនកនុងថ្ផទនិងលលខស្មាគ ល់អ្នកជំងឺ។ ឧទហរណ៍្៖ ០០០១ លដើម។ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ ោះអ្នកជំងឺ៖ 
 ស្រលស្រល ម្ ោះលពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់្ស្រស្តីដដលមកពិនិតយដផនកស្មភព។  
ខទង់ទី៤ អាយុ៖ 
 ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស់្ស្រស្តមីកស្រមាកលពទយដផនកស្មភព។ 

ឧទហរណ៍្៖ ២៥ (មិនបាច់ស្រលស្រអ្កសរ ឆ្ន )ំ។  
ខទង់ទី៥ អាស័្យដាា ន (និងលលខទូរស័្ពទរបសិ្នលបើមាន)៖   
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 ស្រលស្រទីតំាងលំលៅដាា នរបស់្ស្រស្តីដដលមកស្រមាកលពទយដផនកស្មភព រតូវស្រលស្រ ភូមិ ឃំុ 
ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និងលលខទូរស័្ពទ(របសិ្នលបើមាន)។ 

ខទង់ទី៦ បញ្ជូ នមកពី៖ 
 ស្រលស្រល ម្ ោះទីកដនលង ឬមូលដាា នសុ្ខាភិបាលដដលបញ្ជូ នស្រស្តីមក។ 

ស្រលស្រលលខ „០’ របសិ្នលបើមិនមានការបញ្ជូ ន 

ខទង់ទី៧ កាលបរលិចេទ/លមា៉ោងចូលស្រមាកលពទយ៖ 
 ស្រលស្រលលខថ្ថ្ៃដខ ឆ្ន ំនិងលមា៉ោងដដលស្រស្តីមកស្រមាកលពទយ។ 

ឧទហរណ៍្៖ ស្រស្តីចូលថ្ថ្ៃទី១៧ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១១ លមា៉ោង ១៤និង១៥ 
ន្ទទីរតូវស្រលស្រ17/1/11, 14:15 

ខទង់ទី៨ ចំនួនថ្ផទល ោះ/ចំនួនស្រមាលកូន/រលូត-រលូំត៖ 
 ស្រលស្រចំនួនថ្ផទល ោះ និងចំនូនស្រមាលកូន រលូត-រលូំត លលើកមុន លដាយរមួបញ្ចូ លការ

មានថ្ផទល ោះលលើកលនោះ ដូចជា 

G1P0A0។G1=ថ្ផទល ោះលលើកទី១P0=មិនដដលមានរបវតតិស្រមាល
កូនលលើកមុនA0=មិនដដលមានរបវតតរិលូតកូនលលើកមុន។ 

ខទង់ទី៩ លរាគវនិិច័េយចូល-មុនលពលស្រមាល/បញ្ញហ ថ្ផទល ោះ៖ 
 សូ្មស្រលស្រលរាគវនិិចេ័យចូល ឬបញ្ញហ មុនស្រមាល។  

ឧទហរណ៍្៖ ដបកទឹកលភាល ោះមុនឈឺល ោះ ស្រមាលរកឡាលភលើង 
ខទង់ទី១០ លរាគវនិិច័េយចូល-លពលឈឺល ោះស្រមាល និងស្រមាល៖ 
 សូ្មស្រលស្រលរាគវនិិចេ័យចូលលពលឈឺល ោះស្រមាល ឬស្រមាល។  

ឧទហរណ៍្៖ ឈឺល ោះស្រមាល  
ខទង់ទី១១ លរាគវនិិច័េយចូល-លរកាយស្រមាល៖ 
 សូ្មស្រលស្រលរាគវនិិចេ័យចូល លរកាយស្រមាល ឬស្រមាល (លបើស្រមាលធមមតា ឬមានបញ្ញហ

សូ្មស្រលស្រឲ្យបានចាស់្លាស់្)។ ឧទហរណ៍្៖ ការកាល យលរាគលរកាយស្រមាល  
ខទង់ទី១២ វោះកាត់ ឬរបលភទថ្នអ្នតរាគមន៍៖ 
 សូ្មស្រលស្រអ្កសរកាត់ពីអ្នតរាគមន៍ណាមួយដដលបានលរបើដូចខាងលរកាម៖ 

V = បូម 

F= លរបើតលងាៀប  
C = ការវោះកាត់  
O = លផសងៗ(ស្រលស្រអ្នតរាគមន៍ដដលបានលធវើលរៅពីអ្នតរាគមន៍ខាងលលើ) 

ខទង់ទី១៣ កាលបរលិចេទ/លមា៉ោងថ្នការស្រមាល៖ 
 កត់រតាពីថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្ន ំលមា៉ោងដដលស្រស្តីស្រមាលកូន។ ឧទហរណ៍្៖ 25/3/12, 10:30 

ខទង់ទី១៤ ការរបឹកា(ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់សំ្រាប់មាត យនិងទរកអាហារបំប៉ោនអ្ន្ទម័យការបំលៅលដាោះ 
កាលវភិាគតាមដាន...)៖ 
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 សូ្មស្រលស្រលលខកូដរបធានបទដដលអ្នកបានផតល់របឹកាដល់ស្រស្តីលៅលពលដដលរត់មកពិ
និតយដូចខាងលរកាមលនោះ៖  
១. អ្ន្ទម័យ និងអាហារបូតថមភ 
២. ការបំលៅលដាោះ 
៣. ការដថ្ទំទរកជាស្វរវន័ត (ទរកលទើបនឹងលកើត) 
៤. ស្ញ្ញា លររោះថាន ក់ និងការលរៀបចំស្លគង្កគ ោះបន្ទទ ន់  
៥. ការពនារកំលណ្ើ ត 

៦. ការតាមដានសុ្ខភាពមាតា និងទរកជាលទៀងទត់។ 

១-៦. ការផតល់របឹការគប់ 
ខទង់ទី១៥ លមបង់ដាហសុល (500mg)៖ 
 ស្រលស្រលលខ ១របសិ្នលបើស្រស្តីបានទទួលររប់ថាន ំលម៉ោបង់ដាស្សូល ១ ររប់ 

ស្រលស្រលលខ ០ របសិ្នលបើស្រស្តីមិនបានទទួលររប់ថាន លំម៉ោបង់ដាស្សូលលទ។  
ខទង់ទី១៦ បានទទួលររប់ថាន ំជាតិដដក/អាសីុ្តហវូលីក (៤២ ឬ២៨ររប់ស្រមាប់ពាបាល)៖ 
 ស្រលស្រចំនួនររប់ថាន ជំាតិដដក/អាសីុ្តហវូលីក៖ 

៤២ររប់ស្រមាប់ការ រឬ២៨ររប់ស្រមាប់ពាបាល។ 

ស្រលស្រលលខ០កនុងករណី្ដដលមិនបានលអាយលដាយកតាត លផសងៗ។  
ខទង់ទី១៧ វា៉ោក់សំ្វងលតតាណូ្ស្៖ 
 ស្រលស្រចំនួនដូស្វា៉ោក់សំ្វងការ រជំងឺលតតាណូ្ស្ ដដលស្រស្តីបានទទួលពីមុនមក ដូចជា 

TT1, TT2 , TT3, TT4, TT5 ឬ ស្រលស្រ C ចាក់រគប់ចំនួន។  
ស្រលស្រលលខ ០និងបញ្ជួ នលៅកដនលងចាក់កនុងករណី្ដដលមិនបានទទួល។ 

ខទង់ទី១៨ ការរបឹកា/លស្វាដផនការរគួស្វរ៖ 
 សូ្មគូស្ស្ញ្ញា ធិក () របសិ្នលបើស្រស្តីបានទទួលការរបឹកាដផនកពនារកំលណ្ើ ត។ 

របសិ្នលបើស្រស្តីបានទទួលលស្វាពនារកំលណ្ើ ត រតូវស្រលស្រពីមលធាបាយពនារកំលណ្ើ ត
លន្ទោះ។ ឧទហរណ៍្៖ ថាន ំររប់ ថាន ំចាក់ កងដាក់កនុងស្បូន កងដាក់ថ្ដ លស្ស្វមស្រមាប់បុរស្ 
ស្រស្តី ឬវោះកាត់ចងថ្ដស្បូន។ 

ខទង់ទី១៩ វា៉ោក់សំ្វង BCG HepB0៖ 
 សូ្មស្រលស្រ BCG / HepB0 លបើសិ្នជាទរកបានចាក់វា៉ោក់សំ្វង BCG និង Hep B0។  

សូ្មស្រលស្រ BCG /0 លបើសិ្នជាទរកបានចាក់វា៉ោក់សំ្វង BCGប៉ោុដនតមិនបានចាក់ HepB0 លទ។ 

សូ្មស្រលស្រ 0/ HepB0 លបើសិ្នជាទរកបានចាក់វា៉ោក់សំ្វង HepB0 ប៉ោុដនតមិនបានចាក់ BCG 
លទ។ 
សូ្មស្រលស្រ 0/0 លបើសិ្នទរកមិនបានទទួលវា៉ោក់សំ្វង BCG និង HepB0លទ។ 

ខទង់ទី២០ ពិនិតយលមើលការបំលៅលដាោះ(ស្វថ នភាពបំលៅរតឹមរតូវ/ការលៅស៊្ប់)៖ 
 ១. ស្រមាប់ស្មាគ ល់ស្វថ នភាពបំលៅរតឹមរតូវ(កាល ដងខលួនទរករតង់ 

ស្ថិតលៅលលើបន្ទទ ត់ដតមួយ 
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ដងខលួនទរកផអឹបជាប់រទូងមាត យ)។ 

២. ស្រមាប់ការលៅស៊្ប់  ទរកដាក់មាត់ផអឹបលៅនិងលដាោះមាត យ, មាត់ហាធំ, 
ចង្កា ប៉ោោះលដាោះមាត យ  បបូរមាត់លរកាមរបស់្ទរកលាត់លចញលរៅ 
ដផនកលមម ថ្នលដាោះមាត យខាងលរកាមស្ល់តិចខាងលលើ 
ទរកបឺតជញ្ជ ក់មួយៗ លលបលឺសូ្រកអឹកៗ។ 

o ស្រលស្រ ១/២    របសិ្នលបើស្វថ នភាពបំលៅទរករតឹមរតូវ  និងការលៅស៊្ប់
(ដូចជាការពនយល់លលខ ១និងលលខ ២ខាងលលើ)។ 

o ស្រលស្រ ០/០  លបើមិនរតឹមរតូវទំងពីរករណី្។ 

o ស្រលស្រ ១/០ឬ ០/២  លបើមានករណី្ណាមួយមិនរតឹមរតូវ។ 
ខទង់ទី២១ ការលធវើលតស្ត HIV និងលទធផល - លលខកូដសំ្ណាក្ម៖ 
 ស្រលស្រលលខកូដសំ្ណាក្មរបស់្អ្នកជំងឺ ដដលមានលលខទំងអ្ស់្ ៥ខទង់នំ្ទមុខលដាយ 

អ្កសរ Dចាប់លផតើមពីលលខ 00001 ល ើងលៅ។ឧទហរណ៍្៖ D00001។ 

ចំល ោះស្រស្តីដដលមកស្រមាលកូន លហើយដឹងពីស្វថ នភាពលមលរាគលអ្ដស៏្វជិជមានពីមណ្ឌ ល
លផសង រតូវស្រលស្រលលខកូដមណ្ឌ លសុ្ខភាព និងលលខកូដW របស់្ស្រស្តីពីមណ្ឌ លលដើម។  
ឧទហរណ៍្៖ 10402/W00012 (10402 ជាលលខកូដមណ្ឌ លសុ្ខភាពគំរ,ូ W00012 

ជាលលខកូដដដលស្រស្តីលន្ទោះបានលធវើលតស្តរចួលហើយលៅមណ្ឌ លសុ្ខភាពលន្ទោះ)។ 
កនុងករណី្ដដលស្រស្តីមានលទធផលលតស្ត្ មពី VCCT, OI/ART,… លហើយមិនដដលបានពិនិតយ
ថ្ផទល ោះលស្វោះ រតូវស្រលស្រលលខកូដរបំាខទង់ដដលនំ្ទមុខលដាយអ្កសរ R។ ឧទហរណ៍្៖ 
R00001។ 

ខទង់ទី២២ ការលធវើលតស្ត HIVនិងលទធផល - ស្វថ នភាពលមលរាគលអ្ដស៏្ (HIV)៖ 
 លបើស្រស្តីលន្ទោះធាល ប់លធវើលតស្ត HIV រតូវសួ្រពីលទធផលលតស្តលន្ទោះ លបើលទធផលលតស្តវជិជមានរតូវគូស្

ស្ញ្ញា  (+) លបើលទធផលអ្វជិជមានរតូវគូស្ស្ញ្ញា  (-) ឬស្រលស្រមិនដឹងរបសិ្នលបើមិនដឹងអំ្ពី
លទធផល។ ឬស្រលស្រ (មិនធាល ប់) លបើមិនដដលលធវើលតស្ត្ មរកលមលរាគលអ្ដស៏្ ។  

ខទង់ទី២៣ ការលធវើលតស្ត HIVនិងលទធផល - ការលធវើលតស្តមុនលពលស្រមាល ឬលរកាយលពលស្រមាលកូន 
និងលទធផល៖ 

 ស្រលស្រលទធផល៖ 
 លបើលទធផលលតស្ត HIV អ្វជិជមានរតូវគូស្ស្ញ្ញា  (-)។ ឧ. លតស្តមុនស្រមាល (-) 
 លបើលទធផលលតស្ត HIV វជិជមានរតូវគូស្ស្ញ្ញា  (+)។ ឧ. លតស្តលរកាយស្រមាល (+) 

របសិ្នលបើដឹងពីស្វថ នភាពលមលរាគលអ្ដស៏្កនុងខទង់ទី២២ រតូវរលំងខទង់ទី២៣លចាល។ 
ខទង់ទី២៤ របបឱស្ថ្ ARV ចំល ោះមាត យ៖ 
 ស្រលស្ររបវតតិធាល ប់បានទទួល ART ឬថាន ំបីមុខរមួបញ្ចូ លរន ស្រមាប់បង្កា រពីលពលមុន 

១= ទទួល ART 

២= ទទួល ARV បង្កា របីមុខរមួបញ្ចូ លរន  
០= មិនបានទទួល 
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ខទង់ទី២៥ ទទួលថាន ំ ARV ស្រមាប់លពលស្រមាល - មាត យ៖ 
 ស្រលស្រលលខកូដ៖  

១= ទទួល ARV បង្កា រ 
០= មិនបានទទួល 

ខទង់ទី២៦ ARV ស្រមាប់ទរក៖ 
 ស្រលស្រលលខកូដ៖  

១= ទទួល ARV  

០= មិនបានទទួល 
ខទង់ទី២៧  

PNC 1-PNC 2 ៖ 

 ស្រលស្រ PNC 1 ចំល ោះស្រស្តីដដលបានទទួលអ្នតរាគមន៍ដូចបានលរៀបរាប់ពីខទង់ទី ១៣ ដល់ 
២៦ លហើយស្រស្តីលៅស្រមាកកនុងមនទីរលពទយកនុងអំ្ ុងលពល 24លមា៉ោង។  
ស្រលស្រ PNC 2 ចំល ោះស្រស្តីដដលបានទទួលអ្នតរាគមន៍ដូចបានលរៀបរាប់ពីខទង់ទី ១៣ ដល់ 
២៦ លហើយស្រស្តីលៅស្រមាកកនុងមនទីរលពទយបានទទួលការដថ្ទំកនុងស្បាត ហ៍ទី១(ថ្ថ្ៃទី២ 
លៅថ្ថ្ៃទី៣)។  
ស្រលស្រ PNC1-PNC2 ចំល ោះស្រស្តបីានទទួលការដថ្ទំទំងពីរលលើក។ 

ខទង់ទី២៨ លរាគវនិិច័េយលចញ-មាត យ៖ 
 មិនរតូវទុកកូលឡានលអាយទំលនរលទ។ សូ្មស្រលស្រលរាគវនិិចេ័យលចញរបស់្មាត យ ។ 

ឧទហរណ៍្៖ ស្រមាលធមមតា ស្រមាលលដាយវោះកាត់ ធាល ក់្មលរកាយស្រមាល 
រកឡាលភលើង...។ 

ខទង់ទី២៩ លរាគវនិិច័េយលចញ-ទរក ៖ 
 សូ្មស្រស្រលរាគវនិិចេ័យរបស់្ទរក រស់្-ស្វល ប់។  

-ចំល ោះទរកលកើតរស់្៖ 
សូ្មគូស្ស្ញ្ញា ធីក  ចំល ោះទរកលកើតរស់្លៅតាមខទង់របុស្ឬស្សី្ 

-ចំល ោះទរកលកើតស្វល ប់៖ 
សូ្មស្រលស្រលលខកូដលៅតាមខទង់របុស្ឬស្សី្ដូចខាងលរកាម៖ 
១= ទរកលទើបនឹងលកើតស្វល ប់តិចជាង២៤លមា៉ោង 

២= ទរកលទើបនឹងលកើតស្វល ប់លលើស្ពី២៤លមា៉ោង 

៣= ទរកស្វល ប់លកើតថ្មីៗ Fresh Stillbirth (មិនមានស្ញ្ញា ទន់ ឬរលួយដស្បកលទ)។ 
ទរកស្វល ប់លពលឈឺល ោះស្រមាល ឬលពលស្រមាលកូន ។  
៤= ទរកស្វល ប់លកើតយូរ Macerated stillbirth (មានស្ញ្ញា ទន់ឬរលួយដស្បក)។ 
ទរកស្វល ប់មុនលពលឈឺល ោះស្រមាលកូន ទរកមិនមានចង្កវ ក់លបោះដូងមុនលពល 

ឈឺល ោះស្រមាល។ 

សូ្មស្រលស្រទីកដនលងដដលទរកលផទរលៅ/បញ្ជូ នលៅ  
ខទង់ទី៣០ កាលបរលិចេទលចញ៖ 
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សូ្មស្រលស្រកាលបរលិចេទ (ថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្ន )ំ លចញពីមនទីរលពទយ។ ឧទហរណ៍្៖ 25/3/2012 

ខទង់ទី៣១ របលភទថ្នការលចញពីមនីទរលពទយ - អ្នុញ្ញា តិ៖ 
 សូ្មគូស្ស្ញ្ញា ធិក () របសិ្នលបើស្រស្តីលចញពីលពទយលដាយមានការអ្នុញ្ញា តិ។ 
ខទង់ទី៣២ របលភទថ្នការលចញពីមនីទរលពទយ - មិនអ្នុញ្ញា តិ(រត់)៖ 
 សូ្មគូស្ស្ញ្ញា ធិក () របសិ្នលបើស្រស្តីលចញពីលពទយលដាយមិនមានការអ្នុញ្ញា តិ រមួមាន រត់

និងសំុ្លចញលដាយខលួនឯង។ 
ខទង់ទី៣៣ របលភទថ្នការលចញពីមនីទរលពទយ - បញ្ជូ នលចញ/បញ្ជូ នលៅ៖ 
 សូ្មគូស្ស្ញ្ញា ធិក () របសិ្នលបើស្រស្តីរតូវបានបញ្ជូ នលចញ ឬបញ្ជូ នលៅកដនលងលផសង។ 
ខទង់ទី៣៤ របលភទថ្នការលចញពីមនីទរលពទយ - ស្វល ប់៖ 
 សូ្មគូស្ស្ញ្ញា ធិក () របសិ្នលបើស្រស្តីស្វល ប់។ 
ខទង់ទី៣៥ រយៈលពលស្រមាកលពទយ៖ 
 សូ្មស្រលស្រជាចំនួនថ្ថ្ៃដដលស្រស្តីស្រមាកលពទយ។ ឧទហរណ៍្៖ 

ស្រស្តីស្រមាកលពទយរយៈលពល៣ថ្ថ្ៃ រតូវស្រលស្រដតលលខ ៣ ប៉ោុលណាណ ោះ។  
ខទង់ទី៣៦ របលភទថ្នការបង់ថ្ថ្លលស្វា៖ 
  សូ្មស្រលស្រ HEF: របសិ្នលបើបង់លដាយគំលរាងមូលនិធិស្មធម៌។ 

ឧទហរណ៍្៖ HEF 
 សូ្មស្រលស្រ CBHI: របសិ្នលបើបង់លដាយគំលរាងធាន្ទរា៉ោ ប់រងស្ហគមន៍។ 
ឧទហរណ៍្៖  CBHI 

 សូ្មស្រលស្រ V: របសិ្នលបើរត់មានប័ណ្ណសុ្ខភាព។ ឧទហរណ៍្៖  
V(Voucher)  

 សូ្មស្រលស្រ P: របសិ្នលបើរត់បង់លុយលដាយខលួនឯង។ ឧទហរណ៍្៖  P 

 សូ្មស្រលស្រ E: របសិ្នលបើរត់ជាករណី្លលើកដលង។ឧទហរណ៍្៖  E 

របសិ្នលបើការបង់ថ្ថ្លលស្វាលដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V 

សូ្មស្រលស្រលលខកូដប័ណ្ណកនុងខទង់ស្មាគ ល់  
ខទង់ទី៣៧ ស្មាគ ល់ 
 សូ្មស្រលស្រចំនុចស្មាគ ល់លផសងៗដដលទក់ទងស្រស្តីស្រមាលកូន និងទរក។  
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លស្ចកតីដណ្នំ្ទទូលៅបញ្ជ ីកត់រតាដផនកលរាគស្រស្តីស្រមាប់មនទីរលពទយ៖ 
 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកសោគស្រស្ី សរាប់កត់រាទិននន័យរបស់ស្រស្ីាននផទស ុះ
មុន២៧សប្ាេ៍មកសរាកសពទយ។ 

o បំសពញបញ្ជ ីកត់រាសនុះរពមទំងសធវើក្ខរបូកសរបុទិននន័យរបចំាផ្ខសដាយសរបើរបាស់ទរមង់
សរបុ និងបញ្ចូ លទិននន័យសៅកនុងរបាយក្ខរណ៍របចំាផ្ខ (បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយនន
ផ្ខនីមួយៗ) 

o សរសសរក្ខលបរសិចេទននផ្ខនីមួយៗសៅចំកណ្្តលននសសៀវសៅបញ្ជ ីកត់រា រតូវសរបើទំព័រ
ថមីសរាប់ចាប់សផ្ើមផ្ខថមី 

o ចាប់សផ្ើមបនាទ ត់ថមីោល់ក្ខរមកសរាលកូនសរាប់ស្រស្ីាន ក់ៗ។ មិនរតូវទុកបនាទ ត់សៅ
ទំសនរសលើកផ្លងផ្តក្ខរចាប់សផ្ើមទំព័រថមីននផ្ខ។ 

 

រតូវបំលពញព័ត៌មានលមអិតលៅបន្ទទ ត់ (ជួរលផតក) ដូចជាការដណ្នំ្ទខាងលរកាមនូវរគប់ករណី្ទំងអ្ស់្៖ 
ខទង់ទី១ លលខលរៀង៖ 

ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ដដលស្រស្តីមកស្រមាកពាបាលកនុងដខនីមួយៗ ជាលរៀងរាល់
ដខ។ លលខលរៀងលនោះរតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ និងបនតលៅលលខបនតបន្ទទ ប់លទៀតរហូត
ដាច់ដខ(បិទបញ្ជ ី លៅថ្ថ្ៃចុងលរកាយថ្ន ដខនីមួយៗ)។ 
លៅលពលចាប់លផតើមដខថ្មីលលខលរៀងលនោះ រតូវចាប់លផតើមពីលលខ១ល ើងវញិប៉ោុដនតលបើមាន
ស្រស្តីមកស្រមាកពាបាលឆលងដខ មិនរតូវ ស្រលស្រលលខថ្មី ឬចមលងល ម្ ោះ ស្វរជាថ្មីលៅ
កនុងដខថ្មីលទៀតលទរតូវគូស្រលំលច (highlight) នូវទិននន័យចាស់្ រចួកត់រតាចំនួនអ្នកជមៃឺ
ពាបាលឆលងដខដដលលៅស្ល់ពីលរកាមដខថ្មី។  
ឧទហរណ៍្៖ ស្រស្តីស្រមាកពាបាលមិនទន់លចញលៅស្ល់ដខចាស់្ ៥ន្ទក់ លលខលរៀង
រតូវចាប់លផតើមស្រលស្រពីលលខ ៦ លៅកនុងលលខលរៀងដខថ្មី។ 

ខទង់ទី២ លលខកូដមនទីរលពទយ៖ 
ចមលងលលខលរៀងពីឯកស្វរអ្នកជំងឺ ។ ឧទហរណ៍្៖  ០០២៣ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ ោះ៖ 
ស្រលស្រល ម្ ោះលពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់្ស្រស្តីដដលមកស្រមាកពាបាល 

ខទង់ទី៤ អាយុ៖ 
ស្រលស្រអាយុពិតរបាកដរបស់្ស្រស្តីមកស្រមាកពាបាលដូចជា៖ ២៥ 

ខទង់ទី៥ អាស័្យដាា ន/លលខទូរស័្ពទ៖ 
ស្រលស្រទីតំាងលំលៅដាា នរបស់្ស្រស្តីដដលមកស្រមាកពាបាល។ រតូវស្រលស្រ ភូមិ ឃំុ 



សសៀវសៅបណុ្ុះបណ្្តលសរាប់រគូបសគោ ល-ម ូឌុល២  162 

  

ស្ស្ុក/រកុង លខតត/រាជធានី និងលលខទូរស័្ពទ(របសិ្នលបើមាន)។ 

ខទង់ទី៦ បញ្ជូ នមក៖ 
ស្រលស្រទីកដនលងដដលបានបញ្ជូ នស្រស្តីមក ។ ឧទហរណ៍្៖ ពីមណ្ឌ លសុ្ខភាព “ខ” 

ខទង់ទី៧ ថ្ថ្ៃដខឆ្ន ំ/លមា៉ោងចូលស្រមាកលពទយ៖ 
ស្រលស្រថ្ថ្ៃដខឆ្ន ំន  និងលមា៉ោងរបស់្អ្នកជំងឺលពលចូលស្រមាកលពទយ។  
ឧទហរណ៍្៖ ២៨/០១/២០១១ លៅលមា៉ោង ២:៣០  

ខទង់ទី៨ លរាគវនិិចេ័យចូល៖ 
ស្រលស្រលរាគវនិិចេ័យចូលរបស់្អ្នកជំងឺ។ ឧទហរណ៍្៖ ស្ងស័យមានដំុស្បូន 
រលាកថ្ដស្បូន មហារកីមាត់ស្បូន ជាលដើម។ 

ខទង់ទី៩ លរាគវនិិចេ័យលចញ៖ 
ស្រលស្រលរាគវនិិចេ័យលចញលដាយចំលងពីឯកស្វរអ្នកជំងឺ។ 

ខទង់ទី១០ លរាគវនិិចេ័យលចញ-ផលវបិាករលូំត/រលូត (complicated abortion )៖ 
ស្រលស្រផលវបិាករលូំត/រលូតរបស់្ស្រស្តី ។ ឧទហរណ៍្៖ មានធាល ក់្ម 
លៅត ខលួនជាលដើម។  

ខទង់ទី១១ លរាគវនិិចេ័យលចញ-រលូំតសុ្វតថិភាព (Induced Abortion )៖ 
សូ្មស្រលស្រ MA: រលូំតលដាយលរបើថាន  ំ
សូ្មស្រលស្រ MVA: រលូំតលដាយលរបើឩបករណ៍្បូមលដាយថ្ដ 

សូ្មស្រលស្រ D&C: រលូំតលដាយការពរងីកមាត់ស្បូន និងលកាស្ 

សូ្មស្រលស្រ D&E: រលូំតលដាយការពរងីកមាត់ស្បូន និងបលញ្ចញកូន 
ខទង់ទី១២ ការផតល់របឹកា/លស្វាដផនការរគួស្វរ៖ 

សូ្មគូស្ស្ញ្ញា ធិក () របសិ្នលបើស្រស្តីបានទទួលការរបឹកាដផនកពនារកំលណ្ើ ត។ 
របសិ្នលបើស្រស្តីបានទទួលលស្វាពនារកំលណ្ើ តរតូវស្រលស្រពីមលធាបាយពនារ 
កំលណ្ើ តលន្ទោះ។ 

ឧទហរណ៍្៖ ថាន ំររប់ ថាន ំចាក់ កងដាក់កនុងស្បូន កងដាក់ថ្ដ លស្ស្វមស្រមាប់បុរស្-

ស្រស្តី ឬវោះកាត់ចងថ្ដស្បូន។  
ខទង់ទី១៣ ការវោះកាត់ - ថ្ថ្ៃដខ ឆ្ន ំ៖ 

ស្រលស្រថ្ថ្ៃដខឆ្ន ំវោះកាត់។ ឧទហរណ៍្៖20/2/12 
ខទង់ទី១៤ ការវោះកាត់ - របលភទថ្នការវោះកាត់៖ 

ស្រលស្ររបលភទថ្នការវោះកាត់។ ឧទហរណ៍្៖ ការកាត់ស្បូនទំងអ្ស់្ 
ការកាត់ដផនកខលោះថ្នស្បូន កាត់ថ្ដស្បូន ជាលដើម។  

ខទង់ទី១៥ កាលបរលិចេទលចញ (ថ្ថ្ៃ/ដខ/ឆ្ន ំ) ៖ 
ស្រលស្រថ្ថ្ៃ ដខ ឆ្ន ំ ថ្នការលចញរបស់្អ្នកជំងឺ។ ឧទហរណ៍្៖ 29/2/12 
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ខទង់ទី១៦ រយៈលពលថ្នការស្រមាកលពទយ៖ 
ស្រលស្ររយៈលពលថ្នការស្រមាកលពទយរបស់្អ្នកជំងឺជាចំនួនថ្ថ្ៃ។  
ឧទហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺមកស្រមាកលពទយ ៨ថ្ថ្ៃ រតូវស្រលស្រលលខ ៨។ 

ខទង់ទី១៧ បញ្ជួ នលៅដផនកលផសងលទៀត៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើអ្នកជំងឺបានបញ្ជូ នលៅដផនកលផសងលទៀត។  

ខទង់ទី១៨ មរណ្ៈភាពមាតា៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីស្វល ប់កនុងអំ្ ុងលពលមានថ្ផទល ោះតិចជាង២៧
ស្បាត ហ៍កនុងលពល៤២ថ្ថ្ៃលរកាយស្រមាល ឬរលូំត/រលូត។  

ខទង់ទី១៩ ទរមង់ថ្នការលចញ -អ្នុញ្ញា តិ៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីលចញលដាយមានការអ្នុញ្ញា តិ។  

ខទង់ទី២០ ទរមង់ថ្នការលចញ- មិនអ្នុញ្ញា តិ (រត់)៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីលចញលដាយមិនមានការអ្នុញ្ញា តិ ឬរត់។ 

ខទង់ទី២១ ទរមង់ថ្នការលចញ- បញ្ជូ នលចញ៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក ¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីបានបញ្ជូ នលចញ។ 

ខទង់ទី២២ ទរមង់ថ្នការលចញ- ស្វល ប់៖ 
គូស្ស្ញ្ញា ធិក¬¦របសិ្នលបើស្រស្តីស្វល ប់លទោះបីជាតំរវូលអាយមានការធិកលៅខទង់ទី១៨ 
រចួលហើយក៏លដាយ។ រគប់ករណី្មរណ្ៈភាពមាតាទំងអ្ស់្ក៏រតូវធិកលៅកនុងខទង់ទី២២ 
(ស្វល ប់) លនោះដដរ។  

ខទង់ទី២៣ របលភទថ្នការបង់ថ្ថ្លលស្វា៖ 
  សូ្មស្រលស្រ HEF: របសិ្នលបើបង់លដាយគំលរាងមូលនិធិស្មធម៌។  

ឧទហរណ៍្៖ HEF 
 សូ្មស្រលស្រ CBHI: របសិ្នលបើបង់លដាយគំលរាងធាន្ទរា៉ោ ប់រងស្ហគមន៍។ 
ឧទហរណ៍្៖  CBHI 

 សូ្មស្រលស្រ V: របសិ្នលបើរត់មានប័ណ្ណសុ្ខភាព។ ឧទហរណ៍្៖  V(Voucher)  

 សូ្មស្រលស្រ P: របសិ្នលបើរត់បង់លុយលដាយខលួនឯង។ ឧទហរណ៍្៖  P 

 សូ្មស្រលស្រ E: របសិ្នលបើរត់ជាករណី្លលើកដលង។ឧទហរណ៍្៖  E 

របសិ្នលបើការបង់ថ្ថ្លលស្វាលដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V 

សូ្មស្រលស្រលលខកូដដដលស្ស្ង់លចញពីប័ណ្ណលន្ទោះ កនុងខទង់ស្មាគ ល់។ 
ខទង់ទី២៤ ស្មាគ ល់៖ 

រតូវស្រលស្រចំនុចស្មាគ ល់លផសងៗ។  
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ម ឌុូល ៣ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកស្រាវរាវមហារកីផ្ផែកសមភព និងរោគស្រសតី

សរាបម់ណ្ឌ លសខុភាព 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកស្រាវរាវមហារកីផ្ផែកសមភព និងរោគស្រសតី

សរាបម់នទីររពទ្យ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកកតរ់ារមួសរាបម់នទីររពទ្យ 

 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកពិរររោះជំងរឺរៅសរាបម់នទីររពទ្យ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកសររ គ្ ោះបន្ទទ នស់រាបម់នទីររពទ្យ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាជំងសឺរាករពទ្យផ្ផែកជំងទឺ្រូៅ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាជំងសឺរាករពទ្យផ្ផែកជំងកឺាុរ 
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ម ៉ូឌលុ៣ 

១. គោលបំណងម ៉ូឌលុ 
សៅចុងបញ្ច ប់ននម ូឌុល ៣ សិក្ខា ក្ខមនឹងបានស្សវងយល់អំពីបញ្ជ ីកត់រាស្រាវរាវមហា

រកីស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ីស្ដលាបញ្ជ ីកត់រាថមី និងរសបៀបកត់រាបញ្ជ ីកត់រារមួ, បញ្ជ ីកត់រា
ស្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ, បញ្ជ ីកត់រាស្ផនកសសរគោ ុះបន្ទទ ន់សរាប់មនទីរសពទយ, 
បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺទូសៅ, បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺកុារ។ 

 

២. គោលគៅ 
 សិក្ខា ក្ខមអាចនឹងអាចអនុវត្ន៍បានយ ងរតឹមរតូវសៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់រា។ 

1. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ស្ផនកស្រាវរាវមហារកីស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ីសរាប់មណឌ លសុខភាព 

2. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ស្ផនកស្រាវរាវមហារកីស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ីសរាប់មនទីរសពទយ 

3. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ស្ផនកកត់រារមួសរាប់មនទីរសពទយ 

4. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ស្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ 

5. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
ស្ផនកសសរគោ ុះបន្ទទ ន់សរាប់មនទីរសពទយ 

6. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺទូសៅ 

7. សចុះបំសពញរគប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺកុារ 

៣. រយៈគពល 
 ៣៩០ ន្ទទី (មិនោប់បញ្ចូ លន្ទទីសរាកអារហារសរមន់)  
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៤. ប្ងងគ់មគរៀន 
 ម ូឌុល ៤ ស្បងស្ចកា ៧ស្ផនក៖  

1. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាស្រាវរាវមហារកីស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ី
សរាប់មណឌ លសុខភាព 

2. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាស្រាវរាវមហារកីស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្ី
សរាប់មនទីរសពទយ 

3. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រារមួសរាប់មនទីរសពទយ 
4. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាស្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅសរាប់មនទីរសពទយ 
5. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាស្ផនកសសរគោ ុះបន្ទទ ន់ 
6. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺទូសៅ 
7. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺកុារ 

៥. សម្ភា រៈបគ្ងៀន 
1. កំុពយូទ័រយួរនដសរាប់សធវើបទបគា ញ 
2. ប ិចសរាប់ចងអុលាល យ៍ 
3. ា សីុនបញ្ច ងំាល យ៍ (LCD) 
4. ឯការ 
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៦. ប្លងប់គ្ងៀន 
ខ លមឹារ/ររធានបទ្ សកមមភាព(ជំហាន) រយៈរពល សាភ រៈ 

រលឹំកនថៃទី២ រលឹំកអំពីបញ្ជ ីកត់រាស្ដលបានសរៀន ១៥ន្ទទី រម ន 
បញ្ជ ីកត់រាស្រាវរាវ
មហារកីស្ផនកសមភព
និងសោគស្រស្ីសរាប់
មណឌ លសុខភាព 
 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីស្ណនំ្ទស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៤០ន្ទទី ា សីុនបញ្ច ងំ
ាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯការគសរាង 
 

បញ្ជ ីកត់រាស្រាវរាវ
មហារកីស្ផនកសមភព
និងសោគស្រស្ីសរាប់
មនទីរសពទយ 
 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីស្ណនំ្ទស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៣០ន្ទទី ា សីុនបញ្ច ងំ
ាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯការគសរាង 
 

ក្ខរសស្ម្ងតួ (play role to be added) ៣០ន្ទទី  
បញ្ជ ីកត់រារមួសរាប់
មនទីរសពទយ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ 
ាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីស្ណនំ្ទស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

២០ន្ទទី ា សីុនបញ្ច ងំ
ាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯការគសរាង 
 

បញ្ជ ីកត់រាស្ផនក
ពិសររុះជំងឺសរៅ
សរាប់មនទីរសពទយ 

បញ្ជ ីកត់រាស្ផនកពិសររុះជំងឺសរៅ
សរាប់មនទីរសពទយ ាន១៣ខទង់/កូ
សោន។ បញ្ជ ីកត់រាស្ផនកសនុះរតូវបាន
ពិនិតយ និងស្កសរមួលសឡើងវញិសោយ
ានក្ខរអនុញ្ា តិសអាយសបាុះពុមព និង
ោក់សអាយសរបើរបាស់ាផលូវក្ខរាមួយ
និងបញ្ជ ីកត់រាសរាកសពទយស្ផនកជំងឺ
ទូសៅ, បញ្ជ ីកត់រាសរាកសពទយស្ផនក
ជំងឺកុារ និងបញ្ជ ីកត់រាស្ផនកពិសររុះ

៤០ន្ទទី 
 
 

ា សីុនបញ្ច ងំ
ាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯការគសរាង 
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ជំងឺសរៅសរាប់មណឌ លសុខភាព។ 
ចំនុចសំខាន់ស្ដលបានបំសពញបស្នែម
សៅកនុងបញ្ជ ីសនុះ គឺទិននន័យស្ដលទាក់
ទងសៅនឹងក្ខរពិនិតយអមសវជជាស្រស ្
ក្ខរស្កស្របរកុមអាយុ កូសោនស ម្ ុះ
អាណ្តពាបាលរបស់អនកជំងឺស្ដលា
កុារ ាែ នភាពអាហារបូបតែមភ និង
របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា។ 
(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីស្ណនំ្ទស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

បញ្ជ ីកត់រាស្ផនក
សសរគោ ុះបន្ទទ ន់
សរាប់មនទីរសពទយ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីស្ណនំ្ទស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៣០ន្ទទី ា សីុនបញ្ច ងំ
ាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯការគសរាង 

ស្លបងថាមពល មនុសសខាវ ក់កនុងនរព ១៥ន្ទទី បាល់តូច បាល់ធំ 
កស្នសង សៅអី ដប 

បញ្ជ ីកត់រាជំងឺ
សរាកសពទយស្ផនក
ជំងឺទូសៅ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីស្ណនំ្ទស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៤៥ន្ទទី ា សីុនបញ្ច ងំ
ាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯការគសរាង 

បញ្ជ ីកត់រាជំងឺ
សរាកសពទយ
ស្ផនកជំងឺកុារ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
ាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯការឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីស្ណនំ្ទស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៤៥ន្ទទី ា សីុនបញ្ច ងំ
ាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯការគសរាង 
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៧. ឯកសារឧបសមពន័ធ 
 គរមូបញ្ជ ីកត់រាមហារកីស្ផនកសមភព និងសោគស្រស្សីរាប់មណឌ លសុខភាព
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គសចក្តីណណនំសីីពីការបំគពញទិនននយ័កនុងបញ្ជ ីកត់្ ា្សាវ្ាវមហារីក 
ណផនកសមាព និងគោគស្រសីី ស្ម្ភបម់ណឌ លសខុភាព 

 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅកស្នលងពិនិតយពិសររុះស្រាវរាវមហារកីស្ផនកសមភពនិង សោគស្រស្ីសៅ
កនុងមណឌ លសុខភាព។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនីមួយៗ។ 

o សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។ 

 

ខទង់ទី១ សលខសរៀង 

ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ដដលអ្នកជំងឺមកពិសររុះជំងឺសរៅ ក្ខរណ្តត់ជួប 
និងក្ខរពិនិតយសុខភាពសផសងៗ។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ល្តើមពីលលខ១  ិងលលខប ត
បន្ទទ ប់រហូតដល់ដាច់ដខ។ ចាប់ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ីលលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។ 

ខទង់ទី២ លលខស្ម្គា ល់អ្តិថិ្ជ /លលខប័ណ្ណ 
 រតូវចមលងលលខស្ម្គា ល់អ្តិថិ្ជ ឫលលខប័ណ្ណរបសិ្ លបើម្គ ។  

ឧទាហរណ៍្៖ 000-000-123-1។ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ េះអ្តិថិ្ជ  

សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់ស្រស្ីស្ដលមកទទួលសសវា ពិសររុះ
សដើមបីស្រាវរាវរកមហារកី។ 

ខទង់ទី៤ អាយុ៖ <៣០ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុតិចាង ៣០ឆ្ន ំ។  
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២៥ឆ្ន ំ សរសសរ ២៥។ 

ខទង់ទី៥ អាយុ៖ ៣០-៤៩ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៣០ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០ឆ្ន ំ សរសសរ ៣០។ 

ខទង់ទី៦ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥០ឆ្ន ំ សរសសរ ៥០។ 

 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 

ខទង់ទី៧ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ សឡើងសៅ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 
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ខទង់ទី៨ អាស័យោា នបចចុបបនន និងសលខទូរស័ពទ 
ស្រលស្រអាស័្យដាា  បចចុបប នរបស់្ស្រស្តីដដលមកទទួលលស្វាម ទីរលពទយ។ រតូវស្រលស្រភូមិ 
ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ  រាជធា ី/លខតត  ិងលលខទូរស័្ពទ។ 

ខទង់ទី៩ បញ្ជូ  មកពី 

សរសសរស ម្ ុះទីកស្នលងស្ដលបានបញ្ជូ នស្រស្ីមក។ ឧទាហរណ៍៖ អនកសម័រគចិត្ភូមិ។ល។ 
ខទង់ទី១០ លរាគស្ញ្ញា  
 សរសសរសោគសញ្ា សផសងៗស្ដលស្រស្ីបានសរៀបោប់របាប់។  
ខទង់ទី១១ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ សតសV្IA+ 

 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានសតស ្VIAវជិជាន (VIA+) 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១២ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ សតសV្IA- 

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

ខទង់ទី១៣  អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ បញ្ជូ នសៅសធវើសតស ្Pap Smear ឬពាបាលសោយ Cryo   
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានរតូវបញ្ជូ នសៅសធវើសតស ្Pap 

Smear ឬពាបាលសោយ Cryo  ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៤ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ សងស័យមហារកី 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើសោគវនិិចេ័យសងស័យមហារកី

ាត់សបូន។ 

និយមន័យសងស័យមហារកីាត់សបូន៖ គឺាដំសៅស្ដលសកើតសៅសលើាត់សបូន 
សហើយអាចសននិោា នថាាដំសៅមហារកីសោយស្រស្ីសន្ទុះានធ្លល ក់ទឹករនងសរចើនាម
ទាវ ាស និងានហូរ្មសរក្ខយសពលរមួសភទ។  

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៥ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ បញ្ា សផសងៗ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើានបញ្ា ាត់សបូនសផសងៗសទៀត។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៦ អប់រ ំនិងាទ បសោុះសោយខលួនឯង 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានទទួលក្ខរអប់រសំ្ីអំពីក្ខរ

ស្រាវរាវរកមហារកីសោុះ និងបសរងៀនសអាយសចុះាទ បសោុះសោយខលួនឯង។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៧ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ៖ ក្ខររលាក 
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 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្ា រលាកសោុះ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៨ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ៖ ដំុសោុះ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានដំុសោុះ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៩ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ:សងស័យមហារកី 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់របសិនសបើសោគវនិិចេ័យសងស័យមហារកីសោុះ។ 

និយមន័យសងស័យមហារកីសោុះ៖ 
គឺាដំសៅសោុះករមិតធៃន់ស្ដលកសកើតសឡើងសៅកនុងាលិក្ខសោុះ។សយើងអាចដឹងបាន
សោយារក្ខររកសឃើញដំុសោុះស្ដលាប់នឹងស្សបកសោុះសៅមួយកស្នលង និងានកូន
កណុ្រសៅសកលៀក។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២០ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ៖ បញ្ា សផសងៗ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្ា សោុះសផសងៗសទៀត។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២១ ក្ខរពាបាលសោយ Cryo ( Cryo Performed) 

 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានទទួលក្ខរពាបាលសោយ 

Cryo។ 

និយមន័យក្ខរពាបាលសោយ Cryotherapy ៖ គឺាក្ខរពាបាលាត់សបូនសោយធ្លតុ 

រតាក់ (ឬដុតរតាក់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២២ បញ្ជូ នសៅ 
 សរសសរស ម្ ុះទីកស្នលងស្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺសៅ (មនទីរសពទយ ឬសសវាឯកជនសផសង )ៗ។ 
ខទង់ទី២៣ មកពិនិតយ៖ ថមី 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិនិតយាករណីថម។ី 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៤ មកពិនិតយ៖ ាមោនបន ្
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិនិតយាមោនបន។្ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៥ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 1. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសោយខលួនឯង។ 

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សោយគសរាងមូលនិធិសមធម៌។  
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សោយគសរាងធ្លន្ទោ ប់រងសហគមន៍។  
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4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើរត់ានប័ណណសុខភាព។  
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកស្លង។ 
ចំណំ្ត៖ ោល់ក្ខររបង់នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូដស្ដល
ស្រសង់សចញពីប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោ ល់។ 

ខទង់ទី២៦ សាោ ល់ 

រតូវសរសសរចំណុចសាោ ល់សផសងៗ ស្ដលចំាបាច់ទាក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រតាស្ាវរជាវមហារកីដ្នកស្មភព  ិងលរាគស្រស្តីស្រម្គប់ម ទីរលពទយ
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គសចក្តីណណនំសីីពីការបំគពញទិនននយ័កនុងបញ្ជ ីកត់្ ា្សាវ្ាវមហារីក 
ណផនកសមាព និងគោគស្រសីី ស្ម្ភបម់នទីរគពទយ 

 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅកស្នលងពិនិតយពិសររុះស្រាវរាវមហារកីស្ផនកសមភពនិង សោគស្រស្ីសៅ
កនុងមនទីរសពទយ។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនីមួយៗ។ 

o សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។  
 

ខទង់ទី១ សលខសរៀង 

ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ដដលអ្នកជំងឺមកពិសររុះជំងឺសរៅ ក្ខរណ្តត់ជួប 
និងក្ខរពិនិតយសុខភាពសផសងៗ។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ល្តើមពីលលខ១  ិងលលខប ត
បន្ទទ ប់រហូតដល់ដាច់ដខ។ ចាប់ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ីលលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។ 

ខទង់ទី២ លលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងលលខពីលលខកូដអ្នកជំងឺរបស់្ម ទីរលពទយ។ ឧទាហរណ៍្៖ 000-000-123-1។ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់ស្រស្ីស្ដលមកទទួលសសវា ពិសររុះ
សដើមបីស្រាវរាវរកមហារកី។ 

ខទង់ទី៤ អាយុ៖ <៣០ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុតិចាង ៣០ឆ្ន ំ។ ឧទាហរណ៍៖ 
អាយុ ២៥ឆ្ន ំ សរសសរ ២៥។ 

ខទង់ទី៥ អាយុ៖ ៣០-៤៩ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៣០ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០ឆ្ន ំ សរសសរ ៣០។ 

ខទង់ទី៦ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 

ខទង់ទី៧ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ សឡើងសៅ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 
ខទង់ទី៨ អាស័យោា នបចចុបបនន និងសលខទូរស័ពទ 

ស្រលស្រអាស័្យដាា  បចចុបប នរបស់្ស្រស្តីដដលមកទទួលលស្វាម ទីរលពទយ។ រតូវស្រលស្រភូមិ 
ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ  រាជធា ី/លខតត  ិងលលខទូរស័្ពទ។ 
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ខទង់ទី៩ បញ្ជូ  មកពី៖ កនុងស្សុ្ករបតិបតត/ិលខតត (ថ្មី) 
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកទទួលសសវាពិសររុះ
សដើមបីស្រាវរាវមហារកីាករណីថមី ស្ដលបានបញ្ជូ នមកពីកនុងស្រសុករបតិបត្សិៅកនុង 
សខត្របស់ខលួនផ្ទទ ល់។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១០ បញ្ជូ  មកពី៖ លរៅស្ស្ុករបតិបតត/ិលខតត (ថ្មី) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកទទួលសសវាពិសររុះ

សដើមបីស្រាវរាវមហារកីាករណីថមី ស្ដលបានបញ្ជូ នមកពីសរៅស្រសុករបតិបត្ិសៅកនុង 
សខត្របស់ខលួន ឬបញ្ជូ នមកពីសខត្សផសងៗសទៀត)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១១ មកពិនិតយសោយខលួនឯង៖ កនុងស្សុ្ករបតិបតត/ិលខតត (ថ្មី) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ 

របសិនសបើស្រស្ីមកសោយខលួនឯងទទួលសសវាពិសររុះ សដើមបីស្រាវរាវមហារកីាករណីថមី 
សហើយាន ក់សៅកនុងស្រសុករបតិបត្ិកនុងសខត្របស់ខលួន។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១២ មកពិនិតយសោយខលួនឯង៖ កនុងស្សុ្ករបតិបតត/ិលខតត (ចាស់្) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ 

របសិនសបើស្រស្ីមកសោយខលួនឯងទទួលសសវាពិសររុះសដើមបីស្រាវរាវមហារកី
ាករណីចាស់ សហើយាន ក់សៅកនុងស្រសុករបតិបត្ិកនុងសខត្របស់ខលួន។   
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១៣ មកពិនិតយសោយខលួនឯង៖ លរៅស្ស្ុករបតិបតត/ិលខតត (ថ្មី) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ 

របសិនសបើស្រស្ីមកសោយខលួនឯងទទួលសសវាពិសររុះសដើមបីស្រាវរាវមហារកីាករណីថមី 
សហើយាន ក់សៅសរៅស្រសុករបតិបត្ិកនុងសខត្របស់ខលួន ឬមកពីសខត្សផសង។  
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១៤ មកពិនិតយសោយខលួនឯង៖ លរៅស្ស្ុករបតិបតត/ិលខតត (ចាស់្) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកសោយខលួនឯងទទួលសសវា

ពិសររុះសដើមបីស្រាវរាវមហារកីាករណីចាស់ សហើយាន ក់សៅសរៅស្រសុករបតិបត្កិនុង
សខតរ្បស់ខលួន  ឬមកពីសខត្សផសង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១៥ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ VIA+ 

 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានសតសន៍្ VIA វជិជាន VIA+ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៦ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ VIA- 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានសតស ្VIA វជិជាន VIA- 
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ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៧  អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ សធវើសតសគំ្សនៀាត់សបូន (Pap Smear) 

 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានសធវើសតសគំ្សនៀាត់សបូន 

(Pap Smear) 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៨ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ ពិនិតយសោយមីរកូសកុប/សោយរចឹបាច់ (Biopsy) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានពិនិតយរចឹបាច់ាត់សបូន

សៅពិនិតយមីរកូសកូប (Biopsy)។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៩ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ មហារកី 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើសោគវនិិចេ័យាមហារកីាត់សបូន។ 

និយមន័យមហារកីាត់សបូន៖ គឺាជំងឺមា ងស្ដលសក្ខសិក្ខាត់សបូនចាប់សផ្ើមលូត
លាស់មិនធមមាសហើយមិនអាចរគប់រគងបាននិងស្របក្ខល យសៅាដំុពក។
ភាគសរចើនជំងឺសនុះបងកសឡើងសោយសមសោគ HPV ស្ដលឆលងាមរយៈក្ខររមួសភទ និងាន
កា្អំសណ្តយផលមួយចំនួនសទៀត។ 
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២០ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ ក្ខរពាបាលសោយសរបើនរកយ  ូ(Cryotherapy) 

 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានទទួលក្ខរពាបាលាត់
សបូនសោយសរបើនរកយ ។ូ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២១ អត្សញ្ា ណបញ្ា ាត់សបូន៖ បញ្ា សផសងៗ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្ា ាត់សបូនសផសងៗ

សទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២១ អប់រ ំនិងាទ បសោុះសោយខលួនឯង 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានទទួលក្ខរអប់រសំ្ីអំពីក្ខរ

ស្រាវរាវរកជំងឺមហារកីសោុះ និងបសរងៀនសអាយសចុះាទ បសោុះសោយខលួនឯង។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២២ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ៖ ក្ខររលាក 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្ា រលាកសោុះ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៣ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ៖ ក្ខរថតសោុះ 
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 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានថតសោុះ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៤ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ៖ ក្ខររចឹបាច់ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីបានសធវើក្ខររចឹបាច់សោុះ

សៅពិនិតយ(Biopsy)។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៥ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ៖ ដំុសោុះ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានដំុសោុះ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៦ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ៖ មហារកី 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើសោគវនិិចេ័យាមហារកីសោុះ។ 

និយមន័យមហារកីសោុះ៖ មហារកីសោុះគឺាដំសៅសោុះករមិតធៃន់ស្ដលកសកើតសឡើងសៅ
កនុងាលិក្ខសោុះបងកសោយសក្ខសិក្ខមិនធមមារបស់សក្ខសិក្ខសោុះ បសងកើតាដំុពក 
សហើយវាអាចោតតាតដល់រកសពញាលិក្ខ(កូនកណុ្រ) និងដល់កស្នលងសផសងៗសទៀត
ននខលួនមនុសសដូចាឆអឹង និងសថលើម។ល។ 
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២៧ អត្សញ្ា ណបញ្ា របស់សោុះ៖ បញ្ា សផសងៗ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីានបញ្ា សោុះសផសងៗសទៀត។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៨ ក្ខរពាបាល 
 សរសសរសវជជបញ្ជ របស់រគូសពទយស្ដលបានផ្ល់សអាយអនកជំងឺ។  

ឧទាហរណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3 
ខទង់ទី២៩ សផទរសៅស្ផនកសផសង (សៅសរៅ/សរាកសពទយ) 
 សរសសរស ម្ ុះទីកស្នលងស្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺសៅទំាងកនុងមនទីរសពទយ និងបញ្ជូ នសៅ

ក្ខន់មនទីរសពទយ ឬសសវាឯកជនសផសងៗ។ 
ខទង់ទី៣០ ាមោន៖ សលើកទី១ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិនិតយាមោនសលើកទី១។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី៣១ ាមោន៖ សលើកទី២ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិនិតយាមោនសលើកទី២។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
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ខទង់ទី៣២ ាមោន៖ សលើកទី៣ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិនិតយាមោនសលើកទី៣។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី៣៣ ាមោន៖ សលើកទី៤ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិនិតយាមោនសលើកទី៤។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី៣៤ ាមោន៖ សលើកទី៥ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើស្រស្ីមកពិនិតយាមោនសលើកទី៥។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី៣៥ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 1. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសោយខលួនឯង។ 

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សោយគសរាងមូលនិធិសមធម៌។  
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សោយគសរាងធ្លន្ទោ ប់រងសហគមន៍។  
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើរត់ានប័ណណសុខភាព។  
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកស្លង។ 
ចំណំ្ត៖ ោល់ក្ខររបង់នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូដស្ដល
ស្រសង់សចញពីប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោ ល់។ 

ខទង់ទី៣៦ សាោ ល់ 

រតូវសរសសរចំណុចសាោ ល់សផសងៗ ស្ដលចំាបាច់ទាក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រមួស្រម្គប់ម ទីរលពទយ 
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សសចក្ីស្ណនំ្ទទូសៅបញ្ជ ីកត់រារមួសរាប់មនទីរសពទយ៖ 

 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅកស្នលងទទួលជំងឺដំបូង សរាប់កត់រាោល់អនកជំងឺទំាងអស់ស្ដល
មកទទួលសសវាមនទីរសពទយ (ោប់ទំាងជំងឺ IPD និងOPD)។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនីមួយៗ។ 

o សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។ 

 

បញ្ជ ីកត់រារមួសរាប់មនទីរសពទយាន ១៨ខទង់/កូសោន សហើយស្ដលខទង់នីមួយៗតរមូវ សអាយ
អនកកត់រាបំសពញរគប់ចសន្ទល ុះ។ សរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រាសរាប់កត់រាោល់អនកជំងឺទំាងអស់ស្ដលមក
ទទួលសសវាមនទីរសពទយ។ បញ្ជ ីកត់រារមួសនុះ នឹងរបាប់អំពីចំនួនសរបុកនុងមួយនថៃៗ និង របាប់អំពីចំនួន
សរបុរបស់អនកជំងឺសៅាមាល/សសវាសផសងៗ ដូសចនុះបញ្ជ ីកត់រារមួសនុះនឹងរតូវសរបើរបាស់សរាប់សផទៀង
ផ្ទទ ត់ចំនួនអនកជំងឺស្ដលបានបញ្ជូ នសៅក្ខន់ាល ឬសសវាសផសងៗរបស់មនទីរសពទយ។ 
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គសចក្តីណណនំសីីពីការបំគពញទិនននយ័ ណផនកបញ្ជ ីកត់្ ារមួ ស្ម្ភបម់នទីរគពទយ 
 

ខទង់ទី១ សលខសរៀង 

ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់ដដលអ្នកជំងឺមកទទួលលស្វាល្េងៗលៅម ទីរលពទយ។ 
លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ល្តើមពីលលខ ១  ិងលលខប តបន្ទទ ប់រហូតដល់ដាច់។ 
ចាប់ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ីលលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។ 

ខទង់ទី២ ល ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់អនកជំងឺស្ដលមកទទួលសសវាសៅ
មនទីរសពទយ។ 

ខទង់ទី៣ ស ម្ ុះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់្អាណ្តពាបាលកុារ។ 

ខទង់ទី៤ អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ 
សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ០នថៃ រហូតដល់ ២៨នថៃ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០។ 

ខទង់ទី៥ អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ស្ខ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ២៩នថៃ រហូតដល់ ១១ស្ខ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ស្ខ រតូវសរសសរបញ្ជ ក់នថៃ ឬស្ខសអាយចាស់។ 

ខទង់ទី៦ អាយុ៖ ១-៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ១ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្ន ំ សរសសរ ៣។ 

ខទង់ទី៧ អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ១៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥។ 

ខទង់ទី៨ អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ២៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្ន ំ សរសសរ ២០។ 

ខទង់ទី៩ អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ២៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៣៥។ 
ខទង់ទី១០ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្ន ំ។ 
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ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 
ខទង់ទី១១ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ សឡើងសៅ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 
ខទង់ទី១២ សភទ៖ របុស 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៣ សភទ៖ ស្រសី 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្រសី។  

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៤ អាស័យោា នបចចុបបនន និងសលខទូរស័ពទ 

ស្រលស្រអាស័្យដាា  បចចុបប នរបស់្អ្នកជំងឺដដលមកទទួលលស្វាម ទីរលពទយ។ 
រតូវស្រលស្រភូមិ ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ  រាជធា ី/លខតត  ិងលលខទូរស័្ពទ។ 

ខទង់ទី១៥ ាននផទស ុះ (សប្ាហ៍) 
រតូវសរសសរអាយុនផទស ុះរបស់ស្រស្ីគិតាសប្ាហ៍សោយោប់ចាប់ពីនថៃទីមួយននក្ខរ
បាត់រដូវចុងសរក្ខយ។ ឧទាហរណ៍៖ស្រស្ីានអាយុនផទស ុះ០៧សប្ាហ៍ រតូវសរសសរស្ត
សលខ០៧ប ុសណ្តណ ុះ។ 

ខទង់ទី១៦ អ្នកជំងឺណាត់ជួប 

សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត) ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកទទួលសសវាាមក្ខរ
ណ្តត់ជួបរបស់រគូសពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១៧ ដ្នកអ្នកជំងឺរតូវលៅពិ ិតយ 
 សរសសរស្ផនក/ាលស្ដលអនកជំងឺរតូវសៅពិនិតយ។ ឧទាហរណ៍៖ ពិសររុះសរៅ របស ធនកមម 

ទឹកសន្ទមស្ផអម រតសចៀក-រចមុុះ-បំពង់ក។ល។ 
ខទង់ទី១8 សាោ ល់ 

រតូវសរសរចំនុចសាោ ល់សផសងៗ ស្ដលចំាបាច់ទាក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ ។ 
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លស្ចកតីដណ្នំ្ទទូលៅបញ្ជ ីកត់រតាពិលររេះជំងឺលរៅស្រម្គប់ម ទីរលពទយ៖ 

 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅកស្នលងពិនិតយពិសររុះជំងឺសរៅ សរាប់កត់រាអនកជំងឺស្ដល
មកពិសររុះជំងឺសរៅទំាងមនុសសចាស់ និងកុារ។ (មិនរតូវកត់រានូវសកមមភាពសសវាក្ខរ រ
ដូចា ក្ខរចាក់ថាន ំបគក រ ពិនិតយនផទស ុះ ពនាកំសណើ ត ាសដើម និងក្ខរសរាលកូន ក្ខរស្ថទំា
សរក្ខយសរាល)។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនីមួយៗ។ 

o សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។  
 

បញ្ជ ីកត់រតាដ្នកពិលររេះជំងឺលរៅស្រម្គប់ម ទីរលពទយ ម្គ ៣១ខទង់/កូលោ ។ បញ្ជ ីកត់រតា
ដ្នកល េះ រតូវបា ពិ ិតយ  ិងដកស្រមួលល ើងវញិ លដាយម្គ ការអ្ ុញ្ញា តិលអាយលបាេះពុមភ  ិង
ដាក់លអាយលរបើរបាស់្ជា្លូវការជាមួយ ិងបញ្ជ ីកត់រតាជំងឺស្រម្គកលពទយដ្នកជំងឺទូលៅ, បញ្ជ ីកត់
រតាជំងឺស្រម្គកលពទយដ្នកជំងឺកុម្គរ  ិងបញ្ជ ីកត់រតាដ្នកពិលររេះជំងឺលរៅស្រម្គប់មណ្ឌ លសុ្ខ
ភាព។ ចំណុ្ចសំ្ខា ់ដដលបា បំលពញបដ ថមលៅកនុងបញ្ជ ីកត់រតាពិលររេះជំងឺលរៅល េះ គឺទិ ន -

 ័យដដលទាក់ទងលៅការពិ ិតយអ្មលវជជាស្រស្ត ការដកដរបរកុមអាយុ កូលោ ល ម្ េះអាណាពា
បាលរបស់្អ្នកជំងឺដដលជាកុម្គរ ាថ  ភាពអាហារបូតថមភ  ិងរបលភទន ការបង់នថ្លលស្វា។ 

 

ខទង់ទី១ សលខសរៀង 

ជាលលខលរៀងតាមលំដាប់ដដលអ្នកជំងឺមកពិសររុះជំងឺសរៅ ក្ខរណ្តត់ជួប និងក្ខរពិនិតយ
សុខភាពសផសងៗ។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ល្តើមពីលលខ១  ិងលលខប តបន្ទទ ប់រហូតដល់
ដាច់ដខ (បិទបញ្ជ លីៅនថ្ៃចុងលរកាយន ដខ ិមួយ )ៗ។ 

ខទង់ទី២ លលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងលលខពីលលខកូដអ្នកជំងឺរបស់្ម ទីរលពទយ។ ឧទាហរណ៍្៖ 000-000-123-1។ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់អនកជំងឺស្ដលមកទទួលសសវា 
ពិសររុះជំងឺសរៅ ក្ខរណ្តត់ជួប និងក្ខរពិនិតយសុខភាពសផសងៗ។ 

ខទង់ទី៤ ស ម្ ុះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់្អាណ្តពាបាលកុារ។ 

ខទង់ទី៥ អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ 
សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ០នថៃ រហូតដល់ ២៨នថៃ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០។ 

ខទង់ទី៦ អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ស្ខ 
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 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ២៩នថៃ រហូតដល់ ១១ស្ខ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ស្ខ រតូវសរសសរបញ្ជ ក់នថៃ ឬស្ខសអាយចាស់។ 

ខទង់ទី៧ អាយុ៖ ១-៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ១ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ 3ឆ្ន ំ សរសសរ 3។ 

ខទង់ទី៨ អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ១៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ 5ឆ្ន ំ សរសសរ 5។ 

ខទង់ទី៩ អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ២៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្ន ំ សរសសរ ២០។ 

ខទង់ទី១០ អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ២៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៣៥។ 
ខទង់ទី១១ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 
ខទង់ទី១២ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ សឡើងសៅ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 
ខទង់ទី១៣ សភទ៖ របុស 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៤ សភទ៖ ស្រសី 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្រសី។  

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៥ អាស័យោា នបចចុបបនន និងសលខទូរស័ពទ 

ស្រលស្រអាស័្យដាា  បចចុបប នរបស់្អ្នកជំងឺដដលមកទទួលលស្វាម ទីរលពទយ។ រតូវស្រលស្រ
ភូមិ ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ  រាជធា ី/លខតត  ិងលលខទូរស័្ពទ។ 

ខទង់ទី១៦ បញ្ជូ  មកពី៖ កនុងស្សុ្ករបតិបតត/ិលខតត (ថ្មី) 
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកទទួលសសវាពិសររុះជំងឺ
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សរៅាករណីថមី ស្ដលបានបញ្ជូ នមកពីកនុងស្រសុករបតិបត្ិ ឬសខត្របស់ខលួនផ្ទទ ល់។ 
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១៧ បញ្ជូ  មកពី៖ លរៅស្ស្ុករបតិបតត/ិលខតត (ថ្មី) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកទទួលសសវាពិសររុះជំងឺ

សរៅាករណីថមី ស្ដលបានបញ្ជូ នមកពីសរៅស្រសុករបតិបត្ិ ឬសខត្របស់ខលួន (ស្រសុករបតិ
បត្ិ/សខត្សផសង)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១៨ មកពិនិតយសោយខលួនឯង៖ កនុងស្សុ្ករបតិបតត/ិលខតត (ថ្មី) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកសោយខលួនឯងាករណី

ថមី និងសែិតកនុងស្រសុក របតិបត្ិ ឬសខត្របស់ខលួន។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៩ មកពិនិតយសោយខលួនឯង៖ កនុងស្សុ្ករបតិបតត/ិលខតត (ចាស់្) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកសោយខលួនឯងាករណី

ចាស់ ស្ដលសែិតកនុងស្រសុករបតិបត្ិ ឬសខត្របស់ខលួន។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២០ មកពិនិតយសោយខលួនឯង៖ លរៅស្ស្ុករបតិបតត/ិលខតត (ថ្មី) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកសោយខលួនឯងាករណី

ថមី និងមកពីស្រសុក របតិបត្ិ ឬសខត្សផសង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២១ មកពិនិតយសោយខលួនឯង៖ លរៅស្ស្ុករបតិបតត/ិលខតត (ចាស់្) 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺមកសោយខលួនឯងាករណី

ថមី និងមកពីស្រសុក របតិបត្ិ ឬសខត្សផសង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២២ ាននផទស ុះ (សប្ាហ៍) 
 រតូវសរសសរអាយុនផទស ុះ (របសិនសបើាស្រស្ីស្ដលកំពុងានគភ៌) គិតាសប្ាហ៍សោយ 

ោប់ចាប់ពីនថៃទីមួយននក្ខរបាត់រដូវចុងសរក្ខយ។ 
ឧទាហរណ៍៖ស្រស្ីានអាយុនផទស ុះ០៧សប្ាហ៍ រតូវសរសសរស្តសលខ០៧ប ុសណ្តណ ុះ។ 

ខទង់ទី២៣ សោគសញ្ា   
 សរសសរសោគសញ្ា សផសងៗ ស្ដលអនកជំងឺបានសរៀបោប់របាប់។ 
ខទង់ទី២៤ អមសវជជាស្រស ្
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសំុសសវាអមសវជជាស្រស ្

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៥ សោគវនិិចេ័យ 
 សរសសរសោគវនិិចេ័យរបស់អនកជំងឺស្ដលកំណត់សោយរគូសពទយ។ 
ខទង់ទី២៦ ក្ខរពាបាល 
 សរសសរសវជជបញ្ជ របស់រគូសពទយស្ដលបានផ្ល់សអាយអនកជំងឺ។  
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ឧទាហរណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3 

ខទង់ទី២៧ ាែ នភាពអាហារបូតែមភសពលចូល៖ ទមៃន់/អាយុ (បណណ័ សលឿង) 
 ថលឹងទមៃន់របស់កុារ 

កំណត់ទមៃន់របស់កុារសធៀបនឹងអាយុសោយសរបើបណណ័ សលឿង៖  
១. សរសសរ R របសិនសបើទមៃន់សធៀបនឹងអាយុឋិតកនុងតំបន់ពណ៌រកហម 

២. សរសសរ O របសិនសបើទមៃន់សធៀបនឹងអាយុឋិតកនុងតំបន់ពណ៌ទឹករកូច 

៣. សរសសរ G របសិនសបើទមៃន់សធៀបនឹងអាយុឋិតកនុងតំបន់ពណ៌នបតង 
ខទង់ទី២៨ ាែ នភាពអាហាររបូតែមភសពលចូល៖ ទមៃន់/កមពស់  
 ថលឹងទមងន់របស់កុមារ ។ វាស់របវវង/កំពស់របស់កុមារ (ឲ្យកុមារដដកដបើអាយុដរោម២ឆ្ន ំ 

ឬ ឲ្យឈរដបើអាយុចដ ល្ ោះពី២ដៅ៥ឆ្ន ំ)។ កំណត់ទមងន់របស់កុមារដធៀបនឹងកំពស់ 
(គមាល តសតង់ដា [SD]) (ឧទាហរណ៍ -៣SD, -២SD, -១SD, ឬ ធមមតា) 
ដដាយដរបើរាស់តារាងសតង់ដាទមងន់ដធៀបកំពស់របស់អងគោរសុខភាពពិភពដោក ។ 
ចូរដរបើវផនកខាងស្ត ំននតារាងសរមាប់ដកមងរបុស និងវផនកខាងដឆវងននតារាងសរមាប់ដកមង
ស្សី ។ ចូរសរដសរ:-៣, -២, -១,ឬ ០ សរមាប់ធមមតា។ 

ខទង់ទី២៩ បញ្ជូ នសៅ (សៅសរៅ/សរាកសពទយ) 
 សរសសរស ម្ ុះទីកស្នលងស្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺសៅទំាងកនុងមនទីរសពទយ និងបញ្ជូ នសៅ

ក្ខន់មនទីរសពទយ ឬសសវាឯកជនសផសងៗ។ 
ខទង់ទី៣០ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 6. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសោយខលួនឯង។ 

7. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សោយគំសោងមូលនិធិសមធម៌។  
8. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សោយគំសោងធ្លន្ទោ ប់រងសហគមន៍។  
9. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើរត់ានប័ណណសុខភាព។  
10. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកស្លង។ 
ចំណំ្ត៖ ោល់ក្ខររបង់នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូដស្ដល
ស្រសង់សចញពីប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោ ល់។ 

ខទង់ទី៣១ សាោ ល់ 

រតូវសរសសរចំនុចសាោ ល់សផសងៗ ស្ដលចំាបាច់ទាក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រតាដ្នកស្លរង្កា េះបន្ទទ  ់ស្រម្គប់ម ទីរលពទយ 
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គសចក្តីណណនំសីីពីការបំគពញទិនននយ័កនុងបញ្ជ ីកត់្ ា ណផនកសគស្រ គ្ ោះបនទ ន់ 
 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅស្ផនកសសរគោ ុះបន្ទទ ន់។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនីមួយៗ។ 

o សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។  
 

ខទង់ទី១ សលខសរៀង 

ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ល្តើមពីលលខ ១  ិងលលខ
ប តបន្ទទ ប់រហូតដល់ដាច់ដខ។ ចាប់ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ីលលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។ 

ខទង់ទី២ លលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងលលខពីលលខកូដអ្នកជំងឺរបស់្ម ទីរលពទយ។ ឧទាហរណ៍្៖ 000-000-123-1។ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់អនកជំងឺ។ 

ខទង់ទី៤ ល ម្ េះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
 សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់្អាណ្តពាបាលកុារ។ 
ខទង់ទី៥ អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ 

សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ០នថៃ រហូតដល់ ២៨នថៃ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០។ 

ខទង់ទី៦ អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ស្ខ 
សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ២៩នថៃ រហូតដល់ ១១ស្ខ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ស្ខ រតូវសរសសរបញ្ជ ក់នថៃ ឬស្ខសអាយចាស់។ 

ខទង់ទី៧ អាយុ៖ ១-៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ១ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្ន ំ សរសសរ ៣។ 
ខទង់ទី៨ អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ១៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥។ 
ខទង់ទី៩ អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ២៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្ន ំ សរសសរ ២០។ 
ខទង់ទី១០ អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្ន ំ 
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 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ២៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៣៥។ 

ខទង់ទី១១ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូតដល់ 
៦៤ឆ្ន ំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 

ខទង់ទី១២ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ សឡើងសៅ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 
ខទង់ទី១៣ សភទ៖ របុស 

 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១៤ សភទ៖ ស្រសី 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្រសី។  
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១៥ អាស័យោា នបចចុបបនន និងសលខទូរស័ពទ 
 ស្រលស្រអាស័្យដាា  បចចុបប នរបស់្អ្នកជំងឺដដលមកទទួលលស្វាម ទីរលពទយ។ 

រតូវស្រលស្រភូមិ ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ  រាជធា ី/លខតត  ិងលលខទូរស័្ពទ។ 

ខទង់ទី១៦ បញ្ជូ  មកពី 

 សរសសរស ម្ ុះទីកស្នលងស្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺមក។  
ឧទាហរណ៍៖ មណឌ លសុខភាព ខ។ 

ខទង់ទី១៧ សោគវនិិចេ័យចូល 
 សរសសរសោគវនិិចេ័យចូលស្ដលរគូសពទយបានកំណត់។ 
ខទង់ទី១៨ នថៃស្ខឆ្ន ំចាប់សផ្ើមឈឺ 
 ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន ំ ដដលអ្នកជំងឺចាប់ល្តើមឈឺ (មុ លពលមកម ទីរលពទយលលើកល េះ)។ 

ឧទាហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ប ុដ តចាប់ល្តើម
ឈឺលៅនថ្ៃទី ០៥ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ រតូវស្រលស្រ ០៥/០១/២០១៣។ 

ខទង់ទី១៩ នថៃស្ខឆ្ន ំ/សា ងចូល 
 ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន /ំលម្គ ង ដដលអ្នកជំងឺចូលស្រម្គកដ្នកស្លរង្កា េះបន្ទទ  ់។ 

ឧទាហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺចូលស្រម្គកនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ លម្គ ង២៣.០០ 
រតូវស្រលស្រ ១០/០១/២០១៣ ម  ២៣.០០ ។ 

ខទង់ទី២០ អមសវជជាស្រស ្
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សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសំុសសវាអមសវជជ
ាស្រស។្ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២១ នថ្ៃដខឆ្ន ំ/លម្គ ងលចញ 

ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន /ំលម្គ ង ដដលអ្នកជំងឺបា លចញពីដ្នកស្លរង្កា េះបន្ទទ  ់ ឬពីម ទីរលពទយ។ 

ឧទាហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺលចញពីដ្នកស្លរង្កា េះបន្ទទ  ់ ឬពីម ទីរលពទយលៅនថ្ៃទី ១៤ ដខមករា 
ឆ្ន ំ២០១៣ លម្គ ង១៥.០០ រតូវស្រលស្រ ១៤/០១/២០១៣ ម  ១៥.០០។ 

ខទង់ទី២២ សោគវនិិចេ័យសចញ 
 សរសសរសោគវនិិចេ័យសចញ សៅសពលអនកជំងឺសចញពីស្ផនកសសរគោ ុះបន្ទទ ន់ ឬពី

មនទីរសពទយ។ 
ខទង់ទី២៣ បញ្ជូ នសៅស្ផនកសផសង 
 សរសសរស ម្ ុះាល/អររស្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺសៅ។ 
ខទង់ទី២៤ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ អនុញ្ា ត 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានអនុញ្ា តសអាយ

សចញពីស្ផនកសសរគោ ុះបន្ទទ ន់ ឬពីមនទីរសពទយ។  
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២៥ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ មិនអនុញ្ា ត 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺបានសចញពីមនទីរសពទយ

សោយរម នក្ខរអនុញ្ា ត ឬសសនើសំុសចញពីមនទីរសពទយសោយករណីសផសង  ៗ(អនកជំងឺរតូវ
បានសសនើសំុសៅពាបាលសៅផទុះ ឬកស្នលងសផសងសទៀតសោយាែ នភាពជំងឺពំុទាន់បាន
ធូរស្រាល)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២៦ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ បញ្ជូ ន 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានបញ្ជូ សចញពី

មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលោា នសុខាភិបាលណ្តសផសង (សរសសរស ម្ ុះមូលោា នសុខា
ភិបាល/សសវាឯកជនសផសងៗសៅកនុងខទង់សាោ ល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២៧ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ ាល ប់<៤៨សា ង 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺាល ប់សរក្ខម ៤៨ សា ង។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៨ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ ាល ប់ ≥៤៨សា ង 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺាល ប់រតឹម ឬសលើស ៤៨ 

សា ង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៩ មូលសហតុាល ប់ 
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 សរសសរមូលសហតុសផសងៗ ស្ដលទាក់ទងសៅនឹងក្ខរាល ប់របស់អនកជំងឺ។ 
ខទង់ទី៣០ មរណភាពាា 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើានករណីា្យាល ប់កំឡុងសពល

ាននផទស ុះ/សរាលកូន និង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូន (សរសសរមូលសហតុាល ប់សៅ
កនុងខទង់សាោ ល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី៣១ ាែ នភាពអនកជំងឺសពលសចញ 
 សរសសរសលខកូដសរាប់ាែ នភាពសចញរបស់អនកជំងឺស្ដលបានសចញពីមនទីរសពទយសទាុះ

បីកនុងករណី អនុញ្ា ត មិនអនុញ្ា ត បញ្ជូ ន ឬាល ប់។  
(១) ាសុះសសបើយ (២) ធូរស្រាល (៣) មិនានក្ខរធូរស្រាល (៤) រតិស្តធៃន់ធៃរ និង (៥) 
អស់សងឃឹម + ាែ នភាពពិក្ខរសោយារផលវបិាកននជំងឺ ឬសររុះថាន ក់សផសងៗ យកស្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះប ុសណ្តណ ុះ (A1=ពិក្ខរក្ខយសមបទា, A2=ពិក្ខរសតិបញ្ា , 
A3=ពិក្ខរផលូវចិត,្ A4=ពិក្ខរសផសងៗ)។ 

ឧទាហរណ៍៖ ាសុះសសបើយ និងពិក្ខរក្ខយសមបទា = ១A1  

សាោ ល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវនិិចេ័យរបសភទ និងករមិត
ពិក្ខរភាព របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ស្ខវចិេិក្ខ ឆ្ន ំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធនន
មគោុ សទសន៍ស្ណនំ្ទសរាប់ក្ខរបណុ្ុះបណ្្តលស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រាស្ផនករបព័នធព័ត៌ាន
សុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផសពវផាយននសគហទំព័រ www.hiscambodia.org។ 

ខទង់ទី៣២ ចំនួននថៃសរាកសពទយ 
 សរសសរចំនួននថៃពិតរបាកដស្ដលអនកជំងឺបានសរាកសពទយ(ស្ផនកសសរគោ ុះបន្ទទ ន់)។  

ឧទាហរណ៍៖ ចូលសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហើយសចញពីមនទីរសពទយ 
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូសចនុះចំនួននថៃសរាកសពទយគឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក 
នថៃចូល បូកនិង ១) រតូវសរសសរសលខ ០៦។ 

និយមន័យសរាកសពទយ៖ គឺអនកជំងឺស្ដលរគូសពទយបានអនុញ្ា តសអាយសរាកសពទយ
សៅាល/អររ សោយមិនគិតពីសពលសវលា។ 

ខទង់ទី៣៣ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 11. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសោយខលួនឯង។ 

12. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សោយគំសោងមូលនិធិសមធម៌។  
13. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សោយគំសោងធ្លន្ទោ ប់រងសហគមន៍។  
14. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើរត់ានប័ណណសុខភាព។  
15. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកស្លង។ 
ចំណំ្ត៖ ោល់ក្ខររបង់នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូដស្ដល

http://www.hiscambodia.org/
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ស្រសង់សចញពីប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោ ល់។ 
ខទង់ទី៣៤ សាោ ល់ 

សរសសរចំនុចសាោ ល់សផសងៗ ស្ដលចំាបាច់ទាក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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 ដលបងថាមពល 

 
របធានបទ៖  មនុសសខាវ ក់កនុងនរព 
ដោលបំណង៖  ដដើមបីឱ្យសិោា ោមមានោរចងចំ និងមានោររបុងរបយ័តនរាល់ទដងវើ

របស់ខលួនវដលានរបរពឹតដ។ 
សមាា រៈ៖  ាល់តូច ាល់ធំ កវនសង ធុង ដៅអី ដប ដហើយទីកវនលងធំទូោយ។ 
រយៈដពល៖  ១៥្ទី 
រដបៀបដលង៖ 

o អនកសរមបសរមួលរាប់ដ ម្ ោះវលបង និងរដបៀបដលង 
o វចកសិោា ោមជាពីររកុម ដហើយដអាយសិោា ោមឈរតាមបរដិវណជារងវង់មូល 
o អនកសរមបសរមួលដរៀបចំសមាា រៈ ាល់តូច ាល់ធំ ធុង ដៅអី ដបទឹក ដធវើជា

ឧបសគគដៅខាងកនុងរងវង់ ដហើយអនកសរមបសរមួលឈរដៅចំកណ្ដដ លរងវង់ ដហើយ
រាប់ដល់អនកដលងទាំងអស់ឱ្យកត់សំោល់កវនលងវដលមានឧបសគគ មុននឹងបញ្ជា
ដអាយបិទវភនក។ 

o ប ទ្ ប់មកដៅមាន ក់មដងននរកុមនីមួយៗឆ្ន ស់ោន មកចងកវនសងបិទវភនកដហើយដអាយ
ដដើរវសវងរកអនកសរមបសរមួលដដាយដជៀសវាងឧបសគគវដលមានដៅកនុងរងវង់ដធវើ
យ៉ាងណ្ដដអាយជួបអនកសរមបសរមួល 

o ប ទ្ ប់ពីជួបអនកសរមបសរមួលដហើយ អនកដ្ោះមានសិទធដដាោះកវនសងដចញ ដហើយ
ដដើរដៅកវនលងខលួនវញិ។ 

o អនកសរមបសរមួលដៅមាន ក់បនដមកដទៀតចងកវនសងបិទមុខដធវើដូចអនកមុនរហូតដល់
អសសសមាជិកកនុងរកុមនីមួយៗ។ 

o អនកសំរបសំរលួដាក់ដពិនទុដៅតាមចំនួនដងវដលសមាជិកកនុងរកុមនីមួយៗប៉ាោះវតថុឧប
សគគ។ 

o រកុមវដលឈនោះវលបងដ្ោះគឺជារកុមវដលប៉ាោះឧបសគគតិចជាងដគ។ 
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រតាជំងឺស្រម្គកលពទយដ្នកជំងឺទូលៅ 
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គសចក្តីណណនំទ៉ូគៅបញ្ជ ីកត់្ ាជំងឺស្ម្ភកគពទយណផនកជំងឺទ ៉ូគៅ 
 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅាលជំងឺសរាកសពទយស្ផនកជំងឺទូសៅ សរាប់កត់រាអនកជំងឺ
សរាកសពទយទូសៅ។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនីមួយៗ។ 

o សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។  
 

បញ្ជ ីកត់រតាជំងឺស្រម្គកលពទយដ្នកជំងឺទូលៅ រតូវបា ដកដរបជាថ្មីលដាយម្គ ២៧ខទង់/
កូលោ ។ រកុមអាយុរតូវបា ដកតរមូវជា ០៨រកុម ខទង់/កូលោ ន នថ្ៃដខឆ្ន ំចាប់ល្តើមឈឺ ាថ  
ភាពអ្នកជំងឺលពលលចញពីម ទីរលពទយ រតូវបា បដ ថមថ្មី។ 

 

ខទង់ទី១ សលខសរៀង 

ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ល្តើមពីលលខ ១ ិងលលខ 
ប តបន្ទទ ប់រហូតដល់ដាច់ដខ។ ចាប់ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ីលលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។ 

ខទង់ទី២ លលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងលលខពីលលខកូដអ្នកជំងឺរបស់្ម ទីរលពទយ។ ឧទាហរណ៍្៖ 000-000-123-1។ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់អនកជំងឺស្ដលមកសរាកសពទយ។ 

ខទង់ទី៤ អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្ន ំ 
សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ២៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្ន ំ សរសសរ ២០។ 

ខទង់ទី៥ អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្ន ំ 
សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ២៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៣៥។ 

ខទង់ទី៦ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូតដល់ 

៦៤ឆ្ន ំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 
ខទង់ទី៧ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 

 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ សឡើងសៅ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 

ខទង់ទី៨ សភទ៖ របុស 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  
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ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី៩ សភទ៖ ស្រសី 

 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្រសី។  
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១០ អាស័យោា នបចចុបបនន និងសលខទូរស័ពទ 
 ស្រលស្រអាស័្យដាា  បចចុបប នរបស់្អ្នកជំងឺដដលមកទទួលលស្វាម ទីរលពទយ។ 

រតូវស្រលស្រភូមិ ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ  រាជធា ី/លខតត  ិងលលខទូរស័្ពទ។ 

ខទង់ទី១១ បញ្ជូ  មកពី 

 សរសសរស ម្ ុះទីកស្នលងស្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺមក។  
ឧទាហរណ៍៖ មណឌ លសុខភាព ខ។ 

ខទង់ទី១២ សោគវនិិចេ័យចូល 
 សរសសរសោគវនិិចេ័យចូលស្ដលរគូសពទយបានកំណត់។ 
ខទង់ទី១៣ នថៃស្ខឆ្ន ំចាប់សផ្ើមឈឺ 
 ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន ំ ដដលអ្នកជំងឺចាប់ល្តើមឈឺ (មុ លពលមកម ទីរលពទយលលើកល េះ)។ 

ឧទាហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ប ុដ តចាប់ល្តើម
ឈឺលៅនថ្ៃទី ០៥ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ រតូវស្រលស្រ ០៥/០១/២០១៣។ 

ខទង់ទី១៤ នថៃស្ខឆ្ន ំ/សា ងចូល 
 ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន ំ ដដលអ្នកជំងឺចាប់ល្តើមចូលស្រម្គកលពទយ។ 

ឧទាហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ លម្គ ង២៣.០០ 
រតូវស្រលស្រ ១០/០១/២០១៣ ម  ២៣.០០ ។ 

ខទង់ទី១៥ អមសវជជាស្រស ្
សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសំុសសវាអមសវជជ
ាស្រស។្ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១៦ នថ្ៃដខឆ្ន ំ/លម្គ ងលចញ 

ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន /ំលម្គ ង ដដលអ្នកជំងឺបា លចញពីម ទីរលពទយ។ 

ឧទាហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺលចញពីម នីរលពទយលៅនថ្ៃទី ១៤ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
លម្គ ង១៥.០០ រតូវស្រលស្រ ១៤/០១/២០១៣ ម  ១៥.០០។ 

ខទង់ទី១៧ សោគវនិិចេ័យសចញ 
 សរសសរសោគវនិិចេ័យសចញសៅសពលអនកជំងឺសចញពីមនទីរសពទយ។ 
ខទង់ទី១៨ មរណភាពាា 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើានករណីា្យាល ប់កំឡុងសពល

ាននផទស ុះ/សរាលកូន និង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូន (សរសសរមូលសហតុាល ប់សៅ
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កនុងខទង់សាោ ល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី១៩ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ អនុញ្ា ត 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានអនុញ្ា តសអាយ

សចញពីមនទីរសពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២០ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ មិនអនុញ្ា ត 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺបានសចញពីមនទីរសពទយ

សោយរម នក្ខរអនុញ្ា ត ឬសសនើសំុសចញពីមនទីរសពទយសោយករណីសផសងៗ (អនកជំងឺរតូវ
បានសសនើសំុសៅពាបាលសៅផទុះ ឬកស្នលងសផសងសទៀតសោយាែ នភាពជំងឺពំុទាន់បាន
ធូរស្រាល)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២១ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ បញ្ជូ ន 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានបញ្ជូ នសចញពី

មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលោា នសុខាភិបាលណ្តសផសង (សរសសរស ម្ ុះមូលោា នសុខា
ភិបាល/សសវាឯកជនសផសងៗសៅកនុងខទង់សាោ ល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២២ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ ាល ប់ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺាល ប់។  

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ចំណំ្ត៖ សទាុះបីាានោយក្ខរណ៍កនុងខទង់មរណភាពាាក៏សោយ។ 

ខទង់ទី២៣ មូលសហតុាល ប់ 
 សរសសរមូលសហតុសផសងៗ ស្ដលទាក់ទងសៅនឹងក្ខរាល ប់របស់អនកជំងឺ។ 
ខទង់ទី២៤ ាែ នភាពអនកជំងឺសពលសចញ 
 សរសសរសលខកូដសរាប់ាែ នភាពសចញរបស់អនកជំងឺស្ដលបានសចញពីមនទីរសពទយសទាុះ

បីកនុងករណី អនុញ្ា ត មិនអនុញ្ា ត បញ្ជូ ន ឬាល ប់។  
(១) ាសុះសសបើយ (២) ធូរស្រាល (៣) មិនានក្ខរធូរស្រាល (៤) រតិស្តធៃន់ធៃរ និង (៥) 
អស់សងឃឹម + ាែ នភាពពិក្ខរសោយារផលវបិាកននជំងឺ ឬសររុះថាន ក់សផសងៗ យកស្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះប ុសណ្តណ ុះ (A1=ពិក្ខរក្ខយសមបទា, A2=ពិក្ខរសតិបញ្ា , 
A3=ពិក្ខរផលូវចិត,្ A4=ពិក្ខរសផសងៗ)។ 

ឧទាហរណ៍៖ ាសុះសសបើយ និងពិក្ខរក្ខយសមបទា = ១A1  

សាោ ល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវនិិចេ័យរបសភទ និងករមិត
ពិក្ខរភាព របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ស្ខវចិេិក្ខ ឆ្ន ំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធនន
មគោុ សទសន៍ស្ណនំ្ទសរាប់ក្ខរបណុ្ុះបណ្្តលស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រាស្ផនករបព័នធ
ព័ត៌ានសុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផសពវផាយននសគហទំព័រ 
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www.hiscambodia.org។ 
ខទង់ទី២៥ ចំនួននថៃសរាកសពទយ 
 សរសសរចំនួននថៃពិតរបាកដស្ដលអនកជំងឺបានសរាកសពទយ។  

ឧទាហរណ៍៖ ចូលសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហើយសចញពីមនទីរសពទយ 
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូសចនុះចំនួននថៃសរាកសពទយគឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក 
នថៃចូល បូកនិង ១) រតូវសរសសរសលខ ០៦។ 

និយមន័យសរាកសពទយ៖ គឺអនកជំងឺស្ដលរគូសពទយបានអនុញ្ា តសអាយសរាកសពទយ
សៅាល/អររ សោយមិនគិតពីសពលសវលា។ 

ខទង់ទី២៦ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 1. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសោយខលួនឯង។ 

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សោយគំសោងមូលនិធិសមធម៌។  
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សោយគំសោងធ្លន្ទោ ប់រងសហគមន៍។  
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើរត់ានប័ណណសុខភាព។  
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកស្លង។ 
ចំណំ្ត៖ ោល់ក្ខររបង់នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូដស្ដល
ស្រសង់សចញពីប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោ ល់។ 

ខទង់ទី២៧ សាោ ល់ 

សរសសរចំនុចសាោ ល់សផសងៗ ស្ដលចំាបាច់ទាក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រតាជំងឺស្រម្គកលពទយដ្នកជំងឺកុម្គរ 

 



សសៀវសៅបណុ្ុះបណ្្តលសរាប់រគូបសគោ ល-ម ូឌុល៣  207 
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គសចក្តីណណនំទ៉ូគៅបញ្ជ ីកត់្ ាជំងឺស្ម្ភកគពទយណផនកជំងឺកមុ្ភរ 
 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅាលជំងឺសរាកសពទយ ស្ផនកជំងឺកុារ សរាប់កត់រាអនកជំងឺកុារ
សរាកសពទយទូសៅ។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននស្ខនីមួយៗ។ 

o សរាប់ស្ខថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។ 

 

ខទង់ទី១ សលខសរៀង 

ជាលលខលរៀង(លលខស្វីត)តាមលំដាប់។ លលខលរៀងល េះរតូវចាប់ល្តើមពីលលខ ១ ិងលលខប ត
បន្ទទ ប់រហូតដល់ដាច់ដខ។ ចាប់ល្តើមលលខលរៀងថ្ម(ីលលខស្វីត)លៅលរៀងរាល់ដខថ្មី។ 

ខទង់ទី២ លលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងលលខពីលលខកូដអ្នកជំងឺរបស់្ម ទីរលពទយ។ ឧទាហរណ៍្៖ 000-000-123-1។ 

ខទង់ទី៣ ល ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់អនកជំងឺស្ដលមកសរាកសពទយ។ 

ខទង់ទី៤ ល ម្ េះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
 សរសសរស ម្ ុះសពញ (ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន) របស់្អាណ្តពាបាលកុារ។ 
ខទង់ទី៥ អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ 

សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ០នថៃ រហូតដល់ ២៨នថៃ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសលខ ២០។ 

ខទង់ទី៦ អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ស្ខ 
សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ២៩នថៃ រហូតដល់ ១១ស្ខ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ស្ខ រតូវសរសសរបញ្ជ ក់នថៃ ឬស្ខសអាយចាស់។ 

ខទង់ទី៧ អាយុ៖ ១-៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ១ឆ្ន ំ រហូតដល់ ៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្ន ំ សរសសរ ៣។ 
ខទង់ទី៨ អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្ន ំ 

 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ១៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥។ 

ខទង់ទី៩ អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុាក់ស្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្ន ំ រហូតដល់ ២៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្ន ំ សរសសរ ២០។ 
ខទង់ទី១០ សភទ៖ របុស 
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 សរសសរសលខសរៀង(លលខស្វីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១១ សភទ៖ ស្រសី 
 សរសសរសលខសរៀង(លលខស្វីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្រសី។  
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី១២ អាស័យោា នបចចុបបនន និងសលខទូរស័ពទ 
 ស្រលស្រអាស័្យដាា  បចចុបប នរបស់្អ្នកជំងឺដដលមកទទួលលស្វាម ទីរលពទយ។ 

រតូវស្រលស្រភូមិ ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្ុក/រកុង/ខណ្ឌ  រាជធា ី/លខតត  ិងលលខទូរស័្ពទ។ 

ខទង់ទី១៣ បញ្ជូ  មកពី 

 សរសសរស ម្ ុះទីកស្នលងស្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺមក។  
ឧទាហរណ៍៖ មណឌ លសុខភាព ខ។ 

ខទង់ទី១៤ សោគវនិិចេ័យចូល 
 សរសសរសោគវនិិចេ័យចូលស្ដលរគូសពទយបានកំណត់។ 
ខទង់ទី១៥ នថៃស្ខឆ្ន ំចាប់សផ្ើមឈឺ 
 ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន ំ ដដលអ្នកជំងឺចាប់ល្តើមឈឺ (មុ លពលមកម ទីរលពទយលលើកល េះ)។ 

ឧទាហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ប ុដ តចាប់ល្តើមឈឺ
លៅនថ្ៃទី ០៥ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ រតូវស្រលស្រ ០៥/០១/២០១៣។ 

ខទង់ទី១៦ ាែ នភាពអាហារបូតែមភសពលចូល៖ ទមៃន់/អាយុ (ប័ណណសលឿង) 
 ថលឹងទមៃន់របស់កុារ 

កំណត់ទមៃន់របស់កុារសធៀបនឹងអាយុ សោយសរបើរបាស់ប័ណណសលឿង៖  
១. សរសសរ R របសិនសបើទមៃន់សធៀបនឹងអាយុឋិតកនុងតំបន់ពណ៌រកហម 

២. សរសសរ O របសិនសបើទមៃន់សធៀបនឹងអាយុឋិតកនុងតំបន់ពណ៌ទឹករកូច 

៣. សរសសរ G របសិនសបើទមៃន់សធៀបនឹងអាយុឋិតកនុងតំបន់ពណ៌នបតង 
ខទង់ទី១៧ ាែ នភាពអាហារបូតែមភសពលចូល ៖ ទមៃន់/កមពស់  
 ថលឹងទមងន់របស់កុមារដៅដពលចូល។ វាស់របវវង/កមពស់របស់កុមារ (ឲ្យកុមារដដកដបើអាយុ

ដរោម២ឆ្ន ំ ឬ ឲ្យឈរដបើអាយុចដ ល្ ោះពី២ដៅ៥ឆ្ន ំ)។ កំណត់ទមងន់របស់កុមារដធៀប
នឹងកមពស់ (គមាល តសតង់ដា [SD]) (ឧទាហរណ៍ -៣SD, -២SD, -១SD, ឬ ធមមតា)
ដៅដពលចូលដដាយដរបើរាស់តារាងសតង់ដាទមងន់ដធៀបកមពស់របស់អងគោរសុខភាព
ពិភពដោក ។ ចូរដរបើវផនកខាងស្ត ំននតារាងសរមាប់ដកមងរបុស និងវផនកខាងដឆវងននតារាង
សរមាប់ដកមងស្សី ។ ចូរសរដសរ:-៣, -២, -១, ឬ ០ សរមាប់ធមមតា។ 

ខទង់ទី១៨ នថៃស្ខឆ្ន ំ/សា ងចូល 
 ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន ំ/លម្គ ង ដដលអ្នកជំងឺចាប់ល្តើមចូលស្រម្គកលពទយ។ 
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ឧទាហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺចូលស្រម្គកលពទយនថ្ៃទី ១០ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ លម្គ ង២៣.០០ 
រតូវស្រលស្រ ១០/០១/២០១៣ ម  ២៣.០០ ។ 

ខទង់ទី១៩ អមសវជជាស្រស ្
សរសសរសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើរគូសពទយសសនើសំុសសវាអមសវជជាស្រស។្។ 
ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២០ នថ្ៃដខឆ្ន ំ/លម្គ ងលចញ 

ស្រលស្រនថ្ៃដខឆ្ន ំ ដដលអ្នកជំងឺបា លចញពីម ទីរលពទយ។ 

ឧទាហរណ៍្៖ អ្នកជំងឺលចញពីម ទីរលពទយលៅនថ្ៃទី ១៤ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ លម្គ ង១៥.០០ 
រតូវស្រលស្រ ១៤/០១/២០១៣ ម  ១៥.០០។ 

ខទង់ទី២១ សោគវនិិចេ័យសចញ 
 សរសសរសោគវនិិចេ័យសចញស្ដលរគូសពទយបានកំណត់។ 
ខទង់ទី២២ ាែ នភាពអាហារបូតែមភសពលសចញ ៖ ទមៃន់/កមពស់  
 ថលឹងទមងន់របស់កុមារដៅដពលដចញ។ វាស់របវវង/កមពស់របស់កុមារ (ឲ្យកុមារដដកដបើ

អាយុដរោម២ឆ្ន ំ ឬ ឲ្យឈរដបើអាយុចដ ល្ ោះពី២ដៅ៥ឆ្ន ំ)។ កំណត់ទមងន់របស់កុមារដធៀប
នឹងកមពស់ (គមាល តសតង់ដា [SD]) (ឧទាហរណ៍ -៣SD, -២SD, -១SD, ឬ ធមមតា) 
ដៅដពលដចញដដាយដរបើរាស់តារាងសតង់ដាទមងន់ដធៀបកមពស់របស់អងគោរសុខភាព
ពិភពដោក។ ចូរដរបើវផនកខាងស្ត ំននតារាងសរមាប់ដកមងរបុស និងវផនកខាងដឆវង
ននតារាងសរមាប់ដកមងស្សី។ 
ចូរសរដសរ:-៣, -២, -១,ឬ ០ សរមាប់ធមមតា 
កុមារណ្ដវដលទទួលាន -៣ មិនគួររតូវានអនុញ្ជា តឲ្យដចញពីមនទីរដពទយដទ។ 
ផទុយដៅវញិដគគួរពាាលបញ្ជា កងវោះអាហារបូតថមាស្សួចស្ស្វធងន់ធងរ (SAM)ដល់កុមារដ្ោះ 
របសិនដបើអាចដធវើដៅាន ឬដបើមិនអាចពាាលានដទ កុមារគួររតូវ
បញ្ាូ នដៅោន់មនទីរដពទយណ្ដមួយវដលអាចផតល់ោរពាាលករណី SAM ដ្ោះាន ។ 

ខទង់ទី២៣ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ អនុញ្ា ត 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានអនុញ្ា តសអាយ

សចញពីមនទីរសពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៤ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ មិនអនុញ្ា ត 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺបានសចញពីមនទីរសពទយសោយរម

នក្ខរអនុញ្ា ត ឬសសនើសំុសចញពីមនទីរសពទយសោយករណីសផសងៗ (អនកជំងឺរតូវបានសសនើសំុសៅ
ពាបាលសៅផទុះ ឬកស្នលងសផសងសទៀតសោយាែ នភាពជំងឺពំុទាន់បានធូរស្រាល)។ 

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៥ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ បញ្ជូ ន 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានបញ្ជូ នសចញពី



សសៀវសៅបណុ្ុះបណ្្តលសរាប់រគូបសគោ ល-ម ូឌុល៣  211 

 

មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលោា នសុខាភិបាលណ្តសផសង (សរសសរស ម្ ុះមូលោា នសុខា
ភិបាល/សសវាឯកជនសផសងៗសៅកនុងខទង់សាោ ល់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 

ខទង់ទី២៦ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ ាល ប់ 
 សរសសរសលខសរៀង(សលខសវីត)ាមលំោប់ របសិនសបើអនកជំងឺាល ប់។  

ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣... 
ខទង់ទី២៧ មូលសហតុាល ប់ 
 សរសសរមូលសហតុសផសងៗ ស្ដលទាក់ទងសៅនឹងក្ខរាល ប់របស់អនកជំងឺ។ 
ខទង់ទី២៨ ាែ នភាពអនកជំងឺសពលសចញ 
 សរសសរសលខកូដសរាប់ាែ នភាពសចញរបស់អនកជំងឺស្ដលបានសចញពីមនទីរសពទយសទាុះបីកនុ

ងករណី អនុញ្ា ត មិនអនុញ្ា ត បញ្ជូ ន ឬាល ប់។  
(១) ាសុះសសបើយ (២) ធូរស្រាល (៣) មិនានក្ខរធូរស្រាល (៤) រតិស្តធៃន់ធៃរ និង (៥) 
អស់សងឃឹម + ាែ នភាពពិក្ខរសោយារផលវបិាកននជំងឺ ឬសររុះថាន ក់សផសងៗ យកស្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះប ុសណ្តណ ុះ (A1=ពិក្ខរក្ខយសមបទា, A2=ពិក្ខរសតិបញ្ា , 
A3=ពិក្ខរផលូវចិត,្ A4=ពិក្ខរសផសងៗ)។ 

ឧទាហរណ៍៖ ាសុះសសបើយ និងពិក្ខរក្ខយសមបទា = ១A1  

សាោ ល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវនិិចេ័យរបសភទ និងករមិត ពិក្ខរភាព 
របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ស្ខវចិេិក្ខ ឆ្ន ំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធនន
មគោុ សទសន៍ស្ណនំ្ទសរាប់ក្ខរបណុ្ុះបណ្្តលស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រាស្ផនករបព័នធព័ត៌ាន
សុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផសពវផាយននសគហទំព័រ www.hiscambodia.org។ 

ខទង់ទី២៩ ចំនួននថៃសរាកសពទយ 
 សរសសរចំនួននថៃពិតរបាកដស្ដលអនកជំងឺបានសរាកសពទយ។  

ឧទាហរណ៍៖ ចូលសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហើយសចញពីមនទីរសពទយ 
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូសចនុះចំនួននថៃសរាកសពទយគឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក នថៃចូល 
បូកនិង ១) រតូវសរសសរសលខ ០៦។ 

និយមន័យសរាកសពទយ៖ គឺអនកជំងឺស្ដលរគូសពទយបានអនុញ្ា តសអាយសរាកសពទយ
សៅាល/អររ សោយមិនគិតពីសពលសវលា។ 

ខទង់ទី៣០ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 1. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសោយខលួនឯង។ 

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សោយគំសោងមូលនិធិសមធម៌។  
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សោយគំសោងធ្លន្ទោ ប់រងសហគមន៍។  
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើរត់ានប័ណណសុខភាព។  

http://www.hiscambodia.org/
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5. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកស្លង។ 
ចំណំ្ត៖ ោល់ក្ខររបង់នថលសសវាសោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសលខកូដស្ដល
ស្រសង់សចញពីប័ណណសន្ទុះកនុងខទង់សាោ ល់។ 

ខទង់ទី៣១ សាោ ល់ 

សរសសរចំនុចសាោ ល់សផសងៗ ស្ដលចំាបាច់ទាក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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ម៉ឌុូល ៤ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកររពោធនកមមសរាបម់នទីរពពទ្យ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកសលយគារសរាបម់នទីរពពទ្យ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកវះកាតស់រាបម់នទីរពពទ្យ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកវះកាតត់ចូសរាបម់នទីរពពទ្យ 

 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកជំងាឺត-់ពធេញ 
 បញ្ជ ី កតរ់ាផ្ផែកមនទីរពិពោធនស៍រាបម់នទីរពពទ្យ 
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ម៉ ៉ូឌលុ៤ 

 

១. គោលបំណងម៉ ៉ូឌលុ 
សៅចុងបញ្ច ប់ននម ូឌុល ៤ សិក្ខា ក្ខម នឹងបានយល់ចាស់ ពីវធីិសាស្រសក្កនុងក្ខរកត់រា

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនករបសោធនកមម, សលយគារ, វុះក្ខត់, វុះក្ខត់តូចសរាប់មនទីរសពទយ, បញ្ជ ីកត់រា
ផ្ផនកជំងឺាត់-សធមញសរាប់មនទីរសពទយ, បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកមនទីរពិសសាធន៍សរាប់មនទីរសពទយ។ 

 

២. គោលគៅ 
 សិក្ខា ក្ខមអាចនឹងអាចអនុវត្ន៍បានយ ងរតឹមរតូវសៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់រា។ 

1. សចុះបំសពញររប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់រា
ផ្ផនករបសោធនកមមសរាប់មនទីរសពទយ 

2. សចុះបំសពញររប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់រា
ផ្ផនកសលយគារសរាប់មនទីរសពទយ 

3. សចុះបំសពញររប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់រា
ផ្ផនកវុះក្ខត់សរាប់មនទីរសពទយ 

4. សចុះបំសពញររប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់រា
ផ្ផនកវុះក្ខត់តូចសរាប់មនទីរសពទយ 

5. សចុះបំសពញររប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
រាផ្ផនកជំងឺាត់-សធមញ 

6. សចុះបំសពញររប់ទិននន័យ និងអាចបណុ្ុះបណ្្តលបន្សៅសលើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់
រាផ្ផនកមនទីរពិសសាធន៍សរាប់មនទីរសពទយ 

 

៣. រយៈគពល 
 ៣៩០ នាទី (មិនរាប់បញ្ចូ លនាទីសរាកអារហារសរមន់)  
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៤. ប្ងងគ់មគរៀន 
 ម ូឌុល ៦ ផ្បងផ្ចកជា៦ផ្ផនក៖  

1. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនករបសោធនកមមសរាប់មនទីរសពទយ 
2. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសលយគារសរាប់មនទីរសពទយ 
3. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកវុះក្ខត់សរាប់មនទីរសពទយ 
4. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកវុះក្ខត់តូចសរាប់មនទីរសពទយ 
5. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកជំងឺាត់-សធមញ 
6. ក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិកត់រាបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកមនទីរពិសសាធន៍សរាប់មនទីរសពទយ 

 

៥. សម្ភា រៈបគរងៀន 
1. កំុពយូទ័រយួរនដសរាប់សធវើបទបគា ញ 
2. ប ិចសរាប់ចងអុលសាល យ៍ 
3. ា សីុនបញ្ច ងំសាល យ៍ (LCD) 
4. ឯកសារ 

 

 

៦. ប្លងប់គរងៀន 
 

ខ្ លមឹោរ/ររធានបទ្ សកមមភាព(ជំហាន) រយៈពពល សាា រៈ 
រលឹំកនថៃទី៣ រលឹំកអំពីបញ្ជ ីកត់រាផ្ដលបានសរៀន

សៅនថៃទី៤ (សិក្ខា ក្ខមសម័ររចិត)្ 
១៥នាទី គាម ន 

ករណីសិកា អតថរបសយជន៍ននក្ខរររប់ររងទិននន័យ 
ផ្បងផ្ចកជារកុមពិភាកាតូចៗរយៈ 
សពល១០នាទី 
សិក្ខា ក្ខមរតូវបគា ញពីលទធផលននក្ខរ
ពិភាការបស់រកុម 

៣០នាទី រកដាសផ្ទ ំងធំ 
ប ិចហ្វឺត 
ក្្ខរស ៀន 
 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក
របសោធនកមមសរាប់
មនទីរសពទយ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
សាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ

៤០នាទី ា សីុនបញ្ច ងំ
សាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
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 ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

ឯកសាររសរាង 
 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក
សលយគារសរាប់
មនទីរសពទយ 
 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
សាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៤០នាទី ា សីុនបញ្ច ងំ
សាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯកសាររសរាង 
 

បញ្ជ ីកត់រាបញ្ជ ផី្ផនក
វុះក្ខត់សរាប់
មនទីរសពទយ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
សាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៤០នាទី ា សីុនបញ្ច ងំ
សាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯកសាររសរាង 
 

សំនួរ-ចសមលើយ សំនួរ-ចសមលើយវលិជំុ 
មុននឹងឈានសៅបន្សលើបញ្ជ ីកត់រា
សផេងសទៀត សរជើសសរ ើសសិក្ខា ក្ខមាន ក់
សអាយសួរសំនួរ និងអនុញ្ា តិសអាយ
គាត់សរជើសសរ ើសាន ក់កនុងចំសណ្តមពួក
គាត់សដើមបីសឆលើយសំនួរ  
របសិនសបើគាត់អាចសឆលើយនឹងសំនួរ
អនុញ្ា តិសអាយគាត់សួរសំនួរមួយ 
និងបន្សរជើសសរ ើសអនកផ្ល់ចំសលើយ 
(សំនួរ-ចសមលើយវលិជំុចំនួន ២ដង) 

៣០នាទី 
 

រកដាសផ្ទ ំងធំ 
ក្្ខរស ៀន 
ប ិចហ្វឺត 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក
វុះក្ខត់តូចសរាប់
មនទីរសពទយ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
សាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៣០នាទី ា សីុនបញ្ច ងំ
សាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯកសាររសរាង 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកជំងឺ សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ ៣០នាទី ា សីុនបញ្ច ងំ
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ាត់-សធមញសរាប់
មនទីរសពទយ 

សាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា 
(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

សាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯកសាររសរាង 

បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនក
មនទីរពិសសាធន៍សរាប់
មនទីរសពទយ 

សធវើបទបគា ញពីក្ខរសរបើរបាស់ និងវធីិ
សាស្រសក្នុងក្ខរកត់រា
(សូមសមើលឯកសារឧបសមព័នធ
ននសសចក្ីផ្ណនំាស្ីពីក្ខរបំសពញទិនន
ន័យកនុងបញ្ជ ីកត់រា) 

៣០នាទី ឯកសាររសរាង 
ា សីុនបញ្ច ងំ
សាល យ LCD 
កំុពយូទ័រយួរនដ 
ឯកសាររសរាង 

យល់ដឹងពីតួនាទីរបស់
អនកបណុ្ុះបណ្្តល 

ផ្ចករកដាសសអាយសិក្ខា ក្ខមសរសសរ
នូវក្ខរចងចំរបស់គាត់ចំសោុះសមសរៀន
ផ្ដលបានសរៀទំង៤នថៃ និងក្ខរយល់ដឹង
អំពីតួនាទីរបស់អនកបណុ្ុះបណ្្តល 
(ាន ក់សរសសរផ្តមួយសរាប់មួយ
របធានបទ រយៈសពល១០នាទី) 
រចួសិក្ខា ក្ខមអាននូវអវីផ្ដលបាន
សរសសរនូវសលើរកដាសសរៀងៗ លួន 
និងអនកសរមបសរមួលជួយ
សរសសរសៅសលើរកដាសផ្ទ ំងធំ 
បនាទ ប់មកសធវើបទបគា ញអំពីតួនាទីរបស់
អនកបណុ្ុះបណ្្តលផ្ដលបានសរៀបចំ 

១៥នាទី 
 
 
 
 
 
 
 
៣០នាទី 

រកដាសទំហំ្A4 
ក្ខត់ជា៤ចំផ្ណក 
រកដាសផ្ទ ំងធំ 
ប ិចហ្វឺត 
ក្្ខរស ៀន 
សោត់បិទរកដាស 
 
 
ឯកសាររសរាង 
 

សតសស្រក្ខយវរោបណុ្ុះ
បណ្្តល 

ផ្ចករកដាសសំនួរសរក្ខយវរោបណុ្ុះ
បណ្្តលជូនសិក្ខា ក្ខម 

០៥នាទី ករមងសំនួរសតស្
សរក្ខយវរោ 

វាយតនមលវរោបណុ្ុះ
បណ្្តល 

ផ្ចករកដាសវាយតនមលវរោបណុ្ុះ
បណ្្តលជូនសិក្ខា ក្ខម 

០៥នាទី ករមងសំនួរវាយ
តនមលវរោ 

បូកសរបុវរោបណុ្ុះ
បណ្្តល 
ពិធីបិទវរោ 

??? ៤០នាទី  
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ករណីសិកា 

  

អតថរបសយជន៍ននក្ខរររប់ររងទិនន័យ 
ជាសរៀងរាល់ចុងឆ្ន ំសាលាស ត្ផ្តងផ្តសរៀបចំក្ខររបជំុបូកសរបុក្ខរគររបស់ររប់មនទីរ 

ោក់ពនឋ័សដើមបីសរៀបចំផ្ផនក្ខរឆ្ន ំបន្។ សៅសល់រយៈសពល០២នថៃសទៀត កិចចរបជំុបានមកដល់  
សលាកសារនិ របធានមនទីរសុខាភិបាលស តប្ានសអាយសលាករតនៈរបធានមនទីរសពទយស ត្សរៀបចំ 
របាយក្ខរណ៍សរាប់ក្ខររបជំុរបចំឆ្ន ំសៅសាលាស ត្។ សលាកស្សីសុនីាអនកទទួលបនទុក
របពនឋ័ព័ត៌ានមនទីរសពទយបានចុុះស្សង់ព័ត៌ានាមផ្ផនកនីមួយៗ សដាយ ិត ំចមលងពីសសៀវ សៅ
កត់រាផ្ដលានក្ខរចុុះបញ្ជ ីមិនបានសពញសលញ។ ឧទហ្រណ៍៖ ចំនួនពិសរគាុះជំងឺសរៅ និង
ចំនួនអនកជំងឺសំរាកសពទយសៅផ្ផនកសរាល  ផ្ផនកសមភព ផ្ផនកជំងឺ កុារ និងផ្ផនកជំងឺទូសៅមិន
បានចាស់លាស់ សភលចបំសពញសៅនថៃ លុះ គាម នចំនួនសរបុសៅរាល់ដំណ្តច់ផ្ ។ រឯីចំនួនសរាក
សពទយមិនបានកត់រា សដាយសារមន្រន្ីភារសរចើនពួកគាត់រិតថាក្ខរចុុះបញ្ជ ីទំងសនុះវាគាម នរប-
សយជន៍ នឹងរួរសអាយធុញរទន់សទៀតផង បូកផេំនឹងពួកគាត់ គាម នសពលសវលាររប់រគាន់ចុុះ
បញ្ជ ី។ សដាយសពលសវលា លីសពកសលាកស្សីសុនិាមិនអាចរបមូលទិនន័យបានររប់គាន់សដើមបសីធវើ
ក្ខរវភិារសអាយបានររប់រជុងសរជាយស ើយ  រចួក៏សំសរចចិត្បញ្ជូ នរបាយក្ខរណ៍បនលំ សដើមបី កំុ
សអាយសលាករបធានបសនាទ ស។ ជាលទឋផលមនទីរសុខាភិបាលបានដាក់ផ្ផនក្ខរទំងឆកផ្លវង។ 

 
សំណួរពិភាកា 

១) សតើក្ខរបំសពញបញ្ជ ីកត់រាអនកជំងឺពិតជាានក្ខរធុញញរទន់ផ្ដរឬសទ? សហ្តុអវី? 
២) សតើទិនន័យានអតថរបសយជន៍អវី លុះ? ានសារសំខាន់យ ងណ្តផ្ដរចំសោុះអនកសធវើផ្ផនក្ខរ 

និងអនកររប់ររងសុ ភាពសាធារណុះ ចូរពនយល់! 
៣) សតើរតូវសធវើដូចសម្ ចសដើមបីសអាយទិននយ័សពញសលញ ឬររប់រជុងសរជាយទន់សពលសវលា? 
៤) សតើសធវើយ ងណ្តសដើមបីសអាយក្ខរបំសពញទិនន័យបានសុរកិតយ?និងានក្ខរចូលរមួពីមន្រន្ី

សុខាភិបាល? 
៥) សតើក្ខរសរបើរបាស់របពនទ័ទិនន័យាមផ្បបសអ ិចរតូនិកានភាពគយស្សួលយ ងណ្ត

 លុះ? 
 
ក្ខរផ្ណនំា  ផ្បងផ្ចកសិក្ខា ក្ខមជា៥រកុមសសមើៗគាន   រកមុនិមួយៗពិភាកា១សំណួរ។ 
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៧. ឯកសារឧបសមពន័ធ 
 គរមូបញ្ជ ីកត់រាផ្ផែករបពោធនកមម 
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គសចក្តីណណនំសីីពីការបំគពញទិនននយ័កនុងបញ្ជ ីកតរ់ា ណផនករប្គោធនកមម 
 

កំណត់សាោ ល់៖ 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនករបសោធនកមម។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នីមួយៗ។ 

o សរាប់ផ្ ថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។ 

 

រតូវបំសពញព័ត៌ានលមអិតសៅបនាទ ត់ (ជួរសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនំាខាងសរក្ខមនូវររប់ករណីទំងអស់៖ 

 

 ទង់ទី១ សល សរៀង 

ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ពផតើមពីពលខ ១ និងពលខ
បនតបន្ទា ប់រហូតដល់ដាច់ផ្ខ។ ចាប់ពផតើមពលខពរៀងថម(ីពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។ 

 ទង់ទី២ ពលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងពលខពីពលខកូដអ្ែកជំងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។ 

 ទង់ទី៣ ព ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អនកជំងឺ។ 

 ទង់ទី៤ ព ម្ េះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
 សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អាណ្តពាបាលកុារ។ 
 ទង់ទី៥ អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ 

សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ០នថៃ រហូ្តដល់ ២៨នថៃ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសល  ២០។ 

 ទង់ទី៦ អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ផ្  
សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ២៩នថៃ រហូ្តដល់ ១១ផ្ ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ផ្  រតូវសរសសរបញ្ជ ក់នថៃ ឬផ្ សអាយចាស់។ 

 ទង់ទី៧ អាយុ៖ ១-៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ១ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្ន ំ សរសសរ ៣។ 
 ទង់ទី៨ អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្ន ំ 

 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ១៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥។ 

 ទង់ទី៩ អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ១៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ២៤ឆ្ន ំ។ 
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ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្ន ំ សរសសរ ២០។ 
 ទង់ទី១០ អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្ន ំ 

 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ២៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៣៥។ 

 ទង់ទី១១ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ 
៦៤ឆ្ន ំ។ ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 

 ទង់ទី១២ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ ស ើងសៅ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 
 ទង់ទី១៣ សភទ៖ របុស 

 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៤ សភទ៖ ស្សី 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្សី។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៥ អាស័យដាឋ នបចចុបបនន និងសល ទូរស័ពទ 
 សរពសរអាស័យដាា នបចចុបបនែរបស់អ្ែកជំងឺផ្ដលមកទទួលពសវាមនាីរពពទយ។ 

រតូវសរពសរភូមិ ឃំុ/សង្កា ត់ ស្សុក/រកុង/ខណឌ  រាជធានី/ពខតត និងពលខទូរស័ពា។ 

 ទង់ទី១៦ បញ្ជូ នមកពី 

 សរសសរសឈាម ុះទីកផ្នលងផ្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺមក។  
ឧទហ្រណ៍៖ មណឌ លសុ ភាព  ។ 

 ទង់ទី១៧ សរារវនិិចេ័យចូល 
 សរសសរសរារវនិិចេ័យផ្ដលររូសពទយបានកំណត់។ 
 ទង់ទី១៨ នថៃផ្ ឆ្ន ំចប់សផ្ើមឈឺ 
 សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ ផ្ដលអ្ែកជំងឺចាប់ពផតើមឈឺ (មុនពពលមកមនាីរពពទយពលើកពនេះ)។ 

ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំងឺចូលសរាកពពទយថ្ថៃទី ១០ ផ្ខមករា ឆ្ែ ២ំ០១៣ ប ុផ្នតចាប់ពផតើម
ឈឺពៅថ្ថៃទី ០៥ ផ្ខមករា ឆ្ែ ២ំ០១៣ រតូវសរពសរ ០៥/០១/២០១៣។ 

 ទង់ទី១៩ នថៃផ្ ឆ្ន ំ/សា ងចូល 
 សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ/ពា ង ផ្ដលអ្ែកជំងឺចាប់ពផតើមចូលសរាកពពទយ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំងឺចូលសរាកពពទយថ្ថៃទី ១០ ផ្ខមករា ឆ្ែ ២ំ០១៣ ពា ង២៣.០០ 
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រតូវសរពសរ ១០/០១/២០១៣ ម  ២៣.០០ ។ 
 ទង់ទី២០ អមសវជជសាស្រស ្

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើររូសពទយសសនើសំុសសវាអមសវជជ
សាស្រស។្ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២១ ថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ/ពា ងពចញ 

សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ/ពា ង ផ្ដលអ្ែកជំងឺបានពចញពីមនាីរពពទយ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំងឺពចញពីមនែីរពពទយពៅថ្ថៃទី ១៤ ផ្ខមករា ឆ្ែ ២ំ០១៣ ពា ង១៥.០០ 
រតូវសរពសរ ១៤/០១/២០១៣ ម  ១៥.០០។។ 

 ទង់ទី២២ សរារវនិិចេ័យសចញ 
 សរសសរសរារវនិិចេ័យសចញសៅសពលអនកជំងឺសចញពីមនទីរសពទយ។ 
 ទង់ទី២៣ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ អនុញ្ា ត 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានអនុញ្ា តសអាយ

សចញពីមនទីរសពទយ។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៤ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ មិនអនុញ្ា ត 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺបានសចញពីមនទីរសពទយ

សដាយគាម នក្ខរអនុញ្ា ត ឬសសនើសំុសចញពីមនទីរសពទយសដាយករណីសផេងៗ (អនកជំងឺរតូវ
បានសសនើសំុសៅពាបាលសៅផទុះ ឬកផ្នលងសផេងសទៀតសដាយសាថ នភាពជំងឺពំុទន់បាន
ធូរស្សាល)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៥ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ បញ្ជូ ន 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានបញ្ជូ នសចញពី

មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលដាឋ នសុខាភិបាលណ្តសផេង (សរសសរសឈាម ុះមូលដាឋ នសុខា
ភិបាល/សសវាឯកជនសផេងៗសៅកនុង ទង់សាោ ល់)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៦ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ សាល ប់<៤៨ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសាល ប់សរក្ខម ៤៨ សា ង។  

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៧ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ សាល ប់ ≥៤៨ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសាល ប់រតឹម ឬសលើស ៤៨ 

សា ង។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៨ មូលសហ្តុសាល ប់ 
 សរសសរមូលសហ្តុសផេងៗ ផ្ដលទក់ទងសៅនឹងក្ខរសាល ប់របស់អនកជំងឺ។ 
 ទង់ទី២៩ មរណភាពាា 
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 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើានករណីា្យសាល ប់កំ ុងសពល
ាននផទសោុះ/សរាលកូន និង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូន (សរសសរមូលសហ្តុសាល ប់សៅ
កនុង ទង់សាោ ល់)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី៣០ សាថ នភាពអនកជំងឺសពលសចញ 
 សរសសរសល កូដសរាប់សាថ នភាពសចញរបស់អនកជំងឺផ្ដលបានសចញពីមនទីរសពទយសទុះ

បីកនុងករណី អនុញ្ា ត មិនអនុញ្ា ត បញ្ជូ ន ឬសាល ប់។  
(១) ជាសុះសសបើយ (២) ធូរស្សាល (៣) មិនានក្ខរធូរស្សាល (៤) រតិផ្តធៃន់ធៃរ និង (៥) 
អស់សងឃឹម + សាថ នភាពពិក្ខរសដាយសារផលវបិាកននជំងឺ ឬសរគាុះថាន ក់សផេងៗ យកផ្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះប ុសណ្តណ ុះ (A1=ពិក្ខរក្ខយសមបទ, A2=ពិក្ខរសតិបញ្ា , 
A3=ពិក្ខរផលូវចិត,្ A4=ពិក្ខរសផេងៗ)។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ជាសុះសសបើយ និងពិក្ខរក្ខយសមបទ = ១A1  

សាោ ល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវនិិចេ័យរបសភទ និងករមិត
ពិក្ខរភាព របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ផ្ វចិេិក្ខ ឆ្ន ំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធនន
មរោុ សទសន៍ផ្ណនំាសរាប់ក្ខរបណុ្ុះបណ្្តលស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនករបព័នធ
ព័ត៌ាន សុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផេពវផាយននសរហ្ទំព័រ 
www.hiscambodia.org។ 

 ទង់ទី៣១ ចំនួននថៃសរាកសពទយ 
 សរសសរចំនួននថៃពិតរបាកដផ្ដលអនកជំងឺបានសរាកសពទយ។  

ឧទហ្រណ៍៖ ចូលសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហ្ើយសចញពីមនទីរសពទយ 
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូសចនុះចំនួននថៃសរាកសពទយរឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក នថៃចូល 
បូកនិង ១) រតូវសរសសរសល  ០៦។ 

និយមន័យសរាកសពទយ៖ រឺអនកជំងឺផ្ដលររូសពទយបានអនុញ្ា តសអាយសរាកសពទយ
សៅសាល/អគារ សដាយមិនរិតពីសពលសវលា។ 

 ទង់ទី៣២ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 1. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសដាយ លួនឯង។ 

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សដាយរំសរាងមូលនិធិសមធម៌។  
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សដាយរំសរាងធានារា ប់រងសហ្រមន៍។  
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើគាត់ានប័ណណសុ ភាព។  
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកផ្លង។ 
ចំណំ្ត៖ រាល់ក្ខររបង់នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសល កូដផ្ដល
ស្សង់សចញពីប័ណណសនាុះកនុង ទង់សាោ ល់។ 

http://www.hiscambodia.org/
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 ទង់ទី៣៣ សាោ ល់ 

សរសសរចំនុចសាោ ល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ទក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រាផ្ផែកសលយគារសរាប់មនាីរពពទយ
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គសចក្តីណណនំសីីពីការបំគពញទិនននយ័កនុងបញ្ជ ីកតរ់ាណផនកសលយោរ 
o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកសលយគារ។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នីមួយៗ។ 

o សរាប់ផ្ ថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។  
រតូវបំសពញព័ត៌ានលមអិតសៅបនាទ ត់ (ជួរសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនំាខាងសរក្ខមនូវររប់ករណីទំងអស់៖ 

 ទង់ទី១ សល សរៀង 

ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ពផតើមពីពលខ ១និងពលខ
បនតបន្ទា ប់រហូតដល់ដាច់ផ្ខ។ ចាប់ពផតើមពលខពរៀងថម(ីពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។ 

 ទង់ទី២ ពលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងពលខពីពលខកូដអ្ែកជំងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។ 

 ទង់ទី៣ ព ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អនកជំងឺ។ 

 ទង់ទី៤ ព ម្ េះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
 សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អាណ្តពាបាលកុារ។ 
 ទង់ទី៥ អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ 

សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ០នថៃ រហូ្តដល់ ២៨នថៃ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសល  ២០។ 

 ទង់ទី៦ អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ផ្  
សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ២៩នថៃ រហូ្តដល់ ១១ផ្ ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ផ្  រតូវសរសសរបញ្ជ ក់នថៃ ឬផ្ សអាយចាស់។ 

 ទង់ទី៧ អាយុ៖ ១-៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ១ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្ន ំ សរសសរ ៣។ 
 ទង់ទី៨ អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្ន ំ 

 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ១៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥។ 

 ទង់ទី៩ អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ១៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ២៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្ន ំ សរសសរ ២០។ 
 ទង់ទី១០ អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្ន ំ 

 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ២៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 



សសៀវសៅបណុ្ុះបណ្្តលសរាប់ររូបសគោ ល-ម ូឌុល៤  229 

 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៣៥។ 
 ទង់ទី១១ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 

 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៦៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 

 ទង់ទី១២ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ ស ើងសៅ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 
 ទង់ទី១៣ សភទ៖ របុស 

 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៤ សភទ៖ ស្សី 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្សី។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៥ ពរាគវនិិចឆ័យ 

 សរពសរពរាគវនិិចឆ័យផ្ដលបានពធវើការវេះកាត់។ 

 ទង់ទី១៦ នថៃផ្ ឆ្ន ំ/សា ងចប់សផ្ើមវុះក្ខត់ 
 សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ/ពា ងចាប់ពផតើមពធវើការវេះកាត់អ្ែកជំងឺ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ០៦/០១/២០១៣ ម  ០៨.៣០។ 
 ទង់ទី១៧ វធីិសាស្រសវ្ុះក្ខត់ (Indication) 
 សរសសរវធីិសាស្រសវ្ុះក្ខត់ផ្ដលររូសពទយវុះក្ខត់បានកំណត់សរាប់ក្ខរវុះក្ខត់ដូចជា៖

Appendectomy ជាសដើម។ 
 ទង់ទី១៨ សកមមភាពវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកកាល និង ក (ENT) 

 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកកាល 
និងក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៩ សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសផេងៗននកាល 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសផេងៗនន

កាល។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២០ សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសរនសរបសាទ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសរនស

របសាទ។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២១ សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនករទូង 
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 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនករទូង។ 
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២២ សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសោុះ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសោុះ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៣ សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកតំរងទឹកមូរត 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកតំរង

ទឹកមូរត។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៤ សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសមភព 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសមភព។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៥ សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសរារស្រស្ ី
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសរារស្រស្។ី 

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៦ សកមមវុះក្ខត់៖ ឆអឹងកង 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ឆអឹងកង។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៧ សកមមវុះក្ខត់៖ ឆអឹងអវៈយវៈ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ឆអឹងអវៈយវៈ។

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៨ សកមមវុះក្ខត់៖ ពកក 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ពកក។  

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៩ សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្របងចក់ផ្ភនក 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះផ្របងចក់ផ្ភនក។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៣០ សកមមវុះក្ខត់៖ ជំងឺសទុះរនធទឹកផ្ភនក 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ជំងឺសទុះរនធ

ទឹកផ្ភនក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៣១ សកមមវុះក្ខត់៖ បាយផ្ភនកដាក់ផ្កវសិបបនិមិត ្
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់បាយផ្ភនក
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ដាក់ផ្កវសិបបនិមិត្។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៣២ សកមមវុះក្ខត់៖ បាយផ្ភនកមិនដាក់ផ្កវសិបបនិមិត ្
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់បាយផ្ភនក

មិនដាក់ផ្កវសិបបនិមិត្។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៣៣ សកមមវុះក្ខត់៖ បកកនទុយផ្ថលន 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់បកកនទុយ

ផ្ថលន។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៣៤ សកមមវុះក្ខត់៖ ផ្ផនកសផេងៗននផ្ភនក 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសផេងៗ

ននផ្ភនក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៣៥ វុះចងបំពងសមជីវតិបុរស 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ចងបំពង់

សមជីវតិបុរស។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៣៦ វុះចងនដសបូន 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះចងនដសបូន។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៣៧ វុះក្ខត់សផេងៗ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសផេងៗ 

(សរៅពីសកមមភាពទំងឡាយផ្ដលមិនានកនុង ទង់ទី១៨ ដល់៣៦)។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី៣៨ កមមវធីិ៖ វុះក្ខត់ាមក្ខលវភិារ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើក្ខរវុះក្ខត់រតូវសធវើសៅាមក្ខល

វភិារផ្ដលបានកំណត់ទុក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៣៩ កមមវធីិ៖ វុះក្ខត់បនាទ ន់ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើជាក្ខរវុះក្ខត់បនាទ ន់ ផ្ដលមិនបាន

សរគាងទុក។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី៤០ សាល ប់ (នថៃ ផ្  សា ង) 
 សរសសរនថៃផ្ និងសពលសវលាអនកជំងឺសាល ប់។ ឧទហ្រណ៍៖ នថៃទី១០ ផ្ មករា 

សា ង១៤.៣០ នាទី សរសសរ ១០/០១ ម  ១៤.៣០។ 

 ទង់ទី៤១ សាា ល់ 

សរសសរចំនុចសាោ ល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ទក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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 គរមូបញ្ជ ីកត់រាផ្ផែកវេះកាត់សរាប់មនាីរពពទយ
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គសចក្តីណណនំសីីពីការបំគពញទិនននយ័កនុងបញ្ជ ីកតរ់ាណផនកវះកាត ់
 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកវុះក្ខត់។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នីមួយៗ។ 

o សរាប់ផ្ ថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។  
រតូវបំសពញព័ត៌ានលមអិតសៅបនាទ ត់ (ជួរសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនំាខាងសរក្ខមនូវររប់ករណីទំងអស់៖ 

 
 ទង់ទី១ សល សរៀង 

ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ពផតើមពីពលខ១ និងពលខ
បនតបន្ទា ប់រហូតដល់ដាច់ផ្ខ។ ចាប់ពផតើមពលខពរៀងថម(ីពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។ 

 ទង់ទី២ ពលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងពលខពីពលខកូដអ្ែកជំងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។ 

 ទង់ទី៣ ព ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អនកជំងឺ។ 

 ទង់ទី៤ ព ម្ េះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
 សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អាណ្តពាបាលកុារ។ 
 ទង់ទី៥ អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ 

សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ០នថៃ រហូ្តដល់ ២៨នថៃ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសល  ២០។ 

 ទង់ទី៦ អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ផ្  
សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ២៩នថៃ រហូ្តដល់ ១១ផ្ ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ផ្  រតូវសរសសរបញ្ជ ក់នថៃ ឬផ្ សអាយចាស់។ 

 ទង់ទី៧ អាយុ៖ ១-៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ១ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្ន ំ សរសសរ ៣។ 
 ទង់ទី៨ អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្ន ំ 

 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ១៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥។ 

 ទង់ទី៩ អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ១៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ២៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្ន ំ សរសសរ ២០។ 
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 ទង់ទី១០ អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ២៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៣៥។ 

 ទង់ទី១១ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ 
៦៤ឆ្ន ំ។ ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 

 ទង់ទី១២ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ ស ើងសៅ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 
 ទង់ទី១៣ សភទ៖ របុស 

 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៤ សភទ៖ ស្សី 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្សី។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៥ អាស័យដាឋ នបចចុបបនន និងសល ទូរស័ពទ 
 សរពសរអាស័យដាា នបចចុបបនែរបស់អ្ែកជំងឺផ្ដលមកទទួលពសវាមនាីរពពទយ។ 

រតូវសរពសរភូមិ ឃំុ/សង្កា ត់ ស្សុក/រកុង/ខណឌ  រាជធានី/ពខតត និងពលខទូរស័ពា។ 
 ទង់ទី១៦ បញ្ជូ នមកពី 

 សរសសរសឈាម ុះទីកផ្នលងផ្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺមក។  
ឧទហ្រណ៍៖ មណឌ លសុ ភាព  ។ 

 ទង់ទី១៧ នថៃផ្ ឆ្ន ំ/សា ងចូល 
 សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ/ពា ង ផ្ដលអ្ែកជំងឺចាប់ពផតើមចូលសរាកពពទយ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំងឺចូលសរាកពពទយថ្ថៃទី ១០ ផ្ខមករា ឆ្ែ ២ំ០១៣ ពា ង២៣.០០ 
រតូវសរពសរ ១០/០១/២០១៣ ម  ២៣.០០ ។ 

 ទង់ទី១៨ សរារវនិិចេ័យចូល 
 សរសសរសរារវនិិចេ័យផ្ដលររូសពទយបានកំណត់។ 
 ទង់ទី១៩ នថៃផ្ ឆ្ន ំវុះក្ខត់ 
 សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ ផ្ដលបានពធវើការវេះកាត់អ្ែកជំងឺ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ០៦/០១/២០១៣។ 
 ទង់ទី២០ ថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ/ពា ងពចញ 
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 សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ/ពា ង ផ្ដលអ្ែកជំងឺបានពចញពីមនាីរពពទយ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំងឺពចញពីមនាីរពពទយពៅថ្ថៃទី ១៤ ផ្ខមករា ឆ្ែ ២ំ០១៣ ពា ង១៥.០០ 
រតូវសរពសរ ១៤/០១/២០១៣ ម  ១៥.០០។ 

 ទង់ទី២១ សរារវនិិចេ័យសចញ 
 សរសសរសរារវនិិចេ័យសចញ សៅសពលអនកជំងឺសចញពីមនទីរសពទយ។ 

 ទង់ទី២២ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ អនុញ្ា ត 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានអនុញ្ា តសអាយ
សចញពីមនទីរសពទយ។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៣ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ មិនអនុញ្ា ត  
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺបានសចញពីមនទីរសពទយ
សដាយគាម នក្ខរអនុញ្ា ត ឬសសនើសំុសចញពីមនទីរសពទយសដាយករណីសផេងៗ (អនកជំងឺរតូវ
បានសសនើសំុសៅពាបាលសៅផទុះ ឬកផ្នលងសផេងសទៀតសដាយសាថ នភាពជំងឺពំុទន់បាន
ធូរស្សាល)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៤ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ បញ្ជូ ន 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺរតូវបានបញ្ជូ សចញពី
មនទីរសពទយ ឬសៅក្ខន់មូលដាឋ នសុខាភិបាលណ្តសផេង (សរសសរសឈាម ុះមូលដាឋ នសុខា
ភិបាល/សសវាឯកជនសផេងៗសៅកនុង ទង់សាោ ល់)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៥ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ សាល ប់<៤៨ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសាល ប់សរក្ខម ៤៨ សា ង។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៦ ទរមង់ននអនកជំងឺសចញ៖ សាល ប់ ≥៤៨ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសាល ប់រតឹម ឬសលើស 
៤៨សា ង។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៧ មូលសហ្តុសាល ប់ 
 សរសសរមូលសហ្តុសផេងៗ ផ្ដលទក់ទងសៅនឹងក្ខរសាល ប់របស់អនកជំងឺ។ 

 ទង់ទី២៨ មរណភាពាា 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើានករណីា្យសាល ប់កំ ុងសពល

ាននផទសោុះ/សរាលកូន និង៤២នថៃសរក្ខយសរាលកូន (សរសសរមូលសហ្តុសាល ប់សៅ
កនុង ទង់សាោ ល់)។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៩ សាថ នភាពអនកជំងឺសពលសចញ 
 សរសសរសល កូដសរាប់សាថ នភាពសចញរបស់អនកជំងឺផ្ដលបានសចញពីមនទីរសពទយសទុះ
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បីកនុងករណី អនុញ្ា ត មិនអនុញ្ា ត បញ្ជូ ន ឬសាល ប់។  
(១) ជាសុះសសបើយ (២) ធូរស្សាល (៣) មិនានក្ខរធូរស្សាល (៤) រតិផ្តធៃន់ធៃរ និង (៥) 
អស់សងឃឹម + សាថ នភាពពិក្ខរសដាយសារផលវបិាកននជំងឺ ឬសរគាុះថាន ក់សផេងៗ យកផ្ត
ករណីសរាកសពទយសលើកសនុះប ុសណ្តណ ុះ (A1=ពិក្ខរក្ខយសមបទ, A2=ពិក្ខរសតិបញ្ា , 
A3=ពិក្ខរផលូវចិត,្ A4=ពិក្ខរសផេងៗ)។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ជាសុះសសបើយ និងពិក្ខរក្ខយសមបទ = ១A1  

សាោ ល់៖ សូមសមើលរបក្ខសអន្ររកសួង ស្ីពីក្ខរកំណត់លកាណវនិិចេ័យរបសភទ និងករមិត
ពិក្ខរភាព របស់រកសួងសុខាភិបាលចុុះនថៃទី ២២ ផ្ វចិេិក្ខ ឆ្ន ំ២០១១ សៅកនុងឧបសមព័នធនន
មរោុ សទសន៍ផ្ណនំាសរាប់ក្ខរបណុ្ុះបណ្្តលស្ីពីក្ខរសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនករបព័នធ
ព័ត៌ានសុខាភិបាល ឬចូលសៅក្ខន់ Menu ក្ខរផេពវផាយននសរហ្ទំព័រ 
www.hiscambodia.org។ 

 ទង់ទី៣០ ចំនួននថៃសរាកសពទយ 
 សរសសរចំនួននថៃពិតរបាកដផ្ដលអនកជំងឺបានសរាកសពទយ។  
ឧទហ្រណ៍៖ ចូលសរាកសពទយនថៃទី ០៥/០១/២០១៣ សហ្ើយសចញពីមនទីរសពទយ 
នថៃទី ១០/០១/២០១៣ ដូសចនុះចំនួននថៃសរាកសពទយរឺ ០៦នថៃ (យកនថៃសចញ ដក នថៃចូល 
បូកនិង ១) រតូវសរសសរសល  ០៦។ 

និយមន័យសរាកសពទយ៖ រឺអនកជំងឺផ្ដលររូសពទយបានអនុញ្ា តសអាយសរាកសពទយ
សៅសាល/អគារ សដាយមិនរិតពីសពលសវលា។ 

 ទង់ទី៣១ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 1. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសដាយ លួនឯង។ 

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សដាយរំសរាងមូលនិធិសមធម៌។  
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សដាយរំសរាងធានារា ប់រងសហ្រមន៍។  
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើគាត់ានប័ណណសុ ភាព។  
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកផ្លង។ 
ចំណំ្ត៖ រាល់ក្ខររបង់នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសល កូដផ្ដល
ស្សង់សចញពីប័ណណសនាុះកនុង ទង់សាោ ល់។ 

 ទង់ទី៣២ សាោ ល់ 

 សរសសរចំនុចសាោ ល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ទក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 

http://www.hiscambodia.org/
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គសចក្តីណណនំសីីពីការបំគពញទិនននយ័កនុងបញ្ជ ីកតរ់ាណផនកវះកាតត់ ៉ូច 
 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកវុះក្ខត់តូច។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នីមួយៗ។ 

o សរាប់ផ្ ថមី ក្ខលបរសិចេទរតូវសរសសរសៅចំកណ្្តលទំព័រថមីននសសៀវសៅកត់រា។  
 

រតូវបំសពញព័ត៌ានលមអិតសៅបនាទ ត់ (ជួរសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនំាខាងសរក្ខមនូវររប់ករណីទំងអស់៖ 

 ទង់ទី១ សល សរៀង 

ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ពផតើមពីពលខ ១និងពលខ
បនតបន្ទា ប់រហូតដល់ដាច់ផ្ខ។ ចាប់ពផតើមពលខពរៀងថម(ីពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។ 

 ទង់ទី២ ពលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងពលខពីពលខកូដអ្ែកជំងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។ 

 ទង់ទី៣ ព ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អនកជំងឺ។ 

 ទង់ទី៤ ព ម្ េះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
 សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អាណ្តពាបាលកុារ។ 
 ទង់ទី៥ អាយុ៖ ០-២៨ នថៃ 

សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ០នថៃ រហូ្តដល់ ២៨នថៃ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០នថៃ សរសសរសល  ២០។ 

 ទង់ទី៦ អាយុ៖ ២៩នថៃ-១១ផ្  
សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ២៩នថៃ រហូ្តដល់ ១១ផ្ ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣០នថៃ ឬ ១០ផ្  រតូវសរសសរបញ្ជ ក់នថៃ ឬផ្ សអាយចាស់។ 

 ទង់ទី៧ អាយុ៖ ១-៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ១ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្ន ំ សរសសរ ៣។ 
 ទង់ទី៨ អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្ន ំ 

 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ១៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥។ 

 ទង់ទី៩ អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ១៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ២៤ឆ្ន ំ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្ន ំ សរសសរ ២០។ 
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 ទង់ទី១០ អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ២៥ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៤៩ឆ្ន ំ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៣៥។ 

 ទង់ទី១១ អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៥០ឆ្ន ំ រហូ្តដល់ ៦៤ឆ្ន ំ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្ន ំ សរសសរ ៥៥។ 

 ទង់ទី១២ អាយុ៖ ≥៦៥ ឆ្ន ំ 
 សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ៦៥ឆ្ន ំ ស ើងសៅ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្ន ំ សរសសរ ៦៦។ 
 ទង់ទី១៣ សភទ៖ របុស 

 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៤ សភទ៖ ស្សី 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្សី។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៥ អាស័យដាឋ នបចចុបបនន និងសល ទូរស័ពទ 
 សរពសរអាស័យដាា នបចចុបបនែរបស់អ្ែកជំងឺផ្ដលមកទទួលពសវាមនាីរពពទយ។ 

រតូវសរពសរភូមិ ឃំុ/សង្កា ត់ ស្សុក/រកុង/ខណឌ  រាជធានី/ពខតត និងពលខទូរស័ពា។ 
 ទង់ទី១៦ សរារសញ្ា   
 សរសសរសរារសញ្ា សផេងៗ ផ្ដលអនកជំងឺបានសរៀបរាប់របាប់។ 
 ទង់ទី១៧ អមសវជជសាស្រស ្
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើររូសពទយសសនើសំុសសវាអមសវជជ

សាស្រស។្ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី១៨ សរារវនិិចេ័យ 
 សរសសរសរារវនិិចេ័យរបស់អនកជំងឺផ្ដលកំណត់សដាយររូសពទយ។ ឧទហ្រណ៍៖ វុះបូស។ 
 ទង់ទី១៩ ក្ខរពាបាល 
 សរសសរាមសវជជបញ្ជ របស់ររូសពទយផ្ដលបានផ្ល់សអាយអនកជំងឺ។  

ឧទហ្រណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3 

 ទង់ទី២០ បញ្ជូ នសៅ (សៅសរៅ/សរាកសពទយ) 
 សរសសរសឈាម ុះទីកផ្នលងផ្ដលបានបញ្ជូ នអនកជំងឺសៅទំងកនុងមនទីរសពទយ និងបញ្ជូ នសៅ

ក្ខន់មនទីរសពទយ ឬសសវាឯកជនសផេងៗ។ 
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 ទង់ទី២១ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
 1. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសដាយ លួនឯង។ 

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សដាយរំសរាងមូលនិធិសមធម៌។  
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សដាយរំសរាងធានារា ប់រងសហ្រមន៍។  
4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើគាត់ានប័ណណសុ ភាព។  
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកផ្លង។ 
ចំណំ្ត៖ រាល់ក្ខររបង់នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសល កូដផ្ដល
ស្សង់សចញពីប័ណណសនាុះកនុង ទង់សាោ ល់។ 

 ទង់ទី២២ សាោ ល់ 

 រតូវសរសសរចំនុចសាោ ល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ទក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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គសចក្តីណណនំសីីពីការបំគពញទិនននយ័កនុងបញ្ជ ីកតរ់ាណផនកជំងឺម្ភត-់គធមញ 
 

o បញ្ជ ីកត់រាសនុះរតូវសរបើសៅផ្ផនកជំងឺាត់-សធមញទំងផ្ផនកពិនិតយពិសរគាុះសរៅ និងសរាកសពទយ។ 

o បិទបញ្ជ ីសៅនថៃចុងសរក្ខយននផ្ នីមួយៗ។ 

 
រតូវបំសពញព័ត៌ានលមអិតសៅបនាទ ត់ (ជួរសផ្ក) ាមក្ខរផ្ណនំាខាងសរក្ខមនូវររប់ករណីទំងអស់៖ 

 ទង់ទី១ សល សរៀង 

ជាពលខពរៀង(ពលខសវីត)ាមលំដាប់។ ពលខពរៀងពនេះរតូវចាប់ពផតើមពីពលខ ១និងពលខ
បនតបន្ទា ប់រហូតដល់ដាច់ផ្ខ។ ចាប់ពផតើមពលខពរៀងថម(ីពលខសវីត)ពៅពរៀងរាល់ផ្ខថមី។ 

 ទង់ទី២ ពលខកូដអនកជំងឺ 

 រតូវចមលងពលខពីពលខកូដអ្ែកជំងឺរបស់មនាីរពពទយ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។ 

 ទង់ទី៣ ព ម្ េះអនកជំងឺ 

សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អនកជំងឺ។ 

 ទង់ទី៤ ព ម្ េះអាណ្តពាបាល (សរាប់កុារ) 
 សរសសរសឈាម ុះសពញ (នាមរតកូល និងនាម លួន) របស់អាណ្តពាបាលកុារ។ 
 ទង់ទី៥ អាយុ៖ <១៥ ឆ្ន ំ 

សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុសរក្ខម ១៥ឆ្ន ំ។  
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ 5 ឆ្ន ំ សរសសរ 5។ 

 ទង់ទី៦ អាយុ៖ ≥១៥ ឆ្ន ំ 
សរសសរអាយុជាក់ផ្សង្ របសិនសបើអនកជំងឺានអាយុចប់ពី ១៥ឆ្ន ំ ស ើងសៅ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ អាយុ ១៥ឆ្ន ំ សរសសរ ១៥។ 

 ទង់ទី៧ សភទ៖ របុស 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទរបុស។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី៨ សភទ៖ ស្សី 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសភទស្សី។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី៩ អាស័យដាឋ នបចចុបបនន និងសល ទូរស័ពទ 
 សរពសរអាស័យដាា នបចចុបបនែរបស់អ្ែកជំងឺផ្ដលមកទទួលពសវាមនាីរពពទយ។ 

រតូវសរពសរភូមិ ឃំុ/សង្កា ត់ ស្សុក/រកុង/ខណឌ  រាជធានី/ពខតត និងពលខទូរស័ពា។ 

 ទង់ទី១០ នថៃផ្ ឆ្ន ំ/សា ងចូល 
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 សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ/ពា ង ផ្ដលអ្ែកជំងឺមកពិនិតយពិពរគាេះ ឬចូលសរាកពពទយ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំងឺមកពិនិតយពិពរគាេះ ឬចូលសរាកពពទយថ្ថៃទី ១០ ផ្ខមករា 
ឆ្ែ ំ២០១៣ ពា ង២៣.០០ រតូវសរពសរ ១០/០១/២០១៣ ម  ២៣.០០ ។ 

 ទង់ទី១១ សរារវនិិចេ័យ 
 សរសសរសរារវនិិចេ័យផ្ដលររូសពទយបានកំណត់។ 
 ទង់ទី១២ ពិពរគាេះ និងពអាយថ្ែ  ំ
 សរសសរក្ខរពិសរគាុះសយបល់សផេងៗ និងសវជជបញ្ជ របស់ររូសពទយផ្ដលបានផ្ល់សអាយ

អនកជំងឺ។  
ឧទហ្រណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3 

 ទង់ទី១៣ វុះក្ខត់៖ ចងថាោ ម 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ចងថាោ ម។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី១៤ វុះក្ខត់៖ វុះបូស 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះបូស។  

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី១៥ វុះក្ខត់៖ សផេងៗ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរវុះក្ខត់ផ្ផនកសធមញ

សផេងៗសទៀតផ្ដលពំុានសរៀបរាប់ខាងសលើ។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៦ ដកសធមញ៖ សធមញនរព 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺដកសធមញនរព។  

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី១៧ ដកសធមញ៖ សធមញស្សុក 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺដកសធមញស្សុក។  

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី១៨ ប ុះសធមញ៖ GIC 

 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរប ុះសធមញ GIC។ 
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី១៩ ប ុះសធមញ៖ Amal 

 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរប ុះសធមញ Amal។ 
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
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 ទង់ទី២០ ប ុះសធមញ៖ Comp 

 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរប ុះសធមញ Comp។ 
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២១ ប ុះសធមញ៖ សផេងៗ 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរប ុះសធមញសដាយ

ថាន ំបិតប ុះសផេងៗសទៀត។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២២ ថតសធមញ X-ray 

 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរថតសធមញ។  
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៣ ពាបាលរនធឬស (RTC) 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរពាបាលរនធឬស។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៤ សក្ខសកំសបារ (Scaling) 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរសក្ខសកំសបារ។  

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៥ បិតក្ខរោរ (Sealant) 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសធវើក្ខរបិតក្ខរោរSealant។  

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៦ សរបើភលុយអរ (F varnish or gel) 
 សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺសរបើភលុយអរ។  

ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 
 ទង់ទី២៧ ដាក់សធមញ (Prosthetic)៖ ដាក់ជាប់ 

សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺដាក់សធមញអចិនន្រន្យ៍។ 
ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៨ ដាក់សធមញ (Prosthetic)៖ ដាក់សដាុះ 
សរសសរសល សរៀង(សល សវីត)ាមលំដាប់ របសិនសបើអនកជំងឺដាក់សធមញផ្ដលអាច
សដាុះបាន។ ឧទហ្រណ៍៖ ១, ២, ៣... 

 ទង់ទី២៩ របសភទននក្ខរបង់នថលសសវា 
1. សរសសរ P: សរាប់ក្ខរបង់លុយសដាយ លួនឯង។ 

2. សូមសរសសរ HEF: សរាប់ក្ខរបង់សដាយរំសរាងមូលនិធិសមធម៌។  
3. សូមសរសសរ CBHI: សរាប់ក្ខរបង់សដាយរំសរាងធានារា ប់រងសហ្រមន៍។  
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4. សូមសរសសរ V(Voucher): របសិនសបើគាត់ានប័ណណសុ ភាព។  
5. សូមសរសសរ E: សរាប់ករណីសលើកផ្លង។ 
ចំណំ្ត៖ រាល់ក្ខររបង់នថលសសវាសដាយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសសរសល កូដផ្ដល
ស្សង់សចញពីប័ណណសនាុះកនុង ទង់សាោ ល់។ 

 ទង់ទី៣០ នថៃផ្ ឆ្ន ំ/សា ងសចញ(បំសពញផ្តចំសោុះអនកជំងឺសរាកសពទយ) 
 សរពសរថ្ថៃផ្ខឆ្ែ ំ/ពា ង ផ្ដលអ្ែកជំងឺពចញពីមនាីរពពទយ។ 

ឧទាហរណ៍៖ អ្ែកជំងឺពចញពីមនាីរពពទយថ្ថៃទី ១២ ផ្ខមករា ឆ្ែ ២ំ០១៣ ពា ង១០.០០ 
រតូវសរពសរ ១០/០១/២០១៣ ម  ១០.០០ ។ 

 ទង់ទី៣១ សាោ ល់ 

 សរសសរចំនុចសាោ ល់សផេងៗ ផ្ដលចំបាច់ទក់ទងសៅនឹងអនកជំងឺ។ 
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 សតសស្រក្ខយវរោបណុ្ុះបណ្្តល 
ក្ខរសរបើរបាស់បញ្ជ ីកត់រារបព័នធព័ត៌ានសុខាភិបាល 

 

សូមរូសរងវង់នូវចសមលើយមួយផ្ដលរតឹមរតូវ៖ 
1. សៅកូសឡានសល សរៀងរតូវ៖ 
ក.  សរសសរសល សរៀងពីសល ១ រហូ្តដល់ដំណ្តច់ផ្  
 . សរសសរសល សរៀងពីសល ១ រហូ្តដល់ដំណ្តច់ឆ្ន  ំ
រ. ចប់សផ្ើមសល សរៀងបន្ពីផ្ ចស់ រហូ្តដល់ដំណ្តច់ឆ្ន  ំ
 

2. សធវើក្ខរបិទបញ្ជ ីសៅសរៀងរាល់នថៃទី៖ 
ក. សៅសរៀងរាល់នថៃទី២៥ ននផ្  
 . សៅសរៀងរាល់នថៃទី២៦ ននផ្  (សលើកផ្លងផ្តផ្ ធនូ) 
រ. សៅសរៀងរាល់នថៃននចុងផ្ នីមួយៗ 
 

3. បញ្ជ ីកត់រារមួ រតូវសរបើសៅ៖ 
ក. សាលទទួលជំងឺដំបូង/សសន្រគោ ុះបឋម 
 . សាលជំងឺទឹកសនាមផ្ផអម 
រ. សាលសរាកសពទយផ្ផនកជំងឺទូសៅ 
 

4. សៅកនុងកូសឡានអាយុរបស់អនកជំងឺរតូវ៖ 
ក. រូសសញ្ា ធិកកនុងកូសឡានផ្ដលរតូវអាយុរបស់អនកជំងឺ 
 . សរសសរអាយុពិតរបាកដរបស់អនកជំងឺសៅកនុងកូសឡានរកុមអាយុផ្ដលរតូវនឹងអនកជំងឺ 
រ. សរសសរអាយុពិតរបាកដរបស់អនកជំងឺ 
 

5. ទិននន័យស្រស្ីសរាលកូន រឺរតូវកត់រាសៅកនុង៖ 
ក. បញ្ជ ីកត់រាក្ខរសរាលកូនសៅកនុងបនទប់សរាល 
 . បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសមភព 
រ. ក និង  
 

6. សដើមបីស្សង់ទិននន័យ និងសធវើរបាយក្ខរណ៍របចំផ្ សតើមូលដាឋ នសុខាភិបាល 
រតូវសរបើរបាស់ ទរមង់ណ្ត លុះ? 



សសៀវសៅបណុ្ុះបណ្្តលសរាប់ររូបសគោ ល-ម ូឌុល៤  252 

 

ក. បញ្ជ ីកត់រា 
 . បញ្ជ ីសរមង់ទិននន័យរបចំនថៃ 
រ. ចសមលើយរតឹមរតូវ ក   និងរ 
 

7. ដូចសម្ចផ្ដលសៅថាមរណភាពាា? 
ក. ស្រស្ីសាល ប់ 
 . ស្រស្ីសាល ប់កនុងអំ ុងសពលាននផទសោុះតិចជាង២៧សប្ាហ៍្/កនុងសពល៤២នថៃសរក្ខយ

សរាល ឬរលូត/រលូំត 
រ. ស្រស្ីសាល ប់សពលសរាលកូន 
ឃ. ចសមលើយរតឹមរតូវ   និង រ 
 

8. ដូសម្ចផ្ដលសៅថា ករណីថមី ននរបព័នធព័ត៌ានសុខាភិបាល? 
ក. ររប់បុរោលមកពិសរគាុះសលើកទី១ សដាយសារបញ្ា សុ ភាព១ 
 . ររប់បុរោលមកពិសរគាុះបនាទ ប់ពីសលើកទី១ សៅកនុងរបូភាពននជំងឺមួយ សដាយបញ្ា

សុ ភាពផ្តមួយដូចករណីទី១ 
រ. ចសមលើយទំងពីរខាងសលើ 
 

9. សដើមបីរកចំនួននថៃសរាកសពទយ៖ 
ក. រាប់ចំនួនយប់ផ្ដលអនកជំងឺបានសរាក 
 . រាប់ចំនួននថៃ 
រ. យកនថៃសចញ ដកនថៃចូលបូកនឹង១ 
 

10. ស្រស្ីាន ក់បាននាំកូនមកចក់បគា រសៅអាយុ៣០នថៃ ស្សបសពលជាមួយគាន សនុះគាត់ក៏បាន 
ពិនិតយសុ ភាពរបស់គាត់។ គាត់បានរបាប់ររូសពទយថា 
គាត់មិនទន់បាត់ធាល ក់ឈាមសនាុះសទ ប ុផ្ន្គាត់ានក្ខរឈឺចប់សៅរតង់សោុះ។  

សតើស្រស្ី និងកុាររតូវកត់ចូលកនុងបញ្ជ ីកត់រាអីវ? 
ក. បញ្ជ ីកត់រាក្ខរចក់ថាន ំបគា រ និងបញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសរាលកូន 
 . បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកផ្ថទំសរក្ខយសរាល និងបញ្ជ ីកត់រាក្ខរចក់ថាន ំបគា រ 
រ. បញ្ជ ីកត់រាផ្ផនកសរារស្រស្ី និងបញ្ជ ីកត់រាក្ខរចក់ថាន ំបគា រ 
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ចសមលើយសរាប់សតសស្រក្ខយវរោបណុ្ុះបណ្្តល 
 

សំនួរទី១ ចសមលើយ ក 
សំនួរទី២ ចសមលើយ រ 
សំនួរទី៣ ចសមលើយ ក 
សំនួរទី៤ ចសមលើយ   
សំនួរទី៥ ចសមលើយ រ 
សំនួរទី៦ ចសមលើយ   
សំនួរទី៧ ចសមលើយ ឃ 
សំនួរទី៨ ចសមលើយ ក 
សំនួរទី៩ ចសមលើយ រ 

សំនួរទី១០ ចសមលើយ   
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 សំនួរវាយតនមលវរោបណុ្ុះបណ្្តល 
 

ល.រ សូមពឆលើយសំណួរខាងពរកាមពដាយធិក () ឬ ផ្ខវង (X) 
កែុងរបអ្ប់ខាងោត ពំៅពរកាមរបូភាព  /  /     

១ យល់ចាស់ពីម ូឌុលផ្ដលសទើបនឹងបានសរៀន    
២ ក្ខរសរមសរមួល/ពនយល់របស់ររ ូ    
៣ វធីិសាស្រសប្សរងៀន    
៤ សាភ រៈ/ឯកសារ/សមសរៀនសរាប់ក្ខរបណុ្ុះបណ្្តល    
៥ សពលសវលាររប់រគាន់សរាប់ក្ខរពិភាកា    
៦ ផលរបសយជន៍ននវរោបណុ្ុះបណ្្តលចំសោុះក្ខរគររបចំនថៃ    
៧ បនទប់/បរយិក្ខសកនុងសពលបណុ្ុះបណ្្តល    
៨ ក្ខរសរៀបចំអាហារសរមន់    

 

សូមបំពពញនូវគំនិត ឬ/ពោបល់របស់អ្ែកពៅកែុងរបអ្ប់ខាងពរកាម។ 

 

 



របាយការណ៍សកមមភាពររចាំខែ HC1
មណឌ លសុែភាព................. ស្សុកររត្តិរត្តិ............................... ខែត្ត..............................................ចរ់ពីថ្ងៃទី 01 ដល់ថ្ងៃទីចុងខរកាយថ្ៃខែ............ឆ្ន ាំ……

I. ពិៃិត្យពិខររោះជាំងឺខរៅ

ត្ាំរៃ់ ក  = ជាភូមិខដលមណឌ លសុែភាពតាំងខៅ ត្ាំរៃ់ ែ  = ខៅខរៅភូមិខដលមណឌ លសុែភាពតាំងខៅខត្ខៅកនុងត្ាំរៃ់ទទួលែុសរត្ូវខត្មួយររស់មណឌ លសុែភាពខ ោះ ត្ាំរៃ់ គ = មកពីត្ាំរៃ់ទទួលែុសរត្ូវខសេងរន

ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស

1 អាសៃនខោគ A00

2 សងេ័យអាសៃនខោគ A00.9

3 រគុៃខ ោះខវៀៃ A01
4 ោកមួល A06
5 ោករម ៃខែសោះជាតិ្ទឹក A09
6 ោកមាៃខែសោះជាតិ្ទឹកមធ្យម A09.1
7 ោកមាៃខែសោះជាតិ្ទឹកធ្ៃៃ់ធ្ៃរ A09.2
8 ខត្តណូសទារក A33
9 ខត្តណូសខសេងៗខទៀត្ A35
10 ខាៃ់ស្លល ក់ A36
11 កអកមាៃ់ A37.1
12 ឆលងខោគកនុងឈាម A41.9 
13 រគុៃទៃ់អវៈយវៈ A80
14 ជាំងឺខឆែឆែួត្ A82
15 កញ្រ ច្ ិល B05

១ - ររមិាណសកមមភាពតមត្ាំរៃ់

សររុករណីងមី  New OPD
ចាំៃួៃពិៃិត្យពិខររោះសររុ Total OPD

ICD10

ត្ាំរៃ់ក  
Zone A

0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ រ ជ្ូ ៃខៅ

ផ្ផែកពិនិត្យពិគររោះជំងឺគរៅ

        ២. រញ្ហា សុែភាពករណីងមី

M

សររុ ត្ាំរៃ់គ 
Zone C

15 - 24 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 1-4 ឆ្ន ាំ ខររើរបាស់ HEF50-64 ឆ្ន ាំ25-49 ឆ្ន ាំ សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ

ស្សី 
F

ររុស ត្ាំរៃ់ែ
Zone B Total

1. ខសនកជាំងឺទូខៅ

ឧបសម្ព័ន្ធ 255



ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ICD10 0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ រ ជ្ូ ៃខៅ        ២. រញ្ហា សុែភាពករណីងមី
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16 សីុសសតូសូមីញ៉ា សីុស B65
17 ជាំងឺខសលកស្លល ាំង D64.9
18 ជាំងឺងយចុោះជាតិ្សែរ E16.2
19 ជាំងឺរលាកខស្ស្លមែួរកាល G03.9
20 ជាំងឺឆែួត្រជូក G40.9 
21 រាំងខរោះដូង I46.9
22 ជាំងឺខរោះដូងខសេងៗ I49.9
23 ជាំងឺខែសយខរោះដូង Heart Failure I50
24 ស្ទសទូក (AVC) I63
25 រលាកខសនកខដើមថ្ៃខ ោះខវៀៃតូ្ច Peptic ulcer K27
26 រលាករកពោះស្សចួស្ស្លវ K29.1
27 រលាករកពោះោុាំថ្រ ៉ា K29.5 
28 ទាចទឹក K74
29 រកិៃខងលើម Cirrhosis K74.6
30 រលាកងង់ទឹកររមាត់្ K81
31 រលាកស ល ក់ M13.99
32 ខោគពុកឆអឹង M81.99 
33 រលាកត្ាំរងខ ម N05.9 
34 ចុកត្ាំរងខ ម N23
35 ជាំងឺរគុៃខលឿង R17
36 ពុលថ្ន ាំខពទយ T50.9
37 ពុលចាំណីអាហារ T62.9
38 ពស់ចឹក T63.0
39 ពុលស្លរធាតុ្ខសេងៗ T65
40 ពុលស្លរធាតុ្គីមី X44
41 ជាំងឺទូខៅខសេងៗ
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42 ជាំងឺកាមខោគ (STD) A64
43 ជាំងឺរគុៃឈាមរម ៃសាុក A91
44 ជាំងឺរគុៃឈាមមាៃសាុក A91.1
45 រគុៃឈាមសងេ័យ A91.2
46 រគុៃឈាមររហាក់ររខែល A91.3
47 រគុៃឈិកសងេ័យ A92.0
48 រគុៃឈិកររហាក់ររខែល A92.1
49 ជាំងឺពងខរកខៅថ្ដ-ខជើង-មាត់្ 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 ផ្តត ស្លយរកេី J09.0
57 ផ្តត ស្លយងមី Swine flu J09.1
58 ជាំងឺឆលងខសេងៗ B99

59 រខរងសួត្ A15.0

60 រខរងទឹកខស្ស្លមសួត្ Pleural effusion TB A15.6
61 ជាំងឺរខរងសួត្ខសេងៗ A15.8
62 រខរងសួត្សងេ័យ A16.2
63 រលាកខស្ស្លមែួរកាលរណ្ដា លមកពីរខរង A17.0
64 រខរងររព័ៃឋសរថ្សររស្លទខសេងៗ A17.8

65 រខរងឆអឹង Tuberculosis of other bones A18.03
66 រខរងខស្ស្លមខ ោះ Tuberculous peritonitis A18.31

2. ខសនកជាំងឺឆលង

3. ខសនករខរង

ឧបសម្ព័ន្ធ 257



ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ICD10 0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ រ ជ្ូ ៃខៅ        ២. រញ្ហា សុែភាពករណីងមី

15 - 24 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 1-4 ឆ្ន ាំ ខររើរបាស់ HEF50-64 ឆ្ន ាំ25-49 ឆ្ន ាំ សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ

67 រខរងសរោីងគខសេងខទៀត្ A18.8

68 រខរងោលដាលខរចើៃកខៃលង Miliary TB A19
69 ែង់សិៃ A30.9

70 រខរង MOTT= Mycobacterium other than 
tuberculosis (MOTT)

A31.0

71 រខរងសុ្លាំថ្ន ាំមាៃការរណាុ ោះខមខោគ MDRTB 
confirmed by Culture

U50.0

72 ជាំងឺទឹកខ មខសអម១ E10
73 ជាំងឺទឹកខ មខសអម២ E11

74
កងវោះអាហាររូត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សចូស្ស្លវមាៃខែើម
SAM with nutritional oedema E40

75
កងវោះអាហាររូត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សចូស្ស្លវមាៃខោគ
សញ្ហា គលីៃិក SAM with clinical signs E41

76
កងវោះអាហាររូត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវ Severe 
acute malnutrition (SAM) - weight for height 
Z score <-3

E43

77
កងវោះអាហាររូត្ថមភស្សួចស្ស្លវ Mild acute 
malnutrition-weight for height Z score -1 to -2SD

E44.0

78
កងវោះអាហាររូត្ថមភស្សចួស្ស្លវមធ្យម Moderate 
acute malnutrition - weight for height Z score 
-2 to -3

E44.1

79 រញ្ហា សុែភាពរងែខដាយខរគឿងខញៀៃ Harmful
 use

F11.1

80 ខលើសសមាា ធ្ឈាមមកពីសលវបិាកខសេងៗ  
Secondary Hypertension

I10.0

81 ខលើសសមាា ធ្ឈាមដាំរូង I10.9

4. ជាំងឺមិៃឆលង
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82 ខលើសសមាា ធ្ឈាម មាៃទៃ់អវៈយវៈ 
Sequelae of cerebrovascular disease

I69

83 ទឹកខ មខសអមស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះ O24.4

84 ររួសខដាយខររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍មាៃរ៉ាោះទងគិច
កាល Focal traumatic brain injury

S06.3

85 ររួសខសេងៗ(ខរៅពីខររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍ ៃិង
រររ់មីៃ)

T14.8

86 ររួសខដាយខររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍ខរៅពីរ៉ាោះ
ទងគិចកាល

V87

87 ខររោះថ្ន ក់ខដាយអាវធុ្ជាតិ្សទុោះ Y38
88 ររួសខដាយខររោះថ្ន ក់ខដាយរររ់មីៃ Y92.64
89 ជាំងឺមិៃឆលងខសេងៗ

90 ជាំងឺវកិលចរតិ្ Schizophrenia F20
91 ជាំងឺឡរ់សតិ្ Manic episode F30
92 ភាពែូចសណ្ដា រ់ធាន រ់ថ្ៃស្លម រតី្ Bipolar disorder F31
93 ជាំងឺរពួយធាល ក់ទឹកចិត្ត Depression F32.9
94 ជាំងឺសលូវចិត្តខដកមិៃលក់ Insomnia G47.0
95 វរិត្តិដាំខណក Sleep Disorder G47.9 
96 សុែភាពសលូវចិត្តខសេងៗ F99

97 ធាល ក់ស ឬែូរែទុោះតមទាវ រមាស A74
98 សិរមាៃ់/ដុោះស្លច់ខៅខលើររដារ់រៃតពូជ B07
99 ដាំខៅពងខរកខលើររដារ់រៃតពូជ B08
100 គីសខដាោះ Solitary cyst of breast N60.0
101 រលាកថ្ដសបួៃស្សចួស្ស្លវ N71.01
102 រលាកមាត់្សបួៃ N72

5. ជាំងឺសលូវចិត្ត

6. ខសនកខោគស្ទសតី
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103 ស្សតុ្សបួៃ N81.4
104 ដាំខៅររដារ់ខភទស្ទសតី N82
105 ការធាល យរៃធងមីជាមួយទាវ រមាស Genital fistula N82.8

106 ដុាំថ្ដសបួៃ N83.20
107 គីសថ្ដសបូៃ  Ovarian cyst N83.29
108 ដុាំឈាមកនុងថ្ដសបូៃ N83.6
109 ជាំងឺវដតរដូវមិៃខទៀង N92.6
110 ជាំងឺបាត់្វដតរដូវ N94.6
111 រលូត្ O03
112 រ ាំលូត្ O04
113 ជាំងឺខោគស្ទសតីខសេងៗ

114 កូៃខរៅសបូៃ O00

115 កូៃពង Hydatidiform mole O01
116 ទារកឈរ់មាៃចល  Early fetal death O02.1
117 ខែើមខពលមាៃថ្សទខ ោះ Gestational oedema O12.0

118
ខលើសឈាមខៅខពលមាៃថ្សទខ ោះ Gestational
 Hypertension

O13

119 រាំរងុរកឡាខភលើងមិៃធ្ៃៃ់ធ្ៃរ O14.0
120 រាំរងុរកឡាខភលើងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ O14.1
121 រកឡាខភលើង Eclampsia O15

122 ធាល ក់ឈាមមុៃសរមាល Hemorrhage in early 
pregnancy

O20

123
កអួត្ខាល ាំងខពលមាៃថ្សទខ ោះ Excessive vomiting 
in pregnancy

O21

124 សុកខៅែុសកខៃលង Placental disorders O43

7. ខសនកសមភព
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125 សុកសីុជារ់ស្លច់សបួៃោក់ Placenta accreta O43.21
126 សុកសីុជារ់ស្លច់សបួៃខរៅ Placenta percreta O43.23
127 សុក ាំងមាត់្សបូៃ Placenta previa O44

128
ធាល ក់សុកមុៃកាំណត់្ Premature separation of
 placenta

O45

129 ការធាល ក់ទងសុកមកមុៃ Prolapse of cord O69.0
130 ធាល ក់ឈាមខរកាយសរមាលកូៃ O72
131 សល់សុកកនុងសបូៃ Retained placenta O73

132 ឆលងខោគខរកាយសរមាលកូៃ Puerperal sepsis O85

133 ខសលកស្លល ាំងខរកាយសរមាល O90.81
134 ខសលកស្លល ាំងខពលមាៃថ្សទខ ោះ O99.0
135 ជាំងឺខសនកសមភពខសេងៗ O99

136 រលាកសលូវដខងាើមខលើស្សចួស្ស្លវ Acute upper 
respiratory infection

J06.9

137 ជាំងឺរលាកសួត្ Pneumonia J18.9
138 រលាកទងសួត្ស្សចួស្ស្លវ Acute bronchitis J20

139 ការរលាកទងសួត្តូ្ចស្សចួស្ស្លវ Acute 
bronchiolitis

J21

140 រលាកសលូវដខងាើមខាងខរកាមខសេងខទៀត្ Other 
acute lower respiratory infection

J22

141 ែយល់កនុងសួត្ Emphysema J43
142 ជាំងឺែឺត្  Asthma J45
143 ជាំងឺរកីទងសួត្Bronchiectasis J47

144 ខែើមសួត្ស្សចួស្ស្លវ Acute pulmonary edema J81.0

8. ខសនកជាំងឺសលូវដខងាើម
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ICD10 0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ រ ជ្ូ ៃខៅ        ២. រញ្ហា សុែភាពករណីងមី

15 - 24 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 1-4 ឆ្ន ាំ ខររើរបាស់ HEF50-64 ឆ្ន ាំ25-49 ឆ្ន ាំ សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ

145 ខែើមសួត្ោុាំថ្រ Chronic pulmonary edema J81.1
146 រុសសួត្ Abscess of lung J85
147 ែទុោះកនុងសួត្ Pyothorax J86
148 ទឹកខស្ស្លមសួត្ Pleural effusion J90

149 ខែសយសួត្ស្សចួស្ស្លវ Acute respiratory 
failure

J96.0

150 ខែសយសួត្ោុាំថ្រ Chronic respiratory failure J96.1
151 សវិត្សួត្ Atelectasis J98.11
152 កអកឈាម Hemoptysis R04.2
153 កអកខលើសពី១៤ថ្ងៃ R05
154 ជាំងឺែត់្ Dyspnea R06.0
155 ជាំងឺសលូវដខងាើមខសេងៗ 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 រមាស់ស្សបកខ្ល ាំង Pruritus L29
163 រលាកស្សបកស្បកស្សោក្ឡើងរកហម Psoriasis L40
164 ជាំងឺរកទាលត្អា ក Urticaria L50
165 ពងរឹកក្លើស្សបក Erythema multiforme L51
166 រលាកស្សបកក្ោយសារកាំក្ៅថ្ងៃ Sunburn L55

167 ជាំងឺរលាកស្សបកក្ោយសារោាំរសមី 
Radiodermatitis

L58

168 ជាំងឺមុន Acne L70

9. ខសនកជាំងឺខសើរខសបក
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ICD10 0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ រ ជ្ូ ៃខៅ        ២. រញ្ហា សុែភាពករណីងមី

15 - 24 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 1-4 ឆ្ន ាំ ខររើរបាស់ HEF50-64 ឆ្ន ាំ25-49 ឆ្ន ាំ សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ

169 ជាំងឺមុនក្លើថ្ផៃមុខ Rosacea L71
170 ជាំងឺក្សើស្សបកក្ផេងៗ 

171 ខធ្មញដុោះខលើសចាំៃួៃ Supernumerary teeth K00.1

172 ខធ្មញដុោះករ់ខរៅ Embedded and impacted 
teeth

K01

173 ដងែូវសីុខធ្មញ Dental caries K02

174 ជាំងឺអញ្ហច ញខធ្មញខសេងៗ Other diseases of 
hard tissues of teeth

K03

175 ខធ្មញខររោះ Cracked tooth K03.81

176 រលាកអញ្ហច ញខធ្មញស្សួចស្ស្លវ Acute gingivitis K05.0

177 រលាកអញ្ហច ញខធ្មញោុាំថ្រ Chronic gingivitis K05.1

178 ជាំងឺមាត់្ខធ្មញខសេងៗ

179 រតកូម Trachoma A71
180 ែទុោះខៅរត្រកខភនក Abscess of eyelid H00.03
181 ជាំងឺរលាករត្រកខភនក Blepharitis H01.0
182 ជាំងឺសៃួត្ខសបករត្រកខភនក Xeroderma of eyelid H01.14
183 ជាំងឺខររងចក់ខភនក Trichiasis H02.05
184 រត្រកខភនករិទអត់្ជិត្ Lagophthalmos H02.2
185 ជាំងឺធាល ក់រត្រកខភនក Ptosis of eyelid H02.4
186 ដុាំខាល ញ់ខៅរត្រកខភនក Xanthelasma of eyelid

H02.6

187 ដុាំគីសខលើរត្រកខភនក Cysts of eyelid H02.82

188 ជាំងឺស្លច់រត្រកខភនកដុោះខរចើៃ Dermatochalasis
 of eyelid

H02.83

189 ជាំងឺខែើមរត្រកខភនក Edema of eyelid H02.84

11. ខសនកខភនក

10. ខសនកមាត់្ខធ្មញ
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ICD10 0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ រ ជ្ូ ៃខៅ        ២. រញ្ហា សុែភាពករណីងមី

15 - 24 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 1-4 ឆ្ន ាំ ខររើរបាស់ HEF50-64 ឆ្ន ាំ25-49 ឆ្ន ាំ សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ

190 ជាំងឺរលាករកខពញរខ ច្ញទឹកខភនក
Dacryoadenitis H04.0

191 ជាំងឺដក់ទឹកកនុងខភនក Dacryops H04.11
192 គីសរកខពញទឹកខភនក Lacrimal cyst H04.13
193 ជាំងឺែូរទឹកខភនកខរចើៃ Epiphora H04.2

194 រលាកងង់ទឹកខភនកស្សចួស្ស្លវ Acute 
dacryocystitis

H04.32

195 រលាកងង់ទឹកខភនកោុាំថ្រ ៉ា Chronic dacryocystitis H04.41

196 ជាំងឺខភនករកែម Conjunctivitis H10
197 ជាំងឺកៃទុយខងលៃ Pterygium of eye H11.00
198 ជាំងឺខែើមររស្សីខភនក Conjunctival edema H1142
199 រលាកក ច្ ក់ខភនក Keratitis H16

200 ដាំខៅក ច្ ក់ខភនក Corneal ulcer H16.0

201 ែទុោះខៅក ច្ ក់ខភនក  Corneal abscess H16.31

202 ជាំងឺខឡើងបាយខភនក Cataract H26
203 កលូកូម H40
204 ជាំងឺខភនកខសេងៗ

សររុ
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II - សកមមភាពសរមាកខពទយ
១ - ជាំងឺ និង មរណៈភាពកនុងអរីរក្ពរយស្សុក

ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស

1 អាសៃនខោគ A00

2 សងេយ័អាសៃនខោគ A00.9

3 រគៃុខ ោះខវៀៃ A01
4 ោកមួល A06
5 ោករម ៃខែសោះជាតិ្ទឹក A09
6 ោកមាៃខែសោះជាតិ្ទឹកមធ្យម A09.1
7 ោកមាៃខែសោះជាតិ្ទឹកធ្ៃៃ់ធ្ៃរ A09.2
8 ខត្តណូសទារក A33
9 ខត្តណូសខសេងៗខទៀត្ A35
10 ខាៃ់ស្លល ក់ A36
11 កអកមាៃ់ A37.1
12 ឆលងខោគកនុងឈាម A41.9 
13 រគៃុទៃ់អវៈយវៈ A80
14 ជាំងឺខឆែឆែួត្ A82
15 កញ្រ ច្ ិល B05
16 សីុសសតសូូមីញ៉ា សីុស B65
17 ជាំងឺខសលកស្លល ាំង D64.9
18 ជាំងឺងយចុោះជាតិ្សែរ E16.2
19 ជាំងឺរលាកខស្ស្លមែួរកាល G03.9
20 ជាំងឺឆែួត្រជូក G40.9 
21 រាំងខរោះដូង I46.9
22 ជាំងឺខរោះដូងខសេងៗ I49.9
23 ជាំងឺខែសយខរោះដូង Heart Failure I50
24 ស្ទសទូក (AVC) I63
25 រលាកខសនកខដើមថ្ៃខ ោះខវៀៃតូ្ច Peptic K27
26 រលាករកពោះស្សចួស្ស្លវ K29.1
27 រលាករកពោះោុាំថ្រ ៉ា K29.5 
28 ទាចទឹក K74
29 រកិៃខងលើម Cirrhosis K74.6
30 រលាកងង់ទឹកររមាត់្ K81
31 រលាកស ល ក់ M13.99
32 ខោគពុកឆអឹង M81.99 
33 រលាកត្ាំរងខ ម N05.9 
34 ចុកត្ាំរងខ ម N23
35 ជាំងឺរគៃុខលឿង R17
36 ពុលថ្ន ាំខពទយ T50.9
37 ពុលចាំណីអាហារ T62.9
38 ពស់ចឹក T63.0

ស្លល រ់
29ថ្ងៃ-11ខែ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 

ស្លល រ់ ស្លល រ់ឈឺខោគវៃិិចឆ័យខចញ (Discharged Diagnosis)
0-28 ថ្ងៃ

ស្លល រ់ឈឺ
1-4 ឆ្ន ាំ

ឈឺICD10 ស្លល រ់ឈឺឈឺ
15 - 24 ឆ្ន ាំ 

ឈឺ ស្លល រ់
25-49 ឆ្ន ាំ 

ឈឺឈឺ
50-64 ឆ្ន ាំ 

ស្លល រ់ ស្លល រ់
រ ា្ួៃខៅ
ឈឺ

ខររើរបាស់ HEF
ឈឺ ស្លល រ់ ឈឺ

 សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ 

គោគវិនិច្ឆយ័ជំងឺសរាកគពទ្យ

1. ខសនកជាំងឺទូខៅ
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ស្លល រ់

29ថ្ងៃ-11ខែ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់ឈឺខោគវៃិិចឆ័យខចញ (Discharged Diagnosis)

0-28 ថ្ងៃ
ស្លល រ់ឈឺ

1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺICD10 ស្លល រ់ឈឺឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល រ់

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺឈឺ

50-64 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់

រ ា្ួៃខៅ
ឈឺ

ខររើរបាស់ HEF
ឈឺ ស្លល រ់ ឈឺ

 សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ 

39 ពុលស្លរធាតុ្ខសេងៗ T65
40 ពុលស្លរធាតុ្គីមី X44
41 ជាំងឺទូខៅខសេងៗ

42 ជាំងឺកាមខោគ (STD) A64
43 ជាំងឺរគៃុឈាមរម ៃសាុក A91
44 ជាំងឺរគៃុឈាមមាៃសាុក A91.1
45 រគៃុឈាមសងេ័យ A91.2
46 រគៃុឈាមររហាក់ររខែល A91.3
47 រគៃុឈិកសងេ័យ A92.0
48 រគៃុឈិកររហាក់ររខែល A92.1
49 ជាំងឺពងខរកខៅថ្ដ-ខជើង-មាត់្ B08.4
50 រលាកខងលើមររខភទ A B15
51 រលាកខងលើមររខភទ B B16
52 រលាកខងលើមររខភទ C B17.1
53 ជាំងឺខអដស៏ B20
54 រគៃុចញ់ស្ស្លល B50
55 រគៃុចញ់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរ B50.8
56 ផ្តត ស្លយរកេី J09.0
57 ផ្តត ស្លយងមី Swine flu J09.1
58 ជាំងឺឆលងខសេងៗ B99

59 រខរងសួត្ A15.0

60 រខរងទឹកខស្ស្លមសួត្ Pleural effusion TB A15.6

61 ជាំងឺរខរងសួត្ខសេងៗ A15.8
62 រខរងសួត្សងេ័យ A16.2

63
រលាកខស្ស្លមែួរកាលរណ្ដា លមកពីរ
ខរង

A17.0

64 រខរងររព័ៃឋសរថ្សររស្លទខសេងៗ A17.8

65 រខរងឆអឹងTuberculosis of other bones A18.03

66 រខរងខស្ស្លមខ ោះ Tuberculous peritonitis A18.31
67 រខរងសរោីងគខសេងខទៀត្ A18.8

68 រខរងោលដាលខរចើៃកខៃលង Miliary TB A19
69 ែង់សិៃ A30.9

70
រខរង MOTT= Mycobacterium other 
than tuberculosis (MOTT)

A31.0

71
រខរងសុ្លាំថ្ន ាំមាៃការរណាុ ោះខមខោគ
MDRTB confirmed by Culture

U50.0

2. ខសនកជាំងឺឆលង

3. ខសនករខរង
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ស្លល រ់

29ថ្ងៃ-11ខែ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់ឈឺខោគវៃិិចឆ័យខចញ (Discharged Diagnosis)

0-28 ថ្ងៃ
ស្លល រ់ឈឺ

1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺICD10 ស្លល រ់ឈឺឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល រ់

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺឈឺ

50-64 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់

រ ា្ួៃខៅ
ឈឺ

ខររើរបាស់ HEF
ឈឺ ស្លល រ់ ឈឺ

 សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ 

72 ជាំងឺទឹកខ មខសអម១ E10
73 ជាំងឺទឹកខ មខសអម២ E11

74
កងវោះអាហាររូត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវមាៃ
ខែើម SAM with nutritional oedema

E40

75 កងវោះអាហាររូត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវមាៃ
ខោគសញ្ហា គលីៃិក SAM with clinical signs

E41

76
កងវោះអាហាររូត្ថមភធ្ៃៃ់ធ្ៃរស្សូចស្ស្លវ 
Severe acute malnutrition (SAM) - 
weight for height Z score <-3

E43

77
កងវោះអាហារូរត្ថមភស្សួចស្ស្លវ Mild acute 
malnutrition-weight for height Z score -1 to -
2SD

E44.0

78
កងវោះអាហាររូត្ថមភស្សចួស្ស្លវមធ្យម
Moderate acute malnutrition - weight 
for height Z score -2 to -3

E44.1

79 រញ្ហា សុែភាពរងែខដាយខរគឿងខញៀៃ 
Harmful use

F11.1

80 ខលើសសមាា ធ្ឈាមមកពីសលវបិាកខសេ
ងៗ  Secondary Hypertension

I10.0

81 ខលើសសមាា ធ្ឈាមដាំរូង I10.9

82
ខលើសសមាា ធ្ឈាមមាៃទៃ់អវៈយវៈ 
Sequelae of cerebrovascular disease

I69

83 ទឹកខ មខសអមស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះ O24.4

84
ររួសខដាយខររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍មាៃរ៉ាោះ
ទងគិចកាល Focal traumatic brain injury

S06.3

85
ររួសខសេងៗ (ខរៅពីខររោះថ្ន ក់
ចោចរណ៍ៃិងរររ់មីៃ)

T14.8

86
ររួសខដាយខររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍ខរៅពី
រ៉ាោះទងគិចកាល

V87

87 ខររោះថ្ន ក់ខដាយអាវធុ្ជាតិ្សទុោះ Y38
88 ររួសខដាយខររោះថ្ន ក់ខដាយរររ់មីៃ Y92.64
89 ជាំងឺមិៃឆលងខសេងៗ

90 ជាំងឺវកិលចរតិ្ Schizophrenia F20
91 ជាំងឺឡរ់សតិ្ Manic episode F30

4. ជាំងឺមិៃឆលង

5. ជាំងឺសលូវចិត្ត
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ស្លល រ់

29ថ្ងៃ-11ខែ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់ឈឺខោគវៃិិចឆ័យខចញ (Discharged Diagnosis)

0-28 ថ្ងៃ
ស្លល រ់ឈឺ

1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺICD10 ស្លល រ់ឈឺឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល រ់

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺឈឺ

50-64 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់

រ ា្ួៃខៅ
ឈឺ

ខររើរបាស់ HEF
ឈឺ ស្លល រ់ ឈឺ

 សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ 

92 ភាពែូចសណ្ដា រ់ធាន រ់ថ្ៃស្លម រតី្ Bipolar 
disorder

F31

93 ជាំងឺរពយួធាល ក់ទឹកចិត្ត Depression F32.9
94 ជាំងឺសលូវចិត្តខដកមិៃលក់ Insomnia G47.0
95 វរិត្តិដាំខណក Sleep Disorder G47.9 
96 សុែភាពសលូវចិត្តខសេងៗ F99

97 ធាល ក់ស ឬែូរែទុោះតមទាវ រមាស A74
98 សិរមាៃ់/ដុោះស្លច់ខៅខលើររដារ់រៃតពូជ B07
99 ដាំខៅពងខរកខលើររដារ់រៃតពូជ B08
100 គីសខដាោះ Solitary cyst of breast N60.0
101 រលាកថ្ដសបួៃស្សចួស្ស្លវ N71.01
102 រលាកមាត់្សបួៃ N72
103 ស្សតុ្សបួៃ N81.4
104 ដាំខៅររដារ់ខភទស្ទសតី N82

105 ការធាល យរៃធងមីជាមួយទាវ រមាស Genital 
fistula

N82.8

106 ដុាំថ្ដសបួៃ N83.20
107 គិសថ្ដសបូៃ Ovarian cyst N83.29
108 ដុាំឈាមកនុងថ្ដសបូៃ N83.6
109 ជាំងឺវដតរដូវមិៃខទៀង N92.6
110 ជាំងឺបាត់្វដតរដូវ N94.6
111 រលូត្ O03
112 រ ាំលូត្ O04
113 ជាំងឺខោគស្ទសតីខសេងៗ

114 កូៃខរៅសបូៃ O00

115 កូៃពង Hydatidiform mole O01
116 ទារកឈរ់មាៃចល  Early fetal death O02.1
117 ខែើមខពលមាៃថ្សទខ ោះ O12.0

118 ក្លើសឈាមក្ៅក្ពលមានថ្ផៃក្ ោះ 
Gestational Hypertension

O13

119 រាំរងុរកឡាខភលើងមិៃធ្ៃៃ់ធ្ៃរ O14.0
120 រាំរងុរកឡាខភលើងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ O14.1
121 រកឡាខភលើង Eclampsia O15

122 ធ្លល ក់ឈាមមុនសរមាល Hemorrhage in 

early pregnancy
O20

123 កាួរខ្ល ាំងក្ពលមានថ្ផៃក្ ោះ Excessive 

vomiting in pregnancy
O21

124 សុកក្ៅខុសកស្នលង Placental disorders O43

6. ខសនកខោគស្ទសតី

7. ខសនកសមភព
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ស្លល រ់

29ថ្ងៃ-11ខែ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់ឈឺខោគវៃិិចឆ័យខចញ (Discharged Diagnosis)

0-28 ថ្ងៃ
ស្លល រ់ឈឺ

1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺICD10 ស្លល រ់ឈឺឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល រ់

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺឈឺ

50-64 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់

រ ា្ួៃខៅ
ឈឺ

ខររើរបាស់ HEF
ឈឺ ស្លល រ់ ឈឺ

 សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ 

125 សុកសីុជាប់សាច់សបួនរាក់ Placenta 

accreta
O43.21

126 សុកសីុជាប់សាច់សបួនក្រៅ Placenta 

percreta
O43.23

127 សុក ាំងមាត់្សបូៃ Placenta previa O44

128 ធ្លល ក់សុកមុនកាំណរ់ Premature 

separation of placenta
O45

129 សរមាលមុៃកាំណត់្ Preterm O60

130 ោរសរមាលជួបឧបសគកក្ផេងៗ Other 

obstructed labor
O66

131 ធាល ក់ឈាមខពលសរមាលកូៃ O67

132 ោរធ្លល ក់រងសុកមកមុន Prolapse of cord O69.0

133 សរមាលកូនមានរស្ហកសបូន Uterus 

rupture
O71.1

134 ធាល ក់ឈាមខរកាយសរមាល O72
135 សល់សុកកនុងសបូៃ Retained placenta O73
136 សរមាលកូៃមាៃសលវបិាកខសេងៗ O75

137 ឆលងខោគខពលសរមាលកូៃ Sepsis during
 labour

O75.3

138 ក្ខោយរាំក្រាងក្ោមស្សចួស្សាវក្រោយ
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

144 ខសលកស្លល ាំងខរកាយសរមាល O90.81
145 ខសលកស្លល ាំងខពលមាៃថ្សទខ ោះ O99.01
146 ជាំងឺខសនកសមភពខសេងៗ O99

147
រលាកសលូវដខងាើមខលើស្សចួស្ស្លវ Acute 
upper respiratory infection

J06.9

148 ជាំងឺរលាកសួត្ Pneumonia J18.9

149 រលាកទងសួត្ស្សចួស្ស្លវ Acute 
bronchitis

J20

150 ការរលាកទងសួត្តូ្ចស្សចួស្ស្លវ Acute 
bronchiolitis

J21

151 រលាកសលូវដខងាើមខាងខរកាមខសេងខទៀត្ 
Other acute lower respiratory infection

J22

152 ែយល់កនុងសួត្ Emphysema J43

8. ខសនកជាំងឺសលូវដខងាើម
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ស្លល រ់

29ថ្ងៃ-11ខែ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់ឈឺខោគវៃិិចឆ័យខចញ (Discharged Diagnosis)

0-28 ថ្ងៃ
ស្លល រ់ឈឺ

1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺICD10 ស្លល រ់ឈឺឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល រ់

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺឈឺ

50-64 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់

រ ា្ួៃខៅ
ឈឺ

ខររើរបាស់ HEF
ឈឺ ស្លល រ់ ឈឺ

 សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ 

153 ជាំងឺែឺត្ Asthma J45
154 ជាំងឺរកីទងសួត្ Bronchiectasis J47

155 ខែើមសួត្ស្សចួស្ស្លវ Acute pulmonary 
edema

J81.0

156 ខែើមសួត្ោុាំថ្រ Chronic pulmonary edema J81.1

157 រុសសួត្ Abscess of lung J85
158 ែទុោះកនុងសួត្ Pyothorax J86
159 ទឹកខស្ស្លមសួត្ Pleural effusion J90

160 ខែសយសួត្ស្សចួស្ស្លវ Acute respiratory
 failure

J96.0

161 ខែសយសួត្ោុាំថ្រ Chronic respiratory 
failure

J96.1

162 សវិត្សួត្ Atelectasis J98.11
163 កអកឈាម Hemoptysis R04.2
164 កអកខលើសពី១៤ថ្ងៃ R05
165 ជាំងឺែត់្ Dyspnea R06.0
166 ជាំងឺសលូវដខងាើមខសេងៗ 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

172 រលាកស្សបករកហម Exfoliative dermatitis L26
173 រមាស់ស្សបកខ្ល ាំង Pruritus L29

174 រលាកស្សបកស្បកស្សោក្ឡើងរកហម 
Psoriasis

L40

175 ជាំងឺរកទាលត្អា ក Urticaria L50
176 ពងរឹកក្លើស្សបក Erythema multiforme L51
177 រលាកស្សបកក្ោយសារកាំក្ៅថ្ងៃ Sunburn L55

178 ជាំងឺរលាកស្សបកក្ោយសារោាំរសម ី
Radiodermatitis

L58

179 ជាំងឺមុន Acne L70
180 ជាំងឺមុនក្លើថ្ផៃមុខ Rosacea L71
181 ជាំងឺក្សើស្សបកក្ផេងៗ 

182 ខធ្មញដុោះខលើសចាំៃួៃ Supernumerary 
teeth

K00.1

10. ខសនកមាត់្ខធ្មញ

9. ខសនកជាំងឺខសើខសបក
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ស្លល រ់

29ថ្ងៃ-11ខែ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់ឈឺខោគវៃិិចឆ័យខចញ (Discharged Diagnosis)

0-28 ថ្ងៃ
ស្លល រ់ឈឺ

1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺICD10 ស្លល រ់ឈឺឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល រ់

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺឈឺ

50-64 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់

រ ា្ួៃខៅ
ឈឺ

ខររើរបាស់ HEF
ឈឺ ស្លល រ់ ឈឺ

 សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ 

183 ខធ្មញដុោះករ់ខរៅ Embedded and 
impacted teeth

K01

184 ដងែូវសីុខធ្មញ Dental caries K02

185 ជាំងឺអញ្ហច ញខធ្មញខសេងៗ Other diseases
 of hard tissues of teeth

K03

186 ខធ្មញខររោះ Cracked tooth K03.81

187 រលាកអញ្ហច ញខធ្មញស្សួចស្ស្លវ Acute 
gingivitis

K05.0

188 រលាកអញ្ហច ញខធ្មញោុាំថ្រ Chronic gingivitis K05.1

189 ជាំងឺមាត់្ខធ្មញខសេងៗ

190 រតកូម Trachoma A71
191 ែទុោះខៅរត្រកខភនក Abscess of eyelid H00.03
192 ជាំងឺរលាករត្រកខភនក Blepharitis H01.0

193
ជាំងឺសៃតួ្ខសបករត្រកខភនក Xeroderma of
 eyelid

H01.14

194 ជាំងឺខររងចកខភនក Trichiasis H02.05
195 រត្រកខភនករិទអត់្ជិត្ Lagophthalmos H02.2
196 ជាំងឺធាល ក់រត្រកខភនក Ptosis of eyelid H02.4

197
ដុាំខាល ញ់ខៅរត្រកខភនក Xanthelasma of 
eyelid H02.6

198 ដុាំគីសខលើរត្រកខភនក Cysts of eyelid H02.82

199
ជាំងឺស្លច់រត្រកខភនកដុោះខរចើៃ
Dermatochalasis of eyelid

H02.83

200 ជាំងឺខែើមរត្រកខភនក Edema of eyelid H02.84

201
ជាំងឺរលាករកខពញរខ ច្ញទឹកខភនក
Dacryoadenitis H04.0

202 ជាំងឺដក់ទឹកកនុងខភនក Dacryops H04.11
203 គីសរកខពញទឹកខភនក Lacrimal cyst H04.13
204 ជាំងឺែូរទឹកខភនកខរចើៃ Epiphora H04.2

205
រលាកងង់ទឹកខភនកស្សចួស្ស្លវ Acute 
dacryocystitis

H04.32

206
រលាកងង់ទឹកខភនកោុាំថ្រ ៉ា Chronic 
dacryocystitis

H04.41

207 ជាំងឺខភនករកែម Conjunctivitis H10
208 ជាំងឺកៃទុយខងលៃ Pterygium of eye H11.00
209 ជាំងឺខែើមររស្សីខភនក Conjunctival edema H1142

11. ខសនកខភនក
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ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
ស្លល រ់

29ថ្ងៃ-11ខែ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់ឈឺខោគវៃិិចឆ័យខចញ (Discharged Diagnosis)

0-28 ថ្ងៃ
ស្លល រ់ឈឺ

1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺICD10 ស្លល រ់ឈឺឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល រ់

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺឈឺ

50-64 ឆ្ន ាំ 
ស្លល រ់ ស្លល រ់

រ ា្ួៃខៅ
ឈឺ

ខររើរបាស់ HEF
ឈឺ ស្លល រ់ ឈឺ

 សររុ ≥65 ឆ្ន ាំ 

210 រលាកក ច្ ក់ខភនក Keratitis H16

211 ដាំខៅក ច្ ក់ខភនក Corneal ulcer H16.0

212 ែទុោះខៅក ច្ ក់ខភនក  Corneal abscess H16.31

213 ជាំងឺខឡើងបាយខភនក Cataract H26
214 កលូកូម H40
215 ជាំងឺខភនកខសេងៗ

សរបុ
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 ២  - ការវាយត្ាំថ្លសកមមភាព (សរមារ់មណឌ លសុែភាពខដលមាៃខរគ)

ខចញអៃុញ្ហា ត្

1. អរតស្លល រ់ខៅកនុងមៃទីរខពទយ • =  (ចាំៃួៃស្លល រ់ / ចាំ ៃួៃសររុថ្ៃការខចញពីមៃទីរខពទយ) x  100 ‚2. រយៈខពលសរមាកខពទយមធ្យម = ចាំៃួៃថ្ងៃសរមាកពាបាល / ចាំៃួៃសររុថ្ៃការខចញពីមៃទីរខពទយ
3. អរតខររើរបាស់ខរគ = (ចាំៃួៃថ្ងៃសរមាកពាបាល X 100) / (ចាំៃួៃខរគ X ចាំៃួៃថ្ងៃថ្ៃខែ)  ចាំៃួៃសររុថ្ៃការខចញពីមៃទីរខពទយ = (ខចញអៃុញត្ ខចញមិៃអៃុញត្ រ ជ្ូ ៃ ៃិង  ស្លល រ់)

ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស
សររុ15 - 24 ឆ្ន ាំ 

រយៈខពលសរមាក
ខពទយមធ្យម(២)

អរតស្លល រ់ខៅ
កនុងមៃទីរខពទយ(1)

ស្លល រ់ចាំៃួៃខរគ ចាំៃួៃថ្ងៃសរមាក
ខពទយមធ្យម

1-4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 

អរតខររើរបាស់ខរគ 
(៣)

50-64 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ25-49 ឆ្ន ាំ

ទឹកខ មខសអម២ ករណីងមី
ទឹកខ មខសអម១ ករណីសររុ

មរណភាព
មាត

ជាំងឺសរមាកខពទយ
ខរៅពីរខរង

រ ជ្ូ ៃ

រខរង

ចាំៃួៃកុមារទទួល ស.ព.ជ.ក សររុ (IMCI) Total Child 
receive  IMCI
ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះទទួល OPD (Pregnant women 
receive OPD)

ខចញមិៃ
អៃុញ្ហា ត្

0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ

ជាំងឺរគៃុចញ់ពាបាលខដាយ VMW

ទឹកខ មខសអម១ ករណីងមី

សកមមភាពកនុងមណឌ លសុែភាព

ចាំៃួៃកុមារទទួល ស.ព.ជ.ក ករណីងមី (IMCI) Total 
New Child receive  IMCI

ចាំៃួៃកុមារខដលបាៃពិៃិត្យអាហាររូត្ថមភ Number of 
child assessed nutrition

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះមាៃជាំងឺរគុៃចញ់

ទឹកខ មខសអម២ ករណីសររុ

សកម្មភាពទ្គូៅ

ចាំៃួៃកុមារខដលបាៃពិៃិត្យជាំងឺខរៅ  Number of 
children receive OPD

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះបាៃទទួលការស្ស្លវរជាវរខរង
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ររុស ររុស ស្សី
សរមាលកូៃ

ពិៃិត្យថ្សទខ ោះ
មុៃសរមាលររុស ស្សី

ខងទាាំ
ខរកាយ
សរមាល

ពិខររោះជាំងឺខរៅ

ស្សី

P: រង់លុយខដាយែលួៃឯង
HEF: គាំខោងមូលៃិធិ្សមធ្ម៌

ពៃារកាំខណើ ត្

ស្សីររុស

សររុសរមាកខពទយ

CBHI: គាំខោងធា ោ៉ា រ់រងសុែភាពសែគមៃ៍

E: ករណីខលើកខលង
V: រ័ណណសុែភាព
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III. សកមមភាពខសនកមៃទីរពិខស្លធ្ៃ៍ (សរមារ់មណឌ លសុែភាពខដលមាៃមៃទីរពិខស្លធ្ៃ៍)

ស្ស្លវរជាវ តមដាៃ

ស្ស្ល
វរជា
វ

ត
មដា
ៃ

រព
ូៃមូ
ល

ខត្
ៃីញ
៉ា

អា
មីរ

សុី
ស
ត ូសូ
មីញ

សុី
ស

* BK: ចាំៃួៃក ច្ ក់កាំហាកវភិាគទាាំងអស់រមួទាាំងក ច្ ក់កាំហាកខធ្វើខោគវៃិិចឆ័យៃិងរត្ួត្ពិៃិត្យ ។ **BK +: ក ច្ ក់កាំហាកខធ្វើខោគវៃិិចច័យវជិជមាៃករណីងមី ។
VDRL / RPR : Venereal disease research laboratory / RPR : Rapid plasma reagent ; TPPA / TPHA : Treponema palidum partical agglutination

ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស

១. ររមិាណសកមមភាពមៃទីរពិខស្លធ្ៃ៍

    ២. ខត្សតឈាមរកខមរកខអដស៏

29ថ្ងៃ-11ខែ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 

រខរង **  BK+

V
D

R
L

 /
 R

P
R

ខត្សត   HIV +

ចាំៃួៃអតិ្ងិជៃខដលបាៃទទួលខធ្វើខត្សត

រខរង BK

15 - 24 ឆ្ន ាំ 

របូ
មន

តឈា
ម

 ≥65 ឆ្ន ាំ

T
P

P
A

 /
 T

P
H

A

0-28 ថ្ងៃ

វភា
គខ
សេ
ងៗ
ខទ
ៀត្

សររុ25-49 ឆ្ន ាំ
លា
មក

ពិៃិ
ត្យ
ស

ចាំៃួៃវជិជមាៃចាំៃួៃវភិាគ

ខត្សត   HIV -

លាមក

1-4 ឆ្ន ាំ

ជា
រិស

ករក្ៅ
កន ុង

ឈា
ម

V
D

R
L

 /
 R

P
R

T
P

P
A

 /
 T

P
H

A

ទឹក
ខ 
ម

50-64 ឆ្ន ាំ

ផ្ផែកម្នទីរពិគោធន ៍
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៣.១. ក ច្ ក់ឈាម (Slides)

ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស

(1) (2)

(3) (4)

សររុក ច្ ក់ឈាមពិៃិត្យខឡើងវញិ (5) (6)

សររុក ច្ ក់បាៃវភិាគទាាំងអស់ (1+3+5) (2+4+6)

៣.២. ឌីរសទីក   (Dipsticks)

ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស

(1) (2)

(3) (4)

សររុឌីរសទីកបាៃវភិាគទាាំងអស់ (1+3) (2+4)

អវជិជមាៃ

0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 15 - 24 ឆ្ន ាំ

 ≥65 ឆ្ន ាំ 

៣. រគុៃចញ់

អវជិជមាៃ

ក ច្ ក់ឈាមខធ្វើខោគ
វៃិិចឆ័យ

វជិជមាៃ
ហាវ ល់សីុបា៉ា រ ៉ាមូ

វវីា៉ាក់

សររុ
ររ ស្ស

0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 15 - 24 ឆ្ន ាំ 25-49 ឆ្ន ាំ 50-64 ឆ្ន ាំ 

ចាំរោុះ

ឌីរសទីកខធ្វើខោគវៃិិចឆ័យ

វជិជមាៃ
ហាវ ល់សីុបា៉ា រ ៉ាមូ

វវីា៉ាក់
ចាំរោុះ

25-49 ឆ្ន ាំ 50-64 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ សររុ
ររ ស្ស
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៣. ៣. ឌីរសទីក  / VMW   (Dipsticks/VMW)

ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស

(1) (2)

(3) (4)

សររុឌីរសទីកបាៃវភិាគទាាំងអស់ (1+3) (2+4)

សររុឌីរសទីកបាៃវភិាគទាាំងអស់ (1+3) (2+4)

ឌីរសទីកខធ្វើខោគវៃិិចឆ័យ

វជិជមាៃ
ហាវ ល់សីុបា៉ា រ ៉ាមូ

វវីា៉ាក់
ចាំរោុះ

អវជិជមាៃ

0-28 ថ្ងៃ 29ថ្ងៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 15 - 24 ឆ្ន ាំ 25-49 ឆ្ន ាំ 50-64 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ
ររ ស្ស

សររុ
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IV. ការពិៃិត្យថ្សទខ ោះមុៃសរមាល ៃិងការសរមាលកូៃ (Antenatal Cares and Delivery)
                  ១. ោរពិនិរយថ្ផៃក្ ោះមុនសរមាល និងោរស្សាវរជាវរកថ្ផៃក្ ោះបរមុងមានក្ររោះថ្នន ក់

ធាល ក់ឈាម ខសលកស្លល ាំង ខសេងៗ សររុ វជិជមាៃ សររុ
វជិជមាៃខត្
សតរែ័ស

វជិជមាៃខត្
សតរញ្ហជ ក់

មណឌ ល
សុខភាព

សហគមន៍

ក្អមូគលូប ីន ក្អមា៉ា រូរគីរ សររុ វជិជមាៃ សររុ វជិជមាៃ សររុ វជិជមាៃ សររុ វជិជមាៃ

ចាំៃួៃមាត យ ស្លល រ់

ពិៃិត្យ
ខលើក៥ 
ៃិង៥+

ពិៃិត្យ
សររុ 
១+២+
៣+៤+

ស្តសតីមានថ្ផៃ
ក្ ោះផៃុកក្ម
ក្រាគក្អែ
ស៏បាន

ររួល ARV

 សរមាប់
ពាបាល

ការកាល យខោគ Septicemia
រូម

ការសរមាលកូៃមាៃរញ្ហា (កូៃ)

រាំរងុរកឡាខភលើងមិៃធ្ៃៃ់ធ្ៃរ
រាំរងុរកឡាខភលើងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

ជាំៃួយខសេងៗ

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះបាៃខធ្វើខត្សតឈាមរកខមខោគ
ស្លវ យ ៃិងបាៃទទួលយកលទធសល

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះ
បាៃខធ្វើខត្សតឈាមរក

សរមាលកូៃធ្មមត

ចាំៃួៃសររុ

ពិៃិត្យ
ខលើក៣

ពិៃិត្យ
ខលើក៤

សររុ វជិជមាៃ

ថ្សទខ ោះររមុងមាៃខររោះថ្ន ក់
ពិៃិត្យ
ខលើក២

ពិៃិត្យ
ខលើកទី១

ក ច្ ក់ឈាម

រ ជ្ូ ៃមកពី

ចាំនួនស្តសតីមានថ្ផៃក្ ោះែឹង
ពីសាា នភាពក្មក្រាគក្អែស៏

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះ
បាៃខធ្វើខត្សតទឹកខ ម
រកអាល់រុយមីៃ

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះ
បាៃខធ្វើខត្សតទឹកខ ម

រកជាតិ្សែរ
រ ជ្ូ ៃខៅ

ចាំនួនស្តសតីមានថ្ផៃក្ ោះបានររួលរបឹកោមុន្វី
ក្រសតឈាមក្មក្រាគក្អែស៏និងររួលលរធ

ផលក្រសត

ចក់ Oxytocin

ឌីរសទិក

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះខដលសងេ័យថ្មាៃជាំងឺរគុៃចញ់

រ ជ្ូ ៃមកពី រ ជ្ូ ៃខៅ

ការសរមាលកូៃមាៃរញ្ហា  
(មាត យ)

សររុ

ផ្ផែករំពារសខុភាពាតា និង ទារក

សរមាលមុៃកាំណត់្ Preterm
ធាល ក់ឈាម Bleeding

រកឡាខភលើង Eclampsia
រខែកសបូៃ Uterus rupture

ខសេងៗ Other causes

២. ការសរមាលកូៃខៅមណឌ លសុែភាព (HC 
delivery)
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សររុ វជិជមាៃ សររុ វជិជមានក្រ
សត រហ័ស

វជិជមានក្រ
សត បញ្ជជ ក់ ART ពាបាល មាត យ កូៃ

ARV : Anti Retro Virus :  ឱសងររឆ្ាំងការ រខមខោគខអដស៏(រង្កែ រការចាំលងខមខោគខអដស៏ពីមាា យខៅកូៃ)

V. កាំខណើ ត្ទារក (Births)
១. សកមមភាពខៅមូលដាឋ ៃសុខាភិបាល

ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ស្លល រ់ខកើត្ងមីៗ សាល ប់ក្កើរយូរ

ចាំៃួៃទារក

ខភាល ោះ២ ខភាល ោះ៣ ខលើសពី៣ សរុប

* កូៃខកើត្រស់មិៃោរ់រ ច្ូ លជាមួយៃឹងចាំៃួៃកូៃស្លល រ់ខកើត្

២. សកមមភាពខៅសែគមៃ៍

ររុស ស្សី ររុស ស្សី ររុស ស្សី ររុស ស្សី ររុស ស្សី ររុស ស្សី ស្លល រ់ខកើត្ងមីៗ សាល ប់ក្កើរ
យូរ

ចាំៃួៃទារក

ខភាល ោះ២ ខភាល ោះ៣ ខលើសពី៣ សរុប

* កូៃខកើត្រស់មិៃោរ់រ ច្ូ លជាមួយៃឹងចាំៃួៃកូៃស្លល រ់ខកើត្

ចាំនួនមាត យបានក្្វើក្រសតឈាមក្មក្រាគ
ក្អែស៍និងររួលលរធផលក្រសតក្ៅ

ក្ពលសរមាល
ស្តសតីសរមាលកូនបាន

ររួល ARV
ទារកផៃុកក្មក្រាគក្អែស៍ រ ជ្ូ ៃខៅ ទារកដក

ដខងាើមកនុង
១ ទីដាំរូង

រុគគលិកសុខាភិបាល
      ឆមររូោណ

បានររួល ARV

ចាំនួនមាត យស្ែលមក
សរមាលកូនបានែឹងពី
សាា នភាពក្មក្រាគក្អែស៍

មុនក្ពលសរមាល

ចាំៃួៃមាត យ ស្លល រ់

បញ្ជូ នក្ៅស្ផនកស្ងទាាំ
កុមារផៃុកក្មក្រាគក្អែស៍

≥ 2500 រកាម សររុខកើត្រស់* ខកើត្ស្លល រ់

សររុខកើត្រស់ *

ចាំៃួៃមាត យ
កូៃខភាល ោះខកើត្
រស់

មិៃបាៃងលឹង

ចាំៃួៃមាត យ
កូៃខភាល ោះ
ខកើត្រស់

ទមៃៃ់ទារក

៣. ការសរមាលកូៃខៅសទោះ (Home
 Delivery)

ស្លល រ់ខកើត្

ស្លល រ់ខកើត្ខកើត្ស្លល រ់កនុងអាំឡុង
ខពល២ខមា៉ាង

< 2500រកាម ≥ 2500 រកាម ខកើត្ស្លល រ់កនុងអាំឡុងខពល២
ខមា៉ាង

ខកើត្ស្លល រ់

ទមៃៃ់ទារក
< 2500រកាម

រ ជ្ូ ៃខៅចាំៃួៃសររុ

ការរ៉ាោះផ្តទ ល់
ជាមួយ ៃិងមាត យ

រាំខៅខដាោះ
កូៃកនុង១
ខមា៉ាងដាំរូង
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VI. ការខងទាាំខរកាយសរមាល (Post-partum cares)

មាត យ កូៃ មាត យ កូៃ មាត យ កូៃ មាត យ កូៃ មាត យ កូៃ មាត យ កូៃ

ធ្លល ក់
ឈាម

ោរោល យ
ក្រាគ រកឡាខភលើង ជាំងឺខសេងៗ ទារកសៃលរ់ ខាៃ់ខលឿង ររកាច់ ពិបាក

ែកែក្ងហើម មិៃខៅ ោរក្ឡើង
រមៃន់ មាៃរញ្ហា មាត យ កូៃ

ការខងទាាំខរកាយសរមាលខៅតមសែគមៃ៍ (Post-partum cares)

មាត យ កូៃ មាត យ កូៃ មាត យ កូៃ មាត យ កូៃ មាត យ កូៃ

ធ្លល ក់
ឈាម

ោរោល យ
ក្រាគ រកឡាខភលើង ជាំងឺខសេងៗ ទារកសៃលរ់ ខាៃ់ខលឿង ររកាច់ ពិបាក

ែកែក្ងហើម មិៃខៅ ោរក្ឡើង
រមៃន់ មាៃរញ្ហា មាត យ កូៃ

VII. ការទទួលជាតិ្ខដក  - អាសីុដែវូលីក (Folic acid and iron supplementation)

មាត យ កូៃ

1 2

រញ្ហា ខរកាយសរមាល
ទារករាំខៅ
ខដាោះខត្១មុែ

3

ោរស្ងទាាំក្រោយ
សរមាលសរបុ

(1+2+3+4)

រញ្ហា ខរកាយសរមាល

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះបាៃទទួលរររ់ថ្ន ាំជាតិ្ខដកសរមារ់ការ រ

ទារករាំខៅ
ខដាោះខត្១មុែ

រ ជ្ូ ៃខៅមាត យ កូៃ

ការខងទាាំសររុ
(1+2+3+4)

4

មាត យ

ចាំៃួៃស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះបាៃទទួល
រររ់ថ្ន ាំជាតិ្ខដកសរមារ់ពាបាល

រ ជ្ូ ៃមកពី

ការខងទាាំខលើកទី១
(1)

ការខងទាាំរៃតរ ទ រ់
(2) (3) (4)

ទមៃៃ់ទារក

ោរស្ងទាាំក្រោយ
សរមាលក្លើករី១ ការខងទាាំខរកាយសរមាលរៃតរ ទ រ់(ទី)

រ ជ្ូ ៃមកពី

ទមៃៃ់ទារក រ ជ្ូ ៃខៅ

ជួរខលើកទី២ (៣០ រររ់)
ស្ទសតីខរកាយសរមាលកូៃទទួល
រររ់ថ្ន ាំជាតិ្ខដក ៤២រររ់ជួរខលើកទី១ (៦០ រររ់)

ចាំៃួៃស្ទសតីខរកាយសរមាលបាៃទទួល
រររ់ថ្ន ាំជាតិ្ខដកសរមារ់ពាបាល

កូៃ
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ចាំៃួៃសររុ រ ជ្ូ ៃមកពី រ ជ្ូ ៃខៅ

IX. មូលខែតុ្សរុរថ្ៃការស្លល រ់ររស់មាត

* ោរ់រ ច្ូ លទាាំងលទធសលថ្ៃការចុោះស្ស្លវរជាវរកមូលខែតុ្ស្លល រ់ររស់មាតខៅតមភូមិ

X. ការអរ់រ ាំស្ទសតីខអាយខចោះពិៃិត្យ ៃិង ស្លទ រខដាោះខដាយែលួៃឯង

XI. ការស្ស្លវរជាវរកមហារកីមាត់្សបូៃ

30-49 ឆ្ន ាំ

រ ជ្ូ ៃខៅ

រ ជ្ូ ៃខៅ

<30  ឆ្ន ាំ

ខសេងៗរកឡាខភលើង ការកាល យខោគ រ ាំលូត្កូៃ/រលូត្ សររុ

ចាំៃួៃស្ទសតីខដល
ចូលរមួស្ស្លវរជាវ

ចាំៃួៃស្ទសតីបាៃខធ្វើ VIA 
ខត្សត

រញ្ហា ខដលបាៃរកខ ើញ
VIA (+) សងេ័យមហារកី

រ ាំលូត្កូៃ

រលូត្

ចាំៃួៃស្ទសតី

បាៃអរ់រ ាំ
រញ្ហា រកខ ើញ

ដុាំខដាោះ រញ្ហា ខសេងៗខទៀត្

ធាល ក់ឈាមជុាំវញិ
កាំខណើ ត្

 VIII. ការរ ាំលូត្កូៃ ៃិង  រលូត្
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XII. ពនាកាំក្ណើ រ (Birth Spacing)

COC POP ពៃារកាំខណើ ត្ ោរ រ
កាំក្ណើ របោៃ ន់

អតិ្ងិជៃត្ាំរូង
អតិ្ងិជៃងមី

អតិ្ងិជៃសររុ
ចាំនួនមក្្ាបាយពនារ

កាំក្ណើ រស្ែលបានក្របើរបាស់
អនកខបាោះរង់ខសវា

អនកកាំពុងខររើរបាស់រៃត
COC = Combined Oral Contraceptive

POP = Progesterone Only Pill

ECP = Emergency Contraceptive Pill

COC POP

អតិ្ងិជៃដាំរូង
អតិ្ងិជៃងមី

អតិ្ងិជៃសររុ
ចាំៃួៃថ្ន ាំៃិងខស្ស្លមអ ម័យ

អនកខបាោះរង់ខសវា
អនកកាំពុងខររើរបាស់រៃត

COC POP ពៃារកាំខណើ ត្ ោរ រ
កាំក្ណើ របោៃ ន់

អតិ្ងិជៃដាំរូង
អតិ្ងិជៃងមី

អតិ្ងិជៃសររុ
ចាំនួនមក្្ាបាយពនារ

កាំក្ណើ រស្ែលបានក្របើរបាស់
អនកខបាោះរង់ខសវា

អនកកាំពុងខររើរបាស់រៃត

ការពិភាកសខសេងៗ
សររុ

កងោក់កនុងសបូន
 (ឯកត្អ)

កងោក់ 
ក្រោមស្សបក 

(ឯកត្អ)

ចងថ្ដសបូៃ

ថ្ន ាំរររ់ (រៃទោះ)

សររុ

ក្ស្សាម
សរមាប់ស្តសតី

 (ឯកត្អ)

ក្ស្សាម
សរមាប់បុរស 

(ឯកត្អ)

ក្ស្សាម
សរមាប់ស្តសតី

 (ឯកត្អ)

កងោក់កនុងសបូន
 (ឯកត្អ)

ក្ស្សាម
សរមាប់បុរស

(ឯកត្អ)

ផ្ផែកពនារកំគ ីត្ 

អនកទទួលយកកមមវធីិ្
ថ្ន ាំរររ់ (រៃទោះ)

អនកសទុកខមខោគខអដស៍

ខចកចយមខធ្ាបាយពៃារ
កាំខណើ ត្តមសែគម៍

ចងបាំពង់
បងហូរក្មជីវរិ

បុរស

ថ្ន ាំរររ់ (រៃទោះ)
ថ្ន ាំចក់ (ដូស)

ថ្ន ាំចក់ (ដូស) កងោក់ 
ក្រោមស្សបក 

(ឯកត្អ)

ការពិភាកសខសេងៗការពិភាកសខសេងៗ

ខស្ស្លមសរមារ់រុរស (ឯកត)

ចងបាំពង់
បងហូរក្មជីវរិ

បុរស
ចងថ្ដសបូៃ
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COC POP ពៃារកាំខណើ ត្ ោរ រ
កាំក្ណើ របោៃ ន់

អតិ្ងិជៃត្ាំរូង
អតិ្ងិជៃងមី

អតិ្ងិជៃសររុ
ចាំនួនមក្្ាបាយពនារ

កាំក្ណើ រស្ែលបានក្របើរបាស់
អនកខបាោះរង់ខសវា

អនកកាំពុងខររើរបាស់រៃត
COC = Combined Oral Contraceptive

POP = Progesterone Only Pill

ECP = Emergency Contraceptive Pill

ការពិភាកសខសេងៗ
ចងថ្ដសបូៃក្ស្សាម

សរមាប់ស្តសតី
 (ឯកត្អ)

ថ្ន ាំចក់ (ដូស) សររុកងោក់កនុងសបូន
 (ឯកត្អ)

កងោក់ 
ក្រោមស្សបក 

(ឯកត្អ)

ចងបាំពង់
បងហូរក្មជីវរិ

បុរស

ស្ទសតីខរកាយសរមាលកូៃ/
ខរកាយរលូត្/រ ាំលូត្ទទួលខស

វាពៃាកាំខណើ ត្

ថ្ន ាំរររ់ (រៃទោះ) ក្ស្សាម
សរមាប់បុរស 

(ឯកត្អ)
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XIII. សកមមភាពថ្ៃកមមវធីិ្សតល់ថ្ន ាំរង្កែ រ (National Immunization Program )
១. កុមារចាំណុចររស់កមមវធីិ្ជាតិ្ថ្ន ាំរង្កែ រ (Target Children of National Immunization Program )

ខរកា
ម២
៤ខ
មា៉ា
ង

ពី២
៤ខ
មា៉ា
ងដ
ល់
៧ថ្
ងៃ

ស
ររុ

ខៅមណឌ លសុែភាព

ចុោះតមភូមិ

យុទធ ការ

សររុ

២. កុមារខរៅចាំណុចររស់កមមវធីិ្ជាតិ្ថ្ន ាំរង្កែ រ (Out of Target Children of National Immunization Program )

ខៅមណឌ លសុែភាព

ចុោះតមភូមិ

យុទធ ការ
សររុ

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
រខរ
កា
ម២
៤ខ
ែខ
សេ
ងខ
ទៀ
ត្បា
ៃ 
ពិៃិ
ត្យ
កា
រ

លូ
ត្លា
ស់
កម
ាស់

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
រ២
៤ 

- ៥
៩ខ
ែបា
ៃ 
ពិៃិ
ត្យ
កា
រលូ
ត្លា

ស់
កម
ាស់

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
រខរ
កា
ម២
៤ខ
ែបា
ៃច
ក់ថ្
នាំរ
ង្កែ
រ ៃិ
ង 
ពិៃិ
ត្យ

កា
រលូ
ត្លា
ស់
កម
ាស់

ចាំៃួៃកុមារបាៃ
ទទួលវា៉ាក់ស្លាំង 

OPV1

ចាំៃួៃកុមារបាៃទទួលវា៉ា
ក់ស្លាំង OPV2

ចាំៃួៃកុមារបាៃ 
ទទួលវា៉ាក់ស្លាំង 

OPV3

ចាំៃួៃកុមារបាៃ 
ទទួលវា៉ាក់ស្លាំង 

DPT-Hep B-Hib 1

ចាំៃួៃកុមារបាៃ 
ទទួលវា៉ាក់ស្លាំង 

DPT-Hep B-Hib 2

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

DP
T-H

ep
 B-

Hib
 3

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង  

JE
(ពី
៩ 
ដល់
១១
 ខែ

)

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃច
ក់រ
គរ់

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំងក
ញ្រ
ច្ិល

-ស
អ ូច 

(M
R9

)  
 (ពី
៩ 
ដល់
១១
 ខែ

)

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំងក
ញ្រ
ច្ិល

 (M
18

)   
(ពី

១៨
 ដ
ល់
២៣
ខែ

)

ចាំៃួ
ៃទិ
វាក
ន ុងខ
សៃ
កា
រកា
រស
តល់
ថ្ន
ាំរង្ក
ែរ

ចាំៃួ
ៃទិ
វាបា
ៃអ
ៃុវ
ត្តៃ៍
ជា
ក់ខ
ស
តង

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

BC
G

ចាំៃួៃទារកបាៃទទួល 
ថ្ន ាំរង្កែ រ Hep B ខពល

ខកើត្

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

OP
V1

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

OP
V2

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

OP
V3

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

D
P

T-
H

ep
 B

-H
ib

 1

 ច
ាំៃួៃ
ទា
រក
 មា
ៃភា
ពស្ល
ាំខត្
ត
ណូ
ស
ពីក
ាំខណ
ើត្
  (P

AB
 )

ចាំៃួ
ៃកុ
មា
របា
ៃទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

D
P

T-
H

ep
 B

-H
ib

 2

ចាំៃួៃកុមារបាៃ 
ទទួលវា៉ាក់ស្លាំង 

DPT-Hep B-Hib 3

ចាំៃួៃកុមារបាៃ 
ទទួលវា៉ាក់ស្លាំង  
JE (ពី១២ដល់
២៣ខែ)

ចាំៃួៃកុមារបាៃទទួល

វា៉ាក់ស្លាំងកញ្រ ច្ ិល (ពី
១២ដល់១៧ខែ)

កម្មវិធីផតលថ់្ែ ំបង្កា រ
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៣. ស្ទសតីមាៃថ្សទខ ោះ (Pregnant women)                    ៤. ស្ទសតីពីអាយុ ១៥-៤៤ ឆ្ន ាំរម ៃថ្សទខ ោះ (non-pregnant women aged 15-44)

ខៅមណឌ លសុែភាព

ចុោះតមភូមិ

សររុ

៥. ស្ទសតីខរកាយសរមាល/រលូត្/រ ាំលូត្
ខៅមណឌ លសុែភាព
ស្ទសតីខរកាយសរមាល

រលូត្
រ ាំលូត្
សររុ

ចុោះតមភូមិ
ស្ទសតីខរកាយសរមាល

រលូត្
រ ាំលូត្
សររុ

ខត្តណុល១ ខត្តណុល២ ខត្តណុល៣ ខត្តណុល៤ ខត្តណុល៥

ខត្តណុល៥ខត្តណុល១ ខត្តណុល២ ខត្តណុល៣ ខត្តណុល៤ ខត្តណុល៥ ខត្តណុល១ ខត្តណុល២ ខត្តណុល៣ ខត្តណុល៤

ខត្តណុល១ ខត្តណុល២ ខត្តណុល៣ ខត្តណុល៤ ខត្តណុល៥

ឧបសម្ព័ន្ធ 285



XIV. ោរបញុ្្ោះរពូន-ក្មបង់ោហេុល (Deworming: Mebendazole)

ររ ស្ស សររុ ស្ស ររ សររុ
ខៅមូលដាឋ ៃសុខាភិបាល
ចុោះតមភូមិ Outreach 

សាលាមក្រយយ,បឋមសិកោ,

ម្យមសិកោ Schools

សររុ

XV. កមមវធីី្វតីមីៃអា  (Vitamin A)

កុមារអាយុ 6 -11 ខែ

ចាំៃួៃកុមារ

ស្ទសតីសថិត្កនុង
វយ័រៃតពូជ

ស្ទសតីរាំខៅ
ខដាោះកូៃ

ចាំៃួៃកុមារ

សរមារ់ពាបាល

ការសតល់ថ្ន ាំខមរង់ដាែេុល

កងវោះអាហាររបូរាមភ/រាក
ជាប់បនត/រាករុាាំថ្រ ៉ា

កុមារ 12-59 ខែ កុមារ  6 ឆ្ន ាំ -14 ឆ្ន ាំ      ស្ទសតីមាៃថ្សទ
ខ ោះ     4ខែ-9ខែ

សរមារ់ការ រ

កញ្រ ច្ ិលកុមារអាយុ 12-59ខែ សររុ

ចាំៃួៃកុមារ

ជាំងឺសៃួត្ខភនក ៃិងខាវ ក់មាៃ់

ចាំៃួៃកុមារ ចាំៃួៃកុមារ ចាំៃួៃកុមារ
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XVI. សកមមភាពពាបាលខដាយ ART (Anti Retroviral therapy)

ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស ររ ស្ស

XVII. សកមមភាពខសនករខរង
ករណីងមីខរកា(+) រោជ័យ ខរកា(-)

សកមមភាពខសនករខរងសែគមៃ៍ DOTS

ករណីងមីខរកា(+) រោជ័យ ខរកា(-)

XVIII. សកមមភាពជាំងឺែង់សីៃ

ររ ស្ស សររុ ពិការកាំរតិ្ ២

ខរ៉ា ខរ ១
ខរ៉ា ខរ ២-៥
អឺុម ខរ
សររុ
អរត /100,000 % /10,000

ខរ៉ា ខរ ១: PB1 Single Lesion Paucibacillary អឺុមក្ប: MB Multibacillary

ខរ៉ា ខរ ២-៥: PB2-5 Paucibacillary ពិោរកាំររិ ២: Dis.Gr2 Disability Grade 2

ជាំងឺរ ច្ រ់ការ
ពាបាលកនុងខែ

ជាំងឺលាប់/លោះបង់/

សាល ប់/ ផ្លល ស់រីកស្នលង

រត្ឡរ់វញិខរកាយខបាោះរង់

សររុរខរងខរៅសួត្ររឡប់វញិក្រោយក្បាោះបង់

រខរងខរៅសួត្ ខសេងៗ សររុ

ចាំនួនអនកជាំងឺសកមមស្ែល
ររួលពាបាល ART 

របចាំស្ខ (Number of 

Active patient monthly)

ជាំងឺពាបាលខដើមខែ
ជាំងឺងមីរកខ ើញកនុងខែ

ខរកាម១៥ឆ្ន ាំ

%

50-64 ឆ្ន ាំ សររុ០ - 4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ

ខសេងៗ

ផ្ផែកកម្មវិធីជាតិ

25-49 ឆ្ន ាំ

ជាំងឺពាបាលកនុងខែ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 

លារ់

លារ់
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XIX. សកមមភាពខសនកជាំងឺមាត់្-ខធ្មញ

ដាក់ជារ់ ដាក់ខដាោះ ខធ្មញថ្រព ខធ្មញស្សុក GIC Amal Comp ខសេងៗ

សររុ

អាយុ <15 ឆ្ន ាំ
អាយុ ≥ 15 ឆ្ន ាំ

ដាក់ខធ្មញ (Prothetic)
ចាំៃួៃអនកជាំងឺ

រ
ជ្ ូៃ

រ៉ាោះខធ្មញ (Filling)ដកខធ្មញ

ពា
បា
ល
ឬ

ស
ខធ្
មញ

វោះកា
ត្/
បា
ក់ថ្
គម

ខកា
ស
ស
ាំអា
ត្

រិត្
កា
រ 
រ/

លា
រស្ល

រធា
ត្

ខស
េង
ៗ
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XX - សកមមភាព ៃិង  ខោរលខសេងៗខទៀត្
សខងេរៃូវរញ្ហា សាំខាៃ់ៗ ខដលខកើត្មាៃខៅកនុងត្ាំខណើ រការររស់មណឌ លសុែភាព ។ (ខរៀរោរ់ៃូវសកមមភាពបាៃខធ្វើខដលរម ៃខៅកនុងរបាយការណ៍)

ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំ ខសញើរបាយការណ៍...................................

ែត្ថខលខាររធាៃមណឌ លសុែភាព ................................................. ែត្ថខលខាអនកខធ្វើរបាយការណ៍..................……………
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របាយការណ៍សកមមភាពរបចាំខែ HO2
មនទីរពពទយៈ…………………………….ស្សកុរបតិបត្ិៈ…………………………….ពែត្ៈ……………………………… ពីថ្ថៃទី ១ ដល់ថ្ថៃទីចុងពរកាយថ្នខែ......................ឆ្ន ាំ.............

I. ពិនិតយពិពររោះជាំងឺពរៅ
       A. បរមិាណសកមមភាព

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស

1 អាសននពោគ A00

2 សងស័យអាសននពោគ A00.9

3 រគុនព ោះពវៀន A01
4 ោកមួល A06
5 ោករម នពែសោះជាតិទឹក A09
6 ោកមានពែសោះជាតិទឹកមធយម A09.1
7 ោកមានពែសោះជាតិទឹកធៃន់ធៃរ A09.2
8 ពតតាណូសទារក A33
9 ពតតាណូសពផសងៗពទៀត A35
10 ខាន់ស្លល ក់ A36
11 កអកមាន់ A37.1
12 ឆលងពោគកនុងឈាម A41.9 
13 រគុនទន់អវៈយវៈ A80

ផ្ផែកពនិតិ្យពគិររោះជងំឺគរៅ

កនុងស្សុករបតិបត្ិ/ពែត្ ពរៅស្សុករបតិបត្ិ/ពែត្ សរបុ រប ស្ស

ចាំនួនករណីថមីខដលបញ្ជូ នមកពីមណឌ លសុែភាព
ចាំនួនករណីថមីមកពិនិតយែលួនឯងពៅមនទីរពពទយ
សរបុករណីថមី
ពិនិតយពិពររោះជាំងឺពរៅសរបុ (ករណីថមី+ចស់)

សរបុអនកជាំងឺពរបើរបាស់ពសវាមនទីរពពទយ

ICD10 0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 
        B. ពោគវនិិចឆ័យជាំងឺពរៅ ពរបើរបាស់ 15 - 24 ឆ្ន ាំ 25-49 ឆ្ន ាំ 50-64 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ សរបុ បញ្ជូ នពៅ

1. ខផនកជាំងឺទូពៅ
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រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ICD10 0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 

        B. ពោគវនិិចឆ័យជាំងឺពរៅ ពរបើរបាស់ 15 - 24 ឆ្ន ាំ 25-49 ឆ្ន ាំ 50-64 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ សរបុ បញ្ជូ នពៅ

14 ជាំងឺខឆែឆែួត A82
15 កញ្រញ្ច ិល B05
16 សីុសស្ូសូមីញ៉ា សីុស B65
17 ជាំងឺពសលកស្លល ាំង D64.9
18 ជាំងឺថយចុោះជាតិសែរ E16.2
19 ជាំងឺរលាកពស្ស្លមែួរកាល G03.9
20 ជាំងឺឆែួតរជូក G40.9 
21 រាំងពបោះដូង I46.9
22 ជាំងឺពបោះដូងពផសងៗ I49.9
23 ជាំងឺពែសយពបោះដូង Heart Failure I50
24 ស្ទសទូក (AVC) I63
25 រលាកខផនកពដើមថ្នព ោះពវៀនតូច Peptic ulcer K27
26 រលាករកពោះស្សួចស្ស្លវ K29.1
27 រលាករកពោះោុាំថ្រ ៉ា K29.5 
28 រកិនពថលើម Cirrhosis k74.6
29 រលាកថង់ទឹករបមាត់ K81
30 រលាកសន្លល ក់ M13.99
31 ពោគពុកឆអឹង M81.99 
32 រលាកតាំរងពន្លម N05.9 
33 ចុកតាំរងពន្លម N23
34 ជាំងឺរគុនពលឿង R17
35 ទាចទឹក R18
36 ពុលថ្ន ាំពពទយ T50.9
37 ពុលចាំណីអាហារ T62.9
38 ពស់ចឹក T63.0
39 ពុលស្លរធាតុពផសងៗ T65
40 ពុលស្លរធាតុគីមី x44
41 ជាំងឺទូពៅពផសងៗ
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រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ICD10 0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 

        B. ពោគវនិិចឆ័យជាំងឺពរៅ ពរបើរបាស់ 15 - 24 ឆ្ន ាំ 25-49 ឆ្ន ាំ 50-64 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ សរបុ បញ្ជូ នពៅ

42 ជាំងឺកាមពោគ (STD) A64
43 ជាំងឺរគុនឈាមរម នសហុក A91
44 ជាំងឺរគុនឈាមមានសហុក A91.1
45 រគុនឈាមសងស័យ A91.2
46 រគុនឈាមរបហាក់របខែល A91.3
47 រគុនឈិកសងស័យ A92.0
48 រគុនឈិករបហាក់របខែល A92.1
49 ជាំងឺពងខបកពៅថ្ដ-ពជើង-មាត់ B08.4
50 រលាកពថលើមរបពភទ A B15
51 រលាកពថលើមរបពភទ B B16
52 រលាកពថលើមរបពភទ C B17.1
53 ជាំងឺពអដស៏ B20
54 រគុនចញ់ស្ស្លល B50
55 រគុនចញ់ធៃន់ធៃរ B50.8
56 ផ្្តស្លយបកសី J09.0
57 ផ្្តស្លយថមី Swine flu J09.1
58 ជាំងឺឆលងពផសងៗ

59 រពបងសួត A15.0

60 រពបងទឹកពស្ស្លមសួត Pleural effusion TB A15.6
61 ជាំងឺរពបងសួតពផសងៗ A15.8
62 រពបងសួតសងស័យ A16.2
63 រលាកពស្ស្លមែួរកាលបណ្ដា លមកពីរពបង A17.0
64 រពបងរបព័នឋសរថ្សរបស្លទពផសងៗ A17.8

65 រពបងឆអឹងTuberculosis of other bones A18.03
66 រពបងពស្ស្លមព ោះ Tuberculous peritonitis A18.31

2. ខផនកជាំងឺឆលង

3. ខផនករពបង
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67 រពបងសរោីងគពផសងពទៀត A18.8

68 រពបងោលដាលពរចើនកខនលង Miliary TB A19
69 ែង់សិន A30.9
70 រពបង MOTT= Mycobacterium other than A31.0

71 រពបងសុ្លាំថ្ន ាំមានការបណាុ ោះពមពោគ MDRTB 
confirmed by Culture

U50.0

72 ជាំងឺទឹកពន្លមខផអម១ E10
73 ជាំងឺទឹកពន្លមខផអម២ E11

74 កងវោះអាហារបូតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវមានពែើម
SAM with nutritional oedema

E40

75 កងវោះអាហារបូតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវមានពោគ
សញ្ញា គលីនិក SAM with clinical signs

E41

76
កងវោះអាហារបូតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវ Severe 
acute malnutrition (SAM) - weight for height 
Z score <-3

E43

77
កងវោះអាហារូបតថមភស្សួចស្ស្លវ Mild acute 
malnutrition-weight for height Z score -1 to -2SD E44.0

78
កងវោះអាហារបូតថមភស្សចួស្ស្លវមធយមModerate 
acute malnutrition - weight for height Z score 
-2 to -3

E44.1

79 បញ្ញហ សុែភាពបងែពដាយពរគឿងពញៀន Harmful 
use

F11.1

80 ពលើសសមាព ធឈាមមកពីផលវបិាកពផសងៗ  
Secondary Hypertension

I10.0

4. ជាំងឺមិនឆលង
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81 ពលើសសមាព ធឈាមដាំបូង I10.9

82 ពលើសសមាព ធឈាមមានទន់អវៈយវៈ Sequelae
 of cerebrovascular disease

I69

83 ទឹកពន្លមខផអមស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះ O24.4

84 របួសពដាយពររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍មានប៉ាោះទងគិច
កាល Focal traumatic brain injury

S06.3

85 របួសពផសងៗ (ពរៅពីពររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍និង
ររប់មីន)

T14.8

86 របួសពដាយពររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍ពរៅពីប៉ាោះ
ទងគិចកាល

V87

87 ពររោះថ្ន ក់ពដាយអាវធុជាតិផទុោះ Y38
88 របួសពដាយពររោះថ្ន ក់ពដាយររប់មីន Y92.64
89 ជាំងឺមិនឆលងពផសងៗ

90 ជាំងឺវកិលចរតិ Schizophrenia F20
91 ជាំងឺឡប់សតិ Manic episode F30
92 ភាពែូចសណ្ដា ប់ធាន ប់ថ្នស្លម រតី Bipolar disorder F31
93 ជាំងឺរពួយធាល ក់ទឹកចិត្ Depression F32.9
94 ជាំងឺផលូវចិត្ពដកមិនលក់ Insomnia G47.0
95 វបិត្ិដាំពណក Sleep Disorder G47.9 
96 សុែភាពផលូវចិត្ពផសងៗ

97 ធាល ក់ស ឬែូរែទុោះតាមទាវ រមាស A74
98 សិរមាន់/ដុោះស្លច់ពៅពលើរបដាប់បន្ពូជ B07
99 ដាំពៅពងខបកពលើរបដាប់បន្ពូជ B08

5. ជាំងឺផលូវចិត្

6. ខផនកពោគស្ទស្ី
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100 គិសពដាោះ Solitary cyst of breast N60.0
101 រលាកថ្ដសបួនស្សួចស្ស្លវ N71.01
102 រលាកមាត់សបួន N72
103 ស្សុតសបួន N81.4
104 ដាំពៅរបដាប់ពភទស្ទស្ី N82
105 ការធាល យរនធថមីជាមួយទាវ រមាស Genital fistula N82.8

106 ដុាំថ្ដសបួន N83.20
107 គិសថ្ដសបូន  Ovarian cyst N83.29
108 ដុាំឈាមកនុងថ្ដសបូន N83.6
109 ជាំងឺវដ្រដូវមិនពទៀង N92.6
110 ជាំងឺបាត់វដ្រដូវ N94.6
111 រលូត O03
112 រ ាំលូត O04
113 ជាំងឺពោគស្ទស្ីពផសងៗ

114 កូនពរៅសបូន O00

115 កូនពង Hydatidiform mole O01
116 ទារកឈប់មានចលន្ល Early fetal death O02.1
117 ពែើមពពលមានថ្ផទព ោះ Gestational oedema O12.0

118
ពលើសឈាមពៅពពលមានថ្ផទព ោះ Gestational
 Hypertension

O13

119 បាំរងុរកឡាពភលើងមិនធៃន់ធៃរ O14.0
120 បាំរងុរកឡាពភលើងធៃន់ធៃរ O14.1
121 រកឡាពភលើង Eclampsia O15

7. ខផនកសមភព
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122 ធាល ក់ឈាមមុនសរមាល Hemorrhage in early 
pregnancy

O20

123
កអួតខាល ាំងពពលមានថ្ផទព ោះ Excessive vomiting 
in pregnancy

O21

124 សុកពៅែុសកខនលង Placental disorders O43
125 សុកសីុជាប់ស្លច់សបួនោក់ Placenta accreta O43.21
126 សុកសីុជាប់ស្លច់សបួនពរៅ Placenta percreta O43.23
127 សុក ាំងមាត់សបូន Placenta previa O44

128
ធាល ក់សុកមុនកាំណត់ Premature separation of 
placenta

O45

129 ការធាល ក់ទងសុកមកមុន prolapse of cord O69.0
130 ធាល ក់ឈាមពរកាយសរមាលកូន O72
131 សល់សុកកនុងសបូន Retained placenta O73
132 ឆលងពោគពរកាយសរមាលកូន Puerperal sepsis O85
133 ពសលកស្លល ាំងពរកាយសរមាល O90.81
134 ពសលកស្លល ាំងពពលមានថ្ផទព ោះ O99.0
135 ជាំងឺខផនកសមភពពផសងៗ

136 រលាកផលូវដពងហើមពលើស្សួចស្ស្លវ Acute upper 
respiratory infection

J06.9

137 ជាំងឺរលាកសួត Pneumonia J18.9
138 រលាកទងសួតស្សួចស្ស្លវ Acute bronchitis J20

139 ការរលាកទងសួតតូចស្សួចស្ស្លវ Acute 
bronchiolitis

J21

140 រលាកផលូវដពងហើមខាងពរកាមពផសងពទៀត other 
acute lower respiratory infection

J22

8. ខផនកជាំងឺផលូវដពងហើម
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141 ែយល់កនុងសួត Emphysema J43
142 ជាំងឺែឺត Asthma J45
143 ជាំងឺរកីទងសួត Bronchiectasis J47
144 ពែើមសួតស្សួចស្ស្លវ Acute pulmonary edema J81.0
145 ពែើមសួតោុាំថ្រ Chronic pulmonary edema J81.1
146 បុសសួត Abscess of lung J85
147 ែទុោះកនុងសួត Pyothorax J86
148 ទឹកពស្ស្លមសួត Pleural effusion J90

149 ពែសយសួតស្សួចស្ស្លវ Acute respiratory 
failure

J96.0

150 ពែសយសួតោុាំថ្រChronic respiratory failure J96.1
151 សវិតសួត Atelectasis J98.11
152 កអកឈាម Hemoptysis R04.2
153 កអកពលើសពី១៤ថ្ថៃ R05
154 ជាំងឺែត់ Dyspnea R06.0
155 ជាំងឺផលូវដពងហើមពផសងៗ

156 រមាស់ពរកាមខសបក Scabies B86
157 រលាកខសបកចាំងថ្ថៃ Impetigo L01
158 បូសរទនិច Carbuncle of face L02.03
159 រលាកខសបករតអក Atopic dermatitis L20

160
ជាំងឺពសើខសបកខដលពធវើឲ្យខសបកពឡើងរកាស់
seborrhoeic dermatitis

L21

161 រលាកខសបករកែម exfoliative dermatitis L26
162 រមាស់ខសបកខាល ាំង Pruritus L29

9. ខផនកជាំងឺពសើខសបក
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163 រលាកខសបកខបកស្សកាពឡើងរកែម Psoriasis L40
164 ជាំងឺរកទាលតាអ ក Urticaria L50
165 ពងទឹកពលើខសបក  Erythema multiforme L51
166 រលាកខសបកពដាយស្លរកាំពៅថ្ថៃ Sunburn L55

167 ជាំងឺរលាកខសបកពដាយស្លរកាាំរសមី
Radiodermatitis

L58

168 ជាំងឺមុន Acne L70
169 ជាំងឺមុនពលើថ្ផទមុែ Rosacea L71
170 ជាំងឺពសើខសបកពផសងៗ

171 ពធមញដុោះពលើសចាំនួន Supernumerary teeth K00.1

172 ពធមញដុោះកប់ពរៅ Embedded and impacted 
teeth

K01

173 ដងែូវសីុពធមញ Dental caries K02

174 ជាំងឺអញ្ញច ញពធមញពផសងៗ Other diseases of 
hard tissues of teeth

K03

175 ពធមញពរបោះ Cracked tooth K03.81

176 រលាកអញ្ញច ញពធមញស្សួចស្ស្លវ Acute gingivitis K05.0

177 រលាកអញ្ញច ញពធមញោុាំថ្រ Chronic gingivitis K05.1

178 ជាំងឺមាត់ពធមញពផសងៗ

179 រតាកូម Trachoma A71
180 ែទុោះពៅរតបកខភនក Abscess of eyelid H00.03
181 ជាំងឺរលាករតបកខភនក Blepharitis H01.0

10. ខផនកមាត់ពធមញ

11. ខផនកខភនក
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182 ជាំងឺសៃួតខសបករតបកខភនក Xeroderma of eyelid H01.14
183 ជាំងឺខរបងចកខភនក Trichiasis H02.05
184 រតបកខភនកបិទអត់ជិត Lagophthalmos H02.2
185 ជាំងឺធាល ក់រតបកខភនក Ptosis of eyelid H02.4
186 ដុាំខាល ញ់ពៅរតបកខភនក Xanthelasma of eyelid

H02.6

187 ដុាំគីសពលើរតបកខភនកCysts of eyelid H02.82

188 ជាំងឺស្លច់រតបកខភនកដុោះពរចើន Dermatochalasis
 of eyelid

H02.83

189 ជាំងឺពែើមរតបកខភនក Edema of eyelid H02.84

190 ជាំងឺរលាករកពពញបពញ្ចញទឹកខភនក
Dacryoadenitis H04.0

191 ជាំងឺដក់ទឹកកនុងខភនក Dacryops H04.11
192 គីសរកពពញទឹកខភនក Lacrimal cyst H04.13
193 ជាំងឺែូរទឹកខភនកពរចើន Epiphora H04.2

194 រលាកថង់ទឹកខភនកស្សួចស្ស្លវ Acute 
dacryocystitis

H04.32

195 រលាកថង់ទឹកខភនកោុាំថ្រ ៉ា Chronic dacryocystitis H04.41
196 ជាំងឺខភនករកែម Conjunctivitis H10
197 ជាំងឺកនទុយខថលន Pterygium of eye H11.00
198 ជាំងឺពែើមរបស្សីខភនក Conjunctival edema H1142

199 រលាកកញ្ច ក់ខភនក Keratitis H16

200 ដាំពៅកញ្ច ក់ខភនក Corneal ulcer H16.0

201 ែទុោះពៅកញ្ច ក់ខភនក  Corneal abscess H16.31

202 ជាំងឺពឡើងបាយខភនក cataract H26
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203 កលូកូម H40
204 ជាំងឺខភនកពផសងៗ

205 ជាំងឺរលាករកពពញបពញ្ចញទឹកមាត់ Parotitis B26.9 

206 អាំពៅអាំខបក Otitis H66.9

207
ការរលាកភាន សរចមុោះ និងពដើមបាំពង់អាហារ 
Acute nasopharyngitis

J00

208
ការរលាកភាន សរបអប់រនធរចមុោះស្សួចស្ស្លវ 
Acute sinusitis

J01

209 ជាំងឺរលាកបាំពង់ក  Pharyngitis J02.9 

210 ជាំងឺរលាកអាមីដាល់ស្សួចស្ស្លវ Acute tonsillitis J03

211 រលាកបាំពងសាំពលងស្សួចស្ស្លវ Acute laryngitis J04.0

212 រលាករកពឡើតស្សួចស្ស្លវ Acute epiglottitis J05.1

213 រលាករចមុោះោុាំថ្រ Chronic rhinitis J31.0

214 រលាកភាន សរនធឆអឹងរចមុោះោុាំថ្រ Chronic sinusitis J32

215 ឫសដូងរចមុោះ Nasal polyp J33

216 ជាំងឺរលាកអាមីដាល់ោុាំថ្រChronic tonsillitis J35.01

217 ជាំងឺរតពចៀក រចមុោះ បាំពង់ក ពផសងៗ

218 ជាំងឺពកក  Goiter E04.9
219 បុសសួត Lung Abscess J85

220 រលាកខែនងព ោះពវៀនស្សួចស្ស្លវ Acute 
Appendicitis

K35

221 កលនព ោះពវៀនចូលរកពលៀន Inguinal Hernia K40

13. ខផនកវោះកាត់

12. ខផនករតពចៀក រចមុោះ បាំពង់ក
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222
កលនព ោះពវៀនខផនកខាងពលើថ្នពលល  Femoral 
hernia

K41

223 កលនផចិត Umbilical hernia K42
224 កលនស្សទាប់ព ោះ Ventral hernia K43
225 កលនពផសងៗ Other abdominal hernia K45
226 ឬសដូងបាត Hemorroid K64.9
227 រលាកពស្ស្លមព ោះ Peritonitis K65
228 បុសពថលើម Liver Abscess K75.0
229 ដុាំរគួសថង់ទឹករបមា៉ា ត់ Cholelithiasis K80
230 រលាកថង់ទឹករបមា៉ា ត់ Cholecystitis K81

231
ជាំងឺថង់ទឹករបមា៉ា ត់ពផសងៗ Other diseases of 
gallbladder

K82

232 ជាំងឺបាំពង់បងហូរទឹករបមា៉ា ត់ពផសងៗ Other 
diseases of biliary tract

K83

233 រលាកលាំខពងស្សួចស្ស្លវAcute pancreatitis K85
234 ជាំងឺលាំខពងពផសងៗ Other diseases of pancreas K86

235 រគួសកនុងតរមងពន្លម Calculus of kidney and 
ureter

N20.0

236
រគួសកនុងបាំពង់បងហួរពន្លមខផនកខាងពរកាម
Calculus of lower urinary tract

N21

237 រគួសកនុងពបាល កពន្លម Bladder stone N21.0
238 រគួសកនុងបងហូរពន្លម Urethral stone N21.1
239 ចុកតរមងពន្លម Renal colic N23
240 រលាកពបាល កពន្លម Cystitis N30
241 ដុាំពដាោះ Breast Mass N63
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242 ដុាំព ោះ Abdominal Mass R19.0 
243 ដុាំពថលើម Liver Mass R93.2 
244 របួស Injury T14.9 
245 រលាក Burns T31
246 ជាំងឺវោះកាត់ពផសងៗ

247 ែទុោះកនុងសន្លល ក់ Pyogenic arthritis M00
248 ជាំងឺរលាកសន្លល ក់ Other rheumatoid arthritis M06
249 ជមៃឺែូចសន្លល ក់ោុាំថ្រ ៉ា Gout M10
250 រលាកសន្លល ក់ពរចើនកខនលង Polyosteoarthritis M15
251 រលាកសន្លល ក់ឆអឹងរតរក Osteoarthritis of hip M16
252 ជាំងឺពុកឆអឹង Osteopetrosis Q78.2
253 បាក់ឆអឹងគូទ Fracture of coccyx S32.2
254 បាក់ឆអឹងរតរក Fracture of pelvis S32.8
255 បាក់ឆអឹងដងកាាំបិត Fracture of clavicle S42.0
256 បាក់ឆអឹងពដើមថ្ដ Fracture of forearm S52
257 បាក់ឆអឹងពលល  Fracture of femur S72

258 បាក់ឆអឹងកាំភួនពជើង Fracture of shaft of fibula S82.4

259 ជាំងឺខផនកឆអឹង និង សន្លល ក់ពផសងៗ

260 ជាំងឺមហារកីបបូរមាត់ C00

261 ជាំងឺមហារកីអញ្ញច ញពធមញ C03

262 ជាំងឺមហារកីរកអូមមាត់ C05

14. ខផនកឆអឹង និងសន្លល ក់ Orthopedics

15. ខផនកជាំងឺមហារកី
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263 ជាំងឺមហារកីបាំពង់រ ាំលាយអាហារ C15

264 ជំងឺមហារកីក្កពះ C16

265 ជំងឺមហារកីព ះពវៀនតូច C17

266 ជំងឺមហារកីព ះពវៀនធំ C18

267 ជំងឺមហារកីចុងព ះពវៀនធំ C20

268 ជំងឺមហារកីទ្វា រធំ C21

269 ជំងឺមហារកីថង់ក្បម៉ា ត់ C23

270 ជំងឺមហារកីលំពពង C25

271 ជំងឺមហារកីពបះដូង C38.0

272 ជំងឺមហារកីពបែក C43

273 ជំងឺមហារកីព ះ C50

274 ដំុមហារកីក្ប ប់ពភទស្របដី C52

275 ជំងឺមហារកីមត់បែូន C53

276 ជំងឺមហារកីបែូន C55

277 ជំងឺមហារកីអូពវ C56

278 ជំងឺមហារកីបុក C58

279 ជំងឺមហារកីក្កពពញក្បូស្ដដ ត C61

280 ជំងឺមហារកីពងស្ដា ប C62

281 ជំងឺមហារកីតំរងពោម C65

282 ជំងឺមហារកីពលោ កពោម C67

283 ជំងឺមហារកីពរស្ដមខួរកាល C70

284 ជំងឺមហារកីខួរកាល C71

285 ជំងឺមហារកីពផេងៗ

សរបុ

ឧបសម្ព័ន្ធ 303



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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស

1 អាសននពោគ A00

2 សងស័យអាសននពោគ A00.9

3 រគុនព ោះពវៀន A01
4 ោកមួល A06
5 ោករម នពែសោះជាតិទឹក A09
6 ោកមានពែសោះជាតិទឹកមធយម A09.1
7 ោកមានពែសោះជាតិទឹកធៃន់ធៃរ A09.2
8 ពតតាណូសទារក A33
9 ពតតាណូសពផសងៗពទៀត A35
10 ខាន់ស្លល ក់ A36
11 កអកមាន់ A37.1
12 ឆលងពោគកនុងឈាម A41.9 
13 រគុនទន់អវៈយវៈ A80
14 ជាំងឺខឆែឆែួត A82
15 កញ្រញ្ច ិល B05
16 សីុសស្សូូមីញ៉ា សីុស B65
17 ជាំងឺពសលកស្លល ាំង D64.9
18 ជាំងឺថយចុោះជាតិសែរ E16.2
19 ជាំងឺរលាកពស្ស្លមែួរកាល G03.9
20 ជាំងឺឆែួតរជូក G40.9 
21 រាំងពបោះដូង I46.9
22 ជាំងឺពបោះដូងពផសងៗ I49.9
23 ជាំងឺពែសយពបោះដូង Heart Failure I50
24 ស្ទសទូក (AVC) I63

25
រលាកខផនកពដើមថ្នព ោះពវៀនតូច 
Peptic ulcer

K27

26 រលាករកពោះស្សចួស្ស្លវ K29.1

ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ

II. សកមមភាពសាំោកពពទយ (IPD)

ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់
 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ

ស្លល ប់ ឈឺឈឺ
25-49 ឆ្ន ាំ 

ឈឺ
15 - 24 ឆ្ន ាំ 

គោគវិនិច្ឆយ័ជំងឺសរាកគពទ្យ

ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់
50-64 ឆ្ន ាំ 

ឈឺ ស្លល ប់
5 - 14 ឆ្ន ាំ 

ICD10
0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

1. ខផនកជាំងឺទូពៅ
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

27 រលាករកពោះោុាំថ្រ ៉ា K29.5 
28 រកិនពថលើម Cirrhosis k74.6
29 រលាកថង់ទឹករបមាត់ K81
30 រលាកសន្លល ក់ M13.99
31 ពោគពុកឆអឹង M81.99 
32 រលាកតាំរងពន្លម N05.9 
33 ចុកតាំរងពន្លម N23
34 ជាំងឺរគុនពលឿង R17
35 ទាចទឹក R18
36 ពុលថ្ន ាំពពទយ T50.9
37 ពុលចាំណីអាហារ T62.9
38 ពស់ចឹក T63.0
39 ពុលស្លរធាតុពផសងៗ T65
40 ពុលស្លរធាតុគីមី X44
41 ជាំងឺទូពៅពផសងៗ

42 ជាំងឺកាមពោគ (STD) A64
43 ជាំងឺរគុនឈាមរម នសហុក A91
44 ជាំងឺរគុនឈាមមានសហុក A91.1
45 រគុនឈាមសងស័យ A91.2
46 រគុនឈាមរបហាក់របខែល A91.3
47 រគុនឈិកសងស័យ A92.0
48 រគុនឈិករបហាក់របខែល A92.1
49 ជាំងឹពងខបកពៅថ្ដ-ពជើង-មាត់ B08.4
50 រលាកពថលើមរបពភទ A B15
51 រលាកពថលើមរបពភទ B B16
52 រលាកពថលើមរបពភទ C B17.1
53 ជាំងឺពអដស៏ B20
54 រគុនចញ់ស្ស្លល B50
55 រគុនចញ់ធៃន់ធៃរ B50.8

2. ខផនកជាំងឺឆលង
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

56 ផ្្តស្លយបកសី J09.0
57 ផ្្តស្លយថមី swine flu J09.1
58 ជាំងឺឆលងពផសងៗ

59 រពបងសួត A15.0

60
រពបងទឹកពស្ស្លមសួត Pleural effusion
 TB

A15.6

61 ជាំងឺរពបងសួតពផសងៗ A15.8
62 រពបងសួតសងស័យ A16.2

63
រលាកពស្ស្លមែួរកាលបណ្ដា លមក
ពីរពបង

A17.0

64 រពបងរបព័នឋសរថ្សរបស្លទពផសងៗ A17.8

65 រពបងឆអឹង Tuberculosis of other 
bones

A18.03

66
រពបងពស្ស្លមព ោះ Tuberculous 
peritonitis

A18.31

67 រពបងសរោីងគពផសងពទៀត A18.8

68 រពបងោលដាលពរចើនកខនលង Miliary TB A19
69 ែង់សិន A30.9

70
រពបង MOTT= Mycobacterium other 
than tuberculosis (MOTT)

A31.0

71 រពបងសុ្លាំថ្ន ាំមានការបណាុ ោះពមពោគ
MDRTB confirmed by Culture

U50.0

72 ជាំងឺទឹកពន្លមខផអម១ E10
73 ជាំងឺទឹកពន្លមខផអម២ E11

74
កងវោះអាហារបូតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវ
មានពែើម SAM with nutritional 
oedema

E40

3.ខផនករពបង

4. ជាំងឺមិនឆលង
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

75
កងវោះអាហារបូតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវ
មានពោគសញ្ញា គលីនិក SAM with 
clinical signs

E41

76
កងវោះអាហារបូតថមភធៃន់ធៃរស្សូចស្ស្លវ 
Severe acute malnutrition (SAM) - 
weight for height Z score <-3

E43

77
កងវោះអាហារបូតថមភស្សួចស្ស្លវ Mild 
acute malnutrition-weight for height Z 
score -1 to -2SD

E44.0

78
កងវោះអាហារបូតថមភស្សចួស្ស្លវមធយម
Moderate acute malnutrition - 
weight for height Z score -2 to -3

E44.1

79
បញ្ញហ សុែភាពបងែពដាយពរគឿងពញៀន
 Harmful use

F11.1

80
ពលើសសមាព ធឈាមមកពីផលវបិាក
ពផសងៗ  Secondary Hypertension

I10.0

81 ពលើសសមាព ធឈាមដាំបូង I10.9

82
ពលើសសមាព ធឈាមមានទន់អវៈយវៈ 
Sequelae of cerebrovascular 
disease

I69

83 ទឹកពន្លមខផអមស្ទស្មីានថ្ផទព ោះ O24.4

84
របួសពដាយពររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍  
មានប៉ាោះទងគិចកាល Focal traumatic 
brain injury

S06.3

85
របួសពផសងៗ(ពរៅពីពររោះថ្ន ក់
ចោចរណ៍និងររប់មីន)

T14.8

86
របួសពដាយពររោះថ្ន ក់ចោចរណ៍ពរៅ
ពីប៉ាោះទងគិចកាល

V87

87 ពររោះថ្ន ក់ពដាយអាវធុជាតិផទុោះ Y38
88 របួសពដាយពររោះថ្ន ក់ពដាយររប់មីន Y92.64
89 ជំងឺមិនឆោងពផេងៗ
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

90 ជាំងឺវកិលចរតិ Schizophrenia F20
91 ជាំងឺឡប់សតិ Manic episode F30

92
ភាពែូចសណ្ដា ប់ធាន ប់ថ្នស្លម រតី 
Bipolar disorder F31

93 ជាំងឺរពួយធាល ក់ទឹកចិត្ Depression F32.9
94 ជាំងឺផលូវចិត្ពដកមិនលក់ Insomnia G47.0
95 វបិត្ិដាំពណក Sleep Disorder G47.9 
96 សុែភាពផលូវចិត្ពផសងៗ

97 ធាល ក់ស ឬែូរែទុោះតាមទាវ រមាស A74

98
សិរមាន់/ដុោះស្លច់ពៅពលើរបដាប់បន្
ពូជ

B07

99 ដាំពៅពងខបកពលើរបដាប់បន្ពូជ B08
100 គីសពដាោះ Solitary cyst of breast N60.0
101 រលាកថ្ដសបួនស្សចួស្ស្លវ N71.01
102 រលាកមាត់សបួន N72
103 ស្សតុសបួន N81.4
104 ដាំពៅរបដាប់ពភទស្ទស្ី N82

105
ការធាល យរនធថមីជាមួយទាវ រមាស Genital
 fistula N82.8

106 ដុាំថ្ដសបួន N83.20
107 គីសថ្ដសបូន  Ovarian cyst N83.29
108 ដុាំឈាមកនុងថ្ដសបូន N83.6
109 ជាំងឺវដ្រដូវមិនពទៀង N92.6
110 ជាំងឺបាត់វដ្រដូវ N94.6
111 រលូត O03
112 រ ាំលូត O04
113 ជាំងឺពោគស្ទស្ពីផសងៗ

6. ខផនកពោគស្ទស្ី

5. ជាំងឺផលូវចិត្
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

114 កូនពរៅសបូន O00

115 កូនពង Hydatidiform mole O01
116 ទារកឈប់មានចលន្ល Early fetal O02.1
117 ពែើមពពលមានថ្ផទព ោះ O12.0

118
ពលើសឈាមពៅពពលមានថ្ផទព ោះ 
Gestational Hypertension

O13

119 បាំរងុរកឡាពភលើងមិនធៃន់ធៃរ O14.0
120 បាំរងុរកឡាពភលើងធៃន់ធៃរ O14.1
121 រកឡាពភលើង Eclampsia O15

122 ធាល ក់ឈាមមុនសរមាល Hemorrhage 
in early pregnancy

O20

123 កអួតខាល ាំងពពលមានថ្ផទព ោះ Excessive
 vomiting in pregnancy

O21

124 សុកពៅែុសកខនលង Placental 
disorders

O43

125 សុកសីុជាប់ស្លច់សបួនោក់ Placenta O43.21
126 សុកសីុជាប់ស្លច់សបួនពរៅ Placenta O43.23
127 សុក ាំងមាត់សបូន Placenta previa O44

128
ធាល ក់សុកមុនកាំណត់ Premature 
separation of placenta

O45

129 សរមាលមុនកាំណត់ Preterm O60

130
ការសរមាលជួបឧបសគែពផសងៗ 
Other obstructed labor

O66

131 ធាល ក់ឈាមពពលសរមាលកូន O67

132
ការធាល ក់ទងសុកមកមុន Prolapse of 
cord

O69.0

133
សរមាលកូនមានរខែកសបូន Uterus 
rupture

O71.1

134 ធាល ក់ឈាមពរកាយសរមាល O72
135 សល់សុកកនុងសបូន Retained placenta O73
136 សរមាលកូនមានផលវបិាកពផសងៗ O75

7. ខផនកសមភព
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

137
ឆលងពោគពពលសរមាលកូន Sepsis 
during labour

O75.3

138 សរមាលកូនធមមតា Normal delivery O80

139 សរមាលកូនពដាយបូម O81
140 វោះយកកូន Cesarean O82
141 សរមាលកូនពដាយមានជាំនួយពផសងៗ O83

142
ឆលងពោគពរកាយសរមាលកូន 
Puerperal sepsis

O85

143 ពែសយតាំពោងពន្លមស្សួចស្ស្លវ O90.4
144 ពសលកស្លល ាំងពរកាយសរមាល O90.81
145 ពសលកស្លល ាំងពពលមានថ្ផទព ោះ O99.01
146 ជាំងឺខផនកសមភពពផសងៗ

147
រលាកផលូវដពងហើមពលើស្សចួស្ស្លវ Acute
 upper respiratory infection

J06.9

148 ជាំងឺរលាកសួត Pneumonia J18.9

149
រលាកទងសួតស្សចួស្ស្លវ Acute 
bronchitis

J20

150
ការរលាកទងសួតតូចស្សចួស្ស្លវ
Acute bronchiolitis

J21

151
រលាកផលូវដពងហើមខាងពរកាមពផសងពទៀត
 Other acute lower respiratory 
infection

J22

152 ែយល់កនុងសួត Emphysema J43

153 ជាំងឺែឺត  Asthma J45
154 ជាំងឺរកីទងសួត Bronchiectasis J47

155
ពែើមសួតស្សចួស្ស្លវ Acute 
pulmonary edema

J81.0

8. ខផនកជាំងឺផលូវដពងហើម
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

156
ពែើមសួតោុាំថ្រ Chronic pulmonary 
edema

J81.1

157 បុសសួត Abscess of lung J85
158 ែទុោះកនុងសួត Pyothorax J86
159 ទឹកពស្ស្លមសួត Pleural effusion J90

160
ពែសយសួតស្សចួស្ស្លវ Acute 
respiratory failure

J96.0

161
ពែសយសួតោុាំថ្រ Chronic respiratory 
failure

J96.1

162 សវិតសួត Atelectasis J98.11

163 កអកឈាម Hemoptysis R04.2

164 កអកពលើសពី១៤ថ្ថៃ R05

165 ជាំងឺែត់ Dyspnea R06.0

166 ជាំងឺផលូវដពងហើមពផសងៗ

167 រមាស់ពរកាមខសបក Scabies B86
168 រលាកខសបកចាំងថ្ថៃ Impetigo L01
169 បូសរទនិច  Carbuncle of face L02.03
170 រលាកខសបករតអក  Atopic dermatitis L20

171
ជាំងឺពសើខសបកខដលពធវើឲ្យខសបកពឡើង
រកាស់ seborrhoeic dermatitis

L21

172 រលាកខសបករកែម exfoliative 
dermatitis

L26

173 រមាស់ខសបកខាល ាំង Pruritus L29

174 រលាកខសបកខបកស្សកាពឡើងរកែម
Psoriasis

L40

175 ជាំងឺរកទាលតាអ ក Urticaria L50

176
ពងទឹកពលើខសបក Erythema 
multiforme

L51

9. ខផនកជាំងឺពសើខសបក
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

177
រលាកខសបកពដាយស្លរកាំពៅថ្ថៃ 
Sunburn

L55

178
ជាំងឺរលាកខសបកពដាយស្លរកាាំរសមី 
Radiodermatitis

L58

179 ជាំងឺមុន Acne L70
180 ជាំងឺមុនពលើថ្ផទមុែ rosacea L71
181 ជាំងឺពសើខសបកពផសងៗ

182 ពធមញដុោះពលើសចាំនួន Supernumerary
 teeth

K00.1

183 ពធមញដុោះកប់ពរៅ Embedded and 
impacted teeth

K01

184 ដងែូវសីុពធមញ Dental caries K02

185
ជាំងឺអញ្ញច ញពធមញពផសងៗ Other 
diseases of hard tissues of teeth K03

186 ពធមញពរបោះ Cracked tooth K03.81

187
រលាកអញ្ញច ញពធមញស្សួចស្ស្លវ Acute
 gingivitis K05.0

188
រលាកអញ្ញច ញពធមញោុាំថ្រ Chronic 
gingivitis K05.1

189 ជាំងឺមាត់ពធមញពផសងៗ

190 រតាកូម Trachoma A71

191 ែទុោះពៅរតបកខភនក Abscess of eyelid H00.03

192 ជាំងឺរលាករតបកខភនក Blepharitis H01.0

193 ជាំងឺសៃតួខសបករតបកខភនក Xeroderma
 of eyelid

H01.14

194 ជាំងឺខរបងចកខភនក Trichiasis H02.05
195 រតបកខភនកបិទអត់ជិត Lagophthalmos H02.2
196 ជាំងឺធាល ក់រតបកខភនក Ptosis of eyelid H02.4

10. ខផនកមាត់ពធមញ

11. ខផនកខភនក
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

197 ដុាំខាល ញ់ពៅរតបកខភនក Xanthelasma 
of eyelid H02.6

198 ដុាំគីសពលើរតបកខភនក Cysts of eyelid H02.82

199 ជាំងឺស្លច់រតបកខភនកដុោះពរចើន
Dermatochalasis of eyelid

H02.83

200 ជាំងឺពែើមរតបកខភនក Edema of eyelid H02.84

201 ជាំងឺរលាករកពពញបពញ្ចញទឹកខភនក
Dacryoadenitis H04.0

202 ជាំងឺដក់ទឹកកនុងខភនក Dacryops H04.11
203 គីសរកពពញទឹកខភនក Lacrimal cyst H04.13
204 ជាំងឺែូរទឹកខភនកពរចើន Epiphora H04.2

205 រលាកថង់ទឹកខភនកស្សចួស្ស្លវ Acute 
dacryocystitis

H04.32

206 រលាកថង់ទឹកខភនកោុាំថ្រ ៉ា Chronic 
dacryocystitis

H04.41

207 ជាំងឺខភនករកែម Conjunctivitis H10
208 ជាំងឺកនទុយខថលន pterygium of eye H11.00

209
ជាំងឺពែើមរបស្សីខភនក Conjunctival 
edema H1142

210 រលាកកញ្ច ក់ខភនក Keratitis H16

211 ដាំពៅកញ្ច ក់ខភនក Corneal ulcer H16.0

212 ែទុោះពៅកញ្ច ក់ខភនក  Corneal abscess H16.31

213 ជាំងឺពឡើងបាយខភនក Cataract H26
214 កលូកូម H40
215 ជាំងឺខភនកពផសងៗ

216 ជាំងឺរលាករកពពញបពញ្ចញទឹកមាត់ 
Parotitis

B26.9 

217 អាំពៅអាំខបក Otitis H66.9

218
ការរលាកភាន សរចមុោះ និងពដើមបាំពង់
អាហារ Acute nasopharyngitis

J00

12. ខផនករតពចៀក រចមុោះ បាំពង់ក
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

219
ការរលាកភាន សរបអប់រនធរចមុោះស្សួច
ស្ស្លវ Acute sinusitis

J01

220 ជាំងឺរលាកបាំពង់ក  Pharyngitis J02.9 

221
ជាំងឺរលាកអាមីដាល់ស្សចួស្ស្លវ Acute
 tonsillitis

J03

222
រលាកបាំពងសាំពលងស្សចួស្ស្លវ Acute
 laryngitis

J04.0

223
រលាករកពឡើតស្សចួស្ស្លវ Acute 
epiglottitis

J05.1

224 រលាករចមុោះោុាំថ្រ Chronic rhinitis J31.0

225
រលាកភាន សរនធឆអឹងរចមុោះោុាំថ្រ Chronic 
sinusitis

J32

226 ឫសដូងរចមុោះ Nasal polyp J33

227
ជាំងឺរលាកអាមីដាល់ោុាំថ្រ Chronic 
tonsillitis

J35.01

228 ជាំងឺរតពចៀក រចមុោះ បាំពង់ក ពផសងៗ

229 ជាំងឺពកក  Goiter E04.9
230 បុសសួត Lung Abscess J85

231
រលាកខែនងព ោះពវៀនស្សចួស្ស្លវ Acute
 Appendicitis

K35

232
កលនព ោះពវៀនចូលរកពលៀន Inguinal 
Hernia

K40

233
កលនព ោះពវៀនខផនកខាងពលើថ្នពលល
Femoral hernia

K41

234 កលនផចិត Umbilical hernia K42
235 កលនស្សទាប់ព ោះ Ventral hernia K43
236 កលនពផសងៗ Other abdominal hernia K45
237 ឬសដូងបាត  Hemorroid K64.9
238 រលាកពស្ស្លមព ោះ Peritonitis K65
239 បុសពថលើម Liver Abscess K75.0

13. ខផនកវោះកាត់
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

240 ដុាំរគួសថង់ទឹករបមា៉ា ត់ Cholelithiasis K80
241 រលាកថង់ទឹករបមា៉ា ត់ Cholecystitis K81

242
ជាំងឺថង់ទឹករបមា៉ា ត់ពផសងៗ Other 
diseases of gallbladder

K82

243
ជាំងឺបាំពង់បងហូរទឹករបមា៉ា ត់ពផសងៗ 
Other diseases of biliary tract

K83

244
រលាកលាំខពងស្សចួស្ស្លវ Acute 
pancreatitis

K85

245
ជាំងឺលាំខពងពផសងៗ Other diseases of
 pancreas

K86

246
រគួសកនុងតរមងពន្លម Calculus of 
kidney and ureter

N20.0

247
រគួសកនុងបាំពង់បងហួរពន្លមខផនកខាង
ពរកាម Calculus of lower urinary 
tract

N21

248 រគួសកនុងពបាល កពន្លម Bladder stone N21.0
249 រគួសកនុងបងហូរពន្លម Urethral stone N21.1
250 ចុកតរមងពន្លម Renal colic N23
251 រលាកពបាល កពន្លម Cystitis N30
252 ដុាំពដាោះBreast Mass N63
253 ដុាំព ោះ Abdominal Mass R19.0 
254 ដុាំពថលើម Liver Mass R93.2 
255 របួស Injury T14.9 
256 រលាក Burns T31
257 ជាំងឺវោះកាត់ពផសងៗ

258 ែទុោះកនុងសន្លល ក់ Pyogenic arthritis M00

259 ជាំងឺរលាកសន្លល ក់ Other rheumatoid 
arthritis

M06

260 ជមៃឺែូចសន្លល ក់ោុាំថ្រ ៉ា Gout M10

14. ខផនកឆអឹង និងសន្លល ក់ Orthopedics
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

261 រលាកសន្លល ក់ពរចើនកខនលង 
Polyosteoarthritis

M15

262 រលាកសន្លល ក់ឆអឹងរតរក
Osteoarthritis of hip

M16

263 ជាំងឺពុកឆអឹង Osteopetrosis Q78.2
264 បាក់ឆអឹងគូទ Fracture of coccyx S32.2
265 បាក់ឆអឹងរតរក Fracture of pelvis S32.8
266 បាក់ឆអឹងដងកាាំបិត Fracture of clavicle S42.0
267 បាក់ឆអឹងពដើមថ្ដ Fracture of forearm S52
268 បាក់ឆអឹងពលល  Fracture of femur S72

269 បាក់ឆអឹងកាំភួនពជើង Fracture of shaft 
of fibula

S82.4

270 ជាំងឺខផនកឆអឹង និង សន្លល ក់ពផសងៗ

271 ជំងឺមហារកីបបូរមត់ C00

272 ជំងឺមហារកីអញ្ចា ញពធេញ C03

273 ជំងឺមហារកីក្កអូមមត់ C05

274 ជំងឺមហារកីបំពង់រលំាយអាហារ C15

275 ជំងឺមហារកីក្កពះ C16

276 ជំងឺមហារកីព ះពវៀនតូច C17

277 ជំងឺមហារកីព ះពវៀនធំ C18

278 ជំងឺមហារកីចុងព ះពវៀនធំ C20

279 ជំងឺមហារកីទ្វា រធំ C21

280 ជំងឺមហារកីថង់ក្បម៉ា ត់ C23

281 ជំងឺមហារកីលំពពង C25

282 ជំងឺមហារកីពបះដូង C38.0

283 ជំងឺមហារកីពបែក C43

284 ជំងឺមហារកីព ះ C50

285 ដំុមហារកីក្ប ប់ពភទស្របដី C52

286 ជំងឺមហារកីមត់បែូន C53

287 ជំងឺមហារកីបែូន C55

288 ជំងឺមហារកីអូពវ C56

15. ខផនកជាំងឺមហារកី
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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 ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ពោគវនិិចឆ័យពចញសរមាកពពទយ ឈឺ ស្លល ប់ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

 ≥65 ឆ្ន ាំ  សរបុ ពរបើរបាស់ HEFបញ្ជូ នពៅ
ស្លល ប់ ឈឺឈឺ

25-49 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

50-64 ឆ្ន ាំ 
ឈឺ ស្លល ប់

5 - 14 ឆ្ន ាំ 
ICD10

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ
ឈឺ ស្លល ប់ ឈឺ ស្លល ប់

289 ជំងឺមហារកីបុក C58

290 ជំងឺមហារកីក្កពពញក្បូស្ដដ ត C61

291 ជំងឺមហារកីពងស្ដា ប C62

292 ជំងឺមហារកីតំរងពោម C65

293 ជំងឺមហារកីពលោ កពោម C67

294 ជំងឺមហារកីពរស្ដមខួរកាល C70

295 ជំងឺមហារកីខួរកាល C71

296 ជំងឺមហារកីពផេងៗ
សរបុ
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២. សកមមភាពទូពៅ ជាំងឹទូពៅ ជាំងឹវោះកាត់ ជាំងឹកុមារ សមភព ពោគស្ទស្ី ខភនក ខផនកពធមញ រពបង

ចាំនួនខរគ

ចាំនួនអនកជាំងឺពចញពដាយមានការអនុញ្ញា ត

ចាំនួនអនកជាំងឺពចញរម នការអនុញ្ញា ត

ចាំនួនអនកជាំងឺបញ្ជូ ន

ចាំនួនអនកជាំងឺស្លល ប់

មរណភាពមាតា

ចាំនួនអនកជាំងឺបង់លុយពដាយែលួនឯង

ចាំនួនអនកជាំងឺ HEF: គាំពោងមូលនិធិសមធម៌

ចាំនួនអនកជាំងឺ CBHI: ធាន្លោ៉ា ប់រងសុែភាពសែគមន៍

ចាំនួនអនកជាំងឺ V: ប័ណណសុែភាព

ចាំនួនអនកជាំងឺ E: ករណីពលើកខលង

ចាំនួនអនកជាំងឺបញ្ជូ នចូលពីខផនកពផសងៗ

ចាំនួនអនកជាំងឺបញ្ជូ នពចញពៅខផនកពផសងៗ

ចាំនួនថ្ថៃសរមាកពាបាល

អរតាស្លល ប់កនុងមនទីរពពទយ  (1)• %

រយៈពពលសរមាកពាបាលមធយម (2)

អរតាពរបើរបាស់ខរគ  (BOR) ƒ(3) %

(1). (ចាំនួនស្លល ប់/ចាំនួនសរបុថ្នការពចញពីមនទីរពពទយ) X ១០០(ពចញពដាយមានការអនុញត រត់  បញ្ជូ ន ស្លល ប់)
‚(2). ចាំនួនថ្ថៃសរមាកពាបាល/ចាំនួនសរបុថ្នការពចញពីមនទីរពពទយ
ƒ(3). (ចាំនួនថ្ថៃសាំោកពាបាល X ១០០) / (ចាំនួនខរគ X ចាំនួនថ្ថៃថ្នខែ)

រតពចៀក រចមុោះ បាំពង់ក សពញ្រ គ្ ោះបឋម សពញ្រ គ្ ោះបន្លទ ន់ ខផនករលាក Brulure ពផសងៗ សរុប

សកម្មភាពទ្គូៅ និងវោះកាត្់
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៣. សកមមភាពវោះកាត់
ខផនកកាល និង ក 
ខផនកសរថ្សរបស្លទ
ខផនករទូង
ខផនកព ោះ
ខផនកតាំរងទឹកមូរត
ខផនកសមភព 
ខផនកពោគស្ទស្ី
វោះកាត់ខផនកពផសងៗថ្នកាល
ខផនកឆអឹងកង
ខផនកឆអឹងអវៈយវៈ
វោះកាត់ពកក
វោះកាត់ខកសមផសស
វោះកាត់ដុាំខាល ញ់ ដុាំពសបាពស ដុាំពរកាមខសបក
វោះកាត់ខរបងចក់ខភនក
វោះកាត់ជាំងឺសទោះរនធទឹកខភនក
វោះកាត់បាយខភនកដាក់ខកវសិបបនិមិត្
វោះកាត់បាយខភនកមិនដាក់ខកវសិបបនិមិត្
វោះកាត់បកកនទុយខថលន
វោះកាត់ខភនកខផនកពផសងៗ
វោះចង់បាំពងពមជីវតិបុរស
វោះចងថ្ដសបូន
វោះកាត់ពផសងៗ

សរុប
សកមមភាពវោះកាត់តូច

បន្លទ ន់ មានកមមវធីិ សរុប(១) ស្លល ប់<48 ពមា៉ាង(២)  អរតាស្លល ប់ពលើជាំងឺ (2/1X 100)
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រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
ចាំនួនអនកទទួលពសវាសរបុ
ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះទទួល OPD
ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះមានជាំងឺរគុនចញ់
ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះបានទទួលការស្ស្លវរជាវ
រពបង
ចាំនួនកុមារខដលបានពិនិតយអាហារបូតថមភ 
(Number of child assessed nutrition)
ចាំនួនកុមារខដលបានពិនិតយពិពររោះជាំងឺពរៅ 
(Number of children receive nutrition assessed 
at OPD)
ទឹកពន្លមខផអម១ ករណីថមី
ទឹកពន្លមខផអម១ ករណីសរបុ
ទឹកពន្លមខផអម២ ករណីថមី
ទឹកពន្លមខផអម២ ករណីសរបុ

របុស ស្សី របុស ស្សី
P: បង់លុយពដាយែលួនឯង
HEF: គាំពោងមូលនិធិសមធម៌

CBHI: គំពោងធាោោ៉ា ប់រងបុខភាពបហគមន៍

V: ប័ណ្ណបុខភាព

E: ករណី្ពលើកពលង

ពនារកាំពណើ ត សរុប
ខថទាាំពរកាយសរមាល

ពិនិតយថ្ផទព ោះមុន
សរមាល

សរមាលកូន
សរមាកពពទយ

របុស ស្សី
ពិពររោះជាំងឺពរៅ

របុស ស្សី

25-49 ឆ្ន ាំ 50-64 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ4. សកមមភាពកនុងមនទីរពពទយ
0-28 ថ្ថៃ 29 ថ្ថៃ-11 ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ សរុប15 - 24 ឆ្ន ាំ 
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III. សកមមភាពខផនកមនទីរពិពស្លធន៍
១. បរមិាណសកមមភាពមនទីរពិពស្លធន៍

២. ពតសឈ្ាមរកពមពោគពអដស៍

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស

ពតស ្  HIV +

ពតស ្  HIV -

15 - 24 ឆ្ន ាំ 25-49 ឆ្ន ាំ29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ0-28 ថ្ថៃ

ចាំនួនអតិថិជន
ខដលបានទទួល
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៣. រគុនចញ់
៣.១. កញ្ច ក់ឈាម (Slides)

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
(1) (2)

(3) (4)

សរបុកញ្ច ក់ឈាមពិនិតយពឡើងវញិ (5) (6)

សរបុកញ្ច ក់ឈាមបានវភិាគទាាំងអស់ (1+3+5) (2+4+6)

៣.២.ឌីបសទីក (Dipsticks)

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស
(1) (2)

(3) (4)
សរបុឌីបសទីកបានវភិាគទាាំងអស់ (1+3) (2+4)

   សរបុ

វជិជមាន

កញ្ច ក់ឈាមពធវើ
ពោគវនិិចឆ័យ

1-4 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ 15 - 24 ឆ្ន ាំ 25-49 ឆ្ន ាំ

ហាវ ល់សីុបា៉ា រ ៉ាមូ
វវីា៉ាក់
ចាំរោុះ
អវជិជមាន

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ

5 - 14 ឆ្ន ាំ

50-64 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ    សរបុ

វជិជមាន
ហាវ ល់សីុបា៉ា រ ៉ាមូ

15 - 24 ឆ្ន ាំ 25-49 ឆ្ន ាំ 50-64 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ

អវជិជមាន
ចាំរោុះ

ឌីបសទីកពធវើពោគ
វនិិចឆ័យ

0-28 ថ្ថៃ 29ថ្ថៃ-11ខែ 1-4 ឆ្ន ាំ

វវីា៉ាក់
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IV. ការពិនិតយថ្ផទព ោះមុនសរមាល និង ការសរមាលកូន (Antenatal Cares and Delivery )
១. ការពិនិតយថ្ផទព ោះមុនសរមាល  និងការស្ស្លវរជាវរកថ្ផទព ោះបាំរងុមានពររោះថ្ន ក់ (Antenatal Cares)

ធាល ក់ឈាម ពសលកស្លល ាំង ពផសងៗ សរបុ វជិជមាន សរបុ
វជិជមានពត
សរ្ែ័ស

វជិជមានពត
សប្ញ្ញជ ក់

ពអមូគោូប ីន ពអម៉ា តូក្គីត សរបុ វជិជមាន សរបុ វជិជមាន សរបុ វជិជមាន សរបុ វជិជមាន

ចំនួនស្របតីមនផ្ផៃព ះលនទទួលក្បឹកាមុនធ្
វពីតបតឈាមពមពោគពអដប៏និងទទួលលទធ

ផលពតបត
ស្របតីមនផ្ផៃ
ព ះផៃុកពម
ពោគពអដប៏
លនទទួល 

ARV 

បក្មប់
ពាលល

បញ្ជូ នពៅ

បញ្ជូ ន
មកពី

ថ្ផទព ោះបរមុងមានពររោះថ្ន ក់
ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះដឹងពី
ស្លថ នភាពពមពោគពអដស៏ពិនិតយ

ពលើកទី១
ពិនិតយ
ពលើក២

ពិនិតយ
ពលើក៣

ពិនិតយ
ពលើក៤

ពិនិតយ
ពលើក៥ និង
៥+

ពិនិតយសរបុ ១+២+៣+
៤+៥+….

ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះបានពធវើពតសឈ្ាមរក
ពមពោគស្លវ យ និងបានទទួលយកលទធផល

ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះបាន
ពធវើពតសឈ្ាមរក

ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះ
បានពធវើពតសទឹ្កពន្លម
រកអាល់បុយមីន

ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះ
បានពធវើពតសទឹ្កពន្លម
រកជាតិសែរ

ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះខដលសងស័យថ្មានជាំងឺរគុនចញ់

កញ្ច ក់ឈាម

ផ្ផែករំពារសខុភាពាតា  និង  ទារក

ឌីបសទិក

សរបុ វជិជមាន
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ចាំនួនម្ាយ 
ស្លល ប់

សរបុ វជិជមាន សរបុ
វជិជមន
ពតបត 
រហ័ប

វជិជមនពតបត
 បញ្ចជ ក់ ART ពាបាល ម្ាយ កូន

ARV : Anti Retro Virus :  ឱសថរបឆ្ាំងការ រពមពោគពអដស៏(ប ែ្ រការចាំលងពមពោគពអដស៏ពីមាា យពៅកូន)

ចំនួនមត យលនពធាើពតបតឈាមពម
ពោគពអដប៍និងទទួលលទធផលពត

បតពៅពពលបក្មល

ស្ទស្ីសរមាលកូនបាន
ទទួល ARV

ទារកផទុកពមពោគពអដស៍ បញ្ជូ នពៅ ការប៉ាោះផ្តទ ល់
ជាមួយនិងម្ាយ

បាំពៅពដាោះ
កូនកនុង១
ពមា៉ាងដាំបូង

ចក់ Oxytocin

ការសរមាលកូនមានបញ្ញហ (កូន)

បានទទួល ARV បញ្ជូ នពៅខផនកខថទាាំ
កុមារផទុកពមពោគពអ

សរមាលកូនធមមតា

ចាំនួនម្ាយខដល
មកសរមាលកូន
បានដឹងពីស្លថ នភាព
ពមពោគពអដស៍មុន

២. ការសរមាលកូន (Delivery)

វោះយកកូន Cesarean

សរបុ

ការសរមាលកូន
មានបញ្ញហ (ម្ាយ)

ជាំនួយពផសងៗ

សរមាលមុនកាំណត់ Preterm
ធាល ក់ឈាម Bleeding
បាំរងុរកឡាពភលើងមិនធៃន់ធៃរ

បញ្ជូ នមកពី បញ្ជូ នពៅចាំនួនសរបុ

ទារកដក
ដពងហើមកនុង
១ន្លទីដាំបូង

បាំរងុរកឡាពភលើងធៃន់ធៃរ
រកឡាពភលើង Eclampsia
រខែកសបូន Uterus rupture
ការកាល យពោគ Septicemia
បូម

ពផសងៗ Other causes
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V. កាំពណើ តទារក (Births)
សកមមភាពពៅមូលដាឋ នសុខាភិបាល

របុស ស្សី របុស ស្សី របុស ស្សី របុស ស្សី របុស ស្សី ស្លល ប់ពកើតថមីៗ ស្លល ប់ពកើតយូរ

ពភាល ោះ២ ពភាល ោះ៣ ពលើសពី៣ សរបុ

* កូនពកើតរស់មិនោប់បញ្ចូ លជាមួយនឹងចាំនួនកូនស្លល ប់ពកើត

< 2500 រកាម សរបុពកើតរស់*
ទមៃន់ទារក

≥ 2500 រកាម

ចាំនួនម្ាយកូនពភាល ោះ
ពកើតរស់

ចាំនួនទារក

ពកើតស្លល ប់ ស្លល ប់ពកើត
ពកើតស្លល ប់កនុងអាំឡុង
ពពល២ពមា៉ាង
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VI. ការខថទាាំពរកាយសរមាល (Post-partum cares)

ម្ាយ កូន ម្ាយ កូន ម្ាយ កូន ម្ាយ កូន កូន ម្ាយ កូន

ធាល ក់ឈាម ការកាល យពោគ រកឡាពភលើង ជាំងឺពផសងៗ
ទារក
សនលប់

ខាន់ពលឿង របកាច់
ពិបាកដក
ដពងហើម

មិនពៅ
ការពឡើង
ទមៃន់

មាន
បញ្ញហ

ម្ាយ កូន

VII. ការទទួលជាតិខដក  - អាសីុដែវលីូក (Folic acid and iron supplementation)

VIII. ការរ ាំលូតកូន និង  រលូត   

ចាំនួនសរបុ បញ្ជូ នមកពី បញ្ជូ នពៅ

បញ្ជូ នមកពី

បញ្ញហ ពរកាយសរមាល
ទមៃន់ទារក បញ្ជូ នពៅ

ការខថទាាំពរកាយសរមាល
ពលើកទី១

3 4
ម្ាយ

ទារកបាំពៅ
ពដាោះខត១មុែ

ការខថទាាំពរកាយសរមាលបន្បន្លទ ប់(ទី)

ជួបពលើកទី១ (៦០ ររប់) ជួបពលើកទី២ (៣០ ររប់)

(1+2+3+4)

ការខថទាាំពរកាយសរមាលសរបុ

ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះបានទទួលររប់ថ្ន ាំជាតិខដកសរមាប់ការ រ

1 2

កូនម្ាយ

ចាំនួនស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះបានទទួលររប់
ថ្ន ាំជាតិខដកសរមាប់ពាបាល

ចាំនួនស្ទស្ីពរកាយសរមាល
បានទទួលររប់ថ្ន ាំជាតិ
ខដកសរមាប់ពាបាល

រ ាំលូតកូន
រលូត

ស្ទស្ីពរកាយសរមាលកូនទទួល
ររប់ថ្ន ាំជាតិខដក៤២ររប់
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IX. មូលពែតុសរុបថ្នការស្លល ប់របស់មាតា

* ោប់បញ្ចូ លទាាំងលទធផលថ្នការចុោះស្ស្លវរជាវរកមូលពែតុស្លល ប់របស់មាតាពៅតាមភូមិ

X. ការអប់រ ាំស្ទស្ីពអាយពចោះពិនិតយ និង ស្លទ បពដាោះពដាយែលួនឯង

ចាំនួនស្ទស្ី

XI. ការស្ស្លវរជាវរកមហារកីមាត់សបូន

ការកាល យពោគធាល ក់ឈាមជុាំវញិកាំពណើ ត ពផសងៗរ ាំលូតកូន/រលូតរកឡាពភលើង សរបុ

បានអប់រ ាំ
បញ្ញហ រកព ើញ

បញ្ជូ នពៅដុាំពដាោះ បញ្ញហ ពផសងៗពទៀត

ចាំនួនស្ទស្ីខដលចូលរមួស្ស្លវរជាវ
ចាំនួនស្ទស្ីបានពធវើ 

VIA ពតស្
បញ្ញហ ខដលបានរកព ើញ

បញ្ជូ នពៅVIA (+) សងសយ័មហារកី
<30  ឆ្ន ាំ

30-49 ឆ្ន ាំ
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XII. ពនារកាំពណើ ត  (Birth Spacing)  

COC POP

ពនារ
កាំពណើ ត

ការ រ
កាំពណើ ត
បន្លទ ន់

អតិថិជនដាំបូង
អតិថិជនថមី
អតិថិជនសរបុ
ចាំនួនមពធាបាយពនារកាំពណើ តខដលបានពរបើរបាស់
អនកពបាោះបង់ពសវា
អនកកាំពុងពរបើរបាស់បន្

COC = Combined Oral Contraceptive

អនកទទួលយកកមមវធីិ

ថ្ន ាំររប់ (បនទោះ)
ថ្ន ាំចក់ (ដូ
ស)

ពស្ស្លម
សរមាប់
បុរស (ឯក
តា)

ពស្ស្លម
សរមាប់ស្ទស្ី 

(ឯកតា)
ចងថ្ដសបូន

ដាក់កង
កនុងសបូន   
(ឯកតា)

ចងបាំពង់
បងហូរពម
ជីវតិបុរស

ផ្ផែកពនារកំគ ីត្ 

ដាក់កង 
ពរកាមខសបក

 (ឯកតា)
សរបុ

ការពិភាកសពផសងៗ
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COC POP

ពនារ
កាំពណើ ត

ការ រ
កាំពណើ ត
បន្លទ ន់

អតិថិជនតាំបូង
អតិថិជនថមី
អតិថិជនសរបុ
ចាំនួនថ្ន ាំ និងសមាភ រៈពនារកាំពណើ ត
អនកពបាោះបង់ពសវា
អនកកាំពុងពរបើរបាស់បន្

COC POP
ពនារ
កាំពណើ ត

ការ រ
កាំពណើ ត
បន្លទ ន់

អតិថិជនតាំបូង

អតិថិជនថមី

អតិថិជនសរបុ

ចាំនួនមពធាបាយពនារកាំពណើ តខដលបានពរបើរបាស់

អនកពបាោះបង់ពសវា

អនកកាំពុងពរបើរបាស់បន្

ថ្ន ាំចក់ (ដូ
ស)

ថ្ន ាំររប់ (បនទោះ)

អនកផទុកពមពោគពអដស៏

ពស្ស្លម
សរមាប់
បុរស (ឯក
តា)

ស្ទស្ីពរកាយសរមាលកូន/ពរកាយរលូត/រ ាំលូត ទទួលពស
វាពនាកាំពណើ ត

ថ្ន ាំររប់ (បនទោះ)
ថ្ន ាំចក់ (ដូ
ស)

ពស្ស្លម
សរមាប់
បុរស (ឯក
តា)

ពស្ស្លម
សរមាប់ស្ទស្ី 

(ឯកតា)

ដាក់កង 
ពរកាមខសបក

 (ឯកតា)

ចងថ្ដសបូន

ចងថ្ដសបូន

ដាក់កង
កនុងសបូន   
(ឯកតា)

កងដាក់ 
ពរកាមខសបក

 (ឯកតា)

ចងបាំពង់
បងហូរពម
ជីវតិបុរស

ចងបាំពង់
បងហូរពម
ជីវតិបុរស

សរបុ

ការពិភាកសពផសងៗ

ដាក់កង
កនុងសបូន   
(ឯកតា)

ពស្ស្លម
សរមាប់ស្ទស្ី 

(ឯកតា)

ការពិភាកសពផសងៗ

សរបុ
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XI. សកមមភាពថ្នកមមវធីិផ្ល់ថ្ន ាំប ែ្ រ (National Immunization Program )
១. កុមារចាំណុចរបស់កមមវធីិជាតិថ្ន ាំប ែ្ រ (Target Children of National Immunization Program )

ពរកា
ម២
៤ព
មា៉ា
ង

ពី២
៤ព
មា៉ា
ងដ
ល់
៧ថ្
ថៃ

ស
របុ

២. កុមារពរៅចាំណុចរបស់កមមវធីិជាតិថ្ន ាំប ែ្ រ (Out of Target Children of National Immunization Program )

៣. ស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះ (Pregnant women)                    ៤. ស្ទស្ីពីអាយុ ១៥-៤៤ ឆ្ន ាំរម នថ្ផទព ោះ (non-pregnant women aged 15-44)

ចាំនួន

                   

ពៅមណ្ឌ លបុខភាព

ស្របតីពក្ោយបក្មល

រលូត

រលូំត

បរបុ

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នច
ក់រ
គប់

ចាំនួ
នកុ
មា
រ២
៤ 

- ៥
៩ខ
ែបា
ន 
ពិនិ
តយ

កា
រលូ
តលា
ស់
កម
ពស់

ពតតាណុល២ ពតតាណុល៣

ចាំនួ
នកុ
មា
រពរ
កា
ម២
៤ខ
ែបា
នច
ក់ថ្
នាំ

ប
ែ្រ 
និង
 ពិ
និត
យកា
រលូ
តលា
ស់
កម
ពស់

ចាំនួ
នកុ
មា
រពរ
កា
ម២
៤ខ
ែព
ផស
ងព
ទៀ
តបា
ន

 ពិ
និត
យកា
រលូ
តលា
ស់
កម
ពស់

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង រ
លា
ក

ពស្ស្ល
មែួ
រ J

E(ពី
៩ 
ដល់
១១
 ខែ

)

ពតតាណុល៤

ពតតាណុល២ ពតតាណុល៤

ពតតាណុល៥ពតតាណុល១

ពតតាណុល៥ពតតាណុល៣

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

BC
G

ពតតាណុល៥

ចាំនួនទារកបាន
ទទួល ថ្ន ាំប ែ្ រ Hep B

 ពពលពកើត

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

OP
V1

ពតតាណុល១ ពតតាណុល២ ពតតាណុល៣

ចាំនួនកុមារបានទទួល
វា៉ាក់ស្លាំងកញ្រញ្ច ិល (ពី
១២ដល់១៧ខែ)

ចាំនួនកុមារបានទទួល
វា៉ាក់ស្លាំង  DPT-Hep 

B-Hib 3

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំងក
ញ្រញ្
ចិល

-ស
អ ូច 

(M
R9

)   
(ពី
៩ 
ដល់
១១
 ខែ

)

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

OP
V2

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

OP
V3

ពតតាណុល៤

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំងក
ញ្រញ្
ចិល
 

(M
18

) (ពី
១៨
 ដ
ល់
២៣
ខែ

)

ចាំនួនកុមារបាន 
ទទួលវា៉ាក់ស្លាំង  
DPT-Hep B-Hib1

ចាំនួនកុមារបានទទួល
វា៉ាក់ស្លាំង OPV 2

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

DP
T-H

ep
 

B-H
ib 

1

 ច
ាំនួន
ទា
រក
 មា
នភា
ពស្ល
ាំពត
តា
ណូ
ស
ពី

កាំព
ណ
ើត
  (P

AB
 )

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

DP
T-H

ep
 

B-H
ib 

2

ចាំនួ
នកុ
មា
របា
នទ
ទួល
វា៉ា ក់
ស្ល
ាំង 

DP
T-H

ep
 

B-H
ib 

3

ចាំនួនកុមារបាន 
ទទួលវា៉ាក់ស្លាំង 

OPV 3

ចាំនួនកុមារបាន 
ទទួលវា៉ាក់ស្លាំង 

OPV 1

រលូត
រ ាំលូត
សរបុ

កម្មវិធីផតលថ់្ែ ំបង្កា រ

ពតតាណុល១

ចាំនួនកុមារបានទទួលវា៉ាក់
ស្លាំង DPT-Hep B-Hib2

៥- ស្ទស្ីពរកាយសរមាល/រលូត/រ ាំលូត
ពៅមណ្ឌ ល
បុខភាព

ស្ទស្ីពរកាយ
សរមាល

ពតតាណុ្
ល ២

ពតតាណុ្
ល ៣

ពតតាណុ្
ល ៤

ពតតាណុ្
ល ៥

ពតតាណុ្
ល ១
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XIII. ោរបញាុ ះក្ពូន-ពមបង់ ហេុល (Deworming: Mebendazole)

រប ស្ស សរបុ ស្ស រប សរបុ
ពៅមូលដាឋ នសុខាភិបាល

សរបុ

XIV. កមមវធីីវតីាមីនអា  (Vitamin A)

កុមារអាយុ 6 -11 ខែ

ចាំនួនកុមារ

សរបុ ជាំងឺសៃួតខភនក 
និងខាវ ក់មាន់

កញ្រញ្ច ិល

ចាំនួនកុមារ

ស្ទស្ីសថិតកនុង
វយ័បន្ពូជ

ស្ទស្ីបាំពៅ
ពដាោះកូន

ការផ្ល់ថ្ន ាំពមបង់ដាែសុល
កុមារ 12-59 ខែ

ចាំនួនកុមារ

កុមារ  6 ឆ្ន ាំ -14 ឆ្ន ាំ

ចាំនួនកុមារចាំនួនកុមារ

  ស្ទស្ីមានថ្ផទព ោះ 4
 ខែ- 9 ខែ

សរមាប់ការ រ
កងវោះអាហាររបូតថមភ/ោក
ជាប់បន/្ោកោុាំថ្រ ៉ា

សរមាប់ពាបាល
កុមារអាយុ 
12-59ខែ

ចាំនួនកុមារ
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XIV. សកមមភាពពាបាលពដាយ ART (Anti Retroviral therapy)

រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស

XV. សកមមភាពខផនករពបង

រប ស្ស សរបុ

/100,000
ពប៉ា ពប១:Single Lesion Paucibacillary អឺុមពប MB Multibacillary
ពប៉ា ពប២-៥: PB2-5 Paucibacillary ពិការកាំរតិ ២: Dis.Gr2 Disability Grade 2

សរបុ០ - 4 ឆ្ន ាំ 15 - 24 ឆ្ន ាំ 5 - 14 ឆ្ន ាំ  ≥65 ឆ្ន ាំ
ចាំនួនអនក
ជាំងឺ
សកមម

25-49 ឆ្ន ាំ 50-64 ឆ្ន ាំ

/10,000

ជាំងឺថមីរកព ើញកនុងខែ ជាំងឺបញ្ច ប់ការ
ពាបាលកនុងខែ

ជាំងឺលាប់/លោះបង់/
 ស្លល ប់/ផ្តល ស់ទី
កខនលង

ជាំងឺពាបាលចុងខែ
ពរកាម ១៥ឆ្ន ាំ

រពបងពរៅសួត ពផសងៗលាប់

%

សរបុរតឡប់វញិពរកាយ 
ពបាោះបង់

ជាំងឺពាបាលពដើមខែ

ពបកា(-)

ពិការកាំរតិ ២

អឺុមពប

ករណីថមីពបកា(+) បោជ័យ

XVI.សកមមភាពជាំងឺែង់សិន

%
សរបុ

ពប៉ា ពប១

ផ្ផែកកម្មវិធីជាតិ

អរតា
សរបុ

ពប៉ា ពប ២-៥

ឧបសម្ព័ន្ធ 332



XVII. សកមមភាពខផនកជាំងឺពធមញ

ដា
ក់ជា
ប់

ដា
ក់ព
ដា
ោះ

ពធ
មញ
ថ្រព

ពធ
មញ
ស្ស
ុក

GI
C

Am
al

Co
mp

ពផ
សង
ៗ

សរបុ

ពា
បា
ល
ឬស
ពធ
មញ

វោះកា
ត់/
បា
ក់ថ្
គម

ចាំនួនអនកជាំងឺ

អាយុ <15 ឆ្ន ាំ

អាយុ ≥ 15 ឆ្ន ាំ

ដាក់ពធមញ (Prothetic) ដកពធេញ ប៉ាោះពធមញ (Filling)

ពកា
ស
ស
ាំអា
ត

បិត
កា
រ 
រ/លា
ប

ស្ល
រធា
តុក
ល ុយ
អរ

ពផ
សង
ៗ

បញ្
ជ ូន
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XVIII. ការផ្ល់ឈាម
១ . ចំនួនឈាមលនក្បមូល និងពិនិតយ (គិតជាភាគរយ)

Rh+ Rh- Rh+ Rh- Rh+ Rh- Rh+ Rh- រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស រប ស្ស

២. ចាំនួនឈាមពរបើរបាស់

XIX. សកមមភាពខផនករបូភាពពវជជស្លស្ទស ្(Medical Imaging) 

XX. ការពាបាលពដាយចលន្ល
ការពាបាលពដាយគីពនសីុពតោ៉ា ពី ការពាបាលពដាយកូបាល់ពតោ៉ា ពី

ចាំនួនដងពាបាល
ចាំនួនអនកពាបាល

ចាំនួនដងពាបាល
ចាំនួនអនកពាបាល

របពភទ

សមភព

ពភទ

កូបាល់ពតោ៉ា ពី

ចាំនួនពរបើរបាស់ (ពបាល ក)

ស្លែ ខនរ

ការពិនិតយ

ចាំនួនពិនិតយ

គីពនសីុពតោ៉ា ពី

រកុមឈាម
ចាំនួ
នអ
នកផ
្ល់

របុស

អនកសម័រគចិត្
រគួស្លរអនកជាំងឺ

ស្សី A O AB

ខផនក

មា៉ាម៉ាូរកាែវី

តាមរកុមចល័ត
សរបុ

វទិយុស្លស្ទស្

ខផនកពផសងៗជាំងឺទូពៅ ជាំងឺកុមារ

ែវីរបូសែូពី

 ពថលើម (B) HBs+ ពថលើម (C) HCV+

ពអកូស្លស្ទស្

ែីុវ  HIV+

អង់ដូសែុពី
ពអកូដុបភលឺ 

Echo-dopler

ស្លវ យ
(Syphilis) +

សរបុ

ផ្ផែកផតលឈ់ាម្ និង របូភាពគវជជោស្តសត

រគុនចញ់
(Malaria) +

ជាំងឺវោះកាត់

ពអកូកាដីយូ  
Echo-cardio

អគគីសនីពលែ
ពបោះដូង

B
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XXI. សកមមភាពពផសងៗពទៀតនិងពោបល់

ថ្ថៃខែឆ្ន ាំពផញើរបាយការណ៍..................

ែតថពលខារបធានមនទីពពទយ ................................ ែតថពលខាអនកពធវើរបាយការណ៍..............

សពងេបនូវបញ្ញហ សាំខាន់ៗខដលពកើតមានពៅកនុងតាំពណើ រការរបស់មនទីពពទយ ។ ពរៀបោប់នូវសកមមភាពបានពធវើខដលរម នពៅកនុងរបាយការណ៍ ។
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១. ការរបជុាំគលីនិកពៅមនទីរពពទយ
ការរបជុាំគលីនិកជាពទៀងទាត់

ពតើមនទីរពពទយពនោះបានពធវើការរបជុាំគលីនិកតាមខផនក ឬការរបជុាំគលីនិកពៅមនទីរពពទយទាាំងមូលខដរឬពទពៅកនុងខែពនោះ? បានពធវើ មិនបានពធវើ
សូមភាជ ប់ជូនមកជាមួយនូវការរបជុាំនិមួយៗ ៖    ១.  ឯកស្លរបទប ហ្ ញ និង/ឬឯកស្លរខចកជូនអានខដលបានផ្ល់ឲ្យអនកចូលរមួ
  ២. ទរមង់របាយការណ៍របជុាំគលីនិកទាាំងអស់  ៣. Ÿ បញ្ជ ីវត្មានអនកចូលរមួ (សរមាប់ពផទៀងផ្តទ ត់ជាមួយការផ្ល់អាំពីពិនទុ CME)
 ៤. ខផនការសកមមភាព  (សរមាប់ខតការប ហ្ ញអាំពីករណីឈឺនិងស្លល ប់  MMR) 

*របាយការណ៍ថ្នការរបជុាំគលីនិក បញ្ជ ីវត្មានអនកចូលរមួ និងខផនការសកមមភាព នឹងរតវូតរមូវឲ្យខសែន។ 
** សូមបញ្ញជ ក់ពៅកនុងជួរ "ឯកស្លរភាជ ប់មកជាមួយ" ពៅកនុងតាោងខាងពរកាម ថ្ពតើឯកស្លរណ្ដ (១-៤) រតវូបានដាក់ភាជ ប់មកជាមួយ



កា
ល
បរ
ពិច
ឆទ របធានបទគលីនិក

មូលពែតុថ្នការ
ពរជើសពរ ើសករណីពនោះ
*សូមដាក់ពលែខដលរតឹម
រតវូពៅតាមកាំណត់
សមាគ ល់ខាងពរកាម 
របសិនពបើមានចាំនុចពផសង
ពទៀត សូមបញ្ញជ ក់

CC
P o

r M
R? ពឈាម ោះអនកពធវើបទប ហ្ ញ

ពល
ែចុ
ោះ ប
ញ្ជ
ីរប
ស់
អនក
ពធ
វើបទ
 ប
ហ្ញ
 ក
ន ុង

គណ
ៈ រ
គពូ
ពទ
យ (

MC
C)

ចាំនួ
នរ
គូ

ពព
ទយ
 ម
ធយ
ម/

 ពវ
ជជ 
បណ
ឌិត
 ខដ
ល
 បា
នចូ
ល
 

រមួ
ពីម
នទីរ
 ពព
ទយ
ពន
ោះ ឬ
 ពី
ស្ស
ុក 
រប
តិប
ត្ិ

ចាំនួ
នរ
គ ូ
ពព
ទយ
មធ
យម

/ពវ
ជជ 
បណ
ឌិត
 ខដ
ល
 បា
ន

ចូល
 រមួ
ពីស្ល
ថប័
នដ
ថ្ទ
ពទ
ៀត

កខនលងរបជុាំ?

ឯកស្លរភាជ ប់ មក
ជាមួយ                                                  សូម
ដាក់ពលែខដល
រតឹមរតវូពៅតាម
បញ្ជ ីខាងពលើ (CCP
 គឺពីពលែ ១-៣ និង
 MMR ពី ១-៤)

o CCP o មនទីរពពទយទាាំងមូល

o MMR o តាមខផនក

o CCP o មនទីរពពទយទាាំងមូល

o MMR o តាមខផនក

o CCP o មនទីរពពទយទាាំងមូល

o MMR o តាមខផនក

o CCP o មនទីរពពទយទាាំងមូល

o MMR o តាមខផនក

o CCP o មនទីរពពទយទាាំងមូល

o MMR o តាមខផនក

o CCP o មនទីរពពទយទាាំងមូល

o MMR o តាមខផនក

o CCP o មនទីរពពទយទាាំងមូល

o MMR o តាមខផនក

o CCP o មនទីរពពទយទាាំងមូល

o MMR o តាមខផនក

o CCP o មនទីរពពទយទាាំងមូល

o MMR o តាមខផនក

*មូលពែតុថ្នការពរជើសពរ ើសករណី:   ១. ជាករណីខដលឧសសែ៍ជួបកនុងមនទីរពពទយ, ២. ជាករណីស្លមញ្ាខតមានលកេណៈពិពសសអវីមួយ, ៣. ជាករណីធាល ប់ជួបជាពរឿយៗកនុងលកេណៈោតតាត
 , ៤. ជាករណីមិនសូវបាន ជួប, ៥. ជាករណីខដលមិនស្លគ ល់ចាស់ពៅកនុងមនទីរពពទយ ឬកនុងរបពទសកមព,ុ ៦. ជាករណីខដលទាក់ទង ជាមួយការពរបើបពចចកពទសពធវើពោគវនិិចឆ័យថមី ឬការពរបើមគគុ
ពទសក៏គលីនិកថមី/ ទាន់សម័យ (clinical guideline), ៧. ជាករណីខដលបាន ទទួលលទធផលែុសពីការរ ាំពឹងទុក, ៨. ជាករណីស្លល ប់, ៩. ពផសងៗ …

* សូមពរបើរបាស់ពសៀវពលកាំណត់រតាការរបជុាំគលីនិក (Clinical Case Meeting Logbooks) ពៅមនទីរពពទយរបស់អនក ពដើមបរីបមូលព័ត៌មានខដលរតវូការ សរមាប់បាំពពញកនុងទរមង់របាយការណ៍ពនោះ។

ឧបសម្ព័ន្ធ 336



 o NO

Date

Y  0 N  0
Y  0 N  0
Y  0 N  0

Hospital Name Hospital Name Hospital Name

Presentation Y 0   N  0 Y 0   N  0 Y 0   N  0

Please record the names of other government hospitals attending the seminar

Please confirm attachment for each day of seminar                                                Y 0   N  0 Y 0   N  0 Y 0   N  0
Seminar/MeetingAttendance List Y 0   N  0 Y 0   N  0 Y 0   N  0

No. doctors/MA attended (from other hospitals, OD, PHD, private clinics, 
NGOs, other provinces etc) Total No. doctors/MAs attending meeting/seminar

Please indicate if half day (4 hours) (H) or  full day (8 hours) (F)
No. MA/ doctors attended from this hospital

                                                             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          o NO

Meeting Details Date Date Date

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?

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                                                                                                         

0  YES

ឧបសម្ព័ន្ធ 337



11/19/2013 

ការបណ្ត ុះបណ្្តលគ្រូបង្គោ ល 
ស្្ីពីគ្រពន័ធពត័ម៌ានស្តខាភិបាល 

ង្វជ្ជ. មាន រតនស្ម្បត្ត្ 
msambath@urc-chs.com 
Tel” 855 12 727919 

 

 
កំពងច់ាម្ ថ្ថៃទី១២-១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៣ 

 

ង្ោលបំណង 

ពង្រឹរសមត្ថភាពង្រូបង្គោ លង្លើការង្រប់ង្ររង្បពន័្ធ

ព័ត្៌មាន្សុខាភិបាលះ 

• បំង្ពញបញ្ជ ីកត់្ង្ា 

• បំង្ពញបញ្ជ ីសង្មរ់ត្ួង្លខង្បចំថ្ងៃ 

• បំង្ពញបញ្ជ ីរបាយការណ៍ង្បចំខខ 

• បញ្ចូលទិន្នន័្យកនរុង្បព័ន្ឋHMIS database 
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ការកតគ់្ាង្ៅម្លូដ្ឋា នស្តខាភិបាល 

• បញ្ជីកត់ត្រា 

• សត្ររង់តួលេខត្របចាំថ្ងៃ 

• របាយការណ៍ត្របចាំខខ 

• ត្របព័ន្ឋទិន្នន្័យ HMIS version 2.0 

• ការត្រតួតពិន្ិតយគុណភាពទិន្នន្័យ 

 

ច្រនទ្ិនននយ័ 

អ្នកជាំងចឺេូ 

ការបញ្ចេូទនិ្នន្័យ  
Daily Tally Sheet 

ត្របព័ន្ឋទិន្នន័្យ HMIS version 2.0 

ច ុះឈ ម្ ុះបញ្ជ ីកត់ត្រា 
DQA 
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ការបិទបញ្ជ ី 

• បិទបញ្ជីលៅថ្ងៃចុងលត្រកាយថ្ន្ខខន្ីរួយៗ សរុប

ទិន្នន្័យត្របចាំខខ 

• ការខកទិន្នន្័យកនុងត្របព័ន្ឋ HMIS database បាន្

ត្រតឹរថ្ងៃទី១៤ថ្ន្ខខបន្ទាប់ 

 

ច្រនប្ញ្ជូ នពត័ម៌ានស្តខាភិបាល 
 

 

ការយិាល័យស្រកុស្រតិរតត ិ 

មន្ទ ីរពេទ្យរង្អែក មណ្ឌ លរុខភាេ អអគរការ មូលដ្ឋា ន្ពរវាឯកជន្ 

រ ុរត ៍រុខភាេ រហគមន្៍ 

កមម វធិីជាតិ 

មន្ទ ីរពេទ្យជាតិ 

ស្ករួអរុខាភិបាល 

នាយកដ្ឋា ន្ង្ែន្ការ ន្ិអ េ័ត៌មាន្រុខាភិបាល 

មន្ទ ីរពេទ្យពខតត  

មន្ទ ីររុខាភិបាល 

របាយការណ៍្ 

ែតល់េ័ត៌មាន្ស្តឡរ់ 

ការ

បញ្ច ូ

ល

ទិន្នន្័

យ 

Form 

Form Form 

HO2 

HO2 

HO2 HC1 
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ការផដលព់ត័ម៌ានគ្តឡបគ់្តូវង្ធវីង្ឡីងកនតង HMIS 
 

មូលដ្ឋា នសុខាភបិាល 

HMIS 2.0 

ក្រសួងសុខាភបិាល 

មនទីរសុខាភបិាល 

ការយិាល័យក្សុរក្រតិរតតិ 
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11/20/2013 

ការបណ្ត ុះបណ្្តលររូបង្គោ ល 
ស្្ីពីររពន័ធពត័ម៌ានស្តខាភិបាល 

ង្វជ្ជ. មាន រតនស្ម្បត្ត្ 
msambath@urc-chs.com 

Tel: 855 12 727919 

 

 
កំពងច់ាម្ ថ្ថៃទី១២-១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៣ 

 

ការង្បាុះពតម្ពបញ្ជ ីកតរ់ា 

លលខលរៀង រាយនាមបញ្ជ ីកត់រា ចំនួនល ោះពុមព ថ្ងៃខខល ោះពុមព 
១ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិនិតយថ្ផៃល ោះ  ៤៤២០ វចិឆិកា ២០១២ 

២ បញ្ជ ីកត់រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់មនៃីរលពទ្យ ៣៥២ វចិឆិកា ២០១២ 

៣ បញ្ជ ីកត់រាការសរាលកូនសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព ៤០៦៨ វចិឆិកា ២០១២ 

៤ បញ្ជ ីកត់រាខផែកសមភព 300 វចិឆិកា ២០១២ 

៥ បញ្ជ ីកត់រាការខងទំលរកាយសរាល ២៦៤ វចិឆិកា ២០១២ 

៦ បញ្ជ ីកត់រាខផែកលរាគស្រសតី ៣៥២ វចិឆិកា ២០១២ 

៧ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព ៣៣១៥ កុមភោះ ២០១៣ 

៨ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មនៃីរលពទ្យ ៣០០ កុមភោះ ២០១៣ 

៩ បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺទូ្លៅ ៣០០ កុមភោះ ២០១៣ 

១០ បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺកុារ ៣០០ កុមភោះ ២០១៣ 
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ការង្បាុះពតម្ពឧបករណជ៍្ំនយួ 

លលខលរៀង រាយនាមឧបករណ៍្ជំនួយ ចំនួនល ោះពុមព ថ្ងៃខខល ោះពុមព 
១ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិនិតយថ្ផៃល ោះ  ១៣០០ វចិឆិកា ២០១២ 
២ បញ្ជ ីកត់រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់មនៃីរលពទ្យ ៣០០ វចិឆិកា ២០១២ 
៣ បញ្ជ ីកត់រាការសរាលកូនសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព ១១០០ វចិឆិកា ២០១២ 
៤ បញ្ជ ីកត់រាខផែកសមភព ៣០០ វចិឆិកា ២០១២ 
៥ បញ្ជ ីកត់រាការខងទំលរកាយសរាល ៣០០ វចិឆិកា ២០១២ 
៦ បញ្ជ ីកត់រាខផែកលរាគស្រសតី ៣០០ វចិឆិកា ២០១២ 
៧ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព 1300 តុលា  ២០១៣ 
៨ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មនៃីរលពទ្យ ៤២០ តុលា  ២០១៣ 
៩ បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺទូ្លៅ ៤២០ តុលា  ២០១៣ 
១០ បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺកុារ ៤២០ តុលា  ២០១៣ 

លិែិតអនតញ្ញា តដាកឧ់យង្ររីរាស្ប់ញ្ជ ីកតរ់ាខផនកគំពាមាា 
និងទារកខែលបានខកលំអ 

បញ្ជ ីកត់រាទំងអស់រមួាន៖ 
1. បញ្ជ ីកត់រាការខងទំលរកាយសរាល 
2. បញ្ជ ីកត់រាការសរាលកូនសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព 
3. បញ្ជ ីកត់រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់មនៃីរលពទ្យ 
4. បញ្ជ ីកត់រាខផែកលរាគស្រសតី 
5. បញ្ជ ីកត់រាខផែកសមភព 
6. បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិនិតយថ្ផៃល ោះ (បខនែមរបលភទ្ថ្នការបង់
ថ្ងលលសវាលៅកែុងបញ្ជ ីចាស់)។ 
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លិែិតអនតញ្ញា តដាកឧ់យង្ររីរាស្ប់ញ្ជ ីកតរ់ាខែលបានខកលំអ 
ច្ំននួ ៤ម្តែ 

បញ្ជ ីកត់រាទំងអស់រមួាន៖ 
1. បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព 
2. បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មនៃីរលពទ្យ 
3. បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺទូ្លៅ 
4. បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺកុារ 

 
 
 

លិែិតអនតញ្ញា តឧយង្ររីរាស្ប់ញ្ជ ីកតរ់ាខែលបានខកលំអ ច្ំននួ ១០ម្តែ 

 
1. បញ្ជ ីកត់រារមួសរាប់មនៃីរលពទ្យ 
2. បញ្ជ ីកត់រាខផែកវោះកាត់ 
3. បញ្ជ ីកត់រាខផែកសលយររ 
4. បញ្ជ ីកត់រាខផែកវោះកាត់តូច 
5. បញ្ជ ីកត់រាខផែកសលរ គ្ ោះបនាៃ ន់ 
6. បញ្ជ ីកត់រាខផែករបល ធនកមម 
7. បញ្ជ ីកត់រាខផែកាត់-លធមញ 
8. បញ្ជ ីកត់រាខផែកមនៃីរពិលោធន៍ 
9. បញ្ជ ីកត់រាស្រោវរាវមហារកីខផែក
សមភព និងលរាគស្រសតីសរាប់មណ្ឌ ល 
សុខភាព 

10. បញ្ជ ីកត់រាស្រោវរាវមហារកីខផែក
សមភព និងលរាគស្រសតីសរាប់មនៃីរ
លពទ្យ 
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លលខលរៀង ល ម្ ោះបញ្ជ កីត់រា ការលរបើរ ស់ 
១ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិនិតយថ្ផៃល ោះ  មនៃីរលពទ្យ/មណ្ឌ លសុខភាព 
២ បញ្ជ ីកត់រាការសរាលកូនសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព មណ្ឌ លសុខភាព 
៣ បញ្ជ ីកត់រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់មនៃីរលពទ្យ មនៃីរលពទ្យ 
៤ បញ្ជ ីកត់រាខផែកលរាគស្រសតី មនៃីរលពទ្យ 
៥ បញ្ជ ីកត់រាខផែកសមភព មនៃីរលពទ្យ 
៦ បញ្ជ ីកត់រាការខងទំលរកាយសរាល មនៃីរលពទ្យ/មណ្ឌ លសុខភាព 
៧ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព មណ្ឌ លសុខភាព 
៨ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មនៃីរលពទ្យ មនៃីរលពទ្យ 
៩ បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺទូ្លៅ មនៃីរលពទ្យ 
១០ បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺកុារ មនៃីរលពទ្យ 

ារាងរាយនាម្បញ្ជ ីកតរ់ាររពន័ធពត័ម៌ានស្តខាភិបាលទទំូាងររង្ទស្ 

លលខលរៀង ល ម្ ោះបញ្ជ កីត់រា ការលរបើរ ស់ 
១១ បញ្ជ ីកត់រារមួសរាប់មនៃីរលពទ្យ មនៃីរលពទ្យ 
១២ បញ្ជ ីកត់រាខផែកវោះកាត់ មនៃីរលពទ្យ 
១៣ បញ្ជ ីកត់រាខផែកសលយរ មនៃីរលពទ្យ 
១៤ បញ្ជ ីកត់រាខផែកវោះកាត់តូច មនៃីរលពទ្យ 
១៥ បញ្ជ ីកត់រាខផែកសលរ គ្ ោះបនាៃ ន់ មនៃីរលពទ្យ 
១៦ បញ្ជ ីកត់រាខផែករបល ធនកមម មនៃីរលពទ្យ 
១៧ បញ្ជ ីកត់រាខផែកាត់-លធមញ មនៃីរលពទ្យ 
១៨ បញ្ជ ីកត់រាខផែកមនៃីរពិលោធន៍ មនៃីរលពទ្យ 
១៩ បញ្ជ ីកត់រាស្រោវរាវមហារកីខផែកសមភព និងលរាគស្រសតី មនៃីរលពទ្យ 
២០ បញ្ជ ីកត់រាស្រោវរាវមហារកីខផែកសមភព និងលរាគស្រសតី មណ្ឌ លសុខភាព 

ារាងរាយនាម្បញ្ជ ីកតរ់ាររពន័ធពត័ម៌ានស្តខាភិបាលទទំូាងររង្ទស្ 
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លលខលរៀង ល ម្ ោះបញ្ជ កីត់រា ការលរបើរ ស់ 
២១ បញ្ជ ីកត់រាពនាកំលណ្ើ ត មនៃីរលពទ្យ/មណ្ឌ លសុខភាព 
២២ បញ្ជ ីកត់រាចាក់ថ្ែ ំប ា្ រ មនៃីរលពទ្យ/មណ្ឌ លសុខភាព 

ារាងរាយនាម្បញ្ជ ីកតរ់ាររពន័ធពត័ម៌ានស្តខាភិបាលទទំូាងររង្ទស្ 

លលខលរៀង ល ម្ ោះបញ្ជ កីត់រា ការលរបើរ ស់ 
១ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព មណ្ឌ លសុខភាព 
២ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិនិតយថ្ផៃល ោះ  មណ្ឌ លសុខភាព 
៣ បញ្ជ ីកត់រាការសរាលកូនសរាប់មណ្ឌ លសុខភាព មណ្ឌ លសុខភាព 
៤ បញ្ជ ីកត់រាការខងទំលរកាយសរាល មណ្ឌ លសុខភាព 
៥ បញ្ជ ីកត់រាពនាកំលណ្ើ ត មណ្ឌ លសុខភាព 
៦ បញ្ជ ីកត់រាចាក់ថ្ែ ំប ា្ រ មណ្ឌ លសុខភាព 

៧ បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺទូ្លៅ មណ្ឌ លសុខភាព 
 

៨ បញ្ជ ីកត់រាស្រោវរាវមហារកីខផែកសមភព និងលរាគស្រសតី មណ្ឌ លសុខភាព 

៩ បញ្ជ ីកត់រាមនៃីរពិលោធន៍ មណ្ឌ លសុខភាព 
 

បញ្ជ ីកតរ់ាស្រមាបម់្ណឌ លស្តែភាព 
 

ឧបសម្ព័ន្ធ 349



11/20/2013 

 

លលខលរៀង ល ម្ ោះបញ្ជ កីត់រា ការលរបើរ ស់ 
១ បញ្ជ ីកត់រារមួសរាប់មនៃីរលពទ្យ មនៃីរលពទ្យ 
២ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិលររោះលរៅសរាប់មនៃីរលពទ្យ មនៃីរលពទ្យ 
៣ បញ្ជ ីកត់រាខផែកពិនិតយថ្ផៃល ោះ  មនៃីរលពទ្យ 
៤ បញ្ជ ីកត់រាខផែកសមភព មនៃីរលពទ្យ 
៥ បញ្ជ ីកត់រាលៅកែុងបនៃប់សរាលសរាប់មនៃីរលពទ្យ មនៃីរលពទ្យ 
៦ បញ្ជ ីកត់រាការខងទំលរកាយសរាល មនៃីរលពទ្យ 

៧ បញ្ជ ីកត់រាពនាកំលណ្ើ ត មនៃីរលពទ្យ 

៨ បញ្ជ ីកត់រាចាក់ថ្ែ ំប ា្ រ មនៃីរលពទ្យ 

៩ បញ្ជ ីកត់រាជំងឺសរាកលពទ្យខផែកជំងឺទូ្លៅ មនៃីរលពទ្យ 

១០ បញ្ជ ីកត់រាខផែកលរាគស្រសតី មនៃីរលពទ្យ 

បញ្ជ ីកតរ់ាស្រមាបម់្នទីរង្ពទយ 

លលខលរៀង ល ម្ ោះបញ្ជ កីត់រា ការលរបើរ ស់ 
១១ បញ្ជ ីកត់រាខផែកវោះកាត់ មនៃីរលពទ្យ 
១២ បញ្ជ ីកត់រាខផែកសលយរ មនៃីរលពទ្យ 
១៣ បញ្ជ ីកត់រាខផែកវោះកាត់តូច មនៃីរលពទ្យ 
១៤ បញ្ជ ីកត់រាខផែកសលរ គ្ ោះបនាៃ ន់ មនៃីរលពទ្យ 
១៥ បញ្ជ ីកត់រាខផែករបល ធនកមម មនៃីរលពទ្យ 
១៦ បញ្ជ ីកត់រាខផែកាត់-លធមញ មនៃីរលពទ្យ 
១៧ បញ្ជ ីកត់រាខផែកមនៃីរពិលោធន៍ មនៃីរលពទ្យ 
១៨ បញ្ជ ីកត់រាស្រោវរាវមហារកីខផែកសមភព និងលរាគស្រសតី មនៃីរលពទ្យ 

បញ្ជ ីកតរ់ាស្រមាបម់្នទីរង្ពទយ 
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សម្ភា រះ Tools 

• បញ្ជីកត់ត្រា (ស ៀវសៅA3) 

• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំថ្ងៃ 

• របាយការណ៍ត្របចាំខខ 

• ស ៀវសៅបណ្តុះបណ្ត្េត្ររូបសគោេ 

• ការខណនាំ(Job Aid) 

 

ចរន្តទិន្នន័្យ 

អែកជំងឺចូល 

ឯកោរជំងឺ/បញ្ជ កីត់រា 

សរមង់តួលលខរបចំា
ថ្ងៃ Tally Sheet 

HMIS Database 
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ករណីសិកាសម្រម្ភលកូន្នៅមន្ទីរនេទយ 
ស្រសតីានថ្ផៃល ោះ 

Triage/បញ្ជ ីកត់រារមួ 

បញ្ជ ីកត់រាខផែកសមភព 

ចូលសរាលកូន 

បញ្ជ ីកត់រាសរាលកូន 

សរមង់តួលលខរបចំាថ្ងៃ 

សរមង់តួលលខរបចំាថ្ងៃ 
HO2 

HMIS 2.0 

ការកត់ម្រានិ្ងរបាយការណ៍ 

បញ្ជីកត់ត្រាមានុះ 

1. ស ៀវសៅបញ្ជីកត់ត្រា 

2. ការខណនាំ(Job Aid) 

3. បញ្ជី ត្ររងតួសេខត្របចាំថ្ងៃ(Tally Sheet) 

4. របាយការណ៍ត្របចាំខខ 
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ស្រម្ង ់PNC1-PNC2-PNC3 

បញ្ជ ីកត់រាខផែកសមភព (មនៃីរលពទ្យ) 
• PNC1: ានកែុងកូលោន១៣ដល់២៦និង២៤ម លរកាយ
សរាលកូន 

• PNC2: ាត យលៅសរាកលពទ្យដល់១ស ត ស៍លរកាយ
សរាលកូន (លរ ោះអាចលធវើលៅថ្ងៃទី្៣ដល់១ស ត ស៍) 

បញ្ជ ីកត់រាការខងទំលរកាយសរាល 
• PNC1: ានកែុងកូលោន១៥ដល់២៣ 
• PNC2  ឬ  3: ានកែុងកូលោន២៤ដល់៣៤ 

 
 
 

ករណីសិកា 
• ត្រ ីមាាក់ ត្រមាេកូនសៅរនទីរសេទ្យ B ថ្ងៃទ្ី១០ វច្ឆិកាកា ថ្ងៃទ្ី១១ វច្ឆិកាកា មា្យឬកូនសឆញ

េីរនទីរសេទ្យ B ។ស ើយថ្ងៃទ្ី១២ វច្ឆិកាកាមា្យឬកូនបានទ្ទ្ួេ PNC រួយសទ្ៀតសៅ

រណឌ េ ុខភាេ  A ។បនទប់រកថ្ងៃទ្ី១៣ វច្ឆិកាកា មាយ្សនុះរកទ្ទ្ួេ PNC រ្ងសទ្ៀតសៅ

រណឌ េ ុខភាេ  A។  

 ាំនួរុះ 

• សតើរនទីរសេទ្យ B រាយការណ៍  PNC…….? 

• សតើ រណឌ េ ុខភាេ  A រាយការណ៍  PNC…….? 
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• ថ្ងៃទ្១ី០ វច្ឆិកាកា មា្យឬកូន ទ្ទួ្េ PNC 1សៅរនទីរ

សេទ្យស ើយថ្ងៃទ្១ី២ វច្ឆិកាកាមា្យឬកូនបានទ្ទួ្េ PNC 

រួយសទ្ៀតសៅរណឌ េ ុខភាេ  A សនុះរណឌ េ ុខ

ភាេ ត្រតូវរាប់ជា PNC2 ។ 

• បនទប់រកថ្ងៃទី្១៣ វច្ឆិកាកា មា្យសនុះរកទ្ទ្ួេ PNC 

រ្ងសទ្ៀតសៅរណឌ េ ុខភាេ  A រណឌ េ ុខភាេ 

ត្រតូវរាប់ជា PNC3  

PNC នៅមណឌ លសុខភាេ 

• ស្ត ្ីមាាក់ ត្រមាេកូនធរមាសៅរណឌ េ ខុភាេ Aសៅថ្ងៃ

ទី្២៧ខខវច្ឆិកាកា២០១៣។សៅថ្ងៃទ្ី២៧ខខវច្ឆិកាកា២០១៣ 

បុរោេកាកHC បានផ្្េ់ស វា  PNC: ានកែុងកូលោន១៥
ដល់២៣។ សៅថ្ងៃទ្ី២៨ខខ វច្ឆិកាកា២០១៣  បុរោេកាកHC 

បានផ្្េ់ស វា  PNC ានកែុងកូលោន២៤ដល់៣៤។ 
• លតើបុរោេកាកHC អាឆរាយការណ៍ទ្កានាន័យអ្វីខល េីការ

 ត្រមាេកូន? 
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PNC នៅមណឌ លសុខភាេ 

រណឌ េ ុខភាេ A  អាឆរាយការសណ្ត៍ុះ 

• ស្រមាលកនូធម្មា 
• ពិនិតយររិោយស្រមាលង្លកីទី១ 
• ពិនិតយររិោយស្រមាលង្លកីទ២ី 

 
 

OPD-IPD 

 
 

េកានកាតយេកាសត្ររុះជាំងសឺត្រៅ  = ករណី 

• រនុ សមាាកអ់ាឆមាន OPD case ១ឬ សត្រឆើន 

សរារវច្នកាឆិយ័សឆញជាំង ឺត្រមាកសេទ្យ 

• ត្ររបអ់្ាកជាំង ឺត្រមាកសេទ្យ  (admitted) រកានរកាតេសីេេសវ

លា។  អ្ាកជាំង ឺត្រមាកសេទ្យអាឆមានសរារវច្នកាឆិយ័សឆញ

សេើ េី១ ខតយកសរារវច្នកាឆិយ័សឆញឆាំបង 
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ចាត់ថ្នន ក់ជំងឺសម្រម្ភប់មន្ទីរនេទយ 
1.ខផ្ាកជាំងឺទូ្សៅ 

2.ខផ្ាកជាំងឺឆ្លង 

3.ខផ្ាករសបង 

4.ជាំងឺរកានឆ្លង 

5.ជាំងឺផ្លូវឆកាត្ 

6.ខផ្ាកសរារស្ត ្ី 

6.ខផ្ាកសរារស្ត ្ី 

8.ខផ្ាកជាំងឺផ្លូវដសងហើរ 

9.ខផ្ាកជាំងឺស ើខ ែក 

10.ខផ្ាកមាត់សធមញ 

11.ខផ្ាកខនាក 

12.ខផ្ាកត្រតសឆៀក ត្រឆរុុះ បាំេង់ក 

13.ខផ្ាកវុះកាត់ 

14.ខផ្ាកឆ្អឹង នកាង នលក់ 

Orthopedics 

15.ខផ្ាកជាំងឺរហារីក 

 

ចាត់ថ្នន ក់ជំងឺសម្រម្ភប់មណឌ លសុខភាេ 
1.ខផ្ាកជាំងឺទូ្សៅ 

2.ខផ្ាកជាំងឺឆ្លង 

3.ខផ្ាករសបង 

4.ជាំងឺរកានឆ្លង 

5.ជាំងឺផ្លូវឆកាត្ 

6.ខផ្ាកសរារស្ត ្ី 

6.ខផ្ាកសរារស្ត ្ី 

8.ខផ្ាកជាំងឺផ្លូវដសងហើរ 

9.ខផ្ាកជាំងឺស ើខ ែក 

10.ខផ្ាកមាត់សធមញ 

11.ខផ្ាកខនាក 
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សម្រម្ភប់មណឌ លសុខភាេ 
 

• បញ្ជីកត់ត្រា    

• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំថ្ងៃ  

• របាយការណ៍ត្របចាំខខ 

ររម្ូបញ្ជ ីកតរ់ាខផនកពិនិតយថ្ផទង្ពាុះ 
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ររម្ូបញ្ជ ីកតរ់ាខផនកពិនិតយថ្ផទង្ពាុះ 

ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ងត់ងួ្លែររចំាថ្ថៃ-ANC 

លល ខខទង់ ក្នុង
បញ្ជ ីក្ត់រា

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total Code

៦ A1

លលើក្ទី១ A2

លលើក្ទី២ A3

លលើក្ទី៣ A4

លលើក្ទី៤ A5

លលើក្ទី៥  និង+ A6

១៤ សរាប់ការពារ A7

១៥ សរាប់ពាបាល A8

១៦ A9

១៧

ធ្លល ក់្ឈាម

លសលក្ស្ល ាំង

លផេងៗ A10

សរបុ

វជិ្ជាន (+)

សរបុ

វជិ្ជាន (+)

សរបុ

វជិ្ជាន (+)

សរបុ

វជិ្ជាន (+)

សរបុ

វជិ្ជាន (+)

សរបុ

វជិ្ជាន (+)

អេមូគ្ល បូ ៊ីន

អេម៉ា តូគ្គី្ត

សរបុ

វជិ្ជាន (+)
សរបុ

វជិ្ជាន (+)

៣១ A19

A20

A21

A22

A23

A24

បញ្ជូ នលៅ

៣២

P: បង់លុយលោយខលនួឯង
HEF: គលរាងមូលនិធិសមធម៌
CBHI: គលរាងធ្លនារ៉ា ប់រងសុខភាព
សហគមន៍
V: ប័ណ្ណសុខភាព
E: ក្រណី្លលើក្លលង

ទទួលរាប់ថ្ន ាំជាតិ
លដក្/អាសីុដហវូលីក្
ទទួល Mebendazol (500 mg)១រាប់
ស្រសតីានផ្ផទលពាោះទទួលវ៉ាក់្ស្ាំង
ការពារលតាណូ្ស

៣០
ចាំនួនស្រសតីានផ្ផទ
លពាោះបានលធវើលតសត
ទឹក្លនាមរក្ជាតិសករ

សញ្ញា លរាោះថ្ន ក់្/
ស្រសតីានផ្ផទលពាោះ 
ានលរាោះថ្ន ក់្

១៩

ចាំនួនស្រសតីានផ្ផទ
លពាោះដឹងពីស្ថ ន
ភាពលមលរគលេដស៏

ចាំនួនស្រសតីានផ្ផទ
លពាោះបានទទួល
របឹក្ាមុនធវីលតសតនិ
ងទទួលលទធផល
លតសត

សរមង់ទិននន័យរបចាំផ្ងៃ លផនក្ ពិនិតយផ្ផទលពាោះមុនសរាល

ផ្នលខ ..............ឆ្ន ាំ.............

បញ្ជូ នមក្ពី

៩, ១០, ១១,
 ១២, ១៣

ការពិនិតយផ្ផទលពាោះ

ចាំនួនស្រសតីានផ្ផទ
លពាោះបានលធវើលត
សតឈាមរក្លម
លរគស្វ យ និង
បានទទួលយក្

ចាំនួនស្រសតីានផ្ផទ
លពាោះបានលធវើលត
សតឈាមរក្

ចាំនួនស្រសតីានផ្ផទ
លពាោះបានលធវើលតសត
ទឹក្លនាមរក្អាល់

២០

២៥

២៦

២៨

ចាំនួនស្រសតីានផ្ផទ
លពាោះបានលធវើលត
សតឈាមរក្លម
លរគស្វ យ និង
បានទទួលយក្
លទធផល

២៦

ចាំនួនស្រសតីានផ្ផទ
លពាោះលដលសងេ័យ
ថ្ានជ្ាំងឺរគុន
ចញ់(ឌីបសទិក្)

២៧

២៩

ចាំនួនស្រសតីានផ្ផទ
លពាោះលដលសងេ័យ
ថ្ានជ្ាំងឺរគុន
ចញ់(ក្ញ្ច ក់្ឈាម)

២៧
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នសចកតណីណនំទនូៅបញ្ជីកតម់្រាណននកេិន្តិយផ្នទន ះមនុ្សម្រម្ភល 

 
• បញ្ជីកត់ត្រាសនុះនឹងត្រតូវសត្របើសៅរណឌ េ ុខភាេ ឬរនទីរសេទ្យខដេមាន

ស វាេកានកាតយថ្ផ្ទស ុះ។  

• បាំសេញបញ្ជីកត់ត្រាសនុះ  ត្រេរទាំងសធវើការ រុបត្របចាំខខនវូរាេ់ទ្កានានយ័

នីរួយៗសោយសត្របើត្របា ់ ទ្ត្ររង់របាយការណ៍ត្របចាំខខ។ 

•  រស រកាេបរច្សឆិទ្ថ្នថ្ងៃនីរយួៗ សៅឆាំកណ្្តេថ្នស ៀវសៅត្រតូវសត្របើ

ទ្ាំេ័រងមី ត្រមាប់ការចប់ សផ្្ើរខខងមី។ 

• សត្របើបនទត់ងមីរាេ់ការរកេកានកាតយរ្ងៗ  ត្រមាប់ស្ត ី្មាាក់ៗ។ រកានត្រតូវទ្ុក

បនទត់សអាយសៅទ្ាំសនរ សេើកខេងខតការចប់សផ្្ើរទ្ាំេ័រងមីថ្នខខ។ 

 

នសចកតណីណនំទនូៅបញ្ជីកតម់្រាណននកេិន្តិយផ្នទន ះមនុ្សម្រម្ភល 

 

ខៃង់ទី្
៧ 

ចំនួនថ្ផៃល ោះ/សរាលកូន/រលូត/រលូំតពីមុនមក  

  សរលសរ៖ ចំនួនថ្ផៃល ោះ, ចំនួនសរាលកូន, ឆាំនួនរេូត/
រំេូតពីមុនមក រមួបញ្ៃូ លទំង ការ ានថ្ផៃល ោះលលើកលនោះ។ 
ឧទហរណ៍្ G1P0A0។ G1=ថ្ផៃល ោះលលើកទី្១, P0=មិន 
ខដល ាន របវតតិ សរាលកូនពីមុនមក, A0=មិនខដលាន
របវតតិរលូត និងរលូំតកូនពីមុនមក។ 
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នសចកតណីណនំទនូៅបញ្ជីកតម់្រាណននកេិន្តិយផ្នទន ះមនុ្សម្រម្ភល 

 
ខៃង់ទី្៩ ពិនិតយថ្ផៃល ោះលលើកទី្១  
  គូសសញ្ញា   √) ឬ  រស រសេខលរៀង សរាប់ស្រសតីមកពិនិតយថ្ផៃល ោះ

លលើកដំបូង លហើយរាប់ចំនួនសរបុលៅចុងខខ។ 

ខៃង់ទី្១០ ពិនិតយថ្ផៃល ោះលលើកទី្២  
  គូសសញ្ញា   √) ឬ  រស រសេខលរៀង សរាប់ស្រសតីមកពិនិតយថ្ផៃល ោះ

លលើកទី្ ២ លហើយរាប់ចំនួនសរបុលៅចុងខខ។ 

ខៃង់ទី្១១ ពិនិតយថ្ផៃល ោះលលើកទី្៣  
  គូសសញ្ញា  √) ឬ  រស រសេខលរៀងសរាប់ស្រសតីមកពិនិតយថ្ផៃល ោះ

លលើកទី្៣  លហើយរាប់ចំនួនសរបុលៅចុងខខ។ 

ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ងត់ងួ្លែររចំាថ្ថៃ-OPD 

ផ្នលខ ..............ឆ្ន ាំ.............
លរគ វនិិចឆ័យ អាយុ Group ក្រណី្ លភទ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

គ្សី 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

ឈឺ

សរមង់តួលលខរបចាំផ្ងៃ ពិនិតយពិ លរាោះ ជ្ាំងឺលរៅស រាប់មណ្ឌ លសុខភាព

HEF: រង់អោយមូលនិធិសមធម៌

ឈឺ

រញ្ជ នូអៅ

រ
កាន
បា
ឆ
ប់
ាំសេ
ញ
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ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ងត់ងួ្លែររចំាថ្ថៃ-OPD 

ផ្នលខ ..............ឆ្ន ាំ.............
ក្រណី្ លភទ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

គ្រសុ

គ្សី

V: រ័ណ្ណ សខុភាព

សរមង់តួលលខសរុបរបចាំផ្ងៃ ពិនិតយពិ លរាោះ ជ្ាំងឺលរៅស រាប់មណ្ឌ លសុខភាព

សមមភាព

E: ករណ្អីលើកលលង

ថ្មី

ចាស់

ថ្មី

ចាស់

ថ្មី

ចាស់

តំរន់ ក

តំរន់ ខ

P: រង់លុយអោយខល នួឯង

CBHI: គំ្អោងធានាោ៉ា រ់រងសុខ

ភាពសហគ្មន៍

តំរន់ គ្

ករណ្ថី្មីសរុរ

ករណ្សីរុរ

រកានបាឆ់បាំសេញ

ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ងត់ងួ្លែររចំាថ្ថៃ-IPD 

ផ្នលខ ..............ឆ្ន ាំ.............
លរគ វនិិចឆ័យ អាយុ Group ក្រណី្ លភទ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

របុស
ស្សី
របុស
ស្សី
របុស 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1

ស្សី
1 1 1 1 1 1 1 1 1

របុស
ស្សី
របុស

ស្សី

របុស

ស្សី

បញ្ជូ នលៅ

HEF: បង់លោយមូលនិធិសមធម៌

ឈឺ

ស្ល ប់

ឈឺ

ស្ល ប់
15-24 ឆ្ន ាំ

ឧ. រគុន
លពាោះលវៀន

(សរលសរលរគ
វនិិចឆ័យ)

(សរលសររក្ុមអាយុ)

សរមង់តួលលខរបចាំផ្ងៃ ជ្ាំងឺសរាក្ លពទយលផនក្ជ្ាំងឺទូលៅ
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ររម្ូបញ្ជ ីស្រម្ងត់ងួ្លែររចំាថ្ថៃ-IPD 

មនទីរលពទយ៖....................................... លខ.........................ផ្នឆ្ន ាំ...................
លផនក្៖............................................... ចាំនួនផ្ងៃផ្នលខ៖..................................

សក្មមភាព ទូលៅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

ចាំនួនលរគលៅក្នុងលផនក្
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺលចញលោយានការេនុញ្ញា ត
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺរត់
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបញ្ជូ នលចញ
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺស្ល ប់
មរណ្ភាពាា
P: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបង់លុយលោយខលួនឯង
HEF: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបង់លោយគាំលរងមូលនិធិសមធម៌
CBHI: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបង់គាំលរងធ្លនារ៉ា ប់រងសុខភាពសហគមន៍
V: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបង់លោយប័ណ្ណសុខភាព
E: ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺលដលជាក្រណី្លលើក្លលង
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបញ្ជូ នចូលពីលផនក្លផេងៗ
ចាំនួនេនក្ជ្ាំងឺបញ្ជូ នលចញលៅលផនក្លផេងៗ
ចាំនួនផ្ងៃសរាក្ពាបាល *EHD*
េរាស្ល ប់ក្នងុមនទីរលពទយ  (1)• %
រយៈលពលសរាក្ពាបាលមធយម (2)
េរាលរបើរបាស់លរគ  (BOR) ƒ(3) %

(1). (ចាំនួនស្ល ប់/ចាំនួនសរបុផ្នការលចញពីមនទីរលពទយ) X ១០០(លចញលោយានការេនុញាត រត់  បញ្ជូ ន ស្ល ប់)

‚(2). ចាំនួនផ្ងៃសរាក្ពាបាល /ចាំនួនសរបុផ្នការលចញពីមនទីរលពទយ

ƒ(3). (ចាំនួនផ្ងៃសាំរក្ពាបាល X ១០០) / (ចាំនួនលរគ X ចាំនួនផ្ងៃផ្នលខ)

ចលនាជ្ាំ ងឺរបចាំផ្ងៃ លផនក្ សក្មមភាព សរាក្លពទយ

សម្រម្ភប់មន្ទីរនេទយ 
 

• បញ្ជីកត់ត្រា    

• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំថ្ងៃ  

• របាយការណ៍ត្របចាំខខ 
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ការកត់ម្រាាមណននកសម្រម្ភប់មន្ទរីនេទយ 
ារខផ្ាក ត្រមាប់រនទីរសេទ្យត្រតូវមាន: 

• បញ្ជីកត់ត្រា  OPD    

• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំថ្ងៃារសរារវច្នកាឆិ័យ OPD 

• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំថ្ងៃ រុបOPD 

• បញ្ជកីត់ត្រា  IPD (ារខផ្ាក) 

• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំថ្ងៃារសរារវច្នកាឆិ័យ IPD 

• បញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំថ្ងៃឆេនជាំងឺIPD 

• របាយការណ៍ត្របចាំខខ 

នតើម្រតូវបូកទិន្នន្័យម្របចំាណខដូចនមតច? 
1. េកានកាតយទ្កានាន័យកាតងរបាយការណ៍ត្របចាំខខខដេត្រតូវ

រាយការណ៍ 

2. េកានកាតយទ្កានាន័យកាតងបញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំថ្ងៃខដេ

ត្រតូវបញ្ចូេកាតងរបាយការណ៍ត្របចាំខខ 

3. េកានកាតយទ្កានាន័យកាតងបញ្ជីកត់ត្រាទ្កានាន័យអ្ាកជាំងឺខដេ

ត្រតូវបញ្ចូេកាតងបញ្ជី ត្ររង់តួសេខត្របចាំថ្ងៃ រួឆកាតង

របាយការណ៍ត្របចាំខខ 
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ស្មូ្អររតណ 
ច្ំង្ពាុះការយកច្ិតទ្តកដាក ់
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េសЬវេŅេនះឧបត□មĸŁរេģះពុមįេŢយជំនួយសបġОរសធម៌របស់ŪបďជនΖេមរЋក ″មរយៈទីļĖ ក់İរសហរដťΖេមរЋកេដЧមġីអភិវឌΘអនŉរďតិ USAID។ 
ខųឹម⅜រៃនេសЬវេŅេនះ គឺďŁរទទួលខុសŪតСវរបស់Ūកសួងសុžភិģល និងមិនឆųОះបŔĆ ំងពី ទស℮នៈរបស់ ទីļĖ ក់İរសហរដťΖេមរЋក េដЧមġី អភិវឌΘ 
អនŉរďតិ ឬរŢť ភិģលសហរដťΖេមរЋកេឡЧយ។

ឧបត□មĸŁរេģះពុមįេŢយ
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